P ilnatvės akimirką
Profesoriaus
NORBERTO VĖLIAUS
atminimui

Nesuminėti mums visų profesoriaus Norberto
VĖLIAUS darbų ir nuopelnų Lietuvos mokslui ir kultū
rai. Per tuos du mėnesius, kai Jo nebėra tarp mūsų,
apie tai buvo rašyta daugelyje kultūros ir mokslo lei
dinių. Be kitų pareigų sau ir visuomenei, Norbertas
VĖLIUS buvo ir „Liaudies kultūros“ žurnalo redakci
nės kolegijos narys. Būtent šiuo aspektu daugiausia
su Juo ir bendravome: žurnalo kokybė, pakraipa, re
dakcijos rūpesčiai ir problemos. Perdaug nediktuo
damas savo valios, profesorius vis dėlto buvo reik
lus. Tačiau ir atidus rezultatams: nusprendęs, kad re
dakcija išsiropštė iš pirminio chaoso ir žurnalas tapo
pakankamai svarus, profesorius pasiūlė Mokslo tary
bai pripažinti jį prestižiniu žurnalu, taigi ir vėl pakėlė
kartelę aukščiau. Apie savo darbus nebuvo kada šne
kėti, nes dėmesio centre dažniausiai atsidurdavo re
dakcijos reikalai.
Paskutinį kartą, kelias savaites prieš netikėtą Jo iš
ėjimą, profesorius, prisėdęs mažame redakcijos kam
barėlyje, tarytum minutei pailsėti, į prašymus parašy
ti apie vestuvinių dainų mitologinius aspektus atsi
prašinėjo, jog dar negalįs, jog ši tema turi dar „susi
gulėti“, o konferencijoje jis šnekėjęs tik bendrais bruo
žais, nurodęs gaires. Paklausiau: o kaip „Baltų religi
jos ir mitologijos šaltiniai“? „Skaitau korektūras, su-

darinėju rodykles - į pabaigą eina pirmasis tomas...“
Ir, šiek tiek susijaudinęs, pridūrė: „Tai mano gyveni
mo darbas...“
Pagarbiai ir su keista nuostaba tada žvelgiau į Jį:
mačiau Žmogų - tarsi rudenį nuo sunkių obuolių svy
rančią obelį: supratau, kad išgyvenu didingą suvoki
mo, kas yra kūrybos ir darbo pilnatvė, akimirką.
Pritrūko žodžių: tarsi būtų praskriejęs tylos ange
las...
Norėtume pratęsti Jo buvimą tarp mūsų, šiandien
ir visados, bet argi mūsų valioje? Tegalime - Jo dar
bais.
Profesoriaus NORBERTO VĖLIAUS atminimui spausdiname dalelę Jo gyvenimo darbo - fragmentą
iš „Baltų religijos ir mitologijos šaltinių“. Tai didelio
įvado, kuriame aptariami ir įvertinami baltų religijos ir
mitologijos šaltiniai nuo V a. pr. Kr. iki XVIII a., antroji
dalis. Joje profesorius glaustai išdėsto savo nuomo
nę apie pagrindinius problemiškiausius baltų religi
jos klausimus.
Dėkojame Mokslo ir enciklopedijų leidyklai už teks
tą (pirmasis šaltinių tomas jau parengtas spaudai) ir
profesoriaus žmonai, gerbiamajai Ramunei Vėlyvie
nei, už leidimą jį spausdinti.
Dalia RASTENIENĖ

In memory of professor NORBERTAS VĖLIUS
Dr. Habit. Norbertas Vėlius, Lithuanian mythologist, folklorist, professor and research worker of eth
nic culture, died on June 23 aged 59. The fragment
of the preface on source materials of the Baltic reli
gion and mythology compiled by the professor is
published.
The main ideas of the published fragment are: al
though the Baltic religion and mythology were ar
chaic and based on close relations with nature, the

Balts had personified gods and some of them were
common to all Indo-Europeans.
They had temples and also images of gods. The
role of prophets - performers of cult rituals and magi
cians was very important. The belief in the after world
is reflected by the Baltic custom of burying the dead
together with the abundance of cerements. The ans
wer to the question about the offering of people to
god by the old Indo-Europeans is not given so far.
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BALTŲ RELI GI J OS IR M J T O L O G I J O S
Š ALTI NI Ų P O B Ū D I S
Norbertas VĖLIUS
Rašytinių baltų religijos ir mitologijos šaltinių iš se
niausių laikų išliko nedaug, jie fragmentiški, ne visi pa
tikimi (ypač iš Renesanso epochos), kartais sunku tiks
liai perskaityti juose esančią informaciją, bet vis dėlto
iš jų galima susidaryti bendrą vaizdą, įžvelgti kai ku
riuos specifinius šios religijos ir mitologijos bruožus ir
raidos tendencijas.
Daugelis tyrinėtojų, rašiusių įsigalėjus pozityvizmui
(XIX amžiaus pabaigoje) ir dar vėlesniais laikais, nu
rodė gamtinį baltų religijos ir mitologijos (toliau BRM) pobūdį. Ypač ši mintis akcentuojama kalbant
apie lietuvių religiją. Svarbiausias argumentas šiam tei
giniui paremti yra tai, kad rašytiniuose šaltiniuose daž
nai minimas gamtos objektų ir reiškinių (dangaus švie
sulių, žemės, ugnies, vandens, griausmo, augalų ir gy
vūnų, akmenų) garbinimas. Tačiau atsimintina, kad
gamtos objektų ir reiškinių garbinimas yra būdingas be
veik visoms, ypač senesnėms, religijoms ir mitologijoms.
Tai susiję su pačia religijos ir mitologijos prigimtimi.
Tiems dalykams daug vietos skyrė visos indoeuropie
čių tautos. Beveik visi bendri šių tautų mitologijos per
sonažai (Dievas tėvas, Žemė motina, dievai Dvyniai,
griausmo dievas, požemio, vandens, ugnies, augalų die
vybės) yra susiję su šviečiančiu dienos dangumi, žeme,
dangaus šviesuliais ir reiškiniais, griausmu, požemiu,
vandeniu, ugnimi, augalais (Mucpu, 1980, 527-533;
raMKpejui/Į3e, Hbslhob, 1984, 791-799). Vadinasi,
gamtos objektų ir reiškinių garbinimas nėra išskirtinis
BRM bruožas.
Kalbant apie bet kurios religijos bei mitologijos gam
tinį pobūdį, svarbu išsiaiškinti, kaip gamtos objektai ir
reiškiniai įtraukiami į mitinę sistemą, kaip jie abstra
huojami. Jau iš pačių BRM šaltinių matyti, jog klydo
tie tyrinėtojai (Alexanderis Brūckneris, Antonis Mierzynskis, Julius Lippertas, Petras Klimas, Zenonas Ivins
kis, Juozas Jurginis ir kiti), kurie teigė, kad lietuviai ir
kiti baltai garbino pačią gamtą, kad jų religija buvo pri
mityvi, kad jie neturėjo personifikuotų dievybių ir pan.
Šaltiniai aiškiai rodo, kad baltai garbino ne konkrečius
gamtos objektus ir reiškinius, o jų sudievintą pavidalą
- šių objektų ir reiškinių pagrindu sukurtas personifi
kuotas dievybes, kurių kartais tiesiogiai ir nebesiedavo
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su joms atsirasti pradžią davusiais reiškiniais. Kad bal
tai turėjo dievų, galima spręsti jau iš seniausio šaltinio
—Herodoto Istorijos, parašytos V amžiuje prieš Kris
tų. Dievus garbino rytiniai baltų kaimynai skitai, taip
pat gentys, kurias kai kurie mokslininkai sieja su bal
tais, būtent budinai, gelonai (/lo B aT y p , KajumcTOB,
IIImnoBa, 1982, 352-359). Neurai, gelonai, melanchlenai ir kitos gentys garbino dievą Marsą, —tai tei
gia romėnų istorikas Pomponijus Melą, pakartojęs da
lį Herodoto informacijos ir ją kiek modifikavęs. Prie
laidą, kad senovės baltai turėjo dievų, dar labiau pa
tvirtina kito romėnų istoriko —Tacito —duomenys.
Dievus išpažino pietvakariniai baltų kaimynai germa
nai, taip pat gentys, gyvenusios tarp Vyslos ir Oderio,
kurias kartais linkstama priskirti baltams (Gimbutie
nė, 1985, 66). Pagaliau patys aisčiai (kurių priskyrimas
baltams nekelia didesnių abejonių), pasak Tacito, gar
bino Dievų motiną. Tai personifikuota dievybė. Be to,
jei buvo garbinama Dievų motina, turėjo būti garbina
mos ir kitos dievybės - jos vaikai. Iš baltams artimų
genčių garbintų dievų paminėtini nahanarvalų dievai
Dvyniai. Dvynių kultas kaip tik buvo būdingas baltams
{Mucpu, 1980, 154; klBaHOB, TonopoB, 1983). Nuo
XII amžiaus baltų dievai minimi beveik visuose rašyti
niuose BRM šaltiniuose. Jau popiežius Inocentas III
savo bulėje, rašytoje 1199 metais, teigdamas, kad Li
vonijos gentys Dievui prideramą garbę teikia kvailiems
gyvuliams, lapuotiems medžiams, skaidriems vande
nims, žaliuojančioms žolėms (taip buvo įprasta anuo
metu rašyti apie pagonis), kartu nurodo, kad tokia garbė
buvo teikiama ir nešvarioms dvasioms. O nešvariomis
dvasiomis, arba demonais, krikščionys vadindavo pa
goniškųjų tautų dievus. Kitoje bulėje, rašytoje
1216—1217 metais, sakoma, kad prūsai giriasi, jog jų
dievai, arba demonai, esą visko pertekę. Popiežiaus Gri
galiaus IX 1232 metų bulėje teigiama, kad prūsai de
monams aukoja gėlėmis vainikuotas merginas. Ir iš Oli
verio Paderborniečio žodžių matyti, kad stabmeldžiai
baltai garbina ne pačius šaltinius, medžius, kalnus, uo
las ir slėnius, bet juose gyvenančias dievybes, kurias
lotyniškais vardais jis ir išvardija. Dar vėlesniuose šal
tiniuose nurodomi ir dievai, kuriuos garbinančios vie-

Prof. Norbertas VĖLIUS savo sodyboje Kryžiokų kaime. 1982 metai.
Algimanto Kunčiaus nuotrauka
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nos ar kitos baltų gentys. Pavyzdžiui, 1249 metų Vokie
čių ordino ir prūsų taikos sutartyje minimas prūsų die
vas Kurka „ir kiti dievai“, Ipatijaus metraštyje —lietu
vių garbinami dievai Nunadievis, Teliavelis, Diviriks,
Zuikių dievas, Medeina, Malalos kronikos slaviškos re
dakcijos nuorašo intarpe —dievai Andajas, Perkūnas,
Žvorūna, Teliavelis, Eiliuotojoje Livonijos kronikoje —
Perkūnas, 1418 metų Varmės vyskupo pranešime prūsų „demonai“ Patulas ir Natrimpas (patollum, Natrimpe), Laoniko Chalkokondylo Istorijos liudijimuose
- graikiškais vardais Apolonas ir Artemidė pavadinti
žemaičių dievai, Dlugošo Lenkijos istorijoje - romė
niškais vardais Vulkanas, Jupiteris, Diana, Eskulapas
pavadinti lietuvių dievai, Simono Grunau, Luko Davi
do kronikose —prūsų dievai Patulas, Patrimpas, Per
kūnas, Vurskaitas, Svaibratas ir Kurka. Dar daugiau
garbinamų dievų ir žemesnio rango dievybių nurodo
ma Prūsijos Pamedės ir Sembos vyskupų sinodo nuta
rimuose, Sūduvių knygelėje, Lasickio veikalėlyje ir ki
tuose vėlesniuose šaltiniuose.
Rašytiniais šaltiniais pagrįstą teiginį, kad baltai tu
rėjo dievus, paremia baltų kalbų ir tautosakos duome
nys. Visos baltų kalbos turi žodį abstrakčiai dievo są
vokai reikšti (liet. dievas, lat. dievs, pr. deiws), kuris lie
tuvių ir latvių tautosakoje vartojamas ir kaip tikrinis
žodis - dangaus dievo vardas (Dievas, Dievs). Juo, įve
dus krikščionybę baltų kraštuose, buvo pavadinta ge
roji krikščionių garbinama dvasia (Dievas). Pažymėti
na, kad daugelis indoeuropiečių tos pačios šaknies žo
džius taip pat vartoja ir abstrakčiai dievo sąvokai pažy
mėti, ir kaip tikrinius dangaus dievo vardus (sen. indų
deva- „dievas“, Dyaus —„dangaus dievas“, graikų Zeds,
—„Dzeusas, dangaus dievas“, senųjų luvių Tiųaz —
„saulės dievas“, lotynų deus —„dievas“,Juppiter - „Ju
piteris, dangaus dievas“, sen. skandinavų tivar —„die
vai“, Tyr —„Tiuras, dangaus dievas“ ir kt.). Visos bal
tų kalbos turi bendrą žodį griausmo dievui pavadinti
(liet. Perkūnas, lat. Pėrkons, pr. Percunis). Šis dievas ži
nomas latvių ir lietuvių tautosakoje. Kitų indoeuropie
čių mitologijoje panašios dievybės irgi vadinamos tos
pačios arba panašios šaknies žodžiais (slavų Tlepyn „griausmo dievas“, sen. skandinavų Fjęrgyn - „griaus
mo dievo motina“, sen. indų Parjanya —„audros debe
sio ir lietaus dievas“) (Mucpu, 1980,153—156, 527—
530; raMKpejin43e, MBaHOB, 1984, 790-799; Vėlius,
1986,13,16). Atitikmenų kitų indoeuropiečių kalbose
ir mitologijoje turi ir viename kitame šaltinyje pami
nėtas, o lietuvių ir latvių tautosakoje ypač populiarus
velnias, įsivaizduojamas kaip mitinė būtybė arba dievas.
Jam artimi slavų Velesas/Volosas (Bejiec/Bojioc), indų
Varuna (Varuna), keltų Velaunas (Vellaunus), germa
nų Ulinas (Ullr, Ull, Ullinn) —irgi personifikuoti dievai
(Vėlius, 1987, 255 - 274).
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Vadinasi, baltai ne tik turėjo abstrahuotų dievų, bet
kai kurie jų dievai genetiškai yra susiję su kitų indoeu
ropiečių dievais ir kažkada, matyt, įėjo į bendrųjų mi
tologijos fondą. Tik baltų mitologijoje nėra taip ryškiai
išskirto vieno —svarbiausio dievo, viso panteono val
dovo kaip graikų Dzeuso, indų Indros, germanų Odino. Įvairiuose baltų šaltiniuose į pirmą vietą iškeliami
skirtingi dievai. Pavyzdžiui, Ipatijaus metraštyje —Nunadievas, Malalos kronikos nuorašo intarpe —Anda
jas, Simono Grunau, Luko Davido kronikose - Patu
las, Prūsijos Pamedės ir Sembos vyskupų sinodo nuta
rimuose, Sūduvių knygelėje, Jono Maleckio rašinyje Ukapirmas, Strijkovskio Kronikoje - Prakorimas, La
sickio veikalėlyje —Aukštėjas Visagalįsis ir kt. Atro
do, kad pagal funkcijas Nunadievas, Ukapirmas, Aukš
tėjas Visagalįsis yra artimi, gal net tapatūs dangaus die
vai, tik įvairiose baltų gentyse (lietuvių, sūduvių, že
maičių) skirtingai vadinami. Vadinasi, į pirmą vietą bal
tų linkstama iškelti dangaus dievą. Tačiau dažniau už jį
šaltiniuose yra minimas Perkūnas. Be to, suvienytos
Lietuvos centre Vilniuje stovėjo jo šventykla. Iš to bū
tų galima daryti išvadą, kad Lietuvos centralizacijos ir
intensyvaus priešinimosi krikščionybei laikais į pirmą
vietą buvo iškeltas karių globėjas Perkūnas (kaip indų
Indra, slavų Perunas). Kita vertus, sprendžiant pagal
visus BRM šaltinius (pagal juose paminėtų dievų bei
žemesnio rango dievybių skaičių ir hierarchiją), dar įti
kinamesnė atrodo prielaida (Vėlius, 1983), kad rytų
baltai (ypač lietuviai) labiau garbino dangaus dievus,
vidurio baltai (žemaičiai, sūduviai) —žemės; o vakarų
baltai (prūsai), jeigu tikėsime Simonu Grunau, Luku
Davido ir kitais šaltiniais, —požemio dievus.
Taigi šaltiniuose aiškiai kalbama apie įvairius baltų
dievus. Tokiomis aplinkybėmis neigti jų buvimą BRM
sistemoje arba teigti, kad lietuviai ir kiti baltai turėjo
tik vieną dievą Perkūną, kaip net šiais laikais bando
daryti kai kurie istorikai, yra aiškus nesusipratimas. Ir
vis dėlto kyla klausimas, kodėl pozityvistai, nors buvo
neblogai susipažinę su BRM rašytiniais šaltiniais, tei
gė, kad lietuviai ir kiti baltai neturėję dievų, kad jų re
ligija buvusi gamtinė ir pan. Šitokį jų požiūrį lėmė ke
lios priežastys. Pirma, XIX amžiaus pabaigoje, pasiro
džius fundamentaliems Eduardo Bernetto Tyloro dar
bams apie religijos kilmę ir pirmykštes jos formas, dau
gelio religijos ir mitologijos tyrinėtojų žvilgsnis nuo die
vų nukrypo į žemesnio rango dievybes („dvasias“), nuo
dievams skirtų ritualų ir mitų —į liaudyje dar tebegy
vuojančias kalendorines ir šeimos apeigas, mitologinius
pasakojimus, tikėjimus, burtus ir prietarus. Vos ne į vi
sas religijas tada imta žiūrėti kaip į pirmykštes, visur
pradėta ieškoti „animizmo“ likučių. Tai buvo dėsnin
gas ir naudingas religijos ir mitologijos studijų etapas.
Per jį buvo praplėstas šių visuomeninių reiškinių su

pratimas, į apyvartą įtraukta daug folklorinių šaltinių,
patobulinti tyrimo metodai. Ypač buvo iškelta gamtos
reiškinių įtaka bet kokios religijos ir mitologijos kūri
muisi. Net kalbant apie palyginti aukštą ekonominio ir
visuomeninio gyvenimo lygį pasiekusias tautas, pavyz
džiui, indoeuropiečius, teigta, kad jie garbinę tik gam
tos jėgas, neturėję abstrakčių dievų ir pan. Taip buvo
vertinama ir lietuvių religija. Kita BRM „sugamtinimo“ priežastis buvo ta, kad buvo suabsoliutintas krikš
čionybės platintojų teiginys, jog prūsai, latviai ir kiti bal
tai, užuot garbinę patį kūrėją —Dievą, garbina jo su
kurtus daiktus - saulę, mėnulį, žvaigždes, medžius, gy
vulius, augalus. Kaip matėme, tai teigė popiežius Ino
centas III (1199), Oliveris Paderbornietis (apie 1220),
Petras Dusburgietis (1326), Sembos vyskupas Mikalo
jus (1442) ir daugelis kitų autorių. Panašių užuominų
pasitaiko netgi Vilniaus ir Rygos jėzuitų raštuose. Ta
čiau atsimintina, kad šitaip krikščionybės platintojai api
būdindavo visas pagoniškąsias religijas, su kuriomis
jiems tik tekdavo susidurti. Dar kita, kur kas svarbes
nė, tokio požiūrio į BRM priežastis buvo pati BRM
specifika. Joje nėra dievų, išreiškiančių abstrakčias fi
losofijos, moralės, estetikos kategorijas, kaip porigvedinio laikotarpio indų, klasikinio ir helenistinio laiko
tarpio graikų mitologijoje. Dauguma baltų, kaip ir se
nųjų indoeuropiečių, dievų susiję su konkrečiais gam
tos objektais ir reiškiniais. Baltų kraštuose buvo labai
gerbiami ir patys gamtos objektai bei reiškiniai —miš
keliai ir pavieniai medžiai, upės, ežerai, kalneliai, ak
menys, kurie buvo laikomi šventais. Tai atsispindi ir bal
tų toponimikoje. Pavyzdžiui, vien Lietuvoje yra užfik
suota daugiau kaip penki šimtai vietovardžių, padary
tų iš žodžio Šventas. Tai upių, ežerų, miškelių, kalvų,
akmenų pavadinimai. Dar daugiau yra vietovardžių, pa
darytų iš dievų, mitinių būtybių vardų (Dievo, Perkūno,
velnio, kauko ir kt.), sakralinių terminų (alko). Ir šiais
vardais pavadintos vietos, matyt, buvo laikomos išskir
tinėmis, galbūt net šventomis. Visa Lietuva buvo sėte
nusėta tokiais mitologiškai įprasmintais vietovardžiais,
kurie rodo ypatingą mūsų protėvių pagarbą gamtai.
BRM artimumą gamtai rodo ir didžiulė pagarba ug
niai. Apie ją kalbama daugelyje rašytinių šaltinių. Tie
šaltinių autoriai, kurie menkiau tebuvo susipažinę su
BRM, tik apskritai konstatavo, kad lietuviai, prūsai ar
kiti baltai „garbino“ ugnį, vadino juos „ugnies garbin
tojais“, o tie, kuriems baltai buvo geriau pažįstami, nu
rodė ir kokiems ritualams ugnis buvo vartojama, kaip
ir kieno ji buvo globojama, su kokiais dievais siejama.
Petras Dusburgietis, Jeronimas Prahiškis, Dlugošas, Si
monas Grunau, Strijkovskis, Lasockis, Rivijus ir dau
gelis kitų šaltinių autorių baltų garbinamą ugnį vadina
amžina, negęstančia —ji visą laiką buvo kurstoma, jai
neleisdavę užgesti; ją kurstydavę specialiai tam skirti

asmenys —žyniai, vaidilos, kurie neretai attikdavę ir
kitas kulto apeigas, pranašaudavę ateitį. Simonas Gru
nau teigia, kad amžinoji ugnis buvusi kurstoma dievo
Perkūno garbei, o Dlugošas —kad lietuviai ugnyje gar
binę dievą Vulkaną. Su ugnimi Dlugošas, atrodo, sieja
ir Perkūną, kurį vadina romėnišku Jupiterio vardu. Am
žinosios ugnies kurstymas ir specialių asmenų, kurie
atlikdavo šią funkciją, buvimas baltų religiją suartina
su senosiomis hetitų, indų, romėnų religijomis
(raMKpejiHa3e, HBaHOB, 1984, 700-701). Vėlesniuo
se šaltiniuose ne kartą minima sudievinta namų židi
nio ugnis, vadinama šventąja Panike, Gabija, jaujos ži
dinio ugnis, vadinama Gabjauja, Gabjauju, Gabjaukuru ir kitokiais vardais. Ugnyje baltai aukodavo dievams
karo grobio dalį, neišskiriant nė belaisvių. Pagaliau sa
vo mirusiuosius baltai irgi degindavo ugnyje.
Kalbant apie baltų pagarbą gamtai, reikia turėti ome
nyje, kad dažniausiai patys gamtos objektai ir reiški
niai nebuvo garbinami, o tik gerbiami, laikomi šven
tais, tikint, kad juose gyvena arba mėgsta pasirodyti die
vai. Prie jų buvo atliekamos religinės apeigos, degina
mi arba laidojami mirusieji ir pan. Kad, pavyzdžiui, lie
tuviai ne tiesiog garbino miškus, ugnį, žalčius, o laikė
juos šventais manydami, jog juose gyvena dievai, aiš
kiai nurodo Dlugošas. Prūsai ąžuolą, augantį svarbiau
sioje jų šventovėje, laikė šventu, nes tikėjo jame gyve
nant svarbiausius savo dievus. Tai matyti iš Simono Gru
nau, Kasparo Hennenbergerio, Luko Davido ir kitų
Prūsijos šaltinių. Latviai, kaip galima suprasti iš Rygos
jėzuitų vizitacijų ataskaitų ir metraščių, irgi manė, kad
ąžuolai, liepos yra šventi ir aukojo po jais aukas. Bet
aukojo jas ne medžiams, o dievams.
Išskirtinė pagarba gamtos objektams ir reiškiniams
rodo BRM archajiškumą ir suartina ją su keltų religija
bei mitologija. Šis specifinis BRM bruožas paskatino
susiformuoti ir kitą nuomonę —kad baltai neturėjo
šventyklų ir dievų atvaizdų.
Šventyklų, sprendžiant pagal Herodotą, V amžiuje
pr. Kr. neturėjo daugumas genčių, kurias kai kurie
mokslininkai sieja su baltais, taip pat ir baltų rytiniai
kaimynai skitai. Išimtį sudaro tik gelonai, kurie, pasak
Herodoto, graikų pavyzdžiu turėję atskiriems dievams
pastatytas šventyklas, papuoštas medinėmis statulomis.
Gelonus Herodotas ir laiko graikais, senų senovėje pa
likusiais Graikiją ir apsigyvenusiais tarp budinu. Spren
džiant pagal Tacitą, I amžiuje šventyklų neturėjo ir baltų
pietvakarių kaimynai germanai bei patys baltai. Ta
čiau tas pats Tacitas platokai aprašinėja įvairių germa
nų genčių šventus miškelius ir kitokias šventas vietas,
kuriose būdavo aukojama, garbinami dievai, atlieka
mos įvairios religinės apeigos. Matyt, kad pačiais se
naisiais laikais (I tūkstantmetyje pr. Kr.—I amžiuje)
šventyklos nebuvo populiarios nei baltų, nei jų kaimy
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nų kraštuose. Religinės apeigos buvo atlikinėjamos įsikūrusių šiaurinėse Juodosios jūros pakrantėse, mo
teriškų deivių (Demetros, Persefonės Korės) statulos
šventose vietose, po atviru dangumi.
Baltų šventyklos pradedamos minėti tik nuo XII am (žr. PycaeBa, 1979, 38-45) pagal tipažą ir plastinį mo
žiaus. Jos minimos Magdeburgo analuose, Magistro Vin deliavimą primena lietuvių liaudies medines skulptū
cento, Vygando Marburgječio, Jokūbo iš Ekso ir kito rėles, išdrožtas XVIII—XIX amžiuje krikščioniškosios
se kronikose, Šv. Romos imperijos imperatoriaus Zig religijos tematika. Kaip teigia Tacitas, baltai nešioję šer
manto laiške karaliui Jogailai, Jeronimo Prahiškio pa nų atvaizdus, tikėdami, kad jie apsaugo juos priešų ap
sakojime, Dlugošo Lenkijos istorijoje, Rivijaus pateik suptyje. Jeigu buvo daromi garbinamo gyvūno atvaiz
toje ištraukoje iš Augustino Rotundo Lietuvos istorijos dai, tai galėjo būti daromi ir garbinamų dievų atvaiz
ir daugelyje kitų šaltinių. Baltų šventyklų buvimą pa dai. Juodkrantėje rasta II tūkstantmečio pr. Kr. ginta
tvirtino ir archeologiniai tyrimai. Atrasta šventyklų lie rinių žmonių ir gyvulių figūrėlių, kurios buvo nešioja
kanų buvusiuose baltų kraštuose —Tušemlioje, Smo mos kaip amuletai {Lietuvosarcheologijosbruožai, 1961,
lensko srityje (TpeTbHKon, UImhot, 1963, 31-32, 59, 68—71). Baltų gyventuose plotuose pasitaiko ir akme
96-99), Mozūruose, Lenkijoje (Szymaūski, 1967, ninių „bobų“. Matyt, apie vieną iš tokių „bobų“, stovė
232—237) ir pačioje Lietuvoje —Bačkininkėliuose, jusių Lietuvos —Rusijos pasienyje, užsimena Motie
Kurmaičiuose (Daugudis, 1982,34—37), Vilniuje (Kit jus Miechovita ir Jonas Olavas Didysis. Nuo XII am
kauskas, Lisanka, 1986). Įdomu, kad Tušemlioje ir Bač žiaus rašytiniuose BRM šaltiniuose dažniau paminimi
kininkėliuose archeologų atrastos baltų šventyklos yra ir „stabai“ —dievų atvaizdai. Pavyzdžiui, Magdeburgo
apskritos. Archeologiniai tyrimai patvirtino Rivijaus analuose rašoma, kad krikščionys, įsiveržę į pagonių bal
kronikos žinias apie pagoniškąją šventyklą Vilniuje.
tų kraštą, sudegino šventyklą „su visais stabais“; 1249
Tačiau iš rašytinių šaltinių galime susidaryti ir kito metų Vokiečių ordino ir prūsų taikos sutartyje - kad
kią nuomonę apie baltų šventyklas. Pavyzdžiui, Pily prūsai kartą per metus, prisirinkę vaisių, puošia Kurpas Kalimachas teigia, kad lietuviai neturėję šventyk kos „stabą“; 1442 metų Sembos vyskupo Mikalojaus
lų, o savo apeigas atlikinėję šventuose miškeliuose kaip paliepime —kad prūsai „atsidavė [...] stabų garbini
keltų druidai. Apie šventyklas neužsimena ir Petras mui“; šv. Romos imperijos imperatoriaus Zigmanto
Dusburgietis, nors kalba apie visų baltų kulto centrą laiške karaliui Jogailai raginama naikinti „garbinamus
Romuvą ir ten gyvenantį vyriausiąjį jų žynį Krivį. Šven stabus“ ir 1.1. Tiesa, stabais kartais galėjo būti pavadi
tyklos statinių nemini nei Simonas Grunau, nei dauge nami ne dievų atvaizdai, o patys dievai. Tačiau, kai
lis jo sekėjų, nors gan detaliai aprašinėja garsųjį ąžuo Bauskės parapijos kunigas Wilhelmas Boltenijus (1578)
lą, kuriame buvę svarbiausiųjų prūsų dievų atvaizdai. ragina, kad iš valstiečių kuo uoliau būtų surinkti ir su
Priešingai, jie netgi nurodo, kad apie tą ąžuolą buvu deginti iš medžio ir akmens padaryti dievaičiai, sunku
sios iškabinėtos medžiaginės užuolaidos, už kurių bu patikėti, kad būtų turima galvoje ne konkretūs dievų
vę galima užeiti tik vyriausiesiems žyniams. Vadinasi, atvaizdai. Gana detaliai ir aiškiai svarbiausių prūsų die
ten nebuvo jokio šventyklos statinio, kulto apeigos bu vų atvaizdus, kurie buvę prūsų šventovėje Rikojote auvo atlikinėjamos tiesiog gamtoje.
gusiame ąžuole, aprašinėja Simonas Grunau. Pasak Au
Remiantis minėtais ir kitais rašytiniais bei archeolo gustino Rotundo, Perkūno dievo atvaizdas stovėjęs ir
gijos šaltiniais, galima numanyti, kad baltai I tūkstant Perkūno šventykloje Vilniuje.
mečio pabaigoje—II tūkstantmečio pradžioje, kaip tuo
Su dievų ir kitų garbinamų objektų stabų darymu su
metu ir jų kaimynai slavai bei germanai, jau turėjo kul sijęs ir paminklų statymas mirusiesiems. Apie įprotį
to apeigoms skirtų statinių —šventyklų, tačiau jų, ma juos statyti galima nutuokti iš Sembos vyskupo Micha
tyt, buvo nedaug. Kai kurios iš jų galėjo specialiai būti elio Junge’s įsakymo (1426?), Lietuvos metraščių, Strij
nedengtos, kad apeigos vyktų tiesiog po atviru dangum, kovskio Kronikos ir kitų rašytinių šaltinių. Sembos vys
kaip senųjų keltų. Nedengta buvusi ir mūrinė Perkūno kupo įsake draudžiama prūsams ant kapų statyti kry
šventykla Vilniuje. Nemaža ritualų, ypač skirtų miru žius, o pastatytuosius liepiama nugriauti. Šie „kryžiai“
siesiems pagerbti, Žemynai ir kitiems dievams garbin tikriausiai buvo susiję su senąja prūsų, o ne su krikš
ti, galėjo būti atliekama ir tiesiog gamtoje, šventuose čioniškąja mitologija, nes kam gi vyskupui būtų reikėję
miškeliuose, ant kalnelių, prie upių ir ežerų.
prieš juos kovoti. Lietuvos metraščiuose ir Strijkovskio
Sprendžiant pagal Herodotą, nei skitai, nei jų kai Kronikoje pasakojama, kaip mirus lietuvių kunigaikš
mynai V amžiuje pr. Kr. neturėjo ir dievų atvaizdų. Jų čiams Sperai, Kerniui ir kunigaikščio Kukovaičio mo
turėjo tik gelonai, kuriuos Herodotas, kaip minėjome, tinai Pajautai, ant jų kapų buvę pastatyti mediniai „sta
laiko graikų išeiviais, o kai kurie tyrinėtojai sieja ir su bai“, kuriuos vėliau garbinę kaip dievus.
baltais. Jų šventyklos graikų pavyzdžiu buvusios papuoš
Turint prieš akis visus tuos istorinius ir archeologi
tos medinėmis statulomis. Įdomu, kad senovės graikų, nius duomenis, sunku patikėti, kad baltai, kaip teigė
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Mierzyriskis, Briickneris ir jais sekę kiti autoriai, nebū
tų darę dievų atvaizdų. Tuo labiau kad šiems atvaiz
dams pavadinti jų kalbose jau nuo seno yra vartojama
daug žodžių (Būga, 1958, 143-149) ir Lietuvoje yra
tokia stipri medinės liaudies skulptūros tradicija (žr.
Galaunė, 1930; Lietuvių liaudies menas, 1963; 1965).
Jeigu medinės skulptūros Lietuvoje nebūtų turėjusios
senesnių šaknų, vargu ar su krikščionybės įvedimu jos
būtų taip išpopuliarėjusios.
Kaip matyti iš šiame leidinyje skelbiamų rašytinių ir
juos remiančių kitų —kalbos, tautosakos, archeologi
jos —šaltinių, nors BRM buvo archajiška, išlaikiusi
glaudų ryšį su gamta, tačiau baltai jau turėjo personifi
kuotų dievų, kurių keletas yra bendri visiems indoeu
ropiečiams, turėjo šventyklų ir dievų atvaizdų. Svarbus
baltų tautose buvo ir kulto apeigų atlikėjų —žynių, bur
tininkų —vaidmuo. Ikikrikščioniškojo laikotarpio bal
tų kulto apeigų atlikėjai, kurie kartu buvo ir ateities
pranašautojai, yra minimi 1249 metų Vokiečių ordino
ir prūsų taikos sutartyje, Petro Dusburgiečio, Mikalo
jaus iš Jerošino, Simono Grunau, Luko Davido ir kito
se kronikose, Jono Dlugošo Lenkijos istorijoje, Jeroni
mo Prahiškio pasakojime, Mikalojaus Lasockio raši
nyje ir daugelyje kitų Šaltinių. Kai kuriuos ritualus, kaip
matyti iš Dubnicos kronikos, atlikdavo ir patys valdo
vai. Ir krikščioniškuoju laikotarpiu, kalbant apie slap
ta atliekamas senąsias apeigas, įvairius aukojimus, dau
gelyje šaltinių minimi specialūs šias apeigas atliekan
tys žmonės, kurie kartais save kildindavo iš senųjų žynių
luomo. Kad baltai mėgdavo burti, žyniauti, teigiama
Adomo Bremeniečio pasakojime, 1255 metų Pasaulio
aprašymo pradžioje, Eiliuotojoje Livonijos ir Henriko
Latvio kronikose, Prūsijos, Livonijos krašto ir Bažny
čios įsakuose bei daugelyje kitų šaltinių. O Matas Pre
torijus išvardija daugiau kaip dvidešimt įvairiausių jam
žinomų burtininkų rūšių. Buvę specialūs burtininkai, ku
rie ateitį pranašaudavę iš vaško, švino liejimo, alaus pu
tų, dūmų kilimo, paukščių skridimo, vėjo pūtimo, žvaigž
džių judėjimo, kraujo tekėjimo ir daugelio kitų dalykų.
Baltus, kaip turėjusius įsigalėjusį kulto apeigų atli
kėjų —žynių —sluoksnį, stiprias žyniavimo, burtinin
kavimo tradicijas, galima lyginti su keltais, nors šios tra
dicijos buvo stiprios ir kitų indoeuropiečių (graikų, ro
mėnų, indų ir kitų tautų) religijoje.
Daugelyje rašytinių BRM šaltinių kalbama apie baltų
laidojimo apeigas ir apie tai, kaip jie įsivaizduoja po
mirtinį gyvenimą. Ypač dažnai minimas mirusiųjų de
ginimas, nes šis laidojimo būdas krikščionims atrodė
itin pagoniškas ir smerktinas. Pirmasis apie 890 metus
šį baltų laidojimo būdą paminėjo ir plačiausiai jų šer
menis aprašė keliautojas Wulfstanas. Šermenys esan
čios keliamos labai didelės, trunkančios vieną arba du
mėnesius, o mirus karaliui ar kokiam kitam aukštos

kilmės žmogui, —net iki pusės metų. Per šermenis mi
rusysis gulįs ant žemės savo namuose įšaldytas, o susi
rinkusieji puotaują ir žaidžią. Paskutinę Šermenų die
ną visą likusį velionio turtą pasidalijama žirgų lenkty
nėse, o velionis sudeginamas. Kaip matyti iš Baltramie
jaus Anglo veikalo, 1249 metų Vokiečių ordino ir prū
sų taikos sutarties, Pasaulio aprašymo pradžios, Petro
Dusburgiečio Kronikos, Jono Dlugošo raštų ir kitų šal
tinių, mirusieji buvo deginami turtingai aprengti, su gin
klais, žirgais, gyvuliais ir kitomis brangenybėmis. Kar
tu su mirusiuoju buvo deginami tarnai arba vergai. Ir
pats Šventaragis, kaip nurodoma Lietuvos metraščiuo
se, buvęs sudegintas su žirgu, kuriuo jodinėdavo, su dra
bužiais, kuriuos vilkėdavo, kartu su mylimu vergu, sa
kalu ir kurtu. Philippe de Mčzičres aprašo ir pačią de
ginimo ceremoniją (1389). Miręs valdovas su šarvais
sodinamas ant balto žirgo tarsi gyvas. Aplink jį iš egli
nių rąstų padaromas namelis (narvas), kuriame jis ir
sudeginamas kartu su geriausiu bičiuliu —palydovu.
Baltų įprotį mirusiuosius laidoti su gausiomis įkapė
mis rodo ir archeologijos šaltiniai —kartu su mirusių
jų palaikais kapuose randama daug papuošalų, ginklų,
gyvulių, ypač arklių kaulų (Engei, 1935; Engei, La Baume, 1937; Lietuvos archeologijos bruožai, 1961;Latvijos
PSR arheolofcija, 1974 ir kt.). Apie lietuvių keliamas šer
menis („laidotuvių iškilmes su išgėrimu“) užsimena
Henrikas Latvis. Tradicija kelti šermenis baltų kraštuo
se išliko iki pat XX amžiaus. Ją mini daugelis
XVI-XVIII amžiaus šaltinių. Prūsijoje, kaip matyti iŠ
Sūduvių knygelės, dar net XVI amžiuje per šermenis
buvo lenktyniaujama žirgais. Kai kurie šaltiniuose mi
nimi baltų laidojimo momentai (ilgos šermenys, perku
rtas puotaujama ir žaidžiama, žirgų lenktynės, velionio
šarvojimas ant žemės, o paskui sudeginimas, laidoji
mas kartu su žirgais, žmonėmis ir kt.) yra būdingi dau
geliui senųjų indoeuropiečių. Tai matyti iš atskirų užuo
minų apie senųjų skitų, graikų, romėnų, slavų ir kitų
tautų laidojimo papročius, iš archeologinių radinių
(Volkaitė-Kulikauskienė, 1971; Daikovičius, 1973,
110—112; /loBaTyp, KajumcroB, lilmuoBa, 1982,125127, 309-314).
Baltų paprotys laidoti mirusiuosius su gausiomis įka
pėmis atspindi jų tikėjimą, kad pomirtinis pasaulis yra
panašus į gyvųjų, kad ten mirusiajam reikia visko, kuo
jis naudojosi gyvas būdamas. Tai ne kartą nurodoma ir
rašytiniuose šaltiniuose. Pavyzdžiui, Baltramiejus An
glas teigia, kad „tarnus ir tarnaites degindavo kartu su
numirėliu bei jo turtais manydami, kad sudeginti jie
laimingai pasieks jų pramanytą gyvųjų šalį, o tenai kartu
pateks į džiaugsmo ir amžino gyvenimo tėvynę“; Pa
saulio aprašymo pradžios autorius nurodo, jog prūsai
„tiki, kad visais šiais dalykais [įkapėmis —N. V\ miru
sieji galės naudotis gyvenime“, o Petras Dusburgjetis
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—kad „sudeginti daiktai prisikelsią drauge su jais ir jie
tarnausią kaip anksčiau“ ir 1.1. Kaip teigia Henrikas
Latvis, penkiasdešimt lietuvių moterų pasikorė žuvus
jų vyrams irgi tikėdamosi, kad „paskui gyvens su jais
kitame gyvenime“.
Malalos kronikos slaviškos redakcijos nuoraše (1261)
užfiksuotas ir unikalus mitas apie Sovijų, kuriuo ban
doma paaiškinti, kodėl reikia deginti mirusiuosius ir
kaip šis paprotys atsirado. Šis mitas rodo, kad baltams
buvo žinomas trejopas laidojimo būdas (deginimas, ka
simas į žemę ir palaikų kėlimas virš žemės —į medžius),
tačiau tinkamiausiu laidojimo būdu buvo laikomas de
ginimas. Laidojimo medžiuose reliktų galima įžiūrėti
lietuvių, ypač aukštaičių, tautosakoje (Vėlius, 1983,
240) ir Jokūbo Lavinskio (XVI a.) pranešime, kad lie
tuviai aukštaičiai nekrikštytų vaikų kartais nekasa į že
mę, o kelia į liepas. Kito mito nuotrupoje, pateiktoje
Lietuvos metraščiuose, pasakojama, kaip buvo įvestas
mirusiųjų Lietuvos kunigaikščių ir kitų kilmingųjų žmo
nių deginimo paprotys Šventaragio slėnyje, kur Vilnia
įteka į Nerį. Šie mitai, ypač pirmasis, teikia daug iškal
bingos medžiagos apie baltų pomirtinio gyvenimo su
pratimą. Šiaip tiesioginių duomenų, kaip baltai įsivaiz
davo pomirtinį gyvenimą, tik vienur kitur tepasitaiko.
Pavyzdžiui, Magistro Vincento Kronikoje (1203) teigia
ma, jog jotvingiai tikėję mirusiųjų vėles pereinant gy
venti į kitus kūnus, 1249 metų Ordino ir prūsų taikos
sutartyje —kad mirusysis laidojimo dieną ant žirgo per
dangų skrieja į aną pasaulį, Lietuvos metraščiuose kad mirusiesiems paskutinio teismo dieną (?) reikėsią
kopti į aukštą kalną, todėl deginant didikų kūnus prie
jų dėdavę lūšies ar lokio nagus, mitas apie Sovijų pasa
koja, kad mirusiesiems pro devynerius vartus reikia leis
tis į „pragarą“, Dlugošas - kad mirusiųjų vėlės gyvena
netoli alkų, kuriuose mirusieji būdavo deginami, ir to
dėl ugniavietėje jiems paliekama maisto. Vėlesniuose
(XVI—XVIII amžių) šaltiniuose dažniausiai sakoma,
kad mirusiųjų vėlės maitinamos arba namuose, kuriuo
se anksčiau mirusieji gyveno, arba kapinėse. Atrodo, ta
da tikėta, kad vėlės namuose apsilanko tik per vaišes.
Mirusiųjų laidojimo apeigos senuosiuose šaltiniuo
se dažniausiai minimos ir palyginti detaliai aprašytos.
Be šių apeigų, dar dažnokai minimi aukojimai dievams,
ypač padėkos aukos laimėjus karo žygį —dalies įgyto
grobio ir belaisvių deginimas, ateities spėjimas —būri
mai iš aukojamų žmonių ir gyvulių, o vėlesniuose
(XVI-XVIII amžių) šaltiniuose —kalendorinių ir šei
mos švenčių, mirusiųjų minėjimo apeigos. Iš XIV am
žiaus yra išlikęs ir taikos sudarymo ritualo aprašymas
(Dubnicos kronikoje). Kadangi belaisvių aukojimas die
vams ir jų žudymas spėjant žygio sėkmę yra, minimas
priešiškai baltams nusiteikusių krikščionybės platinto
jų raštuose, kilo įtarimas, kad tai jų pramanyti dalykai
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siekiant suniekinti baltų religiją, parodyti ją esant žiau
rią ir barbarišką (Jurginis, 1976, 19—32). Belaisvius
dievams aukodavo senieji baltų kaimynai skitai
(/JoBaiyp, KajumcTOB, IIIuiuoBa, 1982, 122-123),
iš dvikovos su belaisviu baigties apie karo sėkmę spė
davo germanai (Tacitas, 1972,10—11). Baltams, išlai
kiusiems daugelį senųjų indoeuropiečių religijos bruo
žų, irgi galėjo būti žinomos šios apeigos, o neapykanta
žiauriems ir negailestingiems priešams galėjo paska
tinti jas atgaivinti. Tačiau norint šį faktą patvirtinti ar
atmesti reikalingi kruopštesni tyrimai. Iš viso į klausi
mą, ar senieji indoeuropiečiai aukojo žmones dievams,
iki šiol tebėra galutinai neatsakyta (raMKpejin/i3e,
HBaHOB, 1984, 483).
Mitų ir jų nuotrupų rašytiniuose BRM šaltiniuose
užfiksuota nedaug: apie mirusiųjų deginimo papročio
atsiradimą - Malalos kronikoje, apie kūjį, kuriuo bu
vusi išvaduota Saulė, —Jeronimo Prahiškio pasakoji
me, apie Vilniaus įkūrimą - Lietuvos metraščiuose,
Strijkovskio Kronikoje, jau suistorinti mitiniai pasako
jimai apie įvairių baltų genčių kilmę, keliones į jų gy
ventas vietas, religinių ir visuomeninių papročių kilmę
—Lietuvos metraščiuose, Dlugošo, Erazmo Stellos, Si
mono Grunau, Strijkovskio, Jono Lasickio raštuose. Šie
mitai yra archajiški, turi atitikmenų kitų indoeuropie
čių (skitų, germanų, slavų, indų ir kt.) mitologijoje ir
istorinėje Renesanso Europos tradicijoje.
Iš šios glaustos apžvalgos matyti, kad rašytiniuose
šaltiniuose galima rasti duomenų visoms svarbiausioms
baltų religijos ir mitologijos sritims apibūdinti. Galima
susidaryti apytikrį vaizdą apie svarbiausius baltų gar
bintus dievus (jų vardus, funkcijas, hierarchiją), jiems
skirtas apeigas, tų apeigų atlikėjus, šventyklas, pasa
kotus mitus, pomirtinio gyvenimo supratimą, bendriau
sias pažiūras į aplinkinį pasaulį, žmogaus gyvenimą ir
mirtį. Remdamiesi šiais šaltiniais, pagaliau galime iš
spręsti jau antrą šimtmetį trunkančią mokslinę disku
siją apie gamtinį lietuvių ir kitų baltų religijos pobūdį,
personifikuotų dievų, jų atvaizdų, žynių luomo, šven
tyklų buvimą, aukojimo pobūdį ir kitus seniai svarsto
mus klausimus. Rašytiniai BRM šaltiniai leidžia spręs
ti ir naujas modernaus lyginamojo mitologijos mokslo
indoeuropiečių mitologijai keliamas problemas. Re
miantis šiais ir kitais (kalbotyros, tautosakos, etnogra
fijos, tautodailės, archeologijos) šaltiniais, galima ban
dyti rekonstruoti pavienių baltų tautų ir visų baltų reli
gijos bei mitologijos sistema, nustatyti jos vietą ir san
tykį su kitų indoeuropiečių tautų ir ypač su pirmine in
doeuropiečių religijos ir mitologijos sistema. Rašytiniai
BRM šaltiniai teikia daug vertingų duomenų, padedan
čių suprasti ir artimiausių baltų kaimynų —slavų, ger
manų, skitų, keltų, —o ypač senųjų indoeuropiečių re
ligiją ir mitologiją.

ŠALIA NORBERTO VĖLIAUS
Taip atsitiko, kad paskutinįjį tarybinį dvidešimtpenkmetį bene kas vasarą vykdavau į buvusio Lietu
vių kalbos ir literatūros instituto tautosakos ekspe
dicijas ir būtinai - Jam vadovaujant. Taigi - porą sa
vaičių per metus - „bendradarbiavimas“ renkant tau
tosaką, gyvenimas kartu kokio bažnytkaimio mokyk
los bendrabutėly, kartais - viename kambariūkštyje
su girgždančiomis geležinėmis lovomis greta.
| Jį visada kreipdavausi tik „Jūs“, nors yra liepęs
sakyti „tu“. Nė karto, ačiū Dievui, šitaip neištariau.
Ir nebuvo jokio „pavojaus“, nes visada jutau Jį esant
daugeriopai pranašesnį žmogų.
Antra vertus, niekaip negalėjau įmint vienos mįs
lės: niekad nenusileidžia iki tavo darželinukiško ži
nių ir veiklumo lygio, bet tu šalia Jo netrunki pasijus
ti - visiškai savas ir lygiavertis. Tad tikrai reikėjo ir
pastangų, kad imtum ir prasčiokiškai neištartum „tu“.
Kartą lyg ir pavydėdamas šnektelėjau, kad Jis tur
būt turįs labai daug tikrų gerų draugų, nes šitaip gi
stebuklingai mokąs bendrauti. „Ne, - teatsakė. Ne“. Buvau labai nustebintas, nenorėjau tuo pati
kėti. O Jis nenorėjo apie tai bešnekėt.
*
Mano mama sakydavo: ką tu palydėsi į amžinąją
kelionę, tas ateis ir tavęs pasitikt, kai išmuš valanda...
Taip ir girdžiu, matau, kaip Jis pasitiks: „O! Svei
kas, Liudvikai. Lengviau šieno stirtoj adatą surasti
nei tave. Gaila, kad telefono neturi. Norėjau ir vėl
pakviest į ekspediciją...“ Čia nurodys tikslią datą:
greičiausiai liepos mėnesį, kai žliaukia ir žliaukia, ir
žmonės, negalėdami šienaut, sėdi namuose. Nuro
dys ir vietą: kurioj nors Dangaus Karalystės pasvietėj, „kur dar yra lietuvių“. Jis jau viską bus išsiaiški
nęs. „Ar galėsi?“ „Reiks galėti...“ „Na ir šaunu!“ - ir
atsiloš. Ir šypsosis tau, kaip geraširdis Viešpats Die
vas. Ir ranką tvirtai paspaus. Ir nužengs savo aukš
tais keliais. „Iki susitikimo“. „Iki“.
...Siaubas, kaip man gera gyvent.

Studijų laikais Vilniaus universitete skelbimų len
toj perskaičiau, kad kažkoks Vėlius gins kandidati
nę disertaciją apie velnią. Iki šiol atmenu tada save:
„... būtinai nueisiu pasiklausyt“.
Kažkodėl - „būtinai“.
*
Kartą šnekėjo, kad Jo kilmėje esama kažko nuo
velnio. Senatvėje, be abejonės, būsiąs raišas. Ir tarp
bočių - būta raišų. Ir - liesas esąs kaip velnias - dir
bąs, šnopuojąs - patiklus kaip velnias, apgaunamas,
nuskaudžiamas - ir vėl nuo pradžių...
Gano savo kaimenę mitinis senasis Velnias, gyvu
lių sutvėrėjas, o Dievas tvartą stato. Užusnūdo Vel
nias, atsibunda - nebėr gyvulių - Dievo tvartan suva
ryti, perdažyti, išmarginti, perskeltais nagais...“ „Kur
mano gyvuliai!?“ „Čia ne tavo“, - sako Dievas...
Kieno gi tai turtas, sakau, - tie gyvuliai, tvartas,
Velnias, Dievas?..
...Lietuvos...
Jam ir skaudu, ir šventa buvo tarti šį žodį.
*

Tautosakos ekspedicija Kražiuose. Tarybinių vidu
ramžių klestėjimo metas. Diena vakarop. Seni apleisti
kunigų seminarijos rūmai. Už lango - grimztantis į
tamsą dangus, tyla, keleto pastatų pilkumas, medžių
ramybė, aukštai užgimstančios žvaigždės. O šiapus aš su savo gyvenimu (nagi, aš visada su juo). Keista ir
neramu: ir nenusakoma, ir nepasiekiama pasauly, ir
be ribų buvimo troškulys, pilnatvės geismas, ir - kam
čia mes, ir kas čia mes - jutimų, klausimų - po dvasią
besiūruojanti dilgynė... „... toks vakaras... stovėt su
stingusiam, žiūrėt į temstantį dangų, matyt žvaigždes,
matyt, kaip tirpsta tavo metai: ką - tu, kas - tu, kam tu...“ Net krūpteliu nuo žodžių: šalia stovėjo Jis ir ta
rė tau, kuo gyvenai šią valandą...
Aš iki tol maniau esąs šioj žemėje vienintelis: toks,
vienas, aš.
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Ekspedicijos vadovas - Jis nuolat kartodavo: ra
šykit žodis žodin viską, neišgalvodami, neiškraipy
dami, „nepagražindami“. Viską - ir ką patys matėt,
patyrėt, ir ką žmonės pasakojo, dainavo... Stengiau
si kuo stropiausiai vykdyt, nes dargi ir pats šventai
tikėjau: tautosakos rinkiny žmogaus Daina, Žodis aukščiau visų valdžių, draudimų, cenzūrų - visiškai
nekritikuotina, netaisytina Tiesa, gal net vienintelė
tokia salelė - tarybinės karalystės neaprėpiamų jūrų
platybėj...
Ir koks tad buvo malonus man nustebimas, kai
kartą pasisukęs tuometinio Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto tautosakos sektoriuje ant vieno moks
linio bendradarbio stalo pamačiau mano užrašytos
tautosakos sklaidomą rinkinį. „O! Reikalingas ir aš!“
Bet kai pamačiau, kad kai kurie rinkinio lapai - iš
imti, kai kurie - iškarpyti - net pastėrau. „Draugas
Giedraiti, mes neleisime antitarybinių išpuolių tau
tosakos rinkiniuose...“ Ant stalo gulėjo pluoštelis at
skirtų dainų, daugiausia, atsimenu, tremtinių, krū
velė iškarpų. Vieną iš jų pakėliau - dainininkės atsa
kymas į klausimą, kada jos kaime labiausiai dainuo
ta. - Prieš karą esą, nes karo metu - žudymai, gau
dymai - kokios galėjo būti dainos, pokary vėlgi - stri
bai, trėmimai, žudynės - kokios galėjo būti linksmy
bės, dainavimai...
Vėliau apie tai užsiminiau Jam, kuris, aišku, ir taip
viską gerai žinojo. Ironiškai šyptelėjo: „...iškarpo ir
užrakina į seifus: jei viskas sudegs - šitai pasiliks...“
Čia pat ištarė rimtai: „Iš seifo labai lengva sunai
kint...“
Kitoj ekspedicijoj: „...rašykit žodis žodin viską neišgalvodami, neiškraipydami...“

Man vis atrodė, gana to, kad tu, žmogau, išgyve
ni, išmąstai, žinai, patiri, išjauti. Tai jau savaime yra
ir - išlieka, klaupiasi - danguj - noosferoj - ore Lietuvoj - dvasios mūsų aruode - mumyse visuose veikia, turtina, taurina mus. Tad visai nebūtinas
veiksmas. Tarkim - žodžio ištarimas, minties, dai
nos, pasakos (juk mes šiek tiek ir tautosakininkai, ar
ne?) užrašymas...
Kai Jam šitaip postringavau, - atleisk man, Vieš
patie, kaip Jis kantriai, lyg naiviam mokinukui, aiš
kino, kiek esą mūsų taurių žmonių su jų siekiais, jaus
mais, mintimis - išblaškyta iš Lietuvos, išžudyta, kiek
būta šviesių liaudies dainininkių, išminčių, žiniuo
nių, prie kurių niekas iš tautosakininkų nebuvo pri
ėjęs, neužrašęs jų Dainos, Žodžio - ir viskas su jais
nuėjo į kapą. Kiek tuo nuskurdus Lietuva - kas da
bar beįvertintų... Gyveni - bet reikia ir dirbti...
Nors imk prasmek - ko gi esi vertas: žmogus taip
kantriai, atsimenu, iš savo senkančio valandų aruo
do - aiškino, įtikinėjo, šnekėjo, šnekėjo...
*
Gerumu buvo man trečias žmogus. To nė neįta
rė.
Pirmasis - Mama - man.
Antrasis - Mylimoji (nemėgstu žodžio „žmona“).
Trečiasis - Norbertas Vėlius.
*

Nuo kūdikystės - tremtinėlis - kankinamas nuo
latinio įtūžio prieš komunizmą, jo žiaurumus, val
džios melą, Lietuvos rusinimą - ne kartą putojau ir
Jam: „po šėtonais... susprogdint...“ Nežinia dabar,
kokių šunybių gal būčiau gyvenime prikrėtęs, - Jis
suramindavo: ar maža esą dar mūsų žmonių - po
kalėjimus, po kapinių pavartes, po kryžkeles dingo...
Dirbk, kiek pajėgi, kultūros darbą, dirbk dvasios dar
bą, rink tautosaką, kas metai sudarydamas bent po
rinkinį - bus reikalingiau tavo Lietuvai... Mums pa
vyzdys turėtų būti Valančius...
Dabar aš galiu visa tai ištarti.

Grįžti su magnetofonu kuprinėj ant pečių, visą
dieną praūliojęs tarp laukų po trobeles, šnekinęs bo
butes, senukus, įrašinėdamas jų dainas, sakmes, pa
sakas - grįžti dažniausiai gerokai nusialinęs kūnu ir
siela (ta siela, atrodo, nieko neveikė per dieną, tik
buvo tampoma kaip skuduras po laukus, tad ir tu,
atrodo, ne kažin ką čia nuveikiąs, ne kažin kas esąs
ir ne kažin kam reikalingas...).
Bet štai Jis pamato tave sugrįžusį, pakyla nuo sa
vo amžino rašymo, artėdamas perbraukia pirštais per
akis po akiniais: „Koks tu šiandien vėlyvas ir svarus...“
(Na, štai, matai - „svarus“). Taip žodis po žodžio,
žodis po žodžio - ir tavo siela, žiūrėk, pasveikus, kaip
toj Evangelijoj, ir tu, žiūrėk, - „pilnavertis“, ir ką gi
- visiškai „reikšmingas“...
Jis turbūt žinojo mano ligą.

*

*

*
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Jis vienintelis mane pavadindavo poetu. Ir kai milijonines dainas ir pasakas sėdi...“ Patylėjo, paty
šnekėdavo apie poeziją, pasakydavo „jūs, poetai“. lėjo besiklausydamas: „Aha!.. O tu, atrodo, teisus...
Suglumdavau. Nesu rodęs Jam nė vieno savo, saky Reiks pagalvot...“ „Sudie“. „Sudie“.
kim, eilėraštėlio. Galbūt jei būčiau parodęs, nebeTai buvo sudie - amžinam.
vadintų poetu. Gal. O gal Jam tų mano eilių nė ne
reikėjo. Gal Jis kažką ir taip žinojo. Daug ko esu Jo
*
klausęs. Šito, deja, ne.
/
Beje - ir dar apie poeziją. Sakėsi jaunystėj ban
...kad taip kas būtų žinojęs, kaip Jis mėgo, mylė
dęs eilėraščius rašyt. Bet - „metęs“. Paklausiau, ko
jo, kaip, matyt, Jam glostė sielą „Lėk gervele“...
dėl. Atsakė: „Ką gali vienas žmogus“.
Jo vadovaujamose ekspedicijose, be keleto beveik
Žodis žodin.
nuolatinių žmonių, dažnai būdavo pasitelkiamas ne
menkas būrys studentų. Tad dažną vakarą, o šventa
*
dieniais - būtiniausiai - rengti „pasidainavimai“.
Susirinkus visiems į vieną kambarį, pradžioj kaž
Atrodo, baigėsi vienas tautosakininkų gyvenimo kaip nejučia valandėlę kitą (ir - ilgėliau, ir niekam,
tarpsnis. Naujasis, be Jo, kurį laiką bus tuštesnis.
atrodo, neprailgdavo) - iš jo įsibėgėjusių lūpų tvinte
Norisi viltis - „kurį laiką“.
tvino žodžių polaidis: vis mitologinėm ir mitologinėm
temom. Ten viskas būdavo paaiškinta - dievai, lau
mės, raganos ir kas tik nori... Žodžių srautas nutruk
*
davo visada netikėtai: „Aš jums jau turbūt nusibodau,
gana. Dabar, mergaitės, padainuokit.“ O mergaitės
Niekuo nebepateisinsim dabar savo tinginystės, tais laikais (prieš dešimt penkiolika ir daugėliau me
neveiklumo, nesugebėjimo veikt. Anksčiau žinojai: tų), liaudies dainų potvynio laikais, to paraginimo, at
Vėlius lekia. O dabar: tu nedirbi - gal ir niekas ne rodo, laukdavo kaip parakas degtukėlio. Dainų ne
dirba.
stigo. Bet Jis, žiūrėk, ir vėl: „Na, dar - „Lėk gervele“,
mergaitės“. „Na, pabaigai - „Lėk gervele“...
...pasiutimas... Aš staugt pro ašarą iš replių go
*
mury pradėsiu: prie kapo laukiau, laukiau „Lėk ger
Prieš porą mėnesių sutikau Jį Mokytojų namuo velės“. Man atrodė, ji savaime čia turi pakilti: virš
se Vilniuje Jo rengtų dviejų knygų apie lietuvinin Antakalnio kalvų, virš šitų kryžių, baltu granitu su
kus pristatymo vakare. Išėjom bene paskutiniai, nes stingusių okupacinių kareivių, didžiulės palydinčių
labai ilgai dainavo „ratiliečiai“: ne oficialiai, o į kam jų minios. Po kiekvieno kalbėtojo, po kiekvienos bent
putį susimetę patys sau ir tiems, kurie norėjo klau menkiausios pauzės - laukiau. Galiausiai pasigirdo
sausas medinis kunigo balsas - „Per Jį, su Juo ir Ja
sytis. Nuo tokio dalyko pabėgt nenuskambėjus pas
me“, tuo pačiu - žiauriausias žemės dunksėjimas...
kutinei dainai, nei man, nei, ką žinau tai žinau, - nei
Jam, tikrai neįmanoma... Kai atsidūrėm gatvėje, at Paukšte, mano gervele paukšte... Dėkui Veronikai
sisveikindamas ištariau, kas itin rūpėjo: „Ar Jums ne bent už kalną už aukštąjį ir akmenėlį, bet aš tikrai
atrodo, kad šiandien Lietuvoj Jono Basanavičiaus žinau, ko Jo dvasia trokšte troško paskutinę akimir
premijos labiausiai vertas Jurgis Dovydaitis?“ Atsa ką kūnui būnant tarp žmonių...
„Lėk gervele, lėk gervele...“
kė, kad išsirūpinęs tam žmogui vieną kitą pašalpą,
be to, Dovydaičiui buvo suteikta Slančiausko pre
mija... „Juk visa tai - smulkmenos, - įsispyriau (kai
man atrodo, kad esu tikrai teisus, būnu bene ir be
atodairos drąsus), - žmogus visą savo amžių aukojo
tautosakos rinkimui - be jokio atlygio ir padėkos,
susilaukdamas iš to vien nemalonių... Ar nebus taip,
kaip dažnai būna: tik pakištas po kryželiu - toks pri
simenamas. Tada imsim keiksnot save - „nematėm,
neįvertinom“, imsim ieškot, kokiais medaliais ir pre
mijomis atsipirkus. O dabar žmogus skolose per savo

*
Keistai žmonių gyvenimai, jų dvasios susipynę...
Pirmiausia noriu atkreipti dėmesį - „jų dvasios“.

Aš - Liudvikas Giedraitis.
Bet aš buvojau šalia Norberto Vėliaus.
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F olkloro archyvų problem os ir
GALIMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI
Dalia URBANAVIČIENĖ
Folkloro archyvai tarybiniais laikais buvo vadinami
kitais vardais - rankraštynais, laboratorijomis, kabine
tais, skyriais ir pan. Pavyzdžiui, 1935 m. įkurtas Lietu
vių tautosakos archyvas, po karo perimtas Istorijos ins
tituto Etnografijos sektoriaus, 1952 m. perkeltas į Lie
tuvių kalbos ir literatūros institutą, buvo pervadintas
rankraštynu ir nebeteko archyvo pavadinimo. Tokio pa
vadinimo buvo vengiama, nes archyvo statusas leido
Valstybinei archyvų direkcijai pagal įsigalėjusią centra
lizuotą tvarką paversti žinybinį archyvą valstybiniu ir
pajungti jį saugumo kontrolei. Turint omenyje, kad tais
laikais folklorinė medžiaga nebuvo pageidaujama, jai
grėsė net sunaikinimo pavojus.
Kad folklorinės medžiagos saugyklos tuomet buvo
tvarkomos necentralizuotai, turėjo ir teigiamų, ir ne
igiamų aspektų. Centralizuotai nevaldomas, kiekvie
nas folkloro archyvas dirbo savarankiškai ir uždarai.
Paprastai tie archyvai priklausė mokslinėms instituci
joms. Jų medžiaga buvo lengvai prieinama tyrinėtojams,
kurių nevaržė valstybinių archyvų griežta tvarka ir biu
rokratinės kliūtys. Be to, faktai buvo mažiau kraipomi
politiniais sumetimais. Tačiau kita vertus, išvengę cen
tralizuoto valdymo, šie archyvai nepanaudojo bendros
archyvinio darbo metodikos privalumų. Antra, daugiau
sia orientuojantis į mokslinį darbą, nepakankamai dė
mesio kreipta į technines archyvinio darbo problemas,
beveik neturėta technikos specialistų. Dėl daug men
kesnio finansavimo, palyginti su valstybiniais archyvais,
folkloro archyvų techninė bazė buvo labai menka.
Tokios padėties pasekmes jaučiame ir dabar, pasi
keitus Lietuvos politinei situacijai. Šiuo metu kuriami
nauji folkloro archyvai (dabar jau nebebijomą šio pa
vadinimo) taip pat neturi bendrų archyvinio darbo in
strukcijų, kiekvienas savaip išradinėja taisykles, artė
jama prie mėgėjų lygio. Nėra bendros darbo metodi
kos, nėra glaudaus bendradarbiavimo, darbų koordi
nacijos, bendrų projektų, taip pat bendros informaci
jos apie archyvų visumą. Keista, tačiau pastaruoju me
tu greičiau užsimezga ryšiai su užsienio folkloro archy
vais nei su archyvais Lietuvoje.
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Dauguma folkloro archyvų problemų, su kuriomis
susiduriama arba bent turėtų būti susiduriama, yra ben
dro pobūdžio.
Juridinės problemos visų pirma siejasi su archyvų
statusu ir autorinėmis teisėmis . Folkloro archyvai pagal
svarbą turėtų būti ne tik prilyginti kitiems archyvams,
bet net ir išskirti, suvokiant, kad jie kaupia kultūros
paveldą, praeinančios kultūros paminklus. Unikali fol
klorinė medžiaga šiuose archyvuose saugoma visiškai
netinkamomis sąlygomis, neatitinkančiomis ne tik tarp
tautinių UNESCO rekomendacijų, bet ir jau gerokai
pasenusių sovietinių instrukcijų. Šiai medžiagai akivaiz
džiai gresia sunykimas, ir ją nedelsiant reikia gelbėti.
Ypač sunki padėtis tų archyvų, kurie finansuojami
netiesiogiai. Kaip pavyzdį paminėsiu Lietuvos muzikos
akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologuos
skyriaus Etnomuzikos archyvą. Oficialiai jis nepriklau
so Kultūros ministerijai ir gauna tik labai mažą dalį iš
tų lėšų, kurias Švietimo ministerija skiria visai Muzi
kos akademijos veiklai. Iki šiol geriausiu atveju per me
tus buvo gaunama gal tik dešimtadalis tos sumos, kuri
išleidžiama perkant gerą fortepijoną. Natūralu, kad
Švietimo ministerija neatkreipia dėmesio į tai, kad Mu
zikos akademijoje dar reiktų finansuoti ir kultūrinio
paveldo reikšmę turinčią struktūrą, kurios gyvavimui
(o tiksliau - atgaivinimui) reikalinga beveik tokia pati
suma kaip ir visai Muzikos akademijai. Tad neabejoti
na, kad šiai struktūrai reiktų suteikti išskirtinį statusą
ir ją finansuoti ne iš bendrų aukštosioms mokykloms
skirtų lėšų.
Autorinių teisių problema Lietuvoje apskritai yra
gana nauja, tačiau pastaruoju metu jau bandoma ją
spręsti. Vis dėlto autorinės teisės griežtai neapibrėžia
folkloro nuosavybės. Dažnai kiekvienas archyvas au
torines teises traktuoja savaip, sudaro savas taisykles,
kurios kartais neatitinka tarptautinės praktikos normų
(pvz., lankytojo mokestis už medžiagą), neįteisintas tarparchyvinis keitimasis kopijomis. Bandant sudaryti su
tartis, paaiškėja, kad paprastos juridinės konsultacijos
nepakanka, reikia, kad juristai specialiai įsigilintų į fol

kloro archyvų specifiką. Kol kas tik galima pasvajoti lat gaunantis apibendrintą informaciją apie įvairių įstai
apie civilizuotą svetimų originalų kopijų skelbimo kul gų organizuojamas ekspedicijas, apie jose užrašytą me
tūrą, o tiksliau, - jos kontrolę. Net ir sudarius sutartis džiagą žmogus. Tokio centro duomenų bazė turėtų bū
dėl kopijų naudojimo, neaišku, kaip elgtis, jei tos su ti orientuota į informacijos paiešką pagal įvairius bū
tartys yra pažeidžiamos, kaip išreikalauti baudų - tai dingiausius (pagal geografiją, pagal pateikėjus, pagal
juridiniame kodekse nėra griežtai apibrėžta. Lietuvoje laikotarpį, pagal žanrus ir pan.) poreikius. Siekiant ge
šios srities juridinę kontrolę įvesti privalome, tarptau riau susitarti dėl ekspedicijų koordinacijos, vertėtų pa
tiniai archyvų ryšiai neišvengiami ir bus būtina laikytis galvoti ir apie kasmet ta tema rengiamus seminarus.
Norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną metodinį fol
tam tikrų autorinių teisių normų naudojantis bendro
klorinės medžiagos fiksavimo aspektą. Mūsų ekspedi
mis duomenų bazėmis ir pan.
Autorinių teisių problema tiesiogiai susijusi su ki cijose dažniausiai naudojamas tik prisiminimų meto
tomis problemomis, apie kurias jau užsiminta. Tai tar- das, t.y. einama pas vyresnio amžiaus žmones, užrašo
parchyvinis ryšių tinklas Lietuvoje, keitimasis informa mas jų atmintyje gyvuojantis folkloras, bandoma jį re
cija, bendra ir koordinuota darbo metodika. Nuo šių konstruoti, remiantis tiek senaisiais pateikėjais, tiek
problemų sprendimo priklauso ir dalis „individualaus“ antrinio folkloro atlikėjais (folkloro ansambliais). Be
archyvinio darbo - t.y. folklorinės medžiagos kaupimas, veik visai nenaudojamas dokumentinis metodas, kai už
rašinėtojas visiškai nesikiša į natūralaus folkloro (ne
jos tvarkymas, tyrinėjimas ir leidimas.
Detaliau sustosiu ties folklorinės medžiagos kaupi sceninio) atlikimo procesą, o tik jį fiksuoja. Teigiama,
mo problema. Galima pasidžiaugti, kad pastaraisiais kad dokumentinio metodo naudoti Lietuvoje negali
metais vis daugiau metodiškai paruoštų žmonių gali įsi ma, nes autentiškas folkloras gyva forma jau nebeeg
traukti į folkloro rinkimą. Lietuvos liaudies kultūros zistuoja (išskyrus nebent laidotuvių ir mirusiųjų minė
centras rengia šia tema seminarus, Lietuvos muzikos jimo apeigas, kur giedamos religinės giesmės). Tačiau
akademijoje etnomuzikologams dėstomas folklorinių gal vis dėlto reikėtų įsiklausyti į užsienio folkloristų po
ekspedicijų metodikos ir praktikos kursas ir t.t. Tačiau žiūrį ir pamąstyti, ar ne per siaurai mes suprantame
to nepakanka. Reikia ne tik žinoti, kaip ir ką užrašyti, folkloro sąvoką. Ir tuomet netikėtai patys sau atrasi
bet ir turėti priemones tam darbui, nes priešingu atve me, kad šiuolaikiniai gatvės muzikantai, turistų dainos,
ju didelės pastangos lieka beprasmės. Šiuo metu eks mokyklinukų žaidimai nebepatenka į jokią kitą, o tik į
pedicijose naudojama tik buitinė garso ir vaizdo tech folkloro sritį. Šie reiškiniai, taip pat net folkloristų ypač
nika, nors ir užsienietiška, bet pigiausia, o neretai ir ignoruojamos šiuolaikinės prasto skonio vestuvės, yra
visiškai pasenusi tarybinė aparatūra. Tad ir matome ar dabartinės folkloro situacijos realybė, kurią archyvai
ba girdime įrašą, kuriame užfiksuota kartais lyg per ste privalo fiksuoti nepriklausomai nuo vertinimo kriteri
buklą aptikta labai talentinga dainininkė, netrukus nu- jų. Ir būtent šiuo atveju būtina taikyti patikimiausią sinešianti savo senąsias dainas į aną pasaulį, tačiau toks dokumentinį - metodą. Reikia kaupti ne tik lietuvišką
įrašas, nors ir unikalus, bet pagal techninę kokybę ne medžiagą, bet ir tautinių mažumų folklorą, kuris lygiai
tinka nei leidybai, nei transliacijai. Garso įrašams rei taip pat įdomus ir taip pat sparčiai nyksta, kaip ir lietu
kėtų naudoti nešiojamą skaitmeninę garso aparatūrą viškas.
Lietuvoje dar nepakankamai naudojamas archyvinių
arba bent jau profesionalius magnetinius diktofonus su
gerais stereo efektu suderintais mikrofonais, nes eks fondų papildymas perimant kopijas iš asmeninių ir kitų
pedicijose fiksuojami nepakartojami momentai siekiant archyvų. Toks reiškinys ypač praktikuojamas užsienio ša
juos išsaugoti tolimai ateičiai. Palyginkime tokių įrašų lyse, įžiūrint jame įvairių privalumų: 1) kopijų gausu
vertę su vienkartinėmis (vėliau ištrinamomis), kartais mas ir jų saugojimas skirtingose vietose garantuoja ge
ir visai prasto turinio televizijos ar radijo programo resnę apsaugą; 2) specializuotiems mokslinio profilio ar
mis, kurios vis dėlto įrašomos geriausia profesionalia chyvams sukaupus moksliniams darbams reikalingą me
džiagą iš kitų archyvų, sparčiau vyksta tyrinėjimai; 3) cen
aparatūra.
Metodinė folklorinės medžiagos kaupimo proble triniai archyvai turi bendrą informaciją apie įvairių re
ma -ekspedicijų koordinacija. Kai kur folkloristai apė gionų folklorą, o regioniniai archyvai gali papildyti savo
jo kiekvieną trobą vos ne po kelis kartus, o kitur taip ir fondus senesne jų krašto medžiaga iš centrinių archyvų.
lieka baltos dėmės. Pastaruoju metu lyg ir bandoma Aišku, darant kopijas iš kitų archyvų, būtina sudaryti su
kaupti žinias apie kitų institucijų rengiamas ekspedici tartis dėl jų naudojimo ir autorinių teisių.
Labai svarbi folkloro archyvų problema - medžia
jas -Lietuvos liaudies kultūros centras sudarė žemėla
pį, kuriame sužymėta įvairių įstaigų surinkta medžiaga gos tvarkymas. I lgą laiką tai buvo (ir tebėra) sunkus me
iki 1994 m. Daug efektyviau ekspedicijos būtų koordi chaninis rankų darbas. Europos mastu turime bene gau
nuojamos, jei būtų įkurtas kompiuterizuotas informa siausius fondus, tad jų jau nebeįmanoma tvarkyti se
cijos centras, kuriame dirbtų kad ir vienas, tačiau nuo nais būdais, reikalinga šiuolaikinė technika.
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Medžiagos tvarkymą apibendrinčiau kaip kopijų pa
ruošimą ir informacijos apdorojimą.
Lietuvos folkloro archyvų fonduose daugiausia vie
netinių originalų, o tai reiškia, kad nuolat yra eksploa
tuojamas ir gadinamas vienintelis unikalus įrašo egzem
pliorius. Originalų fondas pagal tarptautines UNESCO
rekomendacijas turėtų turėti nors dvi kopijas - darbo
fondą ir apsauginį (arba neliečiamą). Tai bendras prin
cipas, kuris turėtų būti taikomas ne tik garso ir vaizdo
įrašams, bet ir archyvinę vertę turintiems rankraščiams.
Labai svarbu tinkamai parinkti kopijų daiymo priemo
nes. Pavyzdžiui, garso įrašų darbiniam fondui geriausiai
tiktų skaitmeninė sistema, o apsauginį fondą pasaulinė
Garso ir vaizdo archyvų asociacija rekomenduoja įrašy
ti magnetinėse profesionaliose juostose.
Šiuolaikinis informacijos apdorojimas - tai kompiu
terinės duomenų bazės panaudojimas, ja remiantis, ga
lima ne tik greita medžiagos duomenų paieška, bet ir
produktyvesni moksliniai tyrinėjimai. Pasaulio folklo
ro archyvuose vyrauja duomenų bazės, apdorojančios
tik objektyvius duomenis (atliekama tik faktų paieška
- kas, kur, kada ir pan.). Lietuvos mokslinio profilio
archyvai yra sukūrę jų tyrinėjimo duomenis pateikian
čius katalogus, kurių panaudojimas ir kūrimas būtų
daug efektyvesni jiems pritaikant duomenų bazės pro
gramas. Todėl yra tikslinga kurti originalias duomenų
bazių programas, kuriomis būtų apdorojami ne tik ob
jektyvūs, bet ir subjektyvūs (t.y. tyrinėjimų) duomenys.
Originalių duomenų bazių kūrimą reikėtų koordinuo
ti, siekiant jas vėliau panaudoti visoje Lietuvoje. Pa
vyzdžiui, jei Lietuvos muzikos akademijoje yra kaupia
mas ir tyrinėjamas etnomuzikos archyvas, tai ir etnomuzikos duomenų bazės programa turėtų būti kuria
ma Etnomuzikologuos skyriaus bazėje. Lingvistinio po
būdžio duomenų bazės programos sukūrimui produk
tyviausiai vadovautų Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, turintis gausiausią archyvą ir lingvistinių tau
tosakos tyrinėjimų patirtį.
Mokslinio profilio archyvai turėtų kaupti ir turtin
gas specializuotas bibliotekas, kurios reikalingos ne tik
archyvuose dirbantiems tyrinėtojams, bet ir lankyto
jams, studentams, būsimiems specialistams, ieškan
tiems ne tik archyvinės medžiagos, bet ir platesnio po
būdžio žinių. Net ir didžiausia biblioteka, pavyzdžiui,
Martyno Mažvydo, negalėtų sukaupti tokios turtingos
literatūros, kurią surinktų mokslinių institucijų specia
listai, jeigu tik jie turėtų tam tinkamas sąlygas ir būtų
finansuojami.
Visoms aukščiau išvardintoms problemoms spręsti
reikalingos nemažos lėšos, taip pat darbų koordinavi
mas. Mano giliu įsitikinimu, šių problemų atskirai ne
pajėgs išspręsti joks folkloro archyvas. Reikalinga vals
tybinė programa, ir jos sudarymą paskatinti galėtų tik

14

bendri koordinuoti visų folkloro archyvų veiksmai. Šiam
tikslui būtina įkurti folkloro archyvų asociaciją. Fol
kloro archyvų asociacija taptų didele jėga valstybiniu
mastu sprendžiant jų finansavimo problemas (reikėtų
pagalvoti ir apie bendro fondo steigimą).
Tokios folkloro archyvų asociacijos pavyzdžiu galė
tų formuotis ir specifinės krypties archyvų asociacijos
- pavyzdžiui, Garso ir vaizdo archyvų asociacija, kuriai
priklausytų ne tik folkloro, bet ir kiti archyvai (Valsty
binis garso ir vaizdo archyvas, Radijo archyvas), taip
pat pritraukiant audio ir video technikos specialistus.
Užsienio šalyse tokios garso ir vaizdo asociacijos sėk
mingai gyvuoja, jas dar jungia ir pasaulinė garso ir vaiz
do archyvų asociacija, pastoviai rengianti konferenci
jas, leidžianti periodinius leidinius apie naujausius šios
srities techninius ir metodinius laimėjimus. Turėdami
garso ir vaizdo archyvų asociaciją, galėtume įkurti ben
drą folklorinės medžiagos garso įrašų apsauginį fondą,
turintį visus reikalavimus atitinkančią saugyklą, tech
niką, apsaugos priemones. Lietuva yra per maža ir eko
nomiškai per silpna, kad kiekvienas archyvas galėtų ap
sauginį fondą tvarkyti pagal visus reikalavimus. Turė
dami tokį centrą, nors ir vieną, galėtume būti tikri, kad
mūsų folkloro archyvų medžiaga, kuria pagrįstai di
džiuojamės, nepražus ir bus išsaugota ateičiai.

Pranešimasbuvoskaitytas konferencijoje„Etninė kul
tūra atkurtoje Lietuvos Respublikoje:pakilimas ar nuos
mukis?“Vilniuje, 1996 01 26-27.

P roblems of folklore archives
AND THEIR POSSIBLE SOLUTIONS
Dalia URBANAVIČIENĖ
In the Soviet period each folklore archive was an
independent and closed unit. They were rarely iden
tified by name in order to avoid their conversion into
state institutions supervised by the KGB. Therefore
the stocks of folklore material were managed and
maintained locally. The manner of work has been pre
served to this day, there is no common methology,
coordination, no joint projects. There is a number of
legal problems connected with the accumulation and
keeping of folklore materials. No folklore archive is
capable of resolving these problems alone. Therefo
re it is imperative to unite and set up an association
of folklore archives. A joint archive of folklore re
cordings should be set up equipped with the approp
riate technology and housed in appropriate premi
ses. Only then could we be assured that folklore ma
terials amassed in the archives will not perish and will
be preserved for the future generations.
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Kumelionių piliakalnio tyrinėjimų reikšmė
senųjų baltų genčių praeities pažinimui
Vytautas DAUGUDIS

Viena žymesnių Užnemunės archeologijos pa
minklų rūšimi - piliakalniais - labiau susidomėta
maždaug nuo XIX a. vidurio. Tačiau platesni siste
mingi jų kasinėjimai čia pradėti tiktai po Antrojo
pasaulinio karo. Iš daugiau kaip 1000 savo metu
Lietuvoje buvusių piliakalnių iki šiol archeologų ty
rinėta tiktai apie 5%. Užnemunėje - iš apytikriai
150 čia žinomų tokių paminklų kasinėta 18 ir dar
apie 10 - prie pastarųjų bei tolėliau buvusių seno
vės gyvenviečių (Kulikauskas R, 1982, p. 4).
Labai reikšmingos, ypač radinių svarbos požiū
riu, yra 1968 m. dabartinio Lietuvos istorijos insti
tuto ir tuometinės Mokslinės metodinės kultūros
paminklų apsaugos tarybos prie Kultūros ministe
rijos archeologų (vadovas V.Daugudis) kasinėtos
Kumelionių (Marijampolės raj.) piliakalnio bei prie
jo buvusios senovės gyvenvietės liekanos. Kasi
nėjimų pagrindiniai duomenys skelbti: Daugudis
V., 1970, p.24-27; 1982, p. 44,66; 1995, p. 18-19;
Kulikauskas R, 1982, p. 22-23, 40,43, 47, 65, 79,
96; LAA, 1975, p. 89-90. Minėtuose darbuose nu
rodyta ir platesnė šį paminklą liečianti literatūra.
Aptariamieji paminklai yra prie Marijampolės
miesto pietinio pakraščio, Šešupės kairiojo kranto
kyšulyje, prie šios upės santakos su Uosupeliu.
Kyšulys virš upės anksčiau buvo iškilęs apie 17 m.
Iš rytų piliakalnį juosia Šešupė, iš pietų - gilus slė
nis, iš šiaurės - Uosupelio slėnis, ir tik iš vakarų
prie jo prieina dirbami laukai, kur pakilesnėje vie
toje, apie 100 m į pietvakarius nuo piliakalnio, iki
150x200 m dydžio plote pastebėti senosios gyven
vietės pėdsakai. Vakarinėje piliakalnio papėdėje
dar buvęs 35 m ilgio, 1,5 m gylio ir 6 m pločio grio
vys, už kurio, piliakalnio aikštelės pakraštyje, išli
kęs 45 m ilgio, 4,5 m aukščio iš išorės ir apie 3 m
aukščio nuo aikštelės paviršiaus pylimas.
Maždaug prieš 70 metų Kumelionių piliakalnis
dar buvo palyginti neblogai išlikęs, tiktai jo aikšte

16

lė anksčiau buvo ariama (I pav., Kulikauskas R,
1982, p. 23). Šešupei kasmet graužiant rytinį jo
šlaitą, ilgainiui beveik visa piliakalnio aikštelė nu
slinko į upę. Šio piliakalnio archeologinių kasinėji
mų metu buvo išlikusi tiktai 38 m ilgio (P-Š) ir 6,3
m pločio jos dalis, prie pylimo (2 pav ). Tuomet
buvo padarytas 5x25 m dydžio piliakalnio pylimo
pjūvis, išlikusioje jo aikštelės dalyje ištirta 48 m2, o
senojoje gyvenvietėje - 50 m2 dydžio plotai. Nu
statyta, kad piliakalnis buvo apgyvendintas grei
čiausiai dar I tūkstantmečio pabaigoje pr. Kr., o jo
senoji gyvenvietė - pirmaisiais amžiais po Kr. Nau
doti šie paminklai maždaug iki X-XII a. po Kr.
Tyrinėjimų metu piliakalnio pylime aptiktos įvairialaikės jo įtvirtinimų liekanos, aikštelėje - 0,6-0,8
m, o senojoje gyvenvietėje - 0,3-0,5 m storio kul
tūrinis sluoksnis, kuriame buvo išlikę minėtų laikų
įvairių statinių pėdsakų ir surinktas nedidelis kie
kis metalo dirbinių, įvairių gyvulių kaulų, geležies
šlako, suanglėjusių javų grūdų bei lipdytos ir ant
žiedžiamojo rato gamintos keramikos. Nors dau
guma minėtų radinių, kaip matysime, būdingesni
vakarų baltų gentims, šiuo atveju - jotvingiams,
tačiau dalis jų senovėje buvo paplitę ir didesniuo
se Rytų ir iš dalies Vidurio Europos plotuose. Taigi
Kumelionių archeologijos paminklų radiniai prisi
deda ne tiktai prie Marijampolės apylinkių senųjų
gyventojų medžiaginės kultūros raidos patikslini
mo, bet ir - sprendžiant atskirų baltų genčių mig
racijos bei etninius klausimus. Dalis šių klausimų
paliečiama ir šiame rašinyje.

Pagrindiniai piliakalnio tyrinėjimų
duomenys
Aptariamųjų paminklų kasinėjimų metu ryškiau
išsiskyrė 3 pagrindiniai įvairialaikiai jų kultūrinio
sluoksnio horizontai, kurių ankstyvasis datuojamas

ropos miškingosios juostos piliakalniuo
se, ypač priklausiusiuose baltų gentims
(Daugudis V., 1982, p. 17-18; 1986, p. 3541; 1995, p. 18).
Apie ankstyvojo laikotarpio Kumelionių
piliakalnio gyventojų pastatus žinome ne
daug, kadangi išlikusioje nedidelėje jo
aikštelės dalyje kultūrinis sluoksnis labai
suardytas. Sprendžiant iš pylimo vidinėje
pusėje 15-30 cm gylio įdubime išryškėjusios 3x3,5 m dydžio tamsios žemės, mai
šytos su smulkiais angliukais, dėmės da
lies, atrodo, jog piliakalnio aikštelės pa
kraščiuose tuomet stovėjo taip pat medi
1 pav. Kumelionių piliakalnis 1927 m. (Iliustruotoji Lietuva, 1927 04 09,
niai antžeminiai, greičiausiai stulpinės kon
Nr. 14 (67).
strukcijos pastatai, panašūs į kituose bal
2 pav. Kumelionių piliakalnis 1968 m.
tų genčių piliakalniuose buvusius ilguosius
pastatus (plg. Kulikauskas P, 1982, p. 4042; Daugudis V., 1982, p. 29-34; 1987, p.
39-43).
Tikslesnis minėto laikotarpio prie pilia
kalnio buvusios senosios gyvenvietės plo
tas nenustatytas. Atrodo, kad ji tuomet
koncentravosi daugiausia šiaurinėje, ar
čiau piliakalnio buvusioje dalyje, kur kul
tūrinis sluoksnis siekė 0,5 m storio ir kurio
apatiniame horizonte pastebėtos stulpavietės bei aptikta lipdytų puodų šukių daugiausia lygiu bei neryškiai grublėtu, tar
si kruopėtu, paviršiumi. Taigi atrodo, kad
ši gyvenvietė tais laikais buvusi dar paly
ginti nedidelė ir joje, kaip ir kitose pana
šiose Lietuvos vietovėse, stovėjo antžemi
I tūkst. pabaiga pr. Kr. - naujosios eros pradžia, niai stulpinės konstrukcijos pastatai, kuriuose bu
kitas - daugiausia I tūkst. po Kr. viduriu bei antrąja vę atviro tipo židiniai, įrengti daugiausia iki 0,5 m
puse ir vėlyvasis, priskiriamas II tūkst. po Kr. pra skersmens į dugną siaurėjančiose duobelėse: tai
džiai (pig. Daugudis V, 1970, p. 25-27; 1995, p. buvo būdinga tuometiniams vakarų baltams (Dau
gudis V., 1982, p. 37-38).
18; Kulikauskas P, 1982, p. 33-34).
Kasinėjimų metu paaiškėjo, kad ankstyvajam
Aptariamojo laikotarpio piliakalnio sluoksnyje
piliakalnio naudojimo laikotarpiui priklausęs sluoks aptikta ir nedidelis kiekis lipdytų puodų šukių ly
nis buvo tiktai 15-20 cm storio. Tuomet jo aikštelė giu, glūdintu, tarsi kruopėtu, bei neryškiai brūkš
buvo maždaug vienu trečdaliu mažesnė negu II niuotu paviršiumi, gyvulių kaulų ir keli maži gintaro
tūkst. po Kr. pradžioje. Nuo lengviau prieinamos gabalėliai-(Daugudis V., 1970, p. 25-26). Pastebė
išorinės pusės ji buvo apsaugota tiktai apie 0,6 m tina, kad kai kurių minėtų puodų angų kraštai puošti
aukščio ir 1,7 m pločio (prie pagrindo) iš smėlin įgnaibomis (4:1,3 pav.). Tai atsispindi net ir vėles
gos žemės piltu pylimėliu, kurio viršuje stovėjusi niuose jau su žiedžiamuoju ratu čia gamintuose
nesudėtingos konstrukcijos medinė gynybinė sie puoduose, kurių angų kraštai puošti įkartomis (5 :
na (3:5 pav.). Panašių minėto laikotarpio piliakal I pav ). Apskritai su įvairiomis įgnaibomis bei įkar
nių įtvirtinimų liekanų aptinkama ir kituose to lai tomis minėtu būdu puošti dar rankomis lipdyti puo
kotarpio Lietuvos bei apskritai daugiausia Rytų Eu dai aptinkami jau neolitinėse (IV-III tūkst. pr. Kr.)
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daugiausia Vidurio ir Rytų Europos miš
kingosios juostos kultūrų gyvenvietėse,
kurių nemaža dalis (Narvos, Nemuno,
Pamarių) tyrinėtojų priskiriama senųjų
baltų genčių protėviams (Girininkas A.,
1994, p. 189-190, 213; Rimantienė R.,
1984, p. 213, pav. 113, p. 214, pav. 115;
1989, p. 169-170, lent. XXI; 1994, p. 74,
pav. 20 : 1-2). Minėtas puodų puošy
bos būdas, ypač nuo I tūkst. pr. Kr., la
biau išplinta vakarų baltams priklausiusioje lipdytinėje keramikoje. Toks ornamentas aptinkamas
taip pat ir lipdytinėje keramikoje brūkšniuotu pa
viršiumi (tokios, kaip minėta, rasta ir Kumelionių
piliakalnyje (pig. Daugudis V., 1992, p. 29-30). Ap
skritai tokia keramika I tūkst. pr. Kr. - I tūkst. pra
džioje po Kr. buvo paplitusi ne tiktai dabartinėje
Lietuvos (Daugudis V., 1989, p. 79-81; GrigalavičienėE., 1995, p. 202-221), Latvijos (BaCKC A.B.,
1991, c. 2 6 -3 5 ) bei gretimoje Baltarusijos
(MuTpocfjaHOB A T., 1978, c. 8-28) teritorijose,
bet ir Okos bei Volgos aukštupiuose, vadinamo
sios Djakovo kultūros srityje, ypač ten esančių pi
liakalnių ankstyvajame, daugumos tyrinėtojų bal
tų gentims skiriamajame kultūrinio sluoksnio hori
zonte, datuojamame daugiausia irgi I tūkst. pr. Kr.
antrąja puse ir naujosios eros pradžia (Daugudis
V, 1994, p. 7; P03eH(j)ejibAT M.T.,1974,c. 90197) (pav. 6: 13, 17).
Kartu su minėto tipo keramika bei kitais dirbi
niais neretai aptinkama ir vadinamojo Djakovo ti
po molinių svarelių (pav. 7 : 15, 27) (Daugudis V,
1982, p. 78-79; Cn*30B B.M., 1893, c. 263-264;
7) ir panašių dirbinių (8 : 2-4 pav.), kurių, atrodo,
prototipų rasta, pavyzdžiui, Slovakijos (Jamarik VI.,
1961, p. 866-871; 9 pav. apvestas rėmeliu), Lenki
jos (10:c, d, e pav.) pietinių rajonų vadinamosios
piltuvėlinės keramikos kultūros gyvenvietėse, da
tuojamose dar III tūkst. pr. Kr. Beje, vienas toks
dirbinys atsitiktinai aptiktas 1965 m. prie Šarnelės
kaimo (Plungės raj.) esančios neolitinės gyvenvie
tės (Valatka V, 1967, p. 171-173; 11 pav.).
Sprendžiant iš aukščiau pateiktų duomenų at
rodo, jog dalis daugiausia vakarų baltams priklau
siusių genčių greičiausiai dar II tūkst. pab. ar I tūkst.
pr. Kr. nuo pietinių Baltijos jūros pakrančių pertam
tikrą laiką nusikėlė į tuomet dar palyginti retai teapgyvendintas Rytų Europos miškingosios juos
tos sritis, o kai kurių tyrinėtojų nuomone, galėjo
pasiekti netiktai dabartines Maskvos apylinkes, bet
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3 pav. Kumelionių piliakalnio pylimo pjūvis. Apačioje - ankstyvojo
pylimo pėdsakai. 1 - velėna, 2 - molis, 3 - plūktas molis, 4 - molis
su pilka žeme ir angliukais, 5 - smulkūs degėsiai su pilka žeme, 6 stambesni degėsiai, 7 - apdegęs molis, 8 - vėlyvų perkasimų vietos.
4 pav. Kumelionių piliakalnio lipdytinė keramika.

ir dar toliau j rytus nuo jų esantį Kliazmos upės
baseiną (Gimbutienė M., 1985, p. 55-56). Tačiau
jau pirmaisiais amžiais po Kr., kaip nurodo daugu
ma archeologų, į minėtą rytinių, ypač į Padnieprio

5 pav. Kumelionių piliakalnio žiesta keramika.

baltų genčių apgyventą teritoriją vis labiau pradė
jo veržtis iš pietryčių Europos stepių atklydusios
įvairios klajoklių gentys, taigi - ir tuometiniai rytų
slavų protėviai, kurie, kaip žinoma, II tūkst. po Kr.
pr. beveik galutinai asimiliavo, atrodo, ten dar re
tokai gyvenusias minėtas baltų gentis (plg. CeAOB
B.B., 1970, c. 191-192; W mmat E.A., 1992,
c. 120-142.). Toks etninių pasikeitimų procesas,
vykęs net kelis šimtmečius, į rytus nuo dabartinės
Lietuvos teritorijos buvusiose senosiose gyvenvie
tėse, tam tikra dalimi atsispindi ir ten aptinkamoje
to laikotarpio keramikoje. Pavyzdžiui, kaimyninėje
dabartinės Baltarusijos teritorijoje, Sožos žemupy
je, Nosoviči kaimo (Dobrušo raj., Gomelio sritis)
žemėje 1983 m. tyrinėjant I tūkst. antrosios pusės
gyvenvietę, be kitų dirbinių, buvo aptikta ir anksty
vesnių lipdytinių puodų šukių, kurių dalies angų
pakraščiai puošti įvairiomis įgnaibomis
(M aKyw H M KO B O.A., 1994, c. 232, puc. 3:2,
4, 5, 7, 8), o vėlyvesnioji (I tūkst. pab. - II tūkst.
pradžia po Kr.), ant žiedžiamojo rato gaminta ke
ramika, tokio ornamento jau neturėjo
(MaKyujHMKOB O.A.,1994,c. 2 33 ,puc. 4). Tai

gi gali būti, kad minėtoje vietovėje tais laikais vyko
žymesni etniniai pasikeitimai: greičiausiai anksčiau
tose apylinkėse gyvenusios kažkokios baltų gen
tys jau buvo beveik galutinai asimiliuotos iš minė
tų Rytų Europos sričių atsikrausčiusios rytų slavų
bendruomenės.
Aukščiau minėta, kad dalies Kumelionių pilia
kalnyje bei jo senojoje gyvenvietėje rastų žiestų
puodų šukių angų pakraščiai buvo puošti įkarto
mis (5:1 pav.). Toks reiškinys pastebėtas ir kai ku
riuose kitų, ypač vakarų baltų genčių bei jų žemių
paribyje gyvenusių žmonių bendruomenių tyrinė
tų piliakalnių ir kitų gyvenviečių I tūkst. po Kr. pab.
- II tūkst. pr. sluoksniuose: Aukštadvario (Trakų raj.),
Imbarės (Kretingos raj.), Veršvų (Kauno mst.) ir ki
tur (Daugudis V., 1994, p. 7). Taigi iš minėtų ir dau
gelio kitų tuose paminkluose rastų dirbinių matyti,
jog vakarų baltų genčių apgyvendintose dabarti
nės Lietuvos srityse I tūkst. po Kr. pabaigoje - II
tūkst. po Kr. pradžioje žymesnių etninių pasikeiti
mų neįvyko. Čia tuomet gyveno daugiausia tiktai
vakarų baltų genčių palikuonys.
Antrajam Kumelionių piliakalnio naudojimo lai
kotarpiui priklausęs kultūrinio sluoksnio horizon
tas išlikusioje tyrinėtoje jo aikštelės dalyje neišsi
skyrė. Atrodo, jog šis mūsų senovės paminklas,
kaip ir daugelis kitų piliakalnių Lietuvoje, I tūkst.
viduryje bei jo antrojoje pusėje buvo naudojamas
daugiausia tik kaip laikina slėptuvė pavojaus me
tu (Daugudis V., 1982, p. 46-47). Piliakalnio pylime
išryškėjęs minėto laikotarpio kultūrinis sluoksnis
buvo iš gana kietai suplūkto molio, kuris papildo
mai sutvirtintas išilgai bei skersai jo klotais rąs
tais. Pylimo aukštis siekė iki 2,2 m, plotis prie pa
grindo - 10,5 m. Šio pylimo viršuje aptikta sude
gusios medinės gynybinės sienos liekanos. Nu
statyta, kad aptariamojo laikotarpio piliakalnio py
limas buvęs taisytas net aštuonis ar devynis kar
tus, daugiausia iš išorinės pusės (3:2-7 pav.). Tai
rodo, jog minėtu laikotarpiu Kumelionių apylinkė
se, kaip ir daugelyje kitų Lietuvos sričių, padažnė
jo susirėmimų, matyt, tiek su kaimyninėmis genti
mis, tiek ir su tolimesniais priešais (plg. Daugudis
V., 1982, p. 44). Atrodo, jog tais laikais išorinėje
piliakalnio pylimo pusėje buvo iškastas ir minėta
sis griovys. Taip pat pastebėta, kad aptariamaja
me laikotarpyje kiek padidėjo ir Kumelionių pilia
kalnio senosios gyvenvietės plotas; čia stovėjo
daugiausia stulpinės konstrukcijos antžeminiai ke
turkampio plano mediniai pastatai, kuriuose buvo
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atviro tipo židiniai, įrengti iki 0,3 m gylio
ir apie 0,5 m skersmens pagilinimuose.
Didesniąją aptariamojo laikotarpio šio
paminklo radinių dalį sudaro lipdytinė ly
giu ir grublėtu paviršiumi keramika, ku
rios dalies angų pakraščiai puošti taip pat
įgnaibomis (4:3 pav.).
Minėti duomenys rodo, jog I tūkst. vi
durio ir antrosios pusės Kumelionių apy
linkių gyventojų medžiaginė kultūra bu
vo artima kitų to meto pietvakarių baltų
genčių medžiaginei kultūrai.
Viršutinysis (IX-XII a. po Kr.) šio piliakal
nio ir jo senosios gyvenvietės kultūrinis
sluoksnis gerokai apardytas. Jo storis pi
liakalnio aikštelėje siekė 0,3-0,5 m, o gy
venvietėje -0,3-0,4 m. Šio laikotarpio pi
liakalnio pylimas taip pat piltas iš aplinki
nės molingos žemės. Jo aukštis dabar sie
kia 4,5 m, plotis prie pagrindo - iki 15 m.
Pylimo viršuje buvusi kažkokia medinė gy
nybinė siena, jo išorinė pusė išgrįsta vi
dutinio dydžio akmenimis, kas būdingiau
taip pat vakarų baltų gentims (Daugudis
V., 1970, p. 26-27; 1982, p. 44). Pylimo
vidinėje pusėje aptiktos sudegusios me
dinės sienos liekanos (12 pav.). Ši siena
ėjo išilgai pylimo, remdamasi į jį vienu šo
6 pav. Djakovo kultūros lipdytinė keramika brūkšniuotu paviršiumi
nu. Ji buvo padaryta iš 15-30 cm sker
(pagal I.Rozenfeldt).
smens rąstų, sukrautų vienas virš kito, o
tarpai tarp jų buvo apkrėsti storoku molio
sluoksniu. Tokia siena palaikė pylimą, kad jis ne- gentys. Minėtosios formos karolių dažnai aptin
slinktų į aikštelę, ir greičiausiai tuomet priklausė py kama senųjų jotvingių žemėse (Kulikauskas P.,
limo vidinėje pusėje stovėjusiam gynybinės ūkinės 1982, p. 65).'
paskirties statiniui, kokie dažnai aptinkami X—XIII a.
Vėlyvajame piliakalnio naudojimo laikotarpyje
po Kr. daugelyje Vidurio bei Rytų Europos to meto jo senosios gyvenvietės plotas padidėjo maždaug
pilių (Daugudis V., 1982, p. 74-83). Kumelionių pilia iki 3 ha. Ten tuomet stovėjo mediniai, taip pat ke
kalnio pylimo vidinėje pusėje vietoje medinių sutvir turkampio plano antžeminiai, atrodo, iš kampuo
tinimų buvo naudojami akmenys (13 pav.).
se sukirstų rąstų statyti pastatai, keletas geležies
Vėlyvojo laikotarpio piliakalnio ir jo senosios lydymo krosnelių.
Iš pateiktų duomenų matyti, kad Kumelionių ap
gyvenvietės kultūriniame sluoksnyje surinkta kiek
daugiau senienų: įvairių formų geležinių antgalių tartieji archeologijos paminklai priklausė vienai iš
(14 pav.), apdegusių žalvarinių dvigubo kūgio for senųjų jotvingių bendruomenei.
mos karolių (15:1-2 pav.), žalvarinių juostinių apy
rankių dalių (15:3-4 pav.), žiestos keramikos (5
Išvados:
pav.), suanglėjusių ankštinių javų (pupų, žirnių,
1.1968 m. archeologams ištyrus Kumelionių pi
vikių), neapdegusių soros grūdų, taip pat šiose
apylinkėse augintų stambių ir smulkių raguočių, liakalnio liekanas ir šalia buvusią senovės gyven
kiaulių bei arklių kaulų. Pastebėsime, kad ankšti vietę matyti, kad piliakalnis buvo apgyventas maž
nius javus tais laikais labiau augino vakarų baltų daug nuo I tūkst. pr. Kr. pab. iki X-XII a. po Kr., o
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gyvenvietė - nuo naujosios eros pra
džios iki X-XII a. ir priklausė vienai jot
vingių bendruomenei. Dalis šiuose pa
minkluose aptiktų senienų tuomet buvo
išplitę ir didesniuose Vidurio bei Rytų Eu
ropos plotuose, kitos-senųjų baltų gen
čių apgyvendintose srityse, o dar kitos
priklausė tiktai vakarų baltų gentims, šiuo
atveju - jotvingiams.
Išskiriami 3 pagrindiniai minėtųjų pa
minklų naudojimo etapai: ankstyvasis (I
tūkst. pr. Kr. pabaiga - naujosios eros
pradžia), vidurinysis (maždaug nuo IVV iki VII-VIII a. po Kr.) ir vėlyvasis (IX—
XII a. po Kr.).

8 pav. Imbarės (Kretingos raj.) piliakalnyje rastieji Djakovo tipo moliniai
svareliai (2-4) ir kalkakmenio verpstukas (1) (pagal V.Daugudį).

2.
Ankstyvojo laikotarpio Kumelionių piliakalnioritorijoje. To meto dalies čia lipdytų ir net žiestų
gynybinių įrenginių tipas tuomet buvo išplitęs maž puodų angų kraštai puošti įvairiomis įgnaibomis
daug visoje baltų ir kai kurių kaimyninių genčių te- bei įkartomis. Toks puodų ornamentavimo būdas
pastebimas dar nuo III tūkst. pr. Kr.: pra
7 pav. Djakovo kultūros moliniai svareliai (15-16, 18, 20-29 ir pan.)
džioje - įvairių Vidurio bei Rytų Europos
ir kiti molio dirbiniai (pagal V.Sizovą).
genčių, taip pat ir baltų protėvių gyven
viečių lipdytinėje keramikoje, o vėliau - 1
tūkst. pr. K r- II tūkst. po Kr. pradžioje jis
išlieka daugiausia vakarų baltų genčių
apgyvendintose srityse.
Pastebėta, kad pradžioje (I tūkst. pr.
Kr. - naujosios eros pradžia) baltų gen
čių apgyvendintoje teritorijoje minėtas ke
ramikos ornamentas aptinkamas dau
giausia lipdytinėje keramikoje brūkšniuo
tu ir iš dalies lygiu paviršiumi kartu su va
dinamaisiais Djakovo tipo moliniais sva
reliais, kurių prototipų randama dar iš III
tūkst. pr. Kr. daugiausia Vidurio Europos
kraštuose (Lenkijoje, Slovakijoje). Vėliau,
ypač nuo II tūkst. pr. Kr. pab. minėtos ir
kai kurios kitos baltams priklausiusios se
nienos pamažu išplinta ne tiktai iki Vol
gos ir Okos aukštupių, bet, kai kurių tyri
nėtojų nuomone (pav., M.Gimbutienės),
pasiekia net toliau į rytus esanti Kliazmos
upės baseiną. Kaimyninės Baltarusijos ir
toliau į rytus Rusijos teritorijoje tyrinėto
se II tūkst. po. Kr. pradžios gyvenvietė
se, kur aptinkama dažniausiai tik paskiri
baltiški dirbiniai, minėtu būdu ornamen
tuotų puodų jau visai nerasta. Tai, šalia
kitų duomenų, rodo, kad anksčiau ten gy
venusios baltų gentys tuo metu jau buvo
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beveik asimiliuotos iš pietryčių Europos
stepių atklydusių klajoklių genčių, tarp
kurių buvo ir vadinamųjų rytų slavų.
3.
IV—VIII a. po Kr. Kumelionių pilia
kalnis buvo apsaugotas jau iki 2,2 m
aukščio ir 10,5 m pločio (prie pagrin
do) pylimu, ant kurio stovėjo dviguba
medinė gynybinė siena. Pylimo išorinėje
pusėje tuomet buvo iškastas platokas
griovys. Manoma, kad Kumelionių pi
liakalnis, kaip ir daugelis kitų tokių pa
minklų Lietuvoje, tais laikais papilyje ir
artimesnėse apylinkėse gyvenusių žmo
nių buvo naudojamas daugiausia tiktai
kaip laikina slėptuvė pavojaus metu.
9 pav. Slovakijos Kunov vietovėje, neolito
laikotarpio gyvenvietėje, rastasis molio
dirbinys, primenantis Djakovo tipo svarelį
(apvestas rėmeliu, pagal V Jamarik).
10 pav. Pietinėje Lenkijoje neolito laikotarpio gy
venvietėje rastieji, Djakovo svarelius primenantieji
molio dirbiniai (c, d, e) ir kiti radiniai.
11 pav. Šarnelės (Plungės raj.) neolito
gyvenvietės teritorijoje rastasis Djakovo tipo
molinis svarelis (pagal V. Valatką),

Pastebėta, kad minimojo laikotarpio pylimas, ypač jo išorinė pu
sė, taisytas net aštuonis devynis kartus, tai reikštų tuomet pa
dažnėjusius (galbūt daugiausia tarpgentinius) susidūrimus.
4.
IX—XII a. po Kr. Kumelionių pilaitė dar labiau sustiprinama.
Nuo lengviau prieinamų pusių tuomet ją saugojo iki 4,5 m aukš
čio ir 15 m pločio (prie pagrindo) pylimas, ant kurio taip pat sto
vėjo dviguba medinė gynybinė siena, o pylimo vidinėje pusėje,
kaip ir daugelyje kitų Lietuvos bei gretimų Europos kraštų to
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12 pav. Kumelionių piliakalnio pylimo vidinėje pusėje stovėjusio
IX—
XII a. gynybinio ir ūkinio statinio sienos liekanos. 1 - sudegę
rąstai, 2 - smulkūs degėsiai.
13 pav. Imbarės (Kretingos raj.) pilies II tūkst. pradžios po Kr.
gynybinio ir ūkinio statinio dalis (rekonstrukcija autoriaus ir
architekto S.Lasavicko).

meto pilių, pakraščiuose stovėjo gynybinės
ir ūkinės paskirties ilgas statinys, galbūt dar
suskirstytas į keletą atskirų mažesnių patal
pėlių. Tuomet šios pilaitės papilys užėmė jau
apie 3 ha plotą.
Dalis minėtam laikotarpiui priklausančių
aptartųjų Kumelionių paminklų dirbinių (žal
varinių juostinių apyrankių dalys, kai kurie
geležiniai strėlių antgaliai ir kt.) neretai ap
tinkama ir kitose baltų genčių gyventose sri
tyse, o kiti radiniai (žalvariniai dvigubo kū
gio formos karoliai, dalis minėtų ornamentu
puoštų puodų šukių, suanglėję ankštinių ja
vų grūdai ir kt.) būdingesni vakarų baltams,
šiuo atveju - jotvingiams. Taigi Kumelionių
piliakalnio bei jo senosios gyvenvietės ar
cheologinių kasinėjimų duomenys yra ne
mažas indėlis nagrinėjant ne tiktai vakarų
baltų, ypač jotvingių, medžiaginę kultūrą, jos
raidą per keletą šimtmečių, bet ir su tomis
gentimis susijusius etninius klausimus.
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Vytautas DAUGUDIS
On the basis of the data of archaeological
excavations in the Kumelioniai castle hill and
the settlement near it in 1968 the peculiarities
of the development of material culture of Wes
tern Balts, particularly, of the tribes of the Jotvigs around the 1st millennium B. C. to the 9"112th centuries A. D. are evaluated. It is noted
that some cultural elements from different pe
riods were spread in much wider areas than
the Baltic territory. Some elements are charac
teristic of the tribes of the Balts and other ele
ments - to Western Balts. Supplementary infor
mation is presented by the archaeological in
vestigations of the monuments mentioned abo
ve and the information also explains the ethnogenesis and migration of the Baltic tribes.

Lietuvių kalendoriniai papročiai:
sisteminis požiūris
□b e rta s KLIMKA

Mūsų tautinės kultūros šaknys siekia gilią praei
tį. Sėslūs žemdirbiai baltai per tūkstantmečius labai
susigyveno su Tėviškės gamta, sukaupė daug žinių
apie dangaus šviesulių judėjimo dėsningumų sąsa
jas su fenologiniais reiškiniais. Kaip visa tai panau
doti praktiškai - nusako tradiciniai papročiai. Į vi
sumą juos jungia kalendorinė sistema. Nedalius tar
pusavyje Saulės ir Mėnulio periodus galima vieną
su kitu derinti, atsižvelgiant į prioritetus, susijusius
su tradicine gyvensena. Kalendorius etnokultūroje
labai svarbu. Jame atsispindi krašto klimato sąlygos,
žemdirbystės ir kitų gyvybės palaikymo šaltinių po
būdis, socialiniai žmonių ryšiai, taip pat ir dvasinės
kultūros savitumas. Turėti kalendorių bendruome
nei kitados buvo būtina: tik labai atidžiai stebėdami
gamtą, suvokdami jos vidinius ritmus, žmonės galė
jo išgyventi atšiauraus klimato juostoje, apsiginti nuo
bado ir kitų negandų.
Kokie galėjo būti baltiškojo kalendoriaus raidos
etapai? Kaip žinome, Mėnulio ciklas sudarė pirmų
jų žmonijos istorijoje kalendorių ir skaičiavimo sis
temų pagrindą (1). Viena iš tokio kalendoriaus struk
tūrinių schemų galėjo būti tokia: metų pradžia tapa
tinama su kanopinių žvėrių ruja, po kurios jie meta
ragus (2). Elniai rujoja rugsėjo pabaigoje, - iš čia ir
vienas iš jo vardų - rujos mėnuo. Nuo tada skaičiuo
jamos Mėnulio jaunatys arba pilnatys. Po trijų - žie
mos saulėgrįža, dar po trijų - pirmieji pavasario po
žymiai, po šešių - pats vasarvydis; o devintą mėnesį
šakotaragiai susilaukia palikuonių. Klimatui pasikei
tus, šiaurės elnio arealą užvaldė briedis. Šis miško
galiūnas ragus meta gruodžio mėnesį, Mėnuliui dylant. Sausis ir vasaris senovėje vadinti rago ir ragu
čio mėnesiais (3); taigi metų atskaitos taškas jau pasislinkęs per tris mėnesius.
Mūsų etninėje kultūroje dar daug šio archaiško
jo Mėnulio kalendoriaus aidų: dzūkų Advento gies
mėse devyniaragis elnias atneša saulę, visuotinai ži
nomi Saulės ir Mėnulio vasaros bei žiemos „takai“;
o tokios svarbios kitados šventės kaip Kumeliuko
krikštynos (4) ir Pavasario šauktuvės (5) švęstos pa

sirodžius Mėnulio pjautuvėliui po jaunaties. Gražiai
Mėnulio kalendoriaus algoritmas užkoduotas mįs
lėje: „Seredoj, subatoj gimė dievo kumeliukas auk
sinėm kamanom, sudabrinėm padkavom. Kas? - Jau
nas Mėnulis.“ Skaičių 3, 6, 9 ritmas įsismelkęs ir į
daugelį kilų papročių. Pavyzdžiui, miręs prūsas gen
tainių būdavo apraudamas trečią, šeštą, devintą ir
keturiasdešimtą dieną po pakasynų (6). Galima šią
seką įžvelgti ir baltiškųjų papuošalų, randamų I-IV a.
palaidojimuose, pusmėnuliukų formos pakabučių
skaičiuje ir jų grupavime (7,8). Trejeto sureikšmini
mas neabejotinai sietinas su Mėnulio fazės stebėji
mais: tris naktis ji pastebimai nesikeičia, tris naktis
kiekvieną mėnesį Mėnulio apskritai nebūna dangu
je - tai „tarpijos, suvartai, tuštumos“. Su astronomi
niu šventės datos nustatymu sietinas paprotys žiūrė
ti „ar ryškios žvaigždės“, „ar šviesus dangus“. Mė
nulio kalendorius nebuvo užmirštas ir vėlesniais lai
kais, pastebėjus šio dangaus šviesulio fazių įtaką gy
vybiniams procesams (9). Žemdirbiui tai labai pra
vartu: jeigu pavyksta suderinti sėją ir kitus darbus su
Mėnulio poveikiu, rezultatai būna patys geriausi. Tu
rime ir daiktinį Mėnulio kalendoriaus vartojimo jau
istoriniais laikais liudijimą. Tai vadinamoji Gedimi
no lazda, kurioje mėnesiai suskirstyti Mėnulio fazė
mis į devyniadienes savaites (10,11).
Baltijos šalyse žemdirbystė pradėta kultivuoti ant
rajame tūkstantmetyje prieš Kristų. Laikas tuomet
galėjo būti skaičiuojamas darbų mėnesiais, atseikėjant jų dešimtį: toliau - žiemos poilsis. Tada laikas
tarsi sustingdavo, sulėtėdavo iki naujų pavasarinių
rūpesčių meto. Tokio skirstymo reliktu galima laiky
ti draudimą dirbti žiemos tarpušvenčiu. Galimas da
lykas, kad ir kai kuriose darbo dainose minimi skai
čiai „šimtas ir du šimtai“ taip pat yra šio dešimties
mėnesių kalendoriaus aidai. Vėliau susiformavo se
zoninis žemdirbystės ir gyvulininkystės kalendorius,
skirstant metus ketvirčiais pagal saulėgrįžas ir lygia
dienius. Lygiadienių švenčių nuotrupomis galima lai
kyti kai kuriuos Velykų papročius ir šv. Mato (Alutinio) dienos apeigas. Pavyzdžiui, sakoma, kad Vely
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kų rytmetį, saulei tekant, reikia susirasti iš rytų ati nis Saulės-Mėnulio kalendorius neįmanomas be ast
tekantį upelį, jame nusiprausti veidą ar net nusimau ronominių stebėjimų. Lietuvoje turime archeologi
dyti, - būsi sveikas gyvas visus metus. Pasemto van niu ir paleoastronominiu požiūriu ištyrinėtą XIVdens parnešdavo ligoniui. Saulė pateka tiksliai ry XV a. kalendorinių matavimų įrenginį ant Birutės
tuose tik per lygiadienius, tad neabejotina, kad šia alko Palangoje (14). Jis atitinka jungtinę Saulės-Mė
apeiga būdavo sutinkamas tikrasis pavasaris. Vadi nulio sistemą, įgalinančią nustatyti 36 metinių šven
nasi, mūsų protėvių kalendoriuje Velykos bus turė čių datas.
jusios pastovią datą - lygiadienį, kovo 21-ąją. Šv. Ma
Apžvelgus bendrais bruožais baltų kalendoriaus
to diena - rugsėjo 21-oji yra visai šalia rudeninio ly raidos etapus, galima aptarti tradicinės papročių san
giadienio. Tądien prieš vaišes alumi būdavo apšlaks klodos santykį su krikščioniškuoju kalendoriumi, pri
tomos trobos durys, langai ir visos kertės - aukoja imtu kartu su Lietuvos krikštu. Susiformavęs Mažo
ma namų dievybėms (12). Tai pirmoji rudeninė apei joje Azijoje ir Romoje, jis, žinoma, nebuvo pritaiky
ga namuose, - galima manyti ją buvus pirmąja ru tas nei mūsų krašto klimatui, nei vyraujančiam ūki
dens švente.
ninkavimo būdui. Todėl naujojo kalendoriaus įvedi
Kai kurių darbų pradžia ar pabaiga būdavo tapa mo pasekmės dvejopos. Lietuviai įsijungė į katali
tinama su įsidėmėtinų žvaigždynų, Sietyno, Šienpjo kiškųjų tautų bendriją, sustiprėjo krašto ryšiai su Eu
vių, stebėjimais. Pavyzdžiui, Sietyno laida vakaro ža ropos kultūra. Tačiau kartu buvo prarasti saitai su
roje sutampa su pavasario sėja („Sietynėlis pažare - Tėviškės gamta, kalendorius nebebuvo botagėliu, ri
jautelis vagoje“), o jo kulminacija auštant - žiem kiuojančiu darbų ir atokvėpių seką. Ilgainiui jo prak
kenčių sėjos laikas (13). Be to, šis žvaigždžių spie tiškoji funkcija buvo atstatinėjama, į naujojo kalen
čius, turintis, pasak žmonių, septynias žvaigždes, ste doriaus struktūrą įpinant reikalingiausius dalykus.
bimas horizonte saulei tekant, kai prasideda lietin Gamtos virsmų ir žemės ūkio darbų datos imta sieti
goji vasaros pusė - nuo Septynių brolių miegančių su krikščioniškaisiais vardadieniais. Šventinių dienų
dienos (VII.10). Dar atkreiptinas dėmesys į įdomias charakteristikose štai taip nurodomi darbų ir feno
datų priešpriešas, pavyzdžiui, ganiavos laiką aprė loginių reiškinių terminai, orų kaita ir jų spėjimai:
minančias šv. Jurgio (IV.23) ir šv. Martyno (XI.11) ,/tnt Trijų Karalių saulė jau gaidžio žingsnį žengia“;
dienas; gandrų buvimo Lietuvoje - „Blovieščiaus“ „Nuo šv. Povilo atsivertimo meška ant kito šono apsi
(III.25) ir šv. Baltramiejaus (VIII.24) dienas; mau verčia ir kitą leteną pradeda žįsti“; „Nuo Grabnyčių
dynių, kada šiltas vanduo - Sekmines ir „Mataušą“ nebereikia šildytigrįčių „Nuo šv Juozapo lydeka nerš(IX.21); rūpesčio linais - „Grabnyčių“ (II.2) ir Ilgių tan, o gervė - raistan “; „Kad šv Jurgis su baltu arkliu
(apie XI.5); dienas, kada minimas Perkūnas - „Grab parjoja (šalna), bus geri metai“; „Kasprieš Jokūbą ru
nyčių“ (II.2), šv. Lauryno (VIII.10) ir kt. Visa tai gius nukirto - duonos turės, kas po Jokūbo - terbon
struktūrizuoja laiką ir, be abejo, atspindi įvairių laik žiūrės“; „Jei per Martyną žąsis ant ledo, per Kalėdas mečių kalendorinius algoritmus. Kai kurie ciklai, pa ant vandens“. (Šie pastebėjimai žinomi kone visoje
vyzdžiui, linų, yra artimi dešimčiai mėnesių. Galima Lietuvoje, todėl pateikiami be metrikų).
manyti, kad tai likutis tarpinio - medžiotojų mėnu
Akivaizdu, kad iš krikščioniškojo kalendoriaus
linio ir žemdirbių saulinio - kalendoriaus. Stebina, vardyno buvo iškelti ir sureikšminti būtent tie var
kad gyvulių globos ir žemės darbų išskirtinės dienos dai, kurių dienos atitinka senojo kalendoriaus atskai
yra griežtai atskirtos, nors ciklai tik truputį prasilen tos taškus. Tuo pačiu Lietuvoje išpopuliarėjo tam tik
kia. Pavyzdžiui, per Jurgines draudžiama judinti že ri šventųjų patronų vardai.
mę, net kuolą įkalti. Viso labo už dviejų dienų - šv.
Žmogaus veiksmuose švenčių metu taip pat atsi
Morkus, daržų sodinimo pradžia, ir į lysvės galą įka spindi krikščioniškoji ir tradicinė nuostatos. Dėl to
lamas kuolas, - kad morkos tokios pat stambios už abejonių nekilo ir pirmosios kalendorinių papročių
augtų. Tarsi tai būtų visiškai skirtingų etnosų socia rinkimo programos sudarytojui P.Butėnui (15). La
linių sluoksnių šventės. Tokio griežto skyrimo prie bai apibrėžtai šį teiginį formuluoja savo studijose
žastis kol kas vised neaiški, tai viena iš daugelio mums AJ.Greimas (16). Pavyzdžiu gali būti Sekminės, šv.
Dvasios atsiuntimo šventė, trečioji iš privalomų ka
tolimų protėvių užmintų mįslių.
Kaip buvo derinami tarpusavyje nedalūs Mėnu talikui. Čia daugybė paprotinių dalykų: berželių ša
lio ir Saulės periodai, - apie tai galima tik spėlioti. kelėmis kaišomi namai, vainikuojamos karvės, šven
Rašytiniuose šaltiniuose baltų genčių kalendorinės čiamos antroji ir trečioji - Rytelio ir Ledų - dienos.
sistemos neminimos. Tad hipotezėms pagrįsti turi Kai kada abi šventės dalys kiek supriešinamos; pa
me tik etninės kultūros paveldo medžiagą. Tobules vyzdžiui, žiemos švenčių burtus, likimo, ateities spė-
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Ciklai:
1 - Elnio,
2 • Briedžio,
3 - Linų,
4 - Perkūno,
5 - Gandro,
6 • Maudynių,
7 - Ganiavos,
8 - Orės.
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jimus leidžiama daryti tik po dvyliktos valandos va
karo. Kad jie pavyktų, negalima žegnotis. Taigi čia
esama pajautos, kad būrimas - netinkamas elgesys
katalikui.
Šventųjų gyvenimo epizodai kartais naiviai „su
aktualinami“, priartinant prie valstiečio rūpesčių.
Tarkime, šv. Baltramiejaus diena siejama su metu
avims pjauti, šv. Lauryno - su galimybe pasikepti
prinokusių obuolių ir bulvių. Šių šventųjų ikonogra
finiai simboliai yra jų kankinimo įrankiai - peilis ir
židinio grotos.
Būta ir taip, kad Bažnyčios hierarchai atsižvelg
davo į vietinių žmonių įpročius, tradicijas. Pavyzdžiui,
minėto Birutės alko kalendorinių matavimų įrengi
nio pagrindinė ašis nukreipta į tašką horizonte, kur
leidžiasi Saulė ganiavos pradžioje (IV.23). Koplytė
lė, kuri buvo pastatyta ant Birutės kalno, - pašven
tinta šv. Jurgio vardu. Taigi krikščioniškoji pasaulė
žiūra diegta subtiliai, nekonfliktuojant su tradicine
sankloda.

Įdomias metamorfozes, pereinant į krikščioniš
kąjį mentalitetą, patyrė kai kurių astronominių reiš
kinių aiškinimas. Pavyzdžiui, balandžio 25-oji šv.
Morkaus, daržų sodinimo ir sėjos pradžia. Kitados
nustatinėta astronominiu būdu-stebint Sietyną (ast
ronomų terminais, tai Plejadės, padrikasis žvaigž
džių spiečius Tauro žvaigždyne). Kuo žemiau jis ma
tyti horizonte Saulei nusileidus, tuo arčiau pavasa
ris. Kai Sietynas įeina į vakaro žarą, laikas pradėti
pavasario sėją. Žemdirbiui tai visų svarbiausias dar
bas, kurio negalima nei paskubinti, nei suvėlinti. To
dėl heliakinė Sietyno laida buvo kuo atidžiausiai ste
bima. Netrukus, sulaukus jauno Mėnulio, prasidės
ir sėmenio (gegužės) mėnuo: „Sietasprapuola, gegu
žė pradeda kukuoti“. Sietyno kilmę aiškina etiologi
nė sakmė, užrašyta apie Igliškėlius: „Kartą švč. Pa
nelei Marijai prapuolė sietas, kuriuo miltus sijoda
vo. Sužinojo, kad velniai pavogė, nusiuntė šv. Mor
kų atimti. Velniai nenorėjo gražumu atiduoti sieto,
ir šv. Morkui teko su jais susipešti. Užtat ir sako:
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„Daužosi kaip Morkus po peklą.“ Besimušdami sie
tą sulankstė, ir Marija juo naudotis negalėjo. Paka
bino tada ant dangaus, ir dabar jį matome, tik vadi
name Sietynu“ (17). Iš esmės tai yra pasakojimas
apie Perkūno ir Velnio (oro ir žemės valdovų) kovą.
Jis laikomas pagrindiniu indoeuropietiškuoju Nau
jųjų Metų mitu. Šv. Morkus čia perėmė senojo tikė
jimo dievybės Perkūno funkciją - atkovoti žemę nau
jam augalijos, kartu ir derliaus augimui. Taigi žem
dirbio Naujieji Metai prasidėdavo pavasariu. Tai pa
tvirtina ir Gedimino lazdos kalendoriaus struktūra,
ir dar atmenamas spalio mėnesio vadinimas „septintiniu“ (3).
Kalendorinių papročių analizė nėra lengva, nes
mažai žinome apie praeities kartų astronomines ži
nias, naudotus šviesulių stebėjimo metodus. Mažai
išnagrinėtas ryšys tarp atskirų švenčių, sudarančių
kalendoriaus stuburą. Į kalendorinius papročius su
maišties įnešė ir du Lietuvoje vartoti stiliai. Mūsų
krašte buvo greitai priimta Grigaliaus reforma, be
je, artinanti kalendorių prie gamtos reiškinių ritmo.
Tačiau pakliuvus į Rusijos imperijos jungą, vėl teko
grįžti prie senojo, Julijaus, stiliaus. Katalikų bažny
čiai vadovaujantis naujuoju kalendoriumi, oficialu
sis gyvenimas vyko pagal senąjį, taigi laiko skaičiavi
mas buvo visiškai suveltas. Senojo stiliaus Rusijoje
atsisakyta tik 1915 metais. Šios istorinės aplinkybės
sąlygojo tai, kad švenčių apeigos pabiro po įvairias
datas. Visa tai labai apsunkina senųjų kalendorinių
sistemų rekonstrukcijas. Lokalinius kalendorinius
papročius gožė ir žinios, pasisemtos iš rašytinių ka
lendorių, ypač Prūsuose spausdintųjų, kuriuose bu
vo daug iš vokiškų šaltinių verstos medžiagos (18).
Žvelgiant į tolimesnę baltiškojo kalendoriaus ty
rinėjimų perspektyvą, reikėtų pabrėžti švenčių tar
pusavio priklausomybės paieškų svarbą. Reikėtų
analizuoti struktūrines grandinėles, sudarytas iš iš
skirtinių dienų papročių. Pavyzdžiui, tokie ryšiai:
šv. Agotos duonos žiauberė sušeriama karvėms per
Jonines, o Kupolių trejų devynerių žolynų pluoštas
- per Kalėdas. Noragas tepamas šv. Izidoriaus dieną
lašiniais, likusiais nuo Užgavėnių ir kt. Itin svarbus
kai kurių švenčių veiksmų ar stebėjimų orientavi
mas į ateitį (pavyzdžiui, būsimą derlių, pavasario
orus ir kt.).
Tradicinio kalendoriaus rekonstrukcija yra įdo
mi ir praktiniu požiūriu. Prikėlę iš šimtmečių užmarš
ties prosenovines šventes, giliau pajaustume tautos
sąsajas su gimtinės padange, galėtume atstatyti fizi
nei ir dvasinei sveikatai veiksmingus saitus su gam
ta, savo gyvenimo darbų seką derindami su natūra
liaisiais ritmais.
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The Lithuanian calendar customs from
the systematic point of view
Libertas KLIMKA
Ethnocultural calendar reflects the climatic con
ditions of the country, agricultural sources of fee
ding oneself as well as the other, social relations bet
ween people and the peculiarities of spiritual cultu
re. The very first calendar in the history of mankind
was formed against a background of the cycles of the
moon. Such was the Baltic calendar. In the times of
hunt and up until the period of agriculture the main
accents of the calendar may have been in coinciden
ce with the heat of wild animals (in this case of deer
and elks somewhat later). The subsequent calendar
(not only of the moon but also of the sun) has reve
aled the main points that were related to agricultu
re. Christian festivals and the names of saints beca
me the main accents in the traditional calendar with
the domination of Christianity.

Evangeliški surinkimai
Mažojoje Lietuvoje
Petronėlė ŽOSTAUTAITĖ
1925 09 1 7 -1 9 9 6 07 21

Religinio gyvenimo negalima išbraukti iš bendro
sios kultūros konteksto, jis yra sudėtinė mūsų kultūros
dalis. Mažlietuviai evangelikai liuteronai sudaro lietu
vių tautos dalį, todėl jų garbinga praeitis priklauso lie
tuvių tautos istorijai. Mūsų pareiga įvertinti tą įnašą į
tautos religinį ir kultūrinį lobyną.
Per šimtmečius pasekus mažlietuvių kultūrinę rai
dą į dėmesio centrą patenka jų evangeliški surinkimai,
t.y. tam tikros naminės pamaldos, kurios mažlietuvių
buvo praktikuojamos ištisus du šimtus metų, t.y. nuo
1732 iki 1939, gal tiksliau iki šių dienų. Tai unikalus,
išskirtinis reiškinys ne tik Lietuvos kultūros istorijoje,
bet savo unikalumu, pastovumu stebinantis ir Rytų Eu
ropos religijų, kultūros tyrinėtojus.
Lietuvių istoriografija apie lietuviškus evangeliškus
surinkimus kukli - pora knygelių ir periodinėje spau
doje keletas straipsnių lietuvių, vokiečių kalbomis.1
Gali kilti klausimas, kodėl naminės pamaldos buvo
vadinamos surinkimais, o ne susirinkimais. Čia slypi ir
mistinė prasmė. Buvo tikima, jog žmonės susirenka ne
savo noru, o Dievo dvasia surenka pačius atkakliau
sius, maldingiausius žmones, pašaukia juos maldai, dva
siniam tobulėjimui, susiliejimui su dievybe. Šv. Dva
sios surinkti žmonės būrėsi į maldos draugijėles, vadi
namas surinkimais. Tie, kurie buvo tų privačių maldos
draugijėlių - surinkimų - nariais, vadinti surinkimininkais, o kurie vedė arba laikė pamaldas - Dievo žodžio
sakytojais arba tiesiog sakytojais.
Nepaklusę Zalcburgo arkivyskupo grafo Firmiano
įsakymui priimti katalikybę, zalcburgiečiai evangelikai
liuteronai, nenorėdami atsižadėti savo tikėjimo, pasi
rinko tremtį. Jie su džiaugsmu buvo sutikti evangeliškos Prūsijos valdžios ir 1731-32 metais apgyvendinti
Mažojoje Lietuvoje stichinės nelaimės - maro (17091711) - išnaikintuose kaimuose ir tuščiose sodybose,
daugiausia palei Įsrutį, Gumbinę, Tilžę. Kolonistai,
prievarta atitraukti nuo savo kultūros ir papročių, sve
timoje aplinkoje išgyveno nostalgišką išsiskyrimą su sa
vo tėvyne. Jie šaukėsi Dievo pagalbos ir nusiraminimo
maldomis, giesmėmis ir Šv. Rašto apmąstymais. Reli
giniai tremtiniai būrėsi maldai privačiuose butuose į
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pietistinio pobūdžio surinkimus, dalijosi tarpusavyje
skausmu, apverkdami savo skaudžią dalią. Zalcburgie
čių vokiečių kviečiami, jų surinkimus ėmė lankyti ir apy
linkių mažlietuviai autochtonai, nors jie ir nesuprato
vokiškų pamokslų, maldų ir giesmių prasmės. Psichiš
kai sukrėstiems maro pasekmių jiems taip pat reikėjo
paguodos.
Maras suardė Mažosios Lietuvos religinio gyveni
mo pagrindus. Daug lietuviškų parapijų išnyko, daug
kunigų išmirė ar pasitraukė, o gyvieji dar ilgai buvo mo
raliai sukrėsti, doroviškai pakrikę. Dalis jų grįžo prie
senojo pagoniškojo tikėjimo. Tai patvirtino kunigas
Rogge iš Darkiemio. Jis aprašo, jog XVII a. nors maž
lietuviai ir buvo krikščionys, rodė kunigams pagarbą ir
meilę, tačiau tikėjimas buvęs paviršutiniškas, dar buvo
prisirišę prie pagonybės stabų, aukodavę jiems aukas.
Mažlietuviams atrodę, jog senieji dievai, virtę dvasio
mis, gyvena visur ir viską valdo.2
Piedstiškai skelbiamas evangelikų tikėjimas mažlie
tuviams patiko labiau negu oficialiosios pamaldos baž
nyčiose. Namines pamaldas-surinkimus jie lankė no
riai, be'prięvartos. Į juos žodžio sakytojas kreipėsi kaip
tėvas į savo vaikus, skelbiamas Dievo žodis buvo patei
kiamas paprastai, „širdis į širdį“, jie patys buvo įtrau
kiami į maldų atlikimą, giesmių giedojimą ir, svarbiau
sia, žmonėms suprantama motinos kalba.
Zalcburgietis Hofferis, supratęs mažlietuvių maldin
gumą ir nuolankumą, gerai išmokęs lietuvių kalbą, pir
masis Įsruties ir Tilžės apylinkėse pradėjo laikyti lie
tuviškas namines pamaldas-surinkimus. Vėliau šį dar
bą tęsė mažlietuviai žodžio sakytojai: statybininkas Kris
tijonas Demskis, mokytojai broliai K. ir MJurkšaičiai,
Jurkūnas ir kt. Surinkimų sąjūdis greit plito nuo Kara
liaučiaus, Labguvos, Įsruties iki Nemerzatės.
Pagal surinkimo nuostatus, lietuviški surinkimai
veikė su bažnyčia išvien, bet nebuvo bažnytinės valdžios
žinioje. XVIII a. surinkimai, kaip privačios maldos
draugijėlės, buvo registruojamos teismuose. Į evange
likų bažnyčios organizaciją jos įjungtos tik 1848 m., o
nuo 1908 m. galėjo veikti tik su valdžios leidimu. Šios
maldos draugijėlės turėjo tarybas, kurios savo ruožtu
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sudarydavo parapijų didžiąsias surinkimo tarybas, di
džiuosius parapijų surinkimus šaukdavusias per metus
vieną du kartus.
Didžiausio surinkimų klestėjimo Mažojoje Lietu
voje metas - XVIII a. pabaiga. Tada nebuvo kaime
žmogaus, kuris nelankytų surinkimų. Vėliau, vykstant
mažlietuvių asimiliacijai, lankytojų gretos mažėjo. Pa
gal 1901 m. Evangelikų bažnyčios statistiką, Mažojoje
Lietuvoje iš suaugusių mažlietuvių evangelikų (t.y. po
konfirmacijos) surinkimui priklausė tik 16%, o apie
45% buvo surinkimų lankytojai arba jų šalininkai.
Surinkimai vyko pavyzdingo ir garbingo ūkininko
namuose šeštadienio vakarais, saulei nusileidus, užde
gus žvakę ant stalo. Surinkimininkai bendram giedoji
mui atsinešdavo giesmynus, psalmių knygas. Buvo nu
statyta tvarka kaip susėsti už stalų, maldų, giesmių ei
lė. Giesmių melancholiškos melodijos kambaryje su
kurdavo mistinę nuotaiką.
Mažojoje Lietuvoje būta dvejopų surinkimų: seno
jo ir naujojo.
Senojo surinkimo įsteigėjas - Klimkus Grigalaitis
(1750-1825). Surinkimas taip ir buvo pavadintas: Klimkiškių surinkimu. Jo centras - Priekulė. Surinkimas bu
vo įregistruotas teisme 1806 m., veikė įtakojamas Evan
gelikų bažnyčios ir laikė save bažnyčios dalimi. Klimkus
Priekulės parapijoje garsėjo nepaprastu maldingumu, as
ketišku gyvenimo būdu, gera iškalba, aukšta morale, val
dingumu. Jis sudarė senojo surinkimo nuostatas ir buvo
jo vadovu, tvarkytoju visoje Mažojoje Lietuvoje. Klim
kus atsisakė pasaulio linksmybių, jam nerūpėjo nei ma
terialiniai turtai, nei pasaulietinė karjera. Jis buvo visiš
kai atsidavęs Dievui, ganytojiškai rūpinosi surinkimininkų dvasiniu gyvenimu, jų sielų tobulinimu. Jis skelbė, kad
dvasinis atgimimas gali būti pasiektas kiekvieno indivi
dualiai per ilgas maldas, pasninką ir dorą gyvenimą. Ga
limas išganymas - tik Kristui apsigyvenus tikinčiojo šir
dyje. Iš narių surinkimininkų jis reikalavo maldingumo,
nuolankumo, atsidavimo Dievo valiai, ilgų varginančių
pasninkų, mielaširdystės artimui nelaimėje ar varge. Jis
reikalavo atsižadėti pasaulietiško gyvenimo linksmybių:
nevartoti alkoholinių gėrimų, tabako, nelošti kortomis
(tai velnio knygos), vengti kūniškų malonumų - visa tai
esą sunkios nuodėmės, kurios neveda į sielos išganymą.
Malda, neturtas, pasninkas, mielaširdystė, artimo mei
lė, teisingumas, dora, savitvarda, kantrybė buvo surinki
mininkų religingumo ir aukštos moralės principai. Se
nasis surinkimas savo nariams draudė skaityti pasaulie
tinio turinio spaudą, dainuoti liaudies dainas, lankyti kon
certus, šokius, sporto renginius, dalyvauti vokiečių ir net
mažlietuvių organizacijų veikloje. Surinkimininkai bu
vo nusistatę ir prieš instrumentinę muziką, esą ji nelei

šėsi vokiškais drabužiais, t.y. nenorėjo savo vaikų matyti
pasileidėliais, svieto perėjūnais, nedorais ir negarbingais
žmonėmis, smerkė tuos, kurie ėmė gėdytis gimtosios kal
bos. Religija rišo surinkimininkus su savo kaimu, žeme,
motinos kalba. Tokių religinių nuostatų veikiama, kai
mo gyventojų moralė buvo labai aukšta, taip lietuviai
galėjo išlaikyti savo tapatumą ir tuo jautėsi pranašesni
už vokiečius.
Senojo surinkimo įkūrėjas Klimkus Grigalaitis dė
vėjo ilgą milo sermėgą, lininius ilgus marškinius, ne
šiojo ilgus plaukus, perskleistus per galvos vidurį. Jis
draudė surinkimininkams nešioti puošnius margus spal
votus drabužius, taip pat - ir tautinius, kad tuščiai ne
pradėtų keltis į puikybę ir tuo nepapildytų sunkios nuo
dėmės. Žiūrėjimas į veidrodį irgi buvo smerkiamas. Su
rinkimo vadovas nustatinėjo, kokį maistą turi vartoti
ar kokius drabužius dėvėti surinkimininkai. Sakytojų
įsitikinimu, Dievą reikia mylėti ir maldomis garbinti
už vis labiau, todėl negalima prisirišti prie žemiškų ver
tybių. Tik vidinės ir išorinės drausmės dėka maldinin
kams pasiekiamas dvasinio apsivalymo kelias, artėji
mas prie Dievo.
Vokiečiai kolonistai, pasinaudoję Prūsijos valdžios
suteiktomis lengvatomis, vėliau sudarė vietos valdžios
pareigūnų elitą bei dvarininkų junkerių sluoksnį, tokių
konservatyvių surinkimų atsisakė ir net surinkiminin
kus pašiepdavo, pravardžiuodami juos „mukeriais“
(Mucker), t.y. šventeivomis arba „ilgaplaukiais lietu
viais“ (langhaarigen Litauern).
Tokiomis surinkimininkų padiktuotomis asketinio
religingumo sąlygomis formavosi psichologinis mažlietuvio tipas: maldingas, nuolankus, užsidaręs, doras, gar
bingas ir kilnus žmogus, įsitikinęs, jog be Dievo valios
nė vienas plaukas nuo galvos nenukrentąs. Meldėsi už
Prūsijos karalių ir jam buvo „ištikimas iki kaulo“ - už
suteiktą materialinę gerovę, griežtą tvarką ir jų švieti
mą, giliai įsitikinęs, kad taip duota nuo paties Dievo.
Per ilgas kartas buvo įdiegtas paklusnumas karaliui. Su
rinkimininkai priėmė nuolankiai viską, kas jiems buvo
primesta valdžios pareigūnų. Brangindami savo evan
gelikų tikėjimą, gimtąją kalbą, savo žemę, nesidomėjo
savo tautos istorija, nesirūpino jos valstybingumu bei
išlikimu, todėl jų tautinė savimonė buvo menka, reiš
kėsi tik per kalbą.
Klimkus kūrė giesmes, joms pritaikė melodijas, ar
timas liaudies dainoms. Dvylika jo sukurtų giesmelių,
vadinamų „liaupsikėmis“, buvo atspausdinta pagerin
tose giesmių knygose. Sakytojai kūrė originalias gies
mes, kurios buvo giedamos surinkimuose greta versti
nių iš vokiečių kalbos.
Į senąjį surinkimą įėjo ir Jurkūno (1806-1884) įkur

džianti susikaupti maldai. Į bažnytinius dūdų orkestrus

tas Piktupėnų parapijoje Jurkūniškių surinkimas, ku

surinkimininkai neleido savo sūnų. Jiems nepatiko, kad
jų vaikai ėjo į vokiškus pasilinksminimus, dukterys puo

ris taip pat buvo nusistatęs prieš liaudies dainas, pada
vimus, tautinius drabužius, visa tai laikydamas nekrikš
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čioniškomis liekanomis. Tačiau šis surinkimas buvo šiek
tiek nuosaikesnis už Klimkiškių, ne toks asketiškas. Jis
nelaikė nuodėme saikingą tabako ar alkoholio vartoji
mą, mažiau reikalavo pasninkauti ir pan. Klimkiškių ir
Jurkūniškių surinkimai iš pradžių tarpusavyje nesuta
rė. Disputą nutraukė Karaliaučiaus universiteto prof.
Fridrichas Kuršaitis; pasikvietęs pas save abiejų surin
kimų vadovus, juos sutaikė, ir po to abu surinkimai vie
nas nuo kito mažai skyrėsi.
Senajam surinkimui priklausė ir brolių Jurkšaičių su
rinkimas. Jo nariai ne tik laikė namines pamaldas, bet iš
vokiečių kalbos vertė maldų knygas, giesmes, patys gies
mes eiliuodavo. Mikelio Jurkšaičio sukurtos devynioli
ka giesmių pateko į psalmių knygas.3Šis surinkimas taip
pat nebuvo griežtai asketiškas kaip Klimkiškių.
Naująjį surinkimą įsteigė ir iki mirties vadovavo
Kristupas Kukaitis (1844-1914). Šis surinkimas taip ir
vadintas: Kukatiškių surinkimu. Kukaičio religinė veikla
prasidėjo Pilkalnės apskrityje, vėliau tęsta Tilžėje. Ku
katiškių surinkimas parengė savo statutą, buvo įregist
ruotas 1897 m. teisme kaip „Rytprūsiškai Evangeliškoji maldų draugystė.“ Į pirmąją valdybą įėjo šie saky
tojai: Butkeraitis, Mauricas, Simonaitis, Podžius, Baltris, Makys, Žvilius ir kt.4Pagal šios draugystės statutą,
ji veikė evangelikų bažnyčios rėmuose, turėjo maldos
namus, chorą ir dūdų orkestrą. Surinkimuose grodavo
gitara ir kitais muzikos instrumentais, tuo paįvairinant
namines pamaldas. Nuo 1881 iki 1939 m. lietuvių ir vo
kiečių kalbomis leistas laikraštis „Pakajaus paslas“.
Naujasis surinkimas turėjo 70-80 sakytojų, iš kurių 25
- mažlietuviai, 25 vokiečiai ir 29 lenkai.5
Kukatiškių surinkimas propagavo tas pačias krikš
čioniškas religines idėjas, t.y. per maldingumą, dvasinį
atsinaujinimą Kristuje siekti amžino gyvenimo, kasdie
nybėje būti kilniu žmogumi. Tik šis surinkimas ne taip
griežtai žiūrėjo į pasilinksminimus, drabužius, šokius,
meną, mokslą. Surinkimininkai kiekvieną žmogų laikė
broliu, rodė mielaširdystę nelaimės ištiktam, vargšui.
Jaunąją kartą saugojo nuo girtavimo, ištvirkavimo ir
kitų nedorybių.
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Kukatiškių surinkimas
skilo į dvi dalis. Viena pasivadino „Rytprūsių maldų
draugija“ ir apėmė beveik visus Rytprūsius. Bet vyks
tant sparčiai Rytprūsių asimiliacijai, ten ir surinkimai
pradėjo sparčiai irti. Kita dalis veikė Klaipėdos krašte
ir liko ištikima Kukatiškių surinkimui iki jo uždarymo
1939 metais.
Žodžio sakytojai buvo kilę iš tų pačių kaimo gyven
tojų: vietiniai šviesuoliai - siuvėjai, statybininkai, daili
dės, mokytojai be ypatingo teologinio pasirengimo. Jų
pačių giliu įsitikinimu, Dievo ar Šventosios Dvasios jie
įvairiais būdais (per sapnus, meditaciją, mistinius re
gėjimus) buvo surinkti, t.y. pašaukti maldai, Dievo žo
džio aiškinimui, žmonių dvasinio atsinaujinimo vado

vavimui. Tai buvo giliai religingi, nepriekaištingai aukš
tos krikščioniškos moralės žmonės. Šeštadieniais be jo
kio atlyginimo jie savo noru apsakydavo Dievo žodį kai
mo žmonėms. Surinkime pirma malda buvo skaitoma
iš K.Bogatzkio „Skarbnyčelės“ arba „Rojaus darželio“,
vėliau - ištraukos iš Evangelijos su individualiais ko
mentarais, o svarbiausia - ištisos valandos giesmių gie
dojimui. Surinkimininkai labai skyrė giedojimą ir dai
navimą. Jų nuomone, kas gieda, tas neturėtų dainuoti,
nes negalima iš vieno ir to paties šulinio semti dvejopo
vandens. Įsigalėjus giedojimui, mažlietuvių liaudies dai
nos ėmė nykti. Giesmių kūrėjai buvo ir šie sakytojai:
Kristupas Demskis, Mikelis Jurkšaitis, F.Kelkis, K.Grigalaitis, E.Mertinaitis. Sakytojai neturėjo jokių politi
nių nuostatų. Politika jiems mažai rūpėjo, o turtai ir
aukštos tarnybinės vietos visai neviliojo. Sakytojo pa
reiga - maldingumo įtvirtinimas, puritoniško gyveni
mo propagavimas asmeniniu pavyzdžiu, moralinė do
rovinė priežiūra. Kilus ginčui, sakytojas privalėjo abi
puses sutaikyti, kad būtų išvengta pasaulietinio, surinkimininkui nepadoraus, teismo. Sakytojai atlikdavo dalį
kunigo pareigų: dalyvavo laidojant, sakydavo pamoks
lus prie kapo duobės, parengdavo konfirmacijai vai
kus, lankydavo sergančiuosius, organizuodavo pašalpą
vargšams. Kaimo žmones jų žodžiai veikė labiau nei
išmokslintų kunigų, kurių dauguma buvo vokiečiai, sil
pnai kalbėję lietuviškai. Savo veikla sakytojai darė įta
ką ir patiems kunigams, kurie turėjo prisitaikyti prie to
krašto žmonių maldingumo tradicijų.
Doroviškai nusikaltusiam sakytojui parapijos surinki
mų taryba paskirdavo moralinę bausmę, o nepasitaisiu
sius šalindavo iš sakytojų. Tarybos nuomone, dorą ir die
vobaimingumą praradę sakytojai už kūniškus malonu
mus bus ne tik žmonių, bet ir Dievo griežtai pasmerkti.
Sakytoju tapti buvo nelengva. Kandidatai turėjo būti
nepaprastai maldingi, nuolatiniai surinkimų lankyto
jai, pavyzdingo dorovinio elgesio, mokėti skaityti ir gie
doti, gerai išstudijuoti Šv.Raštą, mokėti jį aiškinti. Po
nustatyto bandomojo laiko (ne visiems vienodo) surin
kimų parapijų taryba įvertindavo - ar turįs gabumų sa
kytojo pareigoms. Jei taip - pavedama nurodytame kai
me laikyti surinkimus.
Į kitus „svietiškus“ kaimo žmones nesurinkimininkus žodžio sakytojai žiūrėjo atlaidžiai. Jų silpnybes ir
negeroves pateisindavo - esą tai Dievo valia, manyda
mi, jog ne kiekvienas gali būti Šv. Dvasios surinktas
tokioms sunkioms maldininko pareigoms. Todėl surin
kimai buvo lyg uždaros sektos, į kurias sunkiai prasi
skverbdavo naujojo gyvenimo idėjos, pokyčiai, nauji
kultūros, literatūros, meno, mokslo pasiekimai, nes lai
kytasi nuošaliai nuo pasaulinės kultūros. Taip jie patys
save pasmerkė lėtam nykimui.
Reformacijos nuostata religines tiesas skelbti gim
tąja kalba daug prisidėjo prie lietuvių kalbos išsilaikymo
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tarp mažlietuvių. XVI-XVII a. pasirodžiusios pirmo
sios knygos lietuvių kalba: katekizmai, elementoriai,
giesmynai, krikšto apeigų tekstai, pamokslų knygos pa
dėjo pagrindus lietuviškajai raštijai.
XVIII amžiui būdinga tai, kad naujų religinio turi
nio knygų vertimų mažėjo, o senosios kartotos su pa
pildymais. Naujieji vertimai buvo leidžiami su dviem
jų kalbų tekstais: lietuvių ir vokiečių, siekiant nenutol
ti nuo originalo. Tekstų iš vokiečių kalbos vertėjai blo
giau mokėjo lietuvių kalbą, todėl perėmė vokiečių kal
bos struktūrą, kai kurias sąvokas ir net mažybinę for
mą, kreipinius, kaip, pvz., mieliausias, saldžiausias Jezutėli, miela Kristaus galvele, mylimas mano Jezutėli,
mūsų mieliausias tėtušėli ir pan. Giesmių vertimams
buvo pritaikyta vokiška eilėdara ir melodijos.
Sakytojų sukurtos giesmės yra bažnytinė religinė po
ezija, ypatinga literatūra, sudaranti Europos himnologijos dalį. Pernai Dainora Pociūtė išleido monografiją
„XVI-XVII a. protestantų bažnytinės giesmės“6, kurioje
tyrinėja ir apibendrina protestantų giesmes nuo refor
macijos iki pietizmo, neliesdama pietizmo laikotarpio
religinės literatūros. Ši tema laukia naujų tyrinėtojų.
1846 m. klaipėdiškis F.WHornas išleido originalias
„Prūsiškas kalendras“, ėjusias iš eilės kelerius metus, kol
atsirado kitų lietuviškų kalendorių, religinio turinio lie
tuviškų laikraščių, kuriuos surinkimininkai mėgo. Kiek
vieno, ne tik surinkimininko, bet ir mažlietuvio namų
knygynėlyje buvo Šv. Raštas, giesmių, psalmių, pamokslų
knygų, postilių, kasmetinių kalendorių. Jos surinkimininkams buvo labai brangios ir didžiai vertinamos. Gaisro
ar potvynio metu jie pirmiausia gelbėdavo maldos kny
gas, o po to savo turtą. Religinių knygų vertimais buvo
gelbėjama tauta, kuri, be pavienių asmenų, beveik netu
rėjo savo inteligentijos. Surinkimininkai K.Donelaitį ver
tino kaip būrų dainių, mokytoją, laikė jį „savu žmogu
mi“. Filosofą Vydūną jie kritikavo, kad jis maišąs pago
nybę su krikščionybe, nepripažino „savu žmogumi“ (li
ko „sau žmogus“).7Tačiau paradoksas - Rambyno kal
ną jie laikė šventu, pagonių dievų buveine, kuriame gy
venančios jų dvasios, viską matančios ir valdančios. Pa
gerbti senųjų dievų, pabūti tų dvasių areale, pasidalyti
vargais, pasisemti dvasinės stiprybės ateičiai jie iš toliau
sių kaimų į Rambyno kalną atvykdavo per Jonines.
Evangelikų bažnyčios įtakoje vyko dviejų, t.y. lietu
vių ir vokiečių tautų kultūrinis suartėjimas. Vokiečių švie
suoliai darė didelę įtaką mažlietuvių religiniam ir kultū
riniam gyvenimui, neliesdami jų savasties ir net prisidė
dami prie jų tapatumo išsaugojimo. Šurinkimininkams
jie atrodė tikri geradariai, nes pasišventę vertė, leido ir
platino religinę literatūrą lietuvių kalba, rūpinosi religi
niu dvasiniu gyvenimu, jų vaikų švietimu. Surinkimininkų širdis šitai priartino prie vokiečių. Bet surinkiminin
kai buvo lyg „įvilkti“ į dvasinį vokiečių apdarą. Tai sąly
gojo savotišką Mažosios Lietuvos mažlietuvio tipą.
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Vokietijai susivienijus ir įkūrus vokiečių Reichą
(1871), sustiprėjo pangermanizmas, ir tautinės mažu
mos pasidarė nepageidaujamu priemaišų vokiečių tau
toje. Vokiškasis nacionalizmas ėmė reikštis ne tik ar
mijoje, įvairiomis šovinistinėmis formomis jis skverbė
si į visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Tam tikslui tar
navo ir bažnyčia, mokykla, mokslas, spauda, menas,
įvairios draugijos, kurios skelbė, kad visa, kas vokiška,
yra pranašu, o kitos tautos ir kultūros turi ištirpti aukš
tojoje vokiečių kultūroje.
Kai švietimo ministras Falkas 1872 m. „Visuotiniais
paliepimais“ uždraudė lietuvių ir kitas nevokiečių kal
bas, liepė išbraukti iš mokyklų programų, išstumti jas
iš viešojo gyvenimo, surinkimininkai, pagarbos gimta
jai kalbai skatinami, pasipiktino tokiu potvarkiu, siun
tė peticijas (1879, 1882, 1892, 1902, 1904) į Berlyną,
prašė palikti lietuvių kalbą nors religiniams reikalams.
Jų nuomone, motinos kalba esanti didžiausia vertybė
bendrauti su Dievu, skelbti Šv. Raštą, giedoti giesmes,
nes tai leista paties Dievo ir esą pagrindas doroviniam
vaikų auklėjimui. Žmonės, kurie niekina savo gimtąją
kalbą, niekina ir savo Kūrėją. Kalbos praradimą jie su
prato kaip moralinį, o ne politinį reiškinį.
Koks surinkimininkų požiūris į mažlietuvių tautines
organizacijas, besikuriančias XIX a. pabaigoje, tokias
kaip „Birutė“ (1885) ir „Tilžės lietuvių giedotojų drau
gija“ (1895), jų spaudą? Gana nepalankus. Dauguma
surinkimininkų bijojo, kad „Birutės“ veikla galinti ne
paklusnumu įžeisti Prūsijos valdžią. Sakytojai ragino
surinkimininkus nesusidėti su katalikais žemaičiais ir
neskaityti žemaitiškų raštų. Net surinkimų šalininko
prof. F.Kuršaičio leidžiamas „Keleivis“ ragino surinki
mininkus neskaityti M.Šerniaus tautinės krypties laik
raščio „Lietuviškos ceitungos“ ir iš redaktoriaus reika
lavo, kad „liautųsi žemaitiškai zaunyti“. Konservaty
viosios krypties evangelikų laikraštis „Pakajaus pastas“
skaitytojus graudeno saugotis tautinės krypties mažlie
tuvių veikėjų, šalintis lietuviškų draugijų, ypač „Biru
tės“. Laikraštis patarė nesusidėti su „maskoliška kata
likiška Lietuva“.8 Taip evangelikai buvo nuteikiami
prieš katalikus, mažlietuviai prieš didlietuvius. Atro
dė, kad tautinio judėjimo idėjoms prigyti Mažojoje Lie
tuvoje stigo platesnio visuomenės pagrindo, kad mirš
tančios tautybės sindromas jau buvo per plačiai ir gi
liai įsismelkęs į mažlietuvių sąmonę.
Tačiau susiklosčiusios naujos politinės sąlygos situ
aciją pakoregavo. Po Pirmojo pasaulinio karo, suirus
Vokietijos ir Rusijos imperijoms, pavergtos tautos ėmė
atstatyti savo valstybes. 1918 m. vasario 16 d. paskel
bus Nepriklausomybės aktą, Mažosios Lietuvos tauti
nė grupė su savo šalininkais 1918 m. lapkričio 30 d.
paskelbė Tilžės aktą - reikalavimą jungtis prie savo tau
tos kamieno - atsikuriančios Nepriklausomos Lietu
vos. Tai rodo, kad mažlietuviams iš dalies, su dideliais

nuostoliais pavyko išsaugoti savo genetinį medį. Tie
reikšmingi istoriniai faktai vertė surinkimininkus kitaip
žvelgti į naujus įvykius.
Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse Mažojoje Lie
tuvoje evangelikų parapijų, sugebėjusių išsaugoti pa
maldas gimtąja kalba, buvo 45. Veikė senasis ir nauja
sis surinkimai. Vykstant lietuvių asimiliacijai iš pietų į
šiaurę, surinkimai baigėsi. O kur nebuvo evangeliškų
surinkimų, ten išnyko ir lietuvybė. Todėl galime drą
siai tvirtinti: jeigu nebūtų evangeliškų surinkimų, lie
tuvių kalba ir lietuvybė Mažojoje Lietuvoje būtų išny
kusi daug sparčiau. Surinkimai, žodžio sakytojai ir pa
tys surinkimininkai buvo lietuvių kalbos saugotojai.
Po Pirmojo pasaulinio karo Vokietijoje sparčiai ny
ko paskutiniai užsilikę surinkimai. Jie išliko tik Klaipė
dos krašte, 1923 m. autonominėmis teisėmis prijungta
me prie savo tautos kamieno - Lietuvos. 1925 m. evan
gelikai liuteronai krašte sudarė 91,7% visų gyventojų,
katalikai - 5,3%, kitų tikybų žmonės - 3%. Iš 71 984
evangelikų 15 360 arba 21,3% buvo surinkimininkų.
Dar prieš Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietu
vos krašto Evangelikų bažnyčia priklausė Karaliaučiaus
konsistorijai ir Berlyno vyriausiajai bažnyčios tarybai
(Oberkirchenrat). Netrukus iškilo Evangelikų bažny
čios priklausomybės klausimas. 1923 m. Berlyne įvyko
Evangelikų bažnyčios vyriausiosios tarybos ir Klaipė
dos krašto atstovų: direktorijos pirmininko Viktoro
Gailiaus (1923-1925), kunigo prof. Viliaus Gaigalai
čio ir vyriausiojo vyskupo Gregoro pasitarimas. Nutarta
nuo 1923 m. spalio 1 d. Klaipėdos krašto Evangelikų
bažnyčią atskirti nuo Karaliaučiaus konsistorijos. Bu
vo sudaryta Klaipėdos krašto konsistorija iš vyskupų
Gregoro ir Obereignerio, kunigo Mikelio Reidžio ir kt.
Tačiau vyriausiasis vyskupas Gregoras, slaptos rankos
inspiruojamas, be įtakingų narių žinios parengė naują
projektą, pagal kurį krašto Evangelikų bažnyčia turėjo
priklausyti Karaliaučiaus konsistorijai ir Berlyno vy
riausiajai bažnyčios tarybai. Lietuviškos orientacijos
dvasininkai ir žodžio sakytojai pasipiktino Gregoro
veiksmais - kilo bažnytinis ginčas (1924-1925). Klai
pėdos krašto Evangelikų bažnyčia suskilo į du sinodus:
lietuviškąjį kunigo Valentino Gailiaus ir vokiškąjį - vys
kupo Gregoro. Suskilo ir Klaipėdos krašte veikę su
rinkimai. Evangelikų bažnyčia įsijungė į politiką. Ap
klausos metu kunigai vokiečiai įvairiomis priemonėmis,
net prievarta siekė, kad tikintieji pasisakytų už bažny
čios priklausomybę Vokietijai. Tai matyti iš Natkiškių
bažnyčios parapijiečių skundo prieš kunigą Hochleiterį. Jame konstatuojama, kad jis esąs vokietis, nemokąs
lietuviškai ir esąs didelis vokietininkas: „...kurs vokie
čius didei kursto ant užsipuolimo ant mūsų lietuvinin
kų kaslink bažnyčios dalykuose, taip pat mūsų surinki
mus yra gatavas ardyt ir persekinėti, tam sukurstydamas netikėlius prieš mus“9. Skunde reikalaujama kuo

greičiau kunigą Hochleiterį išsiųsti į Vokietiją, o į jo
vietą skirti abi krašto kalbas mokantį kunigą. Pasirašė
parapijiečiai: J.Šneideraitis, M.Brasas, D.Stulgys,
W.Lippus, M.Beckeraitis ir kt.9
Klaipėdos krašte surinkimas 1924 m. turėjo 40 žo
džio sakytojų ir 300 surinkimo vietų. Pagal politines pa
žiūras jis suskilo į dvi dalis. Viena dalis, vadovaujama
sakytojo Stimbros, pasisakė už tai, kad krašto Evange
likų bažnyčia nebūtų atskirta nuo Vokietijos, o antroji
- sakytojo K.Podžiaus, - kad ji būtų atskirta nuo Vo
kietijos ir sudarytų lietuviškąjį sinodą. Stimbros surin
kimas pasisakė už priklausymą Vokietijos evangelikų
bažnyčiai, tačiau surinkimus vedė lietuvių kalba. Dar
veikė Idzilio surinkimas, palaikęs Vokietijos evangeli
kų bažnyčią, namines pamaldas laikęs pagrečiui lietu
viškai ir vokiškai, o jaunimui - vien vokiškai. Stimbros
ir Idzilio surinkimai, palaikę vokiškąjį Gregoro surin
kimą, iš pradžių buvo vadinami Idzilio surinkimu, vė
liau Gregoriškių. Jį Vokietijos evangelikų bažnyčia gau
siai finansavo.10Šio surinkimo sakytojai sugebėjo į mal
das įpinti žodžius, prašydami Dievą šitaip: „...tėviškę
mūsų sugrąžink mums, Pone“.11Jie buvo nusistatę prieš
Lietuvos valstybingumą Klaipėdos krašte.
Lietuviškąjį, arba Gailiškių, surinkimą sudarė saky
tojų K.Podžiaus, J.Šlažos ir A.Baltrio surinkimai. Lietu
viškasis surinkimas turėjo 20 sakytojų ir 150 surinkimo
vietų, t.y. dalijosi per pusę su vokiškuoju. Jis buvo šel
piamas iš gubernatoriaus slaptų fondų.12 Gailiškių su
rinkimo žodžio sakytojai J.Griga, A.Baltris, Klimkaitis,
Kėkštas, Lymantas, A.Pėteraitis ir kt. įsijungė į krašto
evangelikų surinkimininkų religinę veiklą, ugdydami jų
maldingumą, dorovę, mielaširdystę. Šis surinkimas ėmė
veikti Klaipėdos krašto konsistorijos, kurios prezidentu
buvo prof. V.Gaigalaitis, žinioje. Nuo 1933 m., nacionalsocializmo idėjoms užplūdus Klaipėdos kraštą, jos pa
siekė ir evangeliškus surinkimus. Vokiečių dvasininkai,
suvokietėję žodžio sakytojai ėmė skleisti mintį, jog pa
maldos ir giesmės turėtų būti atliekamos vokiečių kal
ba, nes evangelikų liuteronų tikėjimas gavęs pradžią Vo
kietijoje. Jei esi evangelikas, tuo pačiu esi vokietis. Įro
dinėta, esą, klaipėdiškiai - tai nutautėję vokiečiai ir kad
atėjęs laikas jiems atsiversti. Ši iš piršto išlaužta propa
ganda pasiekė tikslą. Atsirado daug kaimo žmonių, ku
rie ėmė reikalauti vokiečių kalbos bažnyčiose ir surinki
muose. Buvo atsižadama surinkimininkų pagrindinio
principo - gimtosios kalbos vartojimo religinėse apei
gose. Spartėjo vokietinimo procesas.
Konsistorijos pirmininkas prof. V.Gaigalaitis ėmėsi
iniciatyvos suvienyti jėgas, įjungiant Klaipėdos krašto
evangelikų bažnyčią į Lietuvos evangelikų bažnyčią. Jis
siekė intensyvaus tarpusavio bendravimo tarp klaipė
diškių ir didlietuvių evangelikų. Tai sunkiai sekėsi, nes
skirtingomis istorinėmis sąlygomis susiformavę skirtingi
psichologiniai tipai, paveikti antilietuviškos propagandos,
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vieni su kitais bendrauti neskubėjo. Klaipėdos krašto
konsistorija bandė sulaikyti nacistinę laviną, užgriūvan
čią krašto evangelikus klaipėdiškius lietuvius, t.y. ban
dė prisijungti prie Lietuvos evangelikų bažnyčios. Ti
kinčiųjų suartėjimui buvo įsteigta ir 1936 m. teisme įre
gistruota bendra Lietuvių liuteronų sąjunga, po kurios
įstatais pasirašė žymūs Evangelikų bažnyčios veikėjai:
prof. V.Gaigalaitis, dr. K.Gudaitis, dr. O.Stanaitis ir
kt.13Tauragėje ir Kaune, siekiant Lietuvos evangelikų
bažnyčios vienybės, tarpusavio supratimo ir bendravi
mo, buvo įkurti klaipėdiškių evangeliškų organizacijų
„Sandoros“, „Jaunųjų Sandoros“ skyriai. Pastangos da
vė vaisių. Tą rodo 1938 m. rugsėjo 18 d. įvykęs lietuvių
evangelikų suvažiavimas Tauragėje. Į suvažiavimą at
vyko evangeliškos organizacijos iš įvairių Lietuvos vie
tų, chorai, apie 700 surinkimininkų - maldininkų iš Klai
pėdos krašto. Po pamaldų iškilmingas posėdis vyko šau
lių namuose, kur buvo kalbama apie Lietuvos evange
likų bažnyčios stiprinimą ir vienybę. Suvažiavimą svei
kino iš Tilžės atvykęs žymus spaudos darbuotojas Enzys Jagomastas.14
Klaipėdos krašte 1938 m. pabaigoje, kuriantis na
cistinėms organizacijoms Kulturverbandui (Memeldeutshe Kulturverband), tvarkos tarnybos būriams
(Ordnungsdienst), smogikų būriams (Memeldeutshe
Sturmabteilung), Hitlerio jaunimo organizacijai (Hitleijugend), jaunučių grandžiai (Jungvolk), mergaičių
organizacijai (Jungmadel), daug surinkimininkų ir jų
vaikų stojo į šias organizacijas. Jos įsijungė į antilietu
višką ir antivalstybinę veiklą, kurios tikslas buvo Klai
pėdos kraštą atplėšti nuo Lietuvos. 1939 m. kovo 22 d.
Klaipėdos kraštas buvo okupuotas ir gegužės 1 d. įjung
tas į Vokietijos reichą. Visa, kas buvo likę lietuviška
Klaipėdos krašte, tarp jų ir lietuviški evangeliški surin
kimai, buvo uždrausta.
Atkakliausieji žodžio sakytojai, neatsižadėję gimto
sios kalbos, bandė toliau laikyti lietuviškus surinkimus,
bet gestapo buvo griežtai perspėjami, persekiojami,
siunčiami į konclagerius. Antai žodžio sakytojas Redveikis buvo įkalintas dešimčiai, Požėra trylikai dienų,
o Kopūstas suimtas ir išsiųstas į konclagerį.15 Sakyto
jas Ansas Pėteraitis turėjo tris mėnesius kasdien re
gistruotis policijoje, A.Baltris buvo išsiųstas į Lietu
vą.15Taip naciai susidorojo su pačiais atkakliausiais pa
sišventėliais, kurie neišsižadėjo gimtosios kalbos, ban
dė nelaužyti surinkimų pagrindinės nuostatos - surin
kimus laikyti gimtąja kalba.
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Evangelical gatherings
in Lithuania Minor
Petronėlė ŽOSTAUTAITĖ
Gatherings are certain societies of worship the
members of which say prayers at home. In Lithuania
Minor the gatherings emerged from 1732 when Ger
man colonists from Zalzburg moved there. Gatherings
are unique phenomenon not only in the history of reli
gions of Lithuania but also of Eastern Europe. In Lit
huania the gatherings were of two kinds: the new and
the old. The center of the gatherings of the old type
was the small town of Priekulė. The founder of the gat
herings of the old type was Klimkus Grigalaitis (17501825). The main principles of the old gathering were
worship, poverty, fast, kindness, love for everyone, jus
tice, honesty, patience. The new gathering was foun
ded by Kristupas Kukuitis (1844-1914) in the district
of Pilkalnė and Tilžė somewhat later. The new gathe
ring as well as the old one met the same requirements,
however, it was not so strict in the secular life (enter
tainments, clothing, art and science) as the old one. At
that time Lithuania Minor belonged to Prussia. Prus
sian officials were loyal to the gatherings. Lithuanian
spirit was maintained by the members of the gathe
rings in accordance with strict requirements for the Lit
huanian language and by performing the giesmės
(songs) only in Lithuanian. After joining Lithuania Mi
nor to Grand Lithuania the gatherings belonged to the
Evangelist church. The opinion of the members of the
gatherings differed. Some of them did not want to se
parate from Germany while the others had a wish to
establish the Lithuanian synod. After the nazist occu
pation of the region of Klaipėda in 1939, Lithuanian
gatherings were forbidden.

Vaidoto DAUNIO atminimui

TAURES SIMBOLIKA
lietuvių liaudies mene
Elvyra USAČIOVAITĖ

Būdingas XIX a. - XX a. pradžios lietuvių liaudies
kraitinių skrynių puošybos motyvas yra skrynios prie
kinės plokštumos apačioje nupiešta taurė, iš kurios iš
sišakoja vešlus žolynas. Daugiausia šakos būna nusags
tytos gėlių žiedais, rečiau pumpurais ar uogomis. Kar
tais simetriškai, vienas priešais kitą, vaizduojami tu
pintys paukščiai. Taurė yra ašinis kompozicijos elemen
tas, jos pagrindas. Kituose variantuose toks elementas
yra vaza, pintinė ar kokia nors abstrakti forma (trikam
pis, apskritimas, spiralė...). Bet dominuoja taurė ir va
za. Gana dažnai augalai su taure ant skrynios priekio
būna dvigubi (1 pav.). Tarp ant skrynios priekio nuta
pytų žalumynų ir gėlių kai kada iš taurės svyra vynuo
gių kekės. Vynuogių ir taurės derinys
iškart sukelia bažnytinės taurės įvaiz
dį. Juoba kad ir auką krikščionybėje
simbolizuoja gėlių puokštė.1 Betgi ar
galima ant kaimo skrynių nutapytas
taures susieti su eucharistine taure?
Straipsnio tikslas - atsakyti į šį klausi
mą, taip pat - nurodyti taurės motyvą
kitose liaudies meno srityse.
Pirmiausia prisiminkime, kas yra
eucharistinė taurė? Eucharistija -grai
kų kilmės žodis, reiškiantis dėkojimą.
Tai padėka Dievui Tėvui. Nuo senų se
novės žmonės dėkojo Dievui aukomis.
Tad ir šiuo atveju eucharistija yra au
ka. Ji sudaro centrinę mišių dalį, duo
nos ir vyno pavidalu pakartoja Jėzaus
pasiaukojimą per paskutinę vakarienę,
kurį, pagal Evangeliją, kitą dieną pra
tęsė bei užbaigė Kristaus mirtis ant kry
žiaus. Vynas per mišias supilamas į spe
cialią taurę, kurioje jis yra konsekruo
jamas, t.y. tam tikrais žodžiais ir veiks
mais kunigo pašventinamas ir paslaptingu būdu tampa
Išganytojo krauju, o ant lėkštelės (patenos) padėta duona
(Ostija) tampa Jo kūnu, kitaip - komunija. Kaip Kristus
yra krikščioniško gyvenimo centras, taip juo yra ir eu
charistija.2 Amžiams bėgant ji buvo vadinama duonos
laužymu, agapa, Viešpaties puota, šventąja auka, šv. Mi
šių auka, šv. Mišiomis. Eucharistijos simbolis yra taurė
su Ostija. Tai - ir Išganytojo bei Jo aukos simbolis.

BIBLINĖ AUKOJIMO TAURĖS SIMBOLIKA
Eucharistijos taurė, būdama vienu svarbiausių krikš
čionybės simbolių, išreiškia nekaltą auką - avinėlį, die
višką maistą ir yra susijusi su tradiciniu senovės judėjų
duonos ir vyno aukojimu. Tą atspindi Senajame Testa
mente, Abelio, Abraomo ir Melchizedeko aukos bei
dangiškosios manos įvaizdis. Mat Biblija, kurią sudaro
Senasis ir Naujasis testamentai, krikščionių yra laiko
ma Dievo apreiškimu, Naujasis Testamentas yra Se
nojo tęsinys. Todėl Naujojo Testamento tiesos papras
tai aiškinamos cituojant Senąjį, Naujojo Testamento
įvaizdžiai pasikartoja iš Senojo.

Kai žydai keliavo į Pažadėtąją žemę, pristigo mais
to, nes kelias buvo tolimas (kelionė truko net keturias
dešimt metų) ir vedė per dykumą. Dievas jiems kas ry
tą prieš auštant ėmė siųsti iš dangaus maisto, vadina
mo mana. Lygiai taip ir Švč. Sakramentas krikščionims
yra dangiškas valgis, skirtas pastiprinti kelionėje į Pa
žadėtąją žemę. Tik šiuo atveju bažnytinė duona ir vy
nas yra dvasinis maistas, kaip niekas kitas pasaulyje
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malšinantis dvasios alkį, o žmogaus kelionė - visas jo
gyvenimas, turintis pasibaigti Danguje.
Kristaus aukai išreikšti bažnytinėje ikonografijoje
dažnai pasitelkiamas Abelio įvaizdis. Abelis - antrasis,
pasak Biblijos, Adomo ir Ievos sūnus, avių piemuo, vaiz
duojamas su avinėliu ant pečių. Abelio auka, priešin
gai Kaino, jo brolio žemdirbio, aukai labai patikusi Die
vui. Dėl to Kainas ir nužudęs Abelį.
Jei tikima, kad, pagal Šv. Raštą, Dievas yra gyvy
bės Žemėje Kūrėjas, reikia pripažinti, jog išimtinai
tik Jam priklauso ir gyvybės pratęsėjai, todėl kiekvie
nas tėvas privaląs paaukoti Dievui pirmagimį sūnų.
To buvo pareikalauta iš žydų patriarcho Abraomo, kai
norėta išbandyti, ar stiprus yra jo tikėjimas. Paklusęs
Dievo valiai, Abraomas sukrovė didelį laužą ir ruošė-

buvo Dievo sūnus, pirmine prasme simbolizavęs žydų
tautą, už kurią jis vienas, kaip auka, turėjo būti nužudy
tas. Šiame bibliniame fone aiškesni darosi Jono Krikš
tytojo žodžiai, ištarti apkrikštijus Jėzų Jordano upėje:
„Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę“
(Jn 1,29). Taip susirinkusiųjų krikštytis žmonių minioms
suprantama forma Jonas pasako apie Jėzaus misiją Že
mėje. Šitokia avinėlio simbolika vėliau perėjo į krikš
čionybę ir dominuoja religinėse apeigose. Tad Agnus
Dei yra kitas labai svarbus eucharistijos simbolis. Dėl
to bažnytiniame mene avinėlis neretai vaizduojamas
su taure, į kurią trykšta jo kraujas. Arba Nukryžiavimo
scenoje Viešpaties kraują surenka angelai.
Iki šiol šnekėta apie Kristų kaip auką. O aukojan
čio Kristaus pirmavaizdis Senajame Testamente yra

si nužudyti ir sudeginti jame vie
3 pav. Skrynia su kryžiumi centre ir dviem primityviai nupieštomis augalų grupėmis.
nintelį savo sūnų Izaoką. Tačiau
Varlaukio k., Jurbarko raj. - VDM, PB 1703/1.
Angelo balsas iš dangaus sulaikė
virš aukos iškeltą su peiliu tėvo
ranką. Nuo tada besąlygiškai pa
klusęs Abraomas yra ištikimybės
Dievui simbolis ir toks dažnai vaiz
duojamas mene. (Pvz., jo skulptū
ra su kardu rankoje puošia Vil
niaus Arkikatedros portalą).
Abraomo auka laikoma nekal
to avinėlio (lot. - Agnus Dei) pro
totipu. Pažymėtina, kad avinėlis se
novėje buvo įprastinė žydų auka
Dievui. Ryte ir vakare aukodavo
vienerių metų avinėlį (Sk 6,14; 23,
2-4): pusę aukos kraujo išpildavo
ant altoriaus, avinėlio mėsą sude
gindavo arba suvalgydavo aukoto
jai. Taip darydavo per kai kurias
šventes, ypač per Paschą (Velykas)
- šventę, skirtą tautos išsivadavi
mui iš Egipto nelaisvės paminėti.
Kristus buvo nužudytas per Velykas, kada kiekviena Melchizedekas: vyno taurę laikydamas vienoje, duoną
šeima turėjo paaukoti avinėlį. Apaštalas Paulius Jį vadi -kitoje rankoje, jis meldžiasi priešais altorių. Tai šven
na velykiniu Avinėliu (I Kor 5, 7), norėdamas pasaky tikas ir karalius, aprašytas Abraomo istorijoje.
Reikėtų pastebėti dar du papildomus taurės simbo
ti, kad Kristus buvo nekalta auka už visus. Senojo Tes
tamento pranašai skelbė, jog Dievas atsiųs Mesiją ka likos aspektus pagal Bibliją.
ralių, kuris išvaduos žmones iš nuodėmių, sutaikys juos
Senajame Testamente Dievas, pykdamas ant nuo
su Dievu, įkurs Dievo karalystę Žemėje. Jėzus Kristus dėmingos tautos, kaip bausmę jai skiria išgerti rūsty-
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bės taurę (Iz 51,17). Čia taurė yra pelnyto nuospren
džio ženklas. Tai atsirado iš šeštadieninių žydų apei
gų, kur šeimos tėvas pripila ir tiesia namiškiams tau
rę su vynu. Šiame kontekste reikia suprasti taurės sim
boliką Kristaus maldoje naktį, prieš Jį suimant, Aly
vų kalne. Kad ir žinodamas savo likimą, Jis meldžiasi
ir prašo Dievo: „Atitolink nuo manęs šitą taurę“ (Mk
14,36 ir pan.; Mt 26,39; Lk 22,42). Bet, prašydamas
atitolinti kančių taurę, Jis priduria: „Tačiau tebūnie
ne kaip aš noriu, bet kaip tu...“ (Mk 14,37). Pasiduo
da Viešpaties valiai - taurę priima. Dėl šios priežas
ties senuose paveiksluose ir maldaknygių iliustracijo
se, vaizduojančiose Kristaus maldą Getsemanės so
de, figūruoja taurė.
Be to, taurė Naujajame Testamente simbolizuoja ar
timus ryšius, vienybę. Tai pabrėžiama per Paskutinę va

Romos imperijos pirmųjų krikščionių apeigose nau
dota taurė buvo pagaminta iš molio ar metalo, vadinta
graikų kalbos žodžiu kylbc, lotyniškai - calbc. Vėliau šie
žodžiai pateko į kitas Europos kalbas: vokiečių-Kelch,
anglų - chalise, lenkų - kielich ir pan. Lietuvių kalboje
vartojamas žodis kielikas, nes ir daiktas yra atėjęs iš
Lenkijos drauge su krikščionybe. Metraščiai rašo, jog
po 1387 m. Lietuvos krikšto Lenkijos karalienė Jadvy
ga padovanojusi Vilniuje įkurtai bažnyčiai kielikus, li
turginius drabužius ir kt.
Visais amžiais tiek Europoje, tiek Lietuvoje, kielikų buvo įvairiausių formų, padarytų iš tauriųjų metalų,
nusagstytų brangakmeniais ar kuklesnių, bet visuomet
paauksuotu vidumi.3
Viduramžiais gyvavo legendos apie Gralio taurę,
iš kurios per Paskutinę vakarienę gėręs Kristus su mo
kiniais. Vėliau ši taurė Išganytoją lai
dojusio Juozapo iš Arimatėjos buvu
si panaudota kraujui iš Kristaus šo
no surinkti. Manyta, kad tasai indas
yra išlikęs, todėl žmonės galį jį rasti.
Taurės ieškojimą ir atradimą, kaip
pasakojama, lydėdavęs gamtos atgi
mimas, herojų pasveikimas, ypatin
gos laimės apraiškos. Kartais ji neti
kėtai pasirodanti pati savaime ir to
kiu pat būdu išnykstanti. Šitaip Gra
lio taurė virto kompleksiniu įvaiz
džiu, simbolizuojančiu visų švenčiau
sią dalyką gyvenime. Taurė įkūnijo
aukso amžių praeityje, tad taurės
4 pav. Rankšluostinė. Plungės raj., Kulių apyl., Mažųjų Mustaičių k. praradimas
reiškė nuodėmę, taip pat
Telšių „Alkos" muz. Inv. Nr. 12840.
ir svarbiausių žmogaus savybių - dva
sios tyrumo, nekaltumo praradimą.
karienę, kai, lauždamas duoną ir dalindamas ją savo Taurės suradimas yra ir šių savybių susigrąžinimas.
mokiniams bei gerdamas su jais iš vienos taurės, Kris Gralio simbolį atstoja Kristaus širdis, trikampis, iš
tus įsteigė eucharistiją. Šventojo Rašto tyrinėtojų nuo mintį teikiantis žibantis akmuo, taurė ir knyga vienu
mone, šis įvykis ir po jo sekęs jau minėtas - malda Aly metu. Pastarųjų (taurės ir knygos) ieškojimas yra pra
vų kalne, Kristui sutinkant su Viešpaties valia, yra es rastojo žodžio ieškojimas.4 Nenuostabu, kad šiai tur
miniai taurės simbolikai, nes jų dėka Dievo rūstybės tingai temai buvo neabejingi įvairių laikų Europos
taurė Biblijoje virsta Dievo malonės ir nuodėmių at menininkai, ką rodo literatūriniai T. S. Elioto, E. Po
leidimo taure.
veikalai, R.Vagnerio „Persifalio“ opera ir kt.
Lietuvoje mūsų laikais Gralio simboliu žavėjosi Vai
EUROPINĖ TAURĖS TRADICIJA
dotas Daunys, pasirinkęs jį savo leidžiamo almanacho
Krikščioniškajame mene taurė nuo seno simboliza „Regnum“ ženklu.5 Tiek šis ženklas, tiek lotyniškas
vo Kristaus auką, eucharistiją, amžiną gyvenimą. Buvo pavadinimas „Regnum“, reiškiantis karalystę, simbo
vaizduojama dailės kūriniuose pagal Naujojo Testa liškai nusako leidinio idėją: žmogus, kaip dvasinė bū
mento siužetus. Taurės (simbolizuojančios ir Evange tybė, geba pajusti ir atpažinti Dievą, o ypatinga tam
liją) pavidalo dažnai būdavo daroma sakykla bažnyčio erdvė yra kūryba. Pasišventęs savo pašaukimui - ieš
je, pvz., Arkikatedros šv. Kazimiero koplyčioje, šv. Mi koti tiesos, kūrėjas aukojasi ir tuo pačiu geriau supranta
kalojaus bažnyčioje Vilniuje ir kitur. Ilgainiui taurė su Kristų ir Jo karalystę tarp mūsų. Dauguma „Regnum“
Ostija virto pačios Bažnyčios ir apskritai tikėjimo sim straipsnių skirti krikščionybės apraiškoms nūdienėje lie
boliu. Todėl jos ir šiandien vaizduojamos religinių kny tuvių kultūroje nušviesti, nevengiant nė kitų europinių
pavyzdžių.
gų viršeliuose, tituliniuose puslapiuose.
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IŠGANYMO TAURĖ LIETUVIŲ LIAUDIES
ženklu pradėdavo dirbti įvairius darbus, žymėdavo kai
DAILĖJE
kuriuos įvykius.
Pavasarį, pradėdami arti, Dievo palaiminimo pra
Matydami bažnyčioje gražią, auksu tviskančią eu
šydavo
peržegnodami arklį, įrankius, laukus, o prieš pir
charistijos taurę, liaudies meistrai ją vaizduodavo ir sa
mąją
vagą
- persižegnodavo patys artojai. Prieš sėją
vo kūriniuose. Jau vien dėl gražumo kielikas galėjo bū
arba
jos
metu
žegnodavo grūdus, dalį jų atpylę į mai
ti taurės motyvo kraitinėse skryniose prototipu. Pri
šiuką,
veždavo
šventinti į bažnyčią, o sugrįžę išbarstyklausomai nuo piešiančiojo noro ir sugebėjimų taurė
būna įvairių formų - paprastų (1 pav.), sudėtingesnių, davo ant sėklai skirtos krūvos. Laukuose įsipylę grūdų
neretai pastatytų ant laiptuotų paaukštinimų (2 pav.). į prijuostę, atsiklaupdavo, persižegnodavo, sukalbėda
Skrynios paskirtis, kaip žinia, - kraičiui, ypač audi vo „Sveika, Marija“ ir tik tuomet sėdavo. Geram javų
niams, dėti ir laikyti, o po vestuvių pervežti į vyro na augimui ir derliui užtikrinti kalbėdavo rožinį, šv. Anta
mus. Taigi kraitinė skrynia yra ir vestuvinių apeigų daik no litaniją, giedodavo „Pone, karaliau“; nuo lietaus ap
saugoti statydavo laukuose šv. Benedikto kryžių. Sun
tas, tad ornamentai ant jos, be dekoratyvio
kiai susirgę valstiečiai darydavo įžadus pasveikus pa
sios, turėjo ir simbolinę prasmę. Pravar
statyti kryžių ar statulėlę. 1860 m. J .Zavadskio spaus
tu atsižvelgti į keletą aplinkybių, sąlygo
tuvėje išleistame laikraštėlyje įdėta maldelė, kurią
jusių dvejopą taurės motyvo simboliką.
rekomenduojama kalbėti žmonių, galvijų, javų, tro
Kai dar nedidelei dukrai tėvai pirk
bų,
miškų ir pievų apsaugojimui nuo nelaimių: „Oi,
davo skrynią, kad būtų kur kraitelį krau
kryžiau
šventas, pastiprink mane/ Oi, kryžiau šven
ti, ant skrynios pavaizduotas kielikas su
tas,
gelbėk
mane/ Oi, kryžiau šventas, nuo viso pik
gėlėmis skrynios savininkei galėjo reikš
to
užlaikyk
mane/ Oi, kryžiau šventas, išganyk ma
ti vestuvių palinkėjimą, nes vestuvės ap
ne dienoje pabaigos gyvenimo mano.“6 Šalia šios
tariamuoju laikotarpiu vykdavo daž
maldelės tame laikraštėlyje nupieštas kryžius, ku
niausiai tik su bažnytinėmis apeigomis.
rio stiebe įkomponuota taurė su Ostija. Tokie kry
Yra duomenų, liudijančių, jog skry
žiai
bei stogastulpiai kaimo laukuose buvo įprasnią merginai darydavo ir prieš pat ves
ti.Medinio
kryžiaus stiebe išpjaustydavo kieliką ar
tuves arba tam tikslui perdažydavo dar
ba
jį
pritvirtindavo
po stogeliu Išganytojo figūrėlės
gerą močiutės skrynią. Tokiu atveju
vietoje7
(5
pav.).
Todėl
pagrįsta yra J.Griniaus min
taurės su gėlėmis įvaizdžiu jauna
tis, kad mūsų kryžių saulutės gali simbolizuoti
jai buvo linkima gero šeimyni
barokinę monstranciją8, t.y. saulės spindu
nio gyvenimo krikščioniškąja
liais papuoštą liturginį daiktą, skirtą Osti
prasme. Lygiai kaip ir - kry
jai
laikyti tam tikru metu išstatant ją baž
žiumi, kuris taip pat figūruoja
nyčioje,
nešiojant procesijose. Manyčiau,
skrynių puošyboje. Antai 3 pa
pomėgis
lietuvių liaudies kryžiuose vaiz
veikslėlyje, skrynios centre,
duoti saulutes visų pirma yra susijęs su
matome kryžių, tarsi išaugusį
krikščioniška Dievo kaip saulės bei švie
iš krepšelio. Atskiroje žemai
sos
samprata.9Tuo požiūriu neprieštarau
tiškų rankšluostinių grupėje
jama
J.Griniaus teiginiams. Autorius po
kieliko su gėlėmis kompozici
lemizuoja
su M.Gimbutiene, kuri kryžių
ja ypa papildoma (4 pav.) ar
puošybos
kilmės ieško prieškrikščioniš
ba visai pakeičiama kryžiumi.
koje epochoje. Taip daro ir kiti mū
Tiek skryniose, tiek rank
sų mitologai. Bet tai įmanoma tik
šluostinėse nupieštas kryžius,
rekonstruojant senosios pasaulė
greičiausiai, reiškė daikto
žiūros aspektus ir netaikytina
peržegnojimą ir žmonių, tu
XIX a. kryžių atžvilgiu, nes ar
rinčių šį daiktą, palaiminimą.
chainis paveldas juose jau seniai
Tuomet ir taurės motyvas, ku
buvo pajungtas katalikų religijai.
rį galima pakeisti kryžiumi,
Kryžių žmonės suprato katalikiš
reikštų tą patį. Reikia tik pri
kąja prasme, tikėjo palaiminga ir
siminti kultūrinę, dvasinę Lie
gelbstinčia jo galia. Dėl tos prie
tuvos kaimo atmosferą tuo
žasties ir žegnodavosi labai daž
laikotarpiu, kai buvo piešiami
nai. Tai rodo duomenys iš Skuo
aptariamieji ornamentai. Štai
keletas pavyzdžių, rodančių, 5 pav. įkūrė su Ostija medinio kryžiaus puošyboje // do ir Akmenės raj., kur daugely
kaip to meto lietuviai kryžiaus Jaroševičius A. Lietuvių kryžiai. - V., 1912. - Ii. 28. je namų buvo specialus molio ar
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skardos indelis, vadinamas žegnone, lakunka. Pritvir
tintas dažniausiai prie durų staktos, žmogaus pečių
aukštyje, puošnus, išmargintas ryškių spalvų ornamen
tais. Į lakunką supildavo iš bažnyčios parsineštą šven
tintą vandenį ir, įeidami ar išeidami iš trobos, pamir
kę jame pirštus, žegnodavosi, kad sektųsi. Be to, ap-

Šitokią taurės simboliką sustiprina motyvą lydintys
lelijos ir akanto ornamentai (6 pav.). Jie matomi XVIII a.
pabaigos - XIX a. pirmos pusės žemaičių balduose:
skryniose, spintose irspecifiniuo.se bufetuose, vadina
muose kredensais. Minėtus baldus puošia iš taurės ky
lantis karpytais lapais žaliai ar mėlynai nutapytas žoly
nas su lelijos formos raudonai,
geltonai ar baltai nuspalvintais
žiedais. Paryškinimui viskas ap
vedžiota juoda ar balta spalva.
Prie datos neretai būna parašy
tos raidės RP, reiškiančios lenkiš
kų žodžių roku Panskiego (Vieš
paties metais) santrumpą. Tai lo
tyniškos frazės „Anno Domini“
atitikmuo. Abu įrašai anksčiau
buvo vartojami knygų ir doku
mentų metrikose. Taurė, lelijos
žiedai ir RP raidės sudaro tarsi
dekoratyvinį kompleksą. XIX a.
antroje pusėje jis jau gana retas.
Lieka tik atskiri elementai: tau
6 pav. Skrynia, papuošta akanto ornamentais. 1835 ra. Šilalės raj., Kvėdarnos apyl. Telšių .Alkos“ muz. A 76.
rė, lelijos formos žiedai, vešlūs la
pai. Nagrinėjant taurės simboli
7 pav. Akanto augalo piešiniai (b) ir stilizuotos jo
ką, praverstų ir akanto bei leli
formos profesionaliajame mene (a, c).
jos simbolika.
Akantas (gr. - lokio nagai) yra
sisaugojimui nuo pikto valstiečiai nešiodavo
Pietų Europos augalas, pasižy
si ant kaklo škaplierius bei rožinį. J.Vaišnora
mintis masyviais lapais bei ašt
riais spygliais (7 b pav.). Jis gau
pažymi, jog šį lietuvių paprotį žinojo svetim
siai žydi raudonais ir baltais žie
taučiai,10 todėl Antrojo pasaulinio karo me
dais. Dėl dekoratyvumo buvo pa
tais, kol nebuvo pasų, rusai, tremdami vokie
plitęs antikos ornamentikoje, vė
čius ir žydus, suėmę žmogų reikalaudavo iš
jo rožinio, kaip įrodymo, kad šis esąs vietinis
liau - viduramžių bažnyčios me
ne, renesanso, baroko, klasicizmo
lietuvis. Panašiai darydavo ir okupavę Lietu
stiliuose, įvairiais laikais figūra
vą vokiečiai, gaudydami pabėgusius belaisvius
vo knygų grafikoje. Nesvetimas
rusus.
jis buvo ir profesionaliam Lietu
Turėdami omenyje šitokią pamaldžią aplin
vos menui (7 a, c pav.), iš kurio
ką, galime teigti, kad ant kraitinių skrynių nu
pateko ir į tautodailę, bet liaudies
pieštas kryžius buvo laiminantis žegnonės žen
savaip
interpretuotas - supapras
klas. Panašią prasmę turėjo ir skrynių dekore
tintas. Iš profesionaliojo meno jis
figūruojanti išganymo taurė. Prisiminkime, kas
„atsinešė“ baroko stilistiką, įra
yra išganymas plačiąja prasme, - tai žmogaus
šus ir simbolines prasmes.
gelbėjimas nuo blogio, išvaduojant jį iš nuo
Svarbūs akanto simbolikai bu
dėmių ir didžiausio blogio - mirties. Todėl kievo stiprūs, vešlūs jo lapai ir spyg
likas yra gėrio ir amžino gyvenimo taurė. Kal
liai. Senovės Graikijoje akantas
bamuoju laikotarpiu Lietuvos kaime geru bu
simbolizavo gyvenimą ir nemir
vo laikomas tik tikintis, dievobaimingas žmo
tingumą, todėl pirmieji krikščio
gus. Tad piešiant vaizdinį palinkėjimą - kielinys jį laikė rojaus augalu. Vėliau
ką - ant vestuvinės skrynios, jaunamartei bu
vo primenama ir patvirtinama mintis, jog ji ir
bažnytiniame mene akantas sim
toliau turinti gyventi pagal Bažnyčios įsakymus,
bolizavo nuodėmės suvokimą ir
bausmę už ją. Be to, išreiškė
tada ir Dievas neapleis, gelbės nuo visokių blo
Evangelijos parabolę apie sėjėją
gybių ir pagaliau išganys.
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8 pav. Šv. Barbora // Lietuvių liaudies menas. Grafika. Tapyba. - V., 1968. - II. 131.
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(LK 7, 5 - 8), kai Dievo žodis, lyg
sėjėjo mestas grūdas, nukritęs tarp
erškėčių, pastarųjų yra užgožia
mas. Taip išsakoma mintis, jog pa
sėtą išganymo grūdą dažnai nustel
bia žemės rūpesčiai ir malonumų
pomėgis.11
Žiedai, kuriais nusagstytas au
galinis motyvas taurėje, kaip minė
ta, yra lelijos. Lietuvių liaudžiai le
lija simbolizavo nekaltybę, skaistu
mą. Tai matyti iš dainų, kuriose
mergelė vadinama „skaisčiąja leli
jėle“. Lelija reiškė ir atgimimą, bu
vo laikoma Velykų gėle. Teiginį
motyvuoja kad ir tokia mįslė: Sep
tynios mylios geležinio tilto, už to
tilto - lelija.12Geležinis tiltas - ga
vėnia, o lelija - Kristaus prisikėli
mo šventė - Velykos. Šitokios reikš
mės įžiūrimos ir XIX a. mediniuo
se kryžiuose, išdrožinėtuose lelijo
mis.13Nukryžiuotojo figūrėlė kar
tais pritvirtinama ant lelijos forma
profiliuotų lentelių.14
Panašiomis prasmėmis pasižy
mi ir bažnytinė lelijos simbolika.
Pvz., lelijos žiedas tarp spyglių reiš
kė dvasinį tyrumą nuodėmingoje
žemėje. Lelija buvo Marijos, Jė
zaus simbolis, įvairių šventųjų atri
butas. Lelijos motyvo ikikrikščio
niškoje mūsų kultūroje neaptinka
ma (gaila, kad kol kas šis populia
rus mūsų praeities kultūros objek
tas atskirai netyrinėjamas).
Lelijų motyvai aiškiai matyti
ankstyvesnio (XVII a. - XVIII a.)
nei aptariamasis laikotarpio skry
nių dekore. Šios skrynios - dvaro
ir bažnytinės kilmės; būna papuoš
tos savininkų herbais, apkaustytos
masyviais metalo apkaustais, ištapytos lelijų ir akanto ornamentais, la
bai primenančiais vėlesnius, liaudiš
kus lelijos motyvus, kuriuos liaudies
meistrai ant kaimo skrynių greičiau
siai bus „pernešę“ iš dvaro ir baž
nyčios. Kauno M.K.Čiurlionio dai
lės muziejuje prieš Antrąjį pasauli
nį karą buvo surinkta nemažai A.Tamošaičio pieštų skrynių iš Suvalki
jos piešinių. Beveik prie kiekvieno
iš jų pridėta klausimų apie skrynių

9 pav. Šv. Jonas evangelistas. Bažnytinė skulptūra. (Buvo Kretingos bažnyčioje.)
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puošybą anketa. Į klausimą, kaip
sugalvodavo raštus skryniai pa
puošti, ne vienas žmogus atsakė,
kad nusižiūrėdavo klebonijos bal
dus. Be to, valstiečiai lelijas ma
tydavo bažnyčios liturginiuose
daiktuose, paveiksluose, maldak
nygių iliustracijose, apie lelijų
simboliką pasiskaitydavo švento
se knygose, giedodavo giesmes.
Tas pat pasakytina ir apie akanto
bei taurės motyvus, nes XIX a.
jau daug valstiečių mokėjo skai
tyti, pvz., 1863 m. Rietavo deka
nate raštingų žmonių buvo 60%,
Rytų Lietuvoje (Utenos dekana
te) 1852 m. - 24%15. Liaudies raš
tingumą, jo siekimą savaip paliu
dija tragiškas 1864-1904 m. spau
dos draudimas lietuvišku (lotyniš
ku) šriftu. Lietuvišką spaudą im
ta slapta spausdinti ir gabenti iš
Rytprūsių. Tai įgavo didžiulį už
mojį. Dėl to daug žmonių buvo
ištremta į Sibirą, žuvo. Šiandien
apie tai išleistos istorinės monog
rafijos, prisiminimai, bylų aprašai,
rodantys knygnešių darbo mastą
ir heroizmą.16Pastebėta, kad kny
gas perveždavo ūkininkai, ama
tininkai, bežemiai ir kt., bet ne in
teligentai, kurių Lietuva tuo me
tu turėjo dar nedaug, o ir tie nie
10 pav. Kristus tarp kankinimo įrankių (taurė kairiajame viršutiniame kampe).
ko panašaus daryti negalėjo, nes
Dailininkas
S.Kuneika // Lietuvių liaudies menas. Grafika. Tapyba. - V, 1968. - II. 60.
buvo akylai sekami žandarų.17
Kaip rašo P.Ruseckas, pirmiausia
pradėta gabenti religines knygas, nes tikintiesiems rei Žemaitijoje20 (tyrinėtojai mano, kad jų autorius buvo
kėjo iš kur melstis.18 Didžiausia paklausa buvo kaip tik Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius).
religinėms knygoms. Bent jau iki to laiko, kol pradėjo
Išdėstyti duomenys leistų atsakyti ir į klausimą, ku
eiti lietuviški laikraščiai (1883 m. - „Aušra“, 1889 m. - ris šiandien kartais keliamas: ar krikščionybė yra lietu
„Varpas“). Liaudies kova prieš spaudos draudimą ir prie viška tradicija, ar ne. Šitoks klausimas neteisingas įvai
spaudą tuo pačiu buvo kova už bažnytinį žodį ir tikėji riais požiūriais. Pirmiausia - istoriniu. Nereikia įrodi
mą. Tai patvirtina ir 1862 m. iš Rytprūsių atvežtos bro nėti, kad mūsų kultūra krikščioniška, kaip ir daugelio
šiūros: „Iš tamsybės ved tiktai kelias šviesybės“; „Per Europos kraštų. Katalikų tikėjimas joje nuo seno buvo
spėjimas“; „Šnekesys kataliko su nekataliku“; „Prajau- įsitvirtinęs kaip dvasinis tautos pagrindas. Tą patvirti
timas“; „Vargai bažnyčios katalikų“; „Litanija apie vi na daug akivaizdžių faktų, tarp kurių - ir spaudos drau
sus šventus mūčelninkus“.19Šitokiomis brošiūromis skai dimo laikai su knygnešių vargais ir nelaimėmis, kai dėl
tytojas buvo mokomas kaip elgtis persekiojimo sąlygo galimybės skaityti lietuviškai maldas žmonės nebojo trė
mis, caro valdžiai siekiant atimti katalikų bažnyčias ir mimų, katorgos ir mirties.
vienuolynus. Nurodoma - verčiau mirti, bet neišsižadėti
Grįžtant prie taurės liaudies skrynių puošyboje, api
savo tikėjimo. Vėliau šitai pasiteisino Kęstaičių ir Kra bendrinant, kas buvo pasakyta, pažymėtina, kad anaip
žių įvykių metu. Perspėjama saugotis girtuokliavimo, pa tol ne kiekviena taurė ant skrynios turėjo eucharistinę
leistuvystės, vagysčių, nes tai stumią žmogų nuo Dievo. prasmę. Toji prasmė pirmiausia priskirtina aptariamo
Šitokių knygelių būta beveik kiekvienoje troboje, ypač jo laikotarpio ankstyvųjų skrynių, pagamintų XVIII a.
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pabaigoje - XIX a. pirmoje pusėje, ornamentams. Čia
taurė drauge su liaudišku akantu, lelijos formos žie
dais ir RP raidėmis prie datos sudaro savitą dekoraty
vinį kompleksą, į tautodailę patekusį, be abejonės, per
dvarą ir bažnyčią. Savo pradine prasme - tai sudėtinis
Kristaus kančios, atpirkimo ir atgimimo simbolis, ne
atsiejamas ir nuo gelbėjimo, nuodėmių atleidimo, ty
rumo reikšmių. Todėl taurė skrynių puošyboje įgauda
vo apsauginę ir laiminančią prasmę. Vėliau šis moty
vas pirminių savo prasmių kartais netenka, tampa puošybiniu trafaretu, bet ir šiuo atveju išlieka vedybų, gė
rio palinkėjimo galimybė.
Taurė dažna ir lietuvių liaudies skulptūroje, grafi
koje, tapyboje. Dažna - kaip kai kurių šventųjų atri
butas. Antai šv. Barbora paprastai vaizduojama lai
kanti rankoje taurę su Ostija, arba šią jai tiesiąs an
gelas (8 pav.). Bažnytinėje skulptūroje taurę rankoje
laiko ir apaštalas Jonas evangelistas (9 pav.), šv. Be
nediktas. Lietuvos kaime mėgti mediniai kryžiai, ant
kurių stiebo ir kryžmų būdavo prikalami išdrožinėti
Jėzaus kančią reiškiantys daiktai, tarp kurių - ir tau
rė. Populiarus šis siužetas ir liaudies grafikoje, kur
Kristus klūpo ar prikaltas prie kryžiaus - tarp kanki
nimo įrankių (10 pav.). Paskutinės vakarienės paveiks
luose ant stalo, apie kurį susėdę apaštalai ir Kristus,
vaizduojama padidinta taurė. Jėzaus nukryžiavimo
siužete angelai su taurėmis rankose renka kraują iš
Nukryžiuotojo žaizdų.
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The symbolics of the goblet
in Lithuanian folk art
Elvyra USAČIOVAITĖ
At the turn of the century the villagers of Lit
huania were strong believers - Catholics. The
events and customs of that time testify to the fact.
Folk art (painting, drawing, sculpture) is the ma
nifestation of the religious faith. Religious themes
dominate in folk art. An eucharistic goblet is a freguent symbol. It is depicted in the pictures of saints
and it is also an attribute of St. Barbara, S. John
the Evangelist and others. It is characteristic of
depicting Christ. The subject is frequent where the
Crucified Christ is with tools for torment around
him (a goblet being among the tools) or on his kne
es among them. In the Crucifixion the angels gat
her the blood from the wounds of the Saviour with
their goblets. It is also used to be carved on woo
den crosses or painted on dowry chests. In the ol
der times girls used to keep their dowry in those
chests and used to take them to the husband’s hou
se during the wedding party. Goblets used to be
painted on the fronts of the dowry chests. They
looked like vases for „putting“ the flowers into
them, the blossoms of the flowers resembling tho
se of lilies among which the bunches of grapes could
be seen. In villages the wedding of those days was
usually arranged according to the religious customs.
The painted goblet on the chest may have had the
sense of getting married. However, the goblet used
to be painted after the church fashion and it was
related to the Eucharistia - God’s body and blo
od. It also meant a blessing as well as the sign of
the cross, the favour of God, family happiness and
salvation. The goblet on the dowry chest may have
been the symbol of the good and the eternal life
since the salvation in its wider sense means the
abolition of the evil that saves the man from his
sins and the greatest evil - death.
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Pasaulio sąranga poezijoje mažiesiems
Gražina SKABEIKYTĖ

Neginčijama, kad mažo vaiko mąstymas esąs la
bai panašus j pirmykščio žmogaus mąstymą. Archai
nio mąstymo liekanų apstu ir folklore. Lietuvių po
ezijai vaikams nuo pat jos atsiradimo iki šiol daro
jtaką liaudies kūryba. Aštuntajame ir devintajame de
šimtmečiuose folklorinė tendencija joje ypač sustip
rėja. Ryškiausia ji J.Degutytės, S.Gedos, L.Gutausko ir M.Vainilaičio lyrikoje. Folklorinio ir vaikiško mąs
tymo sąlytis šių poetų kūryboje lemia savitą meninio
pasaulio sąrangą. Pabandykim sugretinti minėtų vai
kų poetų pasaulio modelį su archaiškuoju. Lygini
mui pasitelkim pirmykštį pasaulio suvokimą išsau
gojusius tautosakos žanrus.
Aptariamoje poezijoje labai svarbios universalio
sios mitinio mąstymo opozicijos. Kalbant apie pa
saulio modelį, pagrindine opozicija reikia laikyti prieš
priešą savas - svetimas. Visa, kas natūraliai priklau
so tai erdvei, kurią lyrinis subjektas aprėpia žvilgs
niu, yra laikoma sava, ir visa, kas lieka už tos erdvės
ribų, - svetima. Gali pasirodyti, kad šitaip konstruo
jamas pasaulis yra antropocentrinis. Bet aptariamos
poezijos lyriniu subjektu gali būti ne tik žmogus poeto „aš“ ar vaikas. Lyrinio subjekto vaidmuo čia
skiriamas bet kam - saulei, gėlei, paukščiui, akme
niui. Taip parodomas visų esybių lygiavertiškumas.
Esminis savosios erdvės bruožas - vieningumas.
Jo apraiškos įvairios. Antai erdvės skaidymas pagal
vertikaliąją ąšį (dangus, žemė, požemis) savotiškas
tuo, kad tarp atskirų erdvės padalų nėra jokių ribų.
Dangus, žemė, požemis nepriešinami vienas su kitu.
Pieva begalinė kaip dangus
Žiedų žvaigždėm prasiskleidė šviesi.
Taip J.Degutytės eilėraštyje „Rasakila“ (1; 70),
dangų ir žemę suliejant į viena, erdvė vertikaliai visai
nebeskaidoma.
Objektai, priklausantys vienai erdvės sferai, lais
vai pereina į kitą. Ypač mėgstama dangaus kūnus
nukelti žemėn.
Parvažiavo Saulė Saulė Karalienė Aukso raktais raktužėliais
Atrakino žem ę.
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Skaitom kalendorinę lietuvių liaudies poeziją pri
menančiame M.Vainilaičio eilėraštyje „Parvažiavo
Saulė“ (5, p. 23). L.Gutausko kūryboje dangaus kū
nai dažnai aptinkami vandenyje: mėnuo kasa Nemu
no dugno smiltelę („Upinė plekšnė“), žvaigždės plau
ko tarp lelijų („Oi tu, pelėda“). Antropomorfizuotų dan
gaus kūnų keliavimas per visas tris erdvės sferas bū
dingas mitinei pasaulėvokai.
Kita savojo pasaulio vieningumo apraiška - visi
objektai vaizduojami esą vienos prigimties. įspūdin
giausias vaikų poezijoje objektų suartinimas, taikant
jiems augalo gyvenimo dėsnius. Svarbiausias jų žydėjimas. Žydėjimas, kaip spontaniškas ir gaivališ
kas gyvybės galių skleidimasis, pateikiamas S.Ge
dos poezijoje:
Sužaliavo tulpės,
Akmenys, saulelė,
pumpuruoja senos klum pės,
Drožiamos senelio.
(„Dar vienas pavasarėlis“ - 3; 89)

Panašiai, tik kiek nuosaikiau, kaip trokštamas, o
ne realybe virtęs dalykas, žydėjimas traktuojamas
J.Degutytės eilėraštyje „Saulės pėdom“:
Kovo m ėnesį pats mažiausias
akmenėlis geidžia pražysti. (1; 42)
Apskritai žydinti, žaliuojanti gamta dominuoja ap
tariamosios poezijos pasaulėvaizdyje. Tą patį galim
pasakyti ir apie klasikinių lyrinių dainų gamtą.
Dabartinėje vaikų poezijoje augalas atlieka media
toriaus vaidmenį. S.Geda eilėraštyje „Pupų skynimas“
pupą tiesiai pavadina pasaulio medžiu (Tai ne šiaip
pupa, / O pasaulio medis! - 3; 146) ir piešia ją kaip
kosminio dydžio augalą, vaikui pažįstamą iš pasakų:
Palei viešą kelią
Pupelė išaugo
Ir parėmė dangų
Viršum žydro lauko.
Apskritai augalo ir dangaus sąlytis yra pakanka
mai dažnas. Jo pasekmė - skirtingų poetų eilėraš

čiuose atsirandančios analogiškos metaforos. Pa
vyzdžiui, L.Gutausko kūrybai itin charakteringa ant
medžio žydinčios ar nokstančios žvaigždės metafo
ra: Žvaigždėm žydi medžiai (4; 102), Nuo obels ša
kos / Žvaigždė nukrito,/Skaisčiaiprisirpus / Per vasa
rėlę (4; 76). Panašus vaizdas randamas ir J.Deguty
tės lyrikoje: O toli ant aukšto m edžio auga / Žvaigž
dės ir dainelės (2; 66). Taigi žvaigždei susilietus su
medžiu, kinta jos prigimtis: žvaigždė tampa augališka. Bet dar kartą atkreipkim dėmesį į paskutinę cita
tą: ant medžio drauge su žvaigždėm auga ir daine
lės. Dainos, dvasinio objekto, materializacija truputį
glumina, bet tai nėra išimtinis, tik J.Degutytės kūry
boje pastebėtas dalykas. M.Vainilaičio eilėraštyje
„Rudenėlis gano šalną“ dainelei bus leidžiama per
žiemą pailsėti, o pavasarį Pietukas, bėgdamas sėti
mėtų, pažadins ją iš miego (6; 82). Apie dainos augališkumą nieko aiškesnio čia nėra pasakyta, bet aki
vaizdu, kad jos esatis paklūsta gamtos ritmui. Dva
sinių reiškinių sudaiktinimas, pasitelkiant augalinius
įvaizdžius, nesvetimas ir S.Gedai: Dangaus šviesu
moj, / Širdies gilumoj/ Sudygo dygo/ Rūtelės šaka.
(...) Priimk dovaną / Skaisčiausios širdies - / Rūtelių
šaką, /Žaliaipražydusią („Atnešu rūtos šaką“ - 3; 6).
Apibendrindami galėtume teigti, jog gamtos ob
jektus įdvasinant, o dvasinius įgamtinant, vaikų po
ezijoje siekiama gamtos ir dvasios sintezės. O toks
šių tikrovės sričių suliejimas būdingas archainei pasaulėvokai.
Savajai erdvei priklausančių objektų pagrindinis
ryšys - geranoriškumas. J.Degutytės lyrikoje, orien
tuotoje į klasikinės liaudies dainos dorovinį modelį,
kaip esminis bendravimo būdas iškyla geradarystė:
klevas pavargusiam paukščiui ištiesia ranką, saulė
supina rugio varpos kaselę, vaikas glaudžia sušalu
sį balandį. S.Gedos poezija išsiskiria tuo, kad joje
aktualizuojamas taurusis tautosakinio teisingumo su
pratimas, itin būdingas stebuklinei pasakai. Tylieji,
suvargusieji, paniekintieji pasakoje išaukštinami.
S.Geda, sąmoningai šokiruodamas skaitytoją, elgiasi
analogiškai: jo lyrinis subjektas stebisi ir žavisi pa
čiais paprasčiausiais, neišvaizdžiausiais dalykais bulvės žiedu, kopūsto galva. L.Gutauskas atgaivina
svarbų folklorinės moralės įstatymą - pagarbą ir pa
ramą senam žmogui. Tereikia prisiminti stebuklines
pasakas, kur susidūrimas su senu žmogumi yra he
rojaus dorovingumo patikrinimas. L.Gutauskas po
etizuoja vaiko gerumą senatvės negalios prispaus
tiems artimiesiems: dukrelė kloja lovelę pailsėti se
nai motinėlei, anūkėlis išeina ieškoti močiutės pa
mesto adatų kamuolio. M.Vainilaitis į vaikų poeziją
atsiveda būrį mitinių būtybių. Jų išvaizdą, aplinką bei
funkcijas poetas piešia remdamasis sakmių tradici
ja. Tačiau skirtingai negu sakmėse M.Vainilaičio ei

lėraščiuose nėra mitinių būtybių ir žmogaus suprie
šinimo. Būtybės parodomos draugiškos, jautrios ir
supratingos: kipšiukai už smagią polkutę nuima mu
zikantui jo kuprelę, laumės pažada poetui aukso rak
tą nuo dainelių skrynios, Dundulis atveda pavasario
dienas pas vaiką.
Taigi atskleisdami įvairiausių objektų santykius,
poetai atsiremia į tas universaliąsias etines vertybes,
be kurių neįsivaizduojamas meninis tautosakos ide
alas. Gerumu paremtas bendravimas laiduoja har
moniją.
Suardyti ją gali jėgos, ateinančios iš svetimosios
erdvės. Būdingiausias savosios erdvės vaizdas šviesos nutvieksta žydinti žaliuojanti žemė. Ir ne vien
dienos metu ji sava, bet ir nakties, jeigu šviečia mė
nuo, žvaigždės ar augalo žiedas. Svetimoji erdvė sie
jama su tamsa ir nepažinumu. Jos ribos neapčiuo
piamos, kintančios: tamsa ją priartina, o šviesa nu
tolina. Svarbiausias svetimosios erdvės bruožas joje tūno iracionalios pikta nešančios jėgos. J.De
gutytės eilėraščiuose ne visada įvardijama, kas joje
glūdi, tik išreiškiamas nerimas, grėsmės pojūtis, at
sirandantis nusileidus saulei ir tirštėjant vakaro tam
sai. Eilėraštyje „Briedžiukas našlaitis“ mažam brie
džiukui baugu, kai Iš girių, iš raistų, iš pelkių / Vaka
ras bėga dangum (1; 92). Panašūs jausmai ryškina
mi mitologinėse sakmėse, parodant priartėjusį žmo
gui pavojingą mitinį pasaulį. S.Gedos ir L.Gutausko
eilėraščiuose iš svetimosios erdvės ateina fantasti
nės piktavalės, žudikiškos būtybės. L.Gutauskas pie
šia anapus kalno pasislėpusį baisuolį, kuris kala švi
no kulkelę ir taikos kliudyti vaikelio širdį, sužeisti
paukščio krūtinę („Tegu išauga šviesiausias medis“).
S.Geda vaizduoja chtoniškos išvaizdos baisenybę jūroj besidaužantį slibiną Penkiaburnį Šešialūpį su
devyniais liežuviais, pagrobusį saulę ir bandantį už
mušti berniuką Baltąjį Nieką („Niekas kariauja dėl avi
nėlio ir jūrų žolės“, „Penkiaburnio Šešialūpio mirtis“).
S.Gedos ir L.Gutausko poezijoje svetimosios erd
vės charakteristika artimesnė stebuklinėms pasa
koms, paveldėjusioms mitinius siužetus.
Laikas vaikų poezijoje cikliškas. Jis pažymimas
nurodant atitinkamą sezoną ar paros metą. Ritmiš
kas gamtos keitimasis ryškinamas eilėraščius rinki
niuose sudėliojant pagal metų laikus. Kalbant apie
žmogų, jo laikas charakterizuojamas pačiu elemen
tariausiu būdu - traktuojant žmogų tik kaip jauną ar
seną. Poetų dėmesys sutelktas į gyvenimui skirtą lai
ką. Bemaž visos esybės, kurios vaizduojamos esan
čios gyvos, yra antropomorfizuotos. Suabsoliutinami
šeiminiai santykiai. Giminystės ryšiu paremti santy
kiai archainių laikų žmogui yra lengviausiai suvokia
mi. Šeimos schemą jis yra linkęs taikyti visam pasau
liui. Vaikų poezijoje žmonės pristatomi visų pirma
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kaip šeimos nariai. L.Gutausko poezijoje vaiko sai
tai su šeima paliudijami vadinant jį tėvulio vaiku, žvejo
sūneliu, dukryte, anūkėliu, o šalia vaiko stovi patys
artimiausi suaugusieji - motinėlė, tėtušis, močiutė,
senelis. S.Gedos eilėraščiuose, kuriuose stilizuoja
ma liaudies dainų leksika, personažai vadinami kaip
dainose-seselės, broleliai, motulė. Kaip šeimos na
riai gali būti įvardijami gyvūnai: Bėga kurapkų pilkas
p u lke lis-/d e šim t sesyčių, vienas brolelis (J.Degutytės „Pilkas pulkelis“ - 1; 83); dangaus kūnai: Esu
saulė / Mėnulio marti (L.Gutausko „Petriukas debe
sėlis“ - 4; 138); net augalai: Žiedų broleliai, / Žali ber
neliai, / Vėjelio išliūliuoti (L.Gutausko „Lapai“- 4; 12).
Ypač mėgstama šeimos ryšiu susieti vaiką ir dan
gaus šviesulius. L.Gutausko lyrikoje vaikai idealizuo
jami vadinant juos žvaigždžių broliais. J.Degutytės
lyrikoje, panašiai kaip ir piemenų dainose, saulę vai
kas tapatina su motina.
Mirtis traktuojama dvejopai. Gamtos dėsnių sąly
gota mirtis suvokiama kaip neišvengiamybė. Jos ar
tėjimas liūdina, tačiau su ja stoiškai susitaikoma. J.De
gutytės eilėraštyje „Aguonos istorija“ parodoma tuoj
žiedlapius nubarstysiančios aguonos vidinė stiprybė
-jaudinanti, nes prasiveržusi pro kančią: ji spindi, sau
verkt užgynus, / ir vasaros saulėje prausias. H Paskui kris žiedai nužėrėję, / styros ji išdžiūvus, pajuodus. /
Bet ji neprašys paguodos - / m es tūkstantį sėklų į vėją
(1; 84). Cikliškas gamtos gyvenimo suvokimas sąly
goja požiūrį j mirtį kaip į išsiskyrimą iki kito atgimimo.
Eilėraštyje „Berniukas ir paskutinė gėlė“ J.Degutytė
metaforomis kalba apie dualistinę - dvasinę ir mate
rialiąją- mirštančios gamtos prigimtj. Gėlė atsisveiki
na: Aš turiu tave palikti. / Jau šią naktį išeinu. // Mėnuo
lieptą sidabrinj / Man per ežerą nuties. I Liks čia žiedla
piai sudžiūvę, /Senas rūbas - be širdies, bet: Aš sugrį
šiu, kai saulutė / Juodą žem ę pabučiuos (2; 34).
Visai kitaip vertinama prievartinė mirtis. Ji - dar
nos ardytoja. Jos pasekmės gali išaugti iki kosminio
masto. S.Gedos eilėraštyje „Ką padarė Geležonas“,
sielvartaudamas dėl Geležono žudomos skruzdėly
tės, ima mirti berniukas Baltasai Niekas:
Mirė Niekas, o kartu
Pynės mėlynos žiedų,
Mirė upė ir dangus,
Lauką ariantis žm ogus.
Gal jau saulės užtemimas,
Gal juodos žvaigždės lėkimas?
Nieko žem ėj nebėra,
Vien tik siautėja audra. (3; 76)
Niekas vaizduojamas kaip kultūrinis herojus, tad
globalinė katastrofa, kurią sukelia jo merdėjimas, yra
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visiškai motyvuota: mituose kultūrinio herojaus mir
tis gali reikšti pasaulio žūtį. Tačiau ir pačių menkiau
sių padarėlių prievartinė mirtis traktuojama labai dra
matiškai. Nušovus mažą žvirblelį: Devintas brolelis /
Gailiai raudojo. / Medeliai drebėjo,/ Kalnai atsidarė.1
Priverkė brolis/ Tris ežerus (S.Geda, „Nušovė žvir
blelį“ - 3; 29). Taigi vaikų lyrikoje atgaivinama gyvy
bės saugojimo etika, savo šaknimis siekianti itin se
nus laikus.
Matom, kad aptariamoje vaikų poezijoje visai ne
sunkiai galima rekonstruoti archaiškąjį pasaulio mo
delį. Atskiromis detalėmis poezijos pasaulis prime
na lyrinėms dainoms, stebuklinėms pasakoms ir
mitologinėms sakmėms būdingą pasaulio suprati
mą. Daugiausia atsiremiama į mitinę pasaulėvoką
išsaugojusius tautosakos klodus. Dėl teisybės rei
kia pažymėti, kad archaiškasis modelis nėra susta
barėjusi schema. Vienai kultūrinei epochai keičiant
kitą, kinta ir pasaulio supratimas. Nagrinėtoje poezi
joje dominuoja gamtos kulto, kitaip tariant - Deivės
Motinos - epochai būdingi pasaulio sąrangos suvo
kimo bruožai.
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The world in young
children’s poetry
Gražina SKABEIKYTĖ
Folklore has always been one of the greatest
influences on Lithuanian children’s poetry. This is
most obvious in the poems of Janina Degutytė,
Sigitas Geda, Leonardas Gutauskas and Marty
nas Vainilaitis. The reasoning of a young child is
very similar to that of the primitive man. This is
reflected in children’s poetry: animation of natural
objects, concretisation of spiritual objects, distinc
tion of personal space, respect for life, understan
ding of natural cycles of life, praise to good will,
universal condemnation of coercion. In this way
the world in children’s poetry reminds of the world
characteristic of folk songs, fairy tales and mytho
logical legends.

GYVENIMAI

Pasakoja dailininkė naivistė

Elena Adomaitienė
Kai knyga nusibosdavo, suklupę ar atsisėdę ant že
mės, kai tėvas nemato, rakinėdavome jo lovą. Lovos ko
jos buvo tekintos, galas su išraitymais, lapais ir gėlėmis,
o mes lupinėdavome atsiklijavusią lovos fanerą. Orna
mentai buvo stori ir iškilę. Mes juos glostydavom ir pirš
tais valydavome tarpelius bei lapų gysleles. Lova buvo
vyšninės spalvos ir vadinosi tėvo lova, nors joje gulėjo
me mes su seserimi Barbora (Base).
Troba buvo dviejų kambarių ir virtuvės. Didžiajame
kambaryje tėvas dirbdavo, o miegojo virtuvėje prie šeimunto (nuo krosnies apšiltintas sienos plotas) ant bul
vių aruodo. Mama ir du broliukai miegojo miegamaja
me. Troba buvo medinių grindų, o virtuvėje - plūkto
molio asla. Rytą atsikėlę visi tekini bėgdavome pas se
nutį. Ten šilta medinė troba. Senelis ją anksti pakūren
davo, o mes atbėgę ant rinkių kepdavome bulves. Sene
liui buvo apie devyniasdešimt metų.
Atėjus pavasariui, per Velykas, tėvas mums visada
įrengdavo sūpynes, bet kartą jis neturėjo laiko, ir mes
patys troboje prie skersbalkio prisirišome sūpynes. Su
sėdome dviese, įsilingavome ir kažin kaip susisukome,
kad virvė susikėlė aukštyn, {ėjęs su svečiu į trobą tėvas
sako: „O kas čia dabar?“ Ir pasiėmęs diržą ėmė šven
tinti. O mūsų virvės sukasi, ir tai vienam, tai kitam per
šonus. Na ir buvo gėda prieš kaimyną.
Vasarą dažnai lydavo stiprūs lietūs, o mes, vaikai,
pasidėdavome drabužius ir lėkdavome palakstyti po pel
kes. Po smarkaus lietaus visada prilydavo mažų žuvy
čių. Kartą kaip visada bėgiojome po pelkes, o pro šalį
ėjo iš kito kaimo kaminkrėtys Simonas Jaraminas. Jis ir
sako: „Nu čia dabar kas, vaikiasą ir mergialkas, visi pli
ki, tuo dar nėkor nemačiau. Eiket, eiket, besarmačę!“
Mes nėrėm iš pelkių kaip iš ugnies ir niekada daugiau
pliki nebelakstėm.
Man mama yra pasakojusi ir tokį nutikimą: „Apie
1910-uosius metus Gruzdžiuose vasarą per smarkų lie
tų ir stiprią perkūniją sėdėjome prie lango ir žiūrėjome
į kiemą.Tik šliupt nuo stogo ties langu didžiulė žuvis. Ji
vartė akis, žiopčiojo ir vizgino uodegą. Išbėgę lauk įsinešėme žuvį. Ją ištaisė mama (Balčiūnienė). Ir valgėme
visi pasigardžiuodami. Pasikvietėme ir kaimynę. Visi skaPabaiga. Pradžia Nr. 3.

niai pavalgėm, nors šeimyna buvo didelė - septyni žmo
nės. Sako, pats Dievulis pasiuntė mums, biedniokams,
skanaus valgio.“
Šiltomis dienomis pasikasdavome molio ir lipdyda
vome namukus, kūteles, dvarelius. Iš pagaliukų padarydavom tvoras, o sesuo Basė lipdė lėles. Dabar ji turi
dešimt vaikų.
Kai paūgėjome, liepdavo imtis rimto darbo. Kapodavom žagams, padėdavom lauke dirbti, nešdavom iš
kūčių mėšlą, nuo gegužės pirmos iki lapkričio pirmos
ganydavome savo ir prisiimtas avis. Priimdavo septynias
dešimt avių ir savo penkios. Visada ganėme po du, o už
tai gaudavome bulvių, javų. Dažniau aš ausdavau, tik
mama suverdavo į nytis ir skietą. Nuo dvylikos metų jau
pati apsimesdavau ir ausdavau. Mėgau austi spalvotas,
languotas medžiagas. Iš balinto lino audeklo siūdavomės švarkelius.
O tėvas užsiėmė kalvio ir meistro amatu. Dirbdavo
vežimus, ratus, kalvaratus, klumpes, pipernyčias, kaus
tė arklius. Bet daugiausia darė klumpes. Senatvėje re
montavo ratelius (kalvaratus). Turėjo arklinę mašiną ja
vams kulti. Statė savo namus. Kasėm molį, maišėm su
šiaudais, mynėm, o iš jo mušo kūtes, daržines. Turėjo
me kalvę, pirtį, jaują—klojimą (linams džiovinti), kūtę
su daržinėmis, vasarinę viralinę, du bragus (pastogės ja
vams atsistovėti), mūsų namą ir senučio trobele.Vėliau
tėvas pastatė namą Papilėje. Visi namai, išskyrus Papi
lės, buvo šiaudiniais stogais. Kartą tėvas išaugino didelį
eržilą ir išmainė jį į hektarą žemės. Nuo tada jau turėjo
me keturis hektarus.
Mama kepė duoną, taisė valgyti, šėrė gyvulius, mel
žė karves, kurių buvo trys, dar trys arkliai ir paukščių. O
prigavusi laisvą valandėlę siuvinėdavo ir tamburėdavo
(nerdavo vąšeliu). Pirma ištamburėdavo, o paskui išsiuvinėdavo tarpus. Taip papuošdavo staltieses, kilimėlius
ir visa kita, kas troboje. Retkarčiais, kai mes ėjome į
mokyklą, mama mus pamokydavo, kaip reikia piešti. Ji
piešė įdomiai: pirma švelniais trumpais brūkšniukais nu
žymėdavo daiktą, o paskui pervedžiodavo ryškia linija.
Ypač sekdavosi piešti arklius.
Kai mama baigdavo kepti duoną, mes, vaikai, arba
mama iš pagranduko lipdydavom kokį paukštį ar žvė
riuką, ir mama visada juos iškepdavo, o mes labai lauk
davome.
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1937 metais mes su seserimi pradėjome lankyti Pa
pilės mokyklą. Reikėdavo eiti septynis kilometrus per
pūgą ir sniegą, be kelio ir takelio. Žiemos buvo labai
šaltos, sniego daug. Kitais metais tėvas mus apgyvendi
no Papilėje, savo name pas nuomininkus Ramaškas, at
veždavo mums malkų ir maisto. Taip ir baigiau du sky
rius. Trečią pradėjus mama ėjo pas mokyklos direkto
rių, nešė pyrago ir paprašius išbraukė mus iš mokyklos.
Bet grįžus į namus buvo ne pyragai. Tėvas padarydavo
daug klumpių pardavimui. Mes taip pat visi avėjome
klumpėmis. Jos buvo įdomios, mažytės. Visai ne tokios,
kokias veždavome į turgų Akmenėje. Tėvas visada vež
davosi ir mane, nes aš greičiau parduodavau klumpes.
Labai sunku būdavo iškęsti šaltį. Visi sąnariai taip su
šaldavo, kad tiesiog skrabėdavo, o kai atleisdavo, tai
skaudėdavo, kad nors verk.
Kelionės į Akmenę buvo įprastos, bet vieną kartą
birželio mėnesį išsiruošėme į Kalvariją, į atlaidus. Va
žiavome arkliu. Tėvas, aš ir Basė. Kai įvažiavome į didį
jį kelią, jau traukė keletas vežimų, kas giedodami, o kas
tylomis. Pavažiavus jau kokį puškelį, ogi žiūrim, atsive
ja mūsų šuniukas beuodegis Balskis. Na kur jau begrįši,
vežėmės ir jį. Nuvažiavę į Kalvariją apsistojome pas žmo
gų daržinėje. Tą naktį Balskis išėjo namo, nes ten bega
lė žmonių, arklių, vežimų. Na, sakome, ir pradingo mū
sų Balskiukas. Bet tik mes grįžome namo, jis mus pasi
tinka vizgindamas uodegą. Nors Kalvarijoje stebuklų ir
nemačiau, bet vieną tokį stebuklą ar kaip čia pavadinti
- prisimenu. Man ant kojos buvo jau keletą metų ne
gyjanti žaizda, vištos kiaušinio dydžio. Ir tokie rusai Jarašovai ėjo pro šalį. Ir sako žmona vyrui: „Žiūrėk, kas
tam vaikui.“ Aš kuo toliau nuo jų, o jie ir sako: „Nebi
jok, pasirodyk.“ Seniukas mane apžiūrėjo ir sako žmo
nai: „Duok peilį.“ Aš išsigandau. Moteris: „Nebijok, —
nieko.“ Ir, paėmusi peilį, vos liesdama jo galu tris kar
tus apvedė žaizdą, palinkėjo sėkmės ir nuėjo. Rytojaus
dieną žaizda išdžiūvo, o dar po kelių dienų ir užgijo!
Tėvas dar prieš karą ir karo metu mėgo būti pusi
ninku. Valdė kokių trijų keturių žmonių žemes. Pats jas
dirbdavo, o aš buvau pagrindinė laukų darbininkė. Bet
labai maža buvo iš to naudos. Žemės gerai nespėdavo
įdirbti, mažas ir derlius. Tik nuvargdavome.
Karas paliko daug prisiminimų. Visa laimė, kad iš
mūsų niekas nežuvo. Tik senelio troba sudegė. Pas mus
buvo įsikūręs vokiečių štabas, buvo atbėgę daug bėglių
- keturiolika šeimų. Tarp jų buvo ir invalidas Balčiū
nas, ir senmergė Miliauskaitė apie 40 metų amžiaus.
Kai atėjo vokiečiai, tai tuoj pataisė trobą ir bėglius per
kėlė ten. Vieni bėgliai įsikūrė bunkeryje, kiti ant kūtės.
Prie senučio trobos tėvas pataisė malūną, kad visi galė
tų susimalti grūdų ir išsikepti duonos. Vokiečiai iš mū
sų neprašė nieko. Retkarčiais eidavo išsikeisti maisto.
Jie labai norėjo vištų kiaušinių, o už juos duodavo kon
servuotų bulvių, duonos. Mes, vaikai, nieko nesuprato
me ir manėme, kad tai ir yra karas, —vaikšto kareiviai.
Mes visaip dar lepinomės ir dar gąsdindavome bėglę
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Miliauskaitę, kuri ir taip buvo pilna baimės. Su savimi
buvo atsivedusi ožį su dideliais ragais. Mes ir tyčiojo
mės iš jos: ei, ei, mes tavo ožį šiąnakt pjausim, o ji labai
ožį mylėjo ir tikėdavo mūsų žodžiais. O kai eidavo, kar
tu ir ožį tempdavosi. Ir štai vieną dieną mums išlakstė
visi juokai. Atūžė naikintuvai, ir visi vokiečiai išlakstė iš
trobų į rugių gubas. O kai naikintuvai pralėkė —jie vėl
į trobą. Mes su mama buvom baltom skarelėm lauke ir
manėm, kad ant motenj nemes bombų, bet kur tau. Aš
tik pažvelgiau į dangų, o ten kaip bičių spiečius bom
bų. Viena bomba nukrito prie kojos —man užsidegė ko
jinės, bet, laimei, bomba nesprogo. Sesuo Aleksandra
per patį mūšį išsėdėjo po krėslu apramstyta pagalvėlė
mis. Jai buvo pusė metukų, o tėvas buvo išėjęs arklio ir
sakėsi parkritęs po tokiu kadagiu ir išgulėjęs. Bombos
sproginėjo aplink, bet nė viena nekliudė, nors žemėmis
jį apnešė tiek storai, kad vos be išlindęs. Pareinam na
mo, o ten karvei ant galvos virvės dega. Tėvas tuoj jas
nupjaustė, ir karvė sveika, ir niekas niekur greta nede
ga. Degė tik toliau javų laukas, žabai ir senučio troba.
Po bombardavimo suėjo vokiečiai, staiga vėl čiupo mus
už rankų ir į apkasus. O po sekundės praskrido storas
raudonas kaukiantis sviedinys ir už kelių metrų įlindo į
žeme, bet vėl nesprogo. Tik žemė sulingavo, ir viskas.
Greta ant laukų nuo sprogimų liko didžiulės duobės, į
kurias galėjai tiesiog po kelias trobas suleisti. Kitą die
ną atėjo nišai. Vokiečiai, gyvenę pas mus apie porą sa
vaičių, gražūs, tvarkingi, nusiskutę, atsiprausę, pasiėmė
savo ilgakojus trakėnus žirgus ir išjojo. Rusai ėjo nuvar
gę, liūdni, vos vilkdami kojas kaip kaliniai, bet visi su
šautuvais. Tarp jų buvo ir kelios moterys. Sklido nuo jų
aitais tepalų, lintų, vaistų kvapas.
Karas palietė tik mano brolį Praną. Praėjus frontui
jis su draugu bėgo pažiūrėti, kas dar liko, ir atrado gra
natą. Metė ją į akmenų kriivą, ir —kurtinantis sprogi
mas. Brolį, o ypač jo draugą labai smarkiai sužalojo, bet
abu pagijo.
Karui pasibaigus, mes didelio pasikeitimo nejutome.
Tik sužinojome, kad siautėja banditai, kad pradedami
vežti žmonės į Sibirą. Kartą pas mus užėjo stribokai ir
suėmė tėvą. Pradėjo jį tardyti, gąsdino, varė šaudyti už
banditų slėpimą. Liepė prisipažinti, kiek banditų išlei
do ką tik į mišką, juk, sako,matėme, kaip lakstė susilen
kę po kiemą. Tai tėvas ir aiškino, —tai buvo ne bandi
tai, tai mano vaikai. Kai atidengėme rūsį bulvėms per
rinkti - iš jo ėmė lėkti žiurkės, o vaikai —jas gaudyti.
Po to tardė vaikus. Kitą dieną stribai vėl atėjo, darė kratą,
bet nieko nerado jiems reikalingo. Mane užsidarę at
skirai tardė, grasino. Sakė, jei nepasakysiu, kiek tėvas
išleido banditų, tai rankas ir kojas nupjaustys. Pradėjau
verkti ir kukčiodama sakiau, kad nieko čia nebuvo. Pas
kui ėmė jie mane raminti ir išleido. Tada paleido ir tė
vą. Eidavo tai vieni, tai kiti. Kai mes miške vežėme šie
ną, pas mus atėjo stribokai ir klausinėja, kur banditai, o
mes iš kur žinom? O pamiškėje atstatę kulkosvaidžius
mus jau sekė miškiniai. Kai stribai nuėjo, prie mūsų pri

ėjo miškiniai ir sako: „Gerai, kad jie nuėjo pas kaimy
nus, o jei būtų pasukę į mišką, būtume pradėję šaudy
ti.“ Dar išklausinėjo, ko klausinėjo stribai. Stribai atei
davo prašyti valgyti, bet mes kaip galėdami išsisukinė
davome, nes ir tikrai tada mažai teturėjome maisto. Sa
kydavome, kad visai nieko neturime. Žinojome, kad jei
kuriuos nors pamaitinsime, tuoj išveža į Sibirą.O atpa
žinti, kurie —stribai, buvo neįmanoma.
1949 metais aš ištekėjau ir išėjau gyventi į Akmenę.
Tėvai, likę Vervedžiuose, taip pat ilgai neiškentė ir ki
tais metais išsikėlė į Papilę. Namai liko tušti. Kartais
eidami į grybus užeidavome į juos, bet būdavo baugu,
bijodavome atrasti kokį nužudytą ar pasikorusį. Bet po
kokių poros metų mūsų gimtinės neliko. Chuliganėliai
juos sudegino.
Su busimuoju savo vyru susipažinome „vakaruškoje“ Vervedžiuose. 1948 metais jis grįžo iš kariuomenės.
Jau nebeturėjo nei motinos, nei tėvo —visi buvo mirę.
Sunku buvo pradėti gyventi. Pradėjo ieškoti darbo. Mūsų
kaimynai Joniškiai jį susitiko Akmenėje ir pakvietė į Vervedžius ateiti tašyti rąstų trobai statyti. Taip ten besi
darbuodamas jis mane ir pastebėjo vakarėlyje. Vėliau
kartu darbavomės Patalkiuose. Visada jis mane palydė
davo namo, nors buvo baisūs banditų laikai. Ogi galėjo
jį kuom nors palaikyt ir nušaut. Bet taip jau buvo lemta
laimingai gyventi. Kur mus kvietė, ten į talką ir jis atei
davo. Šeštadieniais jis dirbdavo pas Joniškius, o vaka
rais eidavome į vakarėlius pas Mišlydį. Grodavo armo
nika, barabanas, kartais ir smuikas. Troba ne tokia ir
didelė, bet būdavo linksma. Šokiuose vienas nusiėmęs
nuo galvos kepurę pereidavo per bernus ir, kiek kas su
mesdavo pinigų, atiduodavo muzikantams. Po daugiau
kaip metus trukusios pažinties mano tėvai ir sako: „Kiek
čia ilgai jūs mislijat draugauti. Jei ženijatės, tai ženikitės.“ Na, ir turėjom ženytis. Sutarę dieną, mes su mama
atėjome į Akmenę, į jo namus. Stasio draugas Jonas pa
sikvietė į namus metrikuotoją, pats pabuvo už piršlį ir
mus apženijo. Aš bijojau eiti į metrikaciją, buvau labai
baugi. Tai čia pat metrikuotojas surašė kažkokius po
pierius ir išrašė metrikacijos pažymėjimą. Mama buvo
atsinešusi prikeptų pyragų, bet juos visus įdavė vyro se
seriai, o ta juos kažkur paslėpė. Gavom apsieiti be py
ragų. Kiek sugebėjo vietoje, mama pataisė pietus, visi
pavalgėme, atsisveikinome ir vėl mes abi su mama iš
ėjome į namus Vervedžiuose.
Po dviejų mėnesių įvyko tikrosios vestuvės. Keturio
mis bričkomis iš Vervedžių išvykome į Papilės bažnyčią.
Svečių susirinko apie 70 žmonių. Veselė vyko tris dienas.
Grojo muzika kaip ir gegužinėje, vienas su smuiku, kitas
su barabanu, dar kitas su armonika. Vyro pusbrolis atne
šė samagono, bet daugiau buvo geriamas saliklinis alus.
Vyro sesuo padovanojo dvi aliumines lėkštes, kita sesuo
Riškienė atnešė dvi stiklines, brolis - švarką ir porą šaukš
tų, o pati vertingiausia dovana buvo kaimyno - 3 metrai
margo kartūno suknelei. O atvykęs tėvo brolis Antanas
Viesulas iš Skaudvilės įteikė tuometinių 100 rublių. Tė

vas pasogos davė karvę, seną spintą ir bekoną, kurį bu
vau pati užsiauginusi, ir dar pridėjo dvi tris vištas.
Pradėjus savarankišką gyvenimą buvo sunku verstis.
Už karvę valdžia reikalavo didelės pyliavos: 300 kiauši
nių, 40 kg mėsos, pieno, ir dar aš, neidama į darbą, tu
rėjau mokėti du „viengungius“ už karvę ir už save. Ne
iškentėme skurdo, ir teko parduoti karvę, nes iš jos la
bai maža tebuvo nauda, visą pieną tekdavo atiduoti į
pieninę, o iš ten gaudavome tik liesą pieną, išrūgas. Taip
ir gerdavome jas užsikąsdami tai virtom bulvėm, tai duo
na. Pardavę karvę nusipirkom Šiauliuose, turguj, seną
moterišką dviratį. Dabar jau abu turėjome po dviratį, ir
aš galėjau pradėti važinėti į darbą. Dirbau prie kelių
statymo. Kasėm griovius, lyginom šlaitus. Aš uždirbda
vau du su puse, tris šimtus rublių. Į darbą važinėjome
septynis aštuonis kilometrus. Padirbus metus pablogė
jo sveikata, tai ir išėjau iš darbo. Namuose pradėjau au
ginti triušius, nusipirkome ožką. Bet sveikata dar labiau
suprastėjo. Jau nebegalėjau įlipti į kalną ties mūsų na
mu ir tekdavo kelis kartus pasiilsėti. Tai būdavo gėda
prieš praeivius, kad tokia jauna, o jau nebepaeinu.
Triušius pardavinėjome ir iš vyro brolio Petro nusi
pirkome jam priklausančią namo dalį. Dabar jau gyve
nome pusėj namo. Auginome kelis triušius, o mūsų ož
kelę, nuo kurios valdžia nereikalavo pyliavos, nutrenkė
žaibas.
Dažnai vakarais eidavau stoti į eilę prie duonos. Nak
timis gulėdavome eilėje, o rytą prieš atidarant krautuvę
ateidavo milicija ir saugodavo, kad neįsiveržtų kas be
eilės. Duodavo tik po vieną kepaliuką.
Vieną vėlų vakarą vyro sesuo bėgdama namo pama
tė, kad kažkas verčia ant aukšto kalno prie trobos sto
vėjusį mūro kryžių. Priėjusi arčiau pamatė vieną pažįs
tamą vyrą, besidarbuojantį su štanga, ir sako: „Kazy, kų
čia dirbi?“ Tuoj ją pamatė milicija ir sušuko: „Mauk iš
čia!“ Ir paleido į ją plytgaliu, bet nepataikė. Parbėgusi
namo sako vyrui: „Ei, kur jūs, ko nieko nežiūrit?“ Vie
nas iš brolių ėjo lauk, bet saugantys milicininkai palei
do seriją plytų, vos spėjo užtrenkti duris. O ryte pama
tėme jau kryžių gulintį. Kaip pasakojo žmonės, pas ku
riuos griovėjai paryčiais pramaukė 150 rublių, tai už ne
didelę kainą tikintys žmonės pardavė seniausią Akme
nėje statinį, mūro kryžių, kurį dar apie 1670 metus pa
statė akmeniškiai, kreipdamiesi į dievą ir prašydami, kad
maro liga aplenktų juos. Milicija bandė paskleisti gan
dus, kad tą kryžių nuvertė Adomaičiai, bet žmonės tu
rėjo įtikimesnių žinių ir laikėsi savo nuomonės. Be to,
Kazimieras pats pasisakė Akmenės klebonui ir dar ke
liems pažįstamiems. Šis kryžius gana ilgai taip ir išgu
lėjo. Valdžia iškabino ir išvežė visą tą kalną, ant kurio
jis stovėjo. Tas kalnas buvo gero žvyro, ir jį naudojo sta
tyboms, o šalia kryžiaus buvusius du vokiečių kapus iš
ardė kartu su kalnu. Po kiek laiko komunalinio ūkio
darbininkai sakėsi kryžių palaidoję.
Kartą Leonas išgelbėjo man gyvybę. Aš siuvau. Žie
ma buvo šalta, ir, kai kuknėje anglys neberūko, užsistū-
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miau kaištį. Užėjus silpnumui nuėjau gulti, o neužilgo vieną metrą atkasdavo po pamatais ir iš lauko pusės
atėjo jis. Įeina ir sako: „Koks čia tvaikas, ar tau neatro užliedavo. Cementui sustingus, kasdavom toliau. O vie
do, kad čia smalkės?“ O aš jau nebegaliu prakalbėti. noje vietoje paliko duris, per jas su kibirais ir maišais
Rankos sunkios, galvos nebepakeliu. Jis tuoj atidarė du vyras išnešė žemes. Aš kabindavau, o jis nešdavo. Taip
ris, langus ir ėmė mane judinti. Ir atgaivino.
ir pasidarėme rūsį. Viename jo gale po laiptais buvo
Aš buvau prisiėmus stalauninką (žmogų, kurį mai įrengta slėptuvė, paskui joje įrengė liejyklą. Pakelda
tindavau), vargšą bešeimį, dirbusį tarnautoju. Jis mums vo laiptus ir įlįsdavo į ją. Apskritai vyras yra gabus. Jis
mėnesiui duodavo 300 rublių (pusę savo algos), o aš sugalvojo prisidurti rublį liedamas aliumines lentas ka
jam pataisydavau virtų bulvių sriubos, iškepdavau kot pinių paminklams. Kartą nusižiūrėjo kapinėse gražią
letų iš silkelių. Nupirkdavau mažyčių keturių penkių cm lentą, nusikopijavo ant popieriaus jos kontūrus ir rai
ilgio silkelių, jas numirkydavau ir su visom galvom, ode des ir parėjęs pradėjo iš medžio drožinėti. Išdrožė net
lėm, žarnom ir kaulais sumaldavau. Tokius pataisytus kelis pavyzdžius. Pridrožė daug mažų ir didelių raide
kotletus nedažnai ir patys galėjome valgyti, tai jam bu lių, kurias pagal reikiamą tekstą suklijuodavo ant len
vo gerai. Taip jis pas mus laikėsi porą metų, valgydamas tos ir atspausdavo, paskui vėl lentą nuvalydavo, nu
rinkdavo raides. Išlietą lentą nudažydavo. Po to dar
pusryčius, pietus ir vakarienę.
Tuos pačius metus tarnavau pas gerą seną daktarą perpildavo raides.
Dementjevą. Taisydavau valgyti, plaudavau grindis, va
Po truputį prasigyvenom, senas, laikraščiais išklijuo
lydavau dulkes. Už tai duodavo dovanų, kartą davė me tas sienas, kurios anksčiau atrodė gražios, perklijavome
džiagos suknelei, kartais šį tą iš maisto. Jo žmona buvo abicais (apmušalais —red.), marlines užuolaidas, ku
rias išmereškuodavau, pakeičiau kartūninėmis. Išsiuvimokytoja.
Vėliau išėjau tarnauti pas prokuroro padėjėją Bal- nėjome gėlėmis staltiesę.
šakovą. Jo žmona irgi dirbo prokuratūroje. Aš prižiūrė
1957 metais gimė negyvas vaikelis, kurį palaidojo
jau jų karvę. Rytą apie 6 vai. nueidavau pamelžti ir apie me Akmenėje. Ir dabar vaikai žino broliuko kapelį. Nuo
2 km nuvesdavau į ganyklą. Per pietus taip pat eidavau 1959 metų auginome sūnų Rimantą. Tarnauti niekur
melžti, vakare parvesdavau namo ir dar pamelždavau. nebėgau. Auginau kelis triušius, porą kiaulių, vištų. Taip
Už tai kasdien gaudavau po 1 litrą pieno.
ir vertėmės.
Mamos gyvenimas buvo nepavydėtinas, sunkus. Ji ne
Pas mus buvo daug žiurkių. Naktimis eidavo „šniū
rais“. Vyras stengėsi kaip įmanydamas išgaudyti. Nak matė šviesios dienos. Labiausiai ją nualino karas. Susir
čiai ant palangės paklodavome laikraštį, ant jo pabars- go dusuliu. Nebuvo galimybės gydytis, pati neturėjo ko
tydavome miltų (kitką greit nuneša) ir virš jų padėda- dorai valgyti. Tėvas ją paliko ir išėjo į Latviją. Mes, vai
vom lentą, o ant jos uždėdavom plytų. Vieną galą pa- kai, taip pat nieko neturėjom ir negalėjom niekuo padė
remdavom pagaliuku, už kurio pririšdavom siūlą, kurį ti. Mama sunkiai sirgo, paskutinę naktį ir dieną budėjonusitempdavom prie lovos. Kai naktį žiurkės imdavo me prie jos lovos. Aš jau išsiunčiau telegramą broliui Pra
šnarėti ant popieriaus, kuris pabusdavom, tas ir patrauk- nui į armiją, kad sunkiai serga mama, parvažiuok. Kitą
davom virvę. Na ir užmušdavom po vieną dvi žiurkes ir dieną mamos sveikata pagerėjo, ji pralinksmėjo ir sako:
vėl spąstus paspęsdavome iš naujo. Kartais vyras atsi „Na, dabar jau man geriau, o jūs, vaikai, nevarkit, nesėdėkit čia.“ Aš išvažiavau į Akmenę. Kitą rytą gaunu te
keldavo, užkimšdavo urvus ir dar kokią pagaudavo.
Tiesa, lovą, kurioje mes miegojome, vyras pats buvo legramą, kad mama mirė. O brolis, gavęs telegramą, trau
pasidaręs. Išpynė virvėmis dugną ir prikišo šieniką (čiu kiniu parvažiavo iki Liepojos, o toliau traukinių nebuvo,
žinį —red.) šiaudų. Dar jis buvo padaręs dailų virtuvinį tai bėgo, ėjo pėsčias. Kai parėjo namo, mama jau gulėjo
bufetuką, kuris ir dabar pas mus yra. Ant jo ir dabar ant lentų. Jau giedojo susirinkę žmonės. Brolio kojos bu
tveriu paveikslus. Jis pats padarė namui duris ir langus, vo vienos pūslės, prakiurusios ir kraujuojančios nuo ka
nes troba buvo akmeninė, labai seniai statyta. Jo tėvas reiviškų batų. Be atodūsio ėjo apie du šimtus kilometrų.
anksčiau nesirūpino trobos remontu, nors buvo geras Mamos laidotuvėse tėvo nebuvo. Mama buvo sakiusi jo
meistras. Dirbo prie bažnyčios statybos, bet visus už nekviesti. Taip jis, mūsų tėvas, nieko nesužinojo. Palai
dirbtus pinigus atiduodavo kunigams, nes buvo didelis dojome mamą Papilėje. Jos karstą vežė arkliais. Į kapus
davatka. O šeima skurdo. Motina, išvirusi vaikams bul lydėjo vaikai, giminės, kaimynai, pažįstami. Giedoriai gie
vių, eidavo pas žydą į krautuvę prašyti, kad tas įpiltų dojo, jokių triūbų nebuvo. Ji mirė 1958 metais kovo mė
silkių rašalo bulvėms paskaninti. O tėvas savo pinigus ir nesį. Aš dar pamenu: kai mirė mamutė, mano du broliu
lašinius laikė po skersbalkiu ir niekam neleido net ton kai —vienas, Kaziukas, pusantrų metų ir ant mano ran
kų Algiukas pusės metų liko.
pusėn pažiūrėti.
Po mamos mirties už poros metų tėvas grįžo į Lietu
Vėliau, kai vyras pradėjo dirbti kepykloje, mes at
kutome. Gaudavo didesne algą ir dar iš darbo parneš vą. Jis pas mane dažnai užeidavo. 1961 metais vasario
davo miltų, duonos ar kiaušinių. Kai jau likdavo vie mėnesį jau ruošiausi gimdyti ir ėjau į ligoninę, ir atėjo
nas kitas rublis, pradėjome pirkti cemento ir po senu tėvas. Sakau: „Tu palauk, aš esu užsiprašiusi tokią pa
akmeniniu namu ėmėme kasti, nes norėjome rūsio. Po žįstamą moterį, kuri ūkį prižiūrės.“ Ir jis pasiliko. Taip
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jie susipažino su Zose. Nusipirko prie Papilės, Skabeikių kaime, Vaišvilų namą ir ilgai jame gyveno. Dažnai
nuvažiuodavome pas juos su vaikais.
Tėvas dirbo sausinimo valdyboje, valė griovius, šie
navo. Dirbo gerai, gaudavo garbės raštų, veterano me
dalių. Kartą prasidėjo melioracija, ir jų namą liepė nu
griauti. Už gautus pinigus jis nusipirko namą Papilėje.
Namelį suremontavo, pasodino sodą. Sulaukus 80 me
tų, po jubiliejaus, jį ištiko pirmas infarktas. Važiavo iš
miško su ratais, vežė malkas. Važiuojant per geležin
kelį ratai užstrigo, arklys nebepatraukia, o čia trauki
nys. Jis išsigando, pats išstūmė vežimą, bet tuoj teko
gultis į ligoninę. Taip širdis pradėjo jį kamuoti. Daug
kartų teko gulėti ligoninėje, o jo sugyventinė vis mur
ma ir murma. Kokia čia iš tavęs nauda, nei darbinin
kas, nei ligonis, mirtų numirtų ir nebūtų vargo. 82 me
tų susituokė bažnyčioje, buvo vestuvės. Tėvas labai bi
jojo numirti nesusituokes, nes buvo tikintis. Per visas
šventes eidavo į bažnyčią. Buvo geras giedorius. Mirus
kokiam papilėniškiui, visada kviesdavo jį vedančiuoju
giedoti kalnų. 85 metai jį nualino, paseno, pradėjo
vaikščioti su lazdele. Kartą, kai grįžo iš ligoninės pasi
taisęs, gerai atrodantis, kažkur dingo. Zosė mums sa
ko: „Iš ryto išėjo, o jau vakaras, ir dar jo nėra.“ Kai
mes atvažiavom, tėvas jau namuose sėdi ir juokiasi:
„Ko jūs lakstot, - sako, - buvau išėjęs į savo gimtinę
Vervedžius pasižvalgyti. Pasėdėjau ant akmens, pasi
klausiau paukščių, apžiūrėjau tą vietą, pailsėjau ir par
ėjau. Kaip matot —sveikas ir gyvas.“
Kitą dieną aš išvažiavau į ekskursiją, nes mačiau, kad
tėvas geros sveikatos. Šitą pastebėjo ir jo sugyventinė:
liepė jam persodinti obelį bei pataisyti cementinius blo
kus, kurie baigia į griovį sukristi. Jis stipriai pasitempė
ir kitą naktį mirė. Kai aš grįžau, jau namiškiai buvo vis
ką paruošę. Į tėvo laidotuves susirinko daug žmonių.
Palaidojome jį ant Pėlis kapų pas jo sugyventinės moti
ną. Pas mamą jo laidoti nedrįsome.
1961 metais gimė sūnus Stasys. Po metų susirgo sun
kia liga, tuberkulioziniu meningitu. Akmenėje ligos ne
atspėjo ir užvilkino. Nuvežus į Šiaulius jau maža vilties
buvo, kad gyvens. Ligoninėje išgulėjo 13 mėnesių ir la
bai palengva pagijo. Lankydavome jį du kartus per savai
te. Vyro darbovietės - kepyklos vedėja buvo gera mote
ris ir, žinodama, kad važiuojame lankyti sunkaus ligonio,
įdėdavo daktarams nuvežti karštų pyragų. Greta lovytė
se diena iš dienos vienas po kito mirė vaikai, o šis vis
laikėsi, laikėsi ir pasveiko. Daug išlikusių gyvų liko inva
lidais, o šis pasveiko! Kiek buvo džiaugsmo, kai parsive
žėme jį namo. Mokiau vaikščioti. Jis man padavinėjo atk
raus gabaliukius, o aš vis po centimetrą atsitraukiu, o jis
to nepastebi, taip ir pradėjo vaikščioti. O Rimantas buvo
gyvo būdo, daug rūpesčių: tai kokią šunybę iškrės, tai pirš
tą persiskėlęs, tai su rogėmis nuo kalno susilaužęs petį.
Kai mažasis ėmė vaikščioti, aš pradėjau dirbti kūri
ke mokyklos vaikų bendrabutyje ir jį kartu nusivesdavau. Kai Stasiukas paaugo, bendrabučio mergaitės jį va

dino gudruoliu. Kai pradėjo lankyti mokyklą, aš pradė
jau dirbti mokykloje budinčia ir išdirbau daug metų. Ga
lop vėl dirbau bendrabutyje aukle. Po to išėjau į pensi
ją. Stasys baigė Dailės technikumą, Rimantas, parėjęs
iš armijos, greitai sukūrė šeimą ir jau augina tris sūnus.
1969 metais pradėjome statytis naują namą. Nebe
norėjome gyventi sename name kartu su vyro seserimi.
Ji buvo neramaus būdo. Jei aš vaikams ką nors pradė
davau siūti, ji tuoj užsiundydavo miliciją. Liepdavo sa
vo sūnums mane gąsdinti. Smaigstė peilius į mano du
ris ir šaukė: „Papjausiu.“ Kai vyras dirbdavo dirbtuvėje,
aš saugojau, kad ji neišgirstų. Jei ji išeidavo, aš iš kam
bario timptelėdavau virvę, kuri dirbtuvėje sujudindavo
skambutį, o jai įėjus vėl timpteldavau. Taip jos vengda
mi ir gyvenome. Bet, sako, nėra to blogo, kas neišeitų į
gera. 1968 metais praūžė pro mūsų miškus uraganas,
išlaužęs daug medžių. Ėjom su vyru, prisikirtom me
džių. Juos pirkom pigiai. Paskui susipjaustėm ir, turė
dami septynis šimtus rublių, pradėjom statyti naują na
mą. Pardavėme senąjį, už kurį gavome tris su puse tūks
tančio rublių. Už tuos pinigus ir pasistatėme naują na
mą. Pavasarį pradėjom, rudenį jau įėjom gyventi. Labai
daug dirbo mano vyras. Kai atėjome gyventi, namas
dar buvo be grindų, be lubų, bet mielas ir savas. Vėliau
prisivežėm žemės, susikėlėm visą sklypą, aš jį išlyginau.
Statant padėjau lieti pamatus. Mūrijant mūrininkui padavinėjau plytas —vadinasi, reikėjo pakelti visą namą...
Vervedžių kaimas
Mūsų Vervedžių kaime gyveno keturiolika šeimų: Jo
nas ir Ona Šiurkai su penkiais vaikais; Vincas Viesulas
(mano tėvo dėdė) su žmona ir keturiais sūnumis bei vie
na dukra; mūsų kiemas: Viesulai Kazimieras ir Barbo
ra, vaikai Pranas, Vytautas, Barbora, Elena, Aleksan
dra ir mūsų senutis; Andrijaitis Domas su žmona, vaiku
Domu; Adomaitis su žmona ir keturiais vaikais; Kučiukas su žmona ir sūnumi; Jaraminas su žmona, trimis sū
numis ir dukra; Uosis su žmona, be vaikų; Joniškis An
tanas su seserimis ir žmona; Joniškis Pranciškus su žmo
na, trimis sūnumis ir dukterimi; Dargis su žmona Da
nute ir dviem vaikais; Mešlydis su žmona ir dviem vai
kais; Gribauskas su žmona ir trim vaikais; Augustinas
su žmona Katre (pusglušiai). Jis žuvo radęs granatą. Pa
traukė virvutę ir pridėjęs prie ausies klausėsi. Ir šaukia
žmoną: „Katre, ateik, radau geležinį paukščiuką, pa
klausyk, kaip čiulba.“ Katrė nespėjo atbėgti, o iš vyro
tiek ir teliko —tik „drapanos“ į šonus išlakstė.
Mūsų kaime buvo nemaža pelkė, į kurią niekada nie
kas neidavo. Joje neaugo joks medis nei krūmas, tik žo
lės triaušiai. Visa žemė lingavo. Ir tėvai mums ten eiti
neleido. Sakė, gali žemė praryti. Ir karščiausiomis vasa
ros dienomis pelkė nepradžiūdavo. Tėvai manė ten esant
užakusio ežero, o vėlai rudenį pelkė pasinerdavo į van
denį. Iš tų neįžengiamų pelkių išteka upelis Vervedys,
kuris įteka į Ventą.
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Žiemą, pelkei užšalus, mes ten įsirengdavom vietą siveria užrakintos durys, ir su stipriu viesulu didžiulis
pasivažinėti rogėmis. Bernai pelkės viduryje pramušda- velnias įsiveržia į šiulę —čiupo žydų rabiną Leizarį ir
vo ledą, įkaldavo storą baslį, prie jo pritvirtindavo ilgą išsivilko lauk. Tuoj atsipeikėjo pritrenkti žydai ir puolė
kartį, o prie jos galo pririšdavo roges. Kai vieni susėsda velnią vytis, jau buvo beprisiginę, kai velnias juos paste
vo, kiti juos sukdavo. O kai susėsdavo mergos, vaikiai bėjo su šakėmis, kobiniais ir visokiais ginklais atbėgan
taip įdumdavo roges, kad tos pasišokinėdamos švilpda čius vaduoti Leizario. Velnias nieko nelaukė ir pradėjo
vo oru, o kai kartais rogės nutrūkdavo nuo karties, kad •kilti į orą, o žydai nieko nepešę grįžo atgal, bet velnias
jos eidavo po šimts pypkių į kokius krūmus...
daugiau pas juos niekada nebesilankė. Leizaris, velnio
Važinėdavom ir paprasčiau. Arklinėms rogėms iška- nešamas per pelkes ir miškus, žiūri iš viršaus, kad miš
bindavom ienas, pasiruošdavom pagalius, į kurių vieną ko keliuku eina žmogelis. Leizaris ir šaukia jam: „Ui,
galą įkaldavom vinį, ir visi sulipę į roges tais pagaliais žmogau, žegnok, žegnok!“ Žmogus peržegnojo vieną
kartą —nukrito vienas Leizario kaliošas, peržegnojo an
stumdavomės.
Vasarą pas mus buvo labai daug žemuogių. Įsivaiz trą —antras kaliošas, o kai peržegnojo trečią kartą, vel
duokite, kai tėvas nueidavo pokaičio, mes slapčia atsi- niui paliko sunku nešti Leizarį, ir jis numetė jį tiesiai į
keldavom ir pasiėmę dviejų trijų litrų kaneles išbėgda- pelkę. Velniui to ir tereikėjo —pasiėmė paskendusio
vom uogauti. Per tą valandą mes pririnkdavome tas ka Leizario dūšią ir lengvai nusinešė. Žmonės po kiek lai
neles, parnešę išvalydavome, —išeidavo apie kibiras uo ko toje pelkėje rado žydo Leizario lavoną ir praminė
gų. Mama užpildavo cukraus ir sutrindavo —oi koks pelkę Velnio pelke arba tiesiog Leizarine.
Legenda apie Akmenės vardo kilmę taip pat susiju
būdavo kvepėjimas. Nuo to kvapo ir tėvas pabusdavo.
O mes apspitę stalą srėbdavom tas žemuoges, užpiltas si su vandeniu.
Seniai seniai, dar dvidešimt septintais metais prieš
šiltu karvės pienu.
O rudenį aplink buvo grybynai. Mėgdavome rinkti mūsų erą Akmenė vadinosi Bundaborija. Ji buvo įsikū
raudonikius. Kartais rytą pririnkdavome po bulvinį krep rusi didelės ir gilios upės saloje. Ta sala dar buvo pra
šį jaunų trijų keturių pirštų aukščio raudonikių, o ma plaukiančių laivų prekybos uostas, o joje gyveno senas,
rūstus grafas ir turėjo jauną, gražią šviesiaplaukę duk
ma pietums juos pataisydavo.
Pas mus atvažiuodavo iš Papilės grybautojų, atsivež terį. Kol dukra buvo maža, nekėlė jokio rūpesčio, bet
davo vieną dvi bačkas grybams ir visada - kleckų (varš kai sulaukė aštuoniolikos, nebenorėjo visu savo džiaugs
kėčių). Jie būdavo tokie balti, tokie skanūs. Grybautojai mu ir neviltimi dalintis vien tik su tėvu ir kartą susipaži
tais kleckais mus vaišindavo, kartais atsiveždavo pyragų, no su vaikinu nuo upės kranto. Vaikinas buvo paprastas
už tai mes jiems rinkdavome grybus, o jie tik taisydavo neturtingo žemdirbio sūnus, o ji —grafaitė. Jai tik gi
mus, tėvas pranašavo dievišką gyvenimą ir davė jai die
juos. Kai bačkos būdavo pilnos, jie išvažiuodavo.
Vidury kaimo turėjome ir įdomų akmenį —velnio vaitės Akmenės vardą.
Bėgo dienos, į Bundaborijos uostą atplaukdavo daug
pėdą. Jis buvo Joniškio Antano lauko gale, ten susiei
davo ir Uosio pieva. Akmens aukštis 1,5 metro, plotis ir aplinkinių gyventojų, įsigydavo prekių ir vėl išplaukda
ilgis apie 2 žingsnius. Mes, vaikai, to akmens bijoda vo. Tėvas buvo užsiėmęs prekybos reikalais ir daug dė
vom. Prie jo prieidavom tik tada, kai eidavom keliese. mesio dukrai neskyrė. Vaikinas atplaukdavo dažnai, ir
Akmenyje buvusi velnio pėda atrodė kaip tikra žmo jiedviem bedraugaujant įsižiebė tikra meilė, ir gimė mei
gaus basa pėda su pirštais ir raukšlėmis. Kartais, einant lės vaisius —kūdikis...
Tik tada grafas pastebėjo, kad grafaitė draugavo su
pro šalį, užeidavo toks noras atsigerti iš tos pėdos, nes
ten buvo toks švarus, skaidrus vanduo, bet bijodavom, kažkokiu ir už tokią negarbę įsakė sudeginti Akmenę
su kūdikiu kaip paleistuvę.
kad nepavirstume velniukais.
Tą patį vakarą tarnai prie didžiojo salos ąžuolo su
Mūsų kaimas ribojosi suVienrankių, Dusų ir Pragalkrovė
keletą vežimų malkų ir, atvarę Akmenę su vaike
vojų kaimais.
liu
rankose,
pririšo prie medžio ant malkų krūvos, o tė
O Lapkasiuose buvo Velnio kelias, ant jo neaugo joks
vas,
kelis
rūsčius
žodžius pasakęs susirinkusiems, pats
medis nei žolė, buvo pilka ruda žemė. Mums pasakodavo,
kad čia šoka ir laksto velniai, todėl viską nutrypia. Kiek uždegė laužą ir nuėjo į pilį.
Nuo kranto degantį laužą pastebėjo jos vaikinas ir,
paėjus, velnio kelias prieina Velnio pelkę —Leizarinę.
Leizario pelkės vardas turi daug bendra su Akme manydamas, kad pilyje gaisras, išskubėjo į salą. Kai per
ne. Akmenėje gyveno daug žydų, ir jie turėjo savo baž plaukė upę, pamatė, kad liepsnose miršta jo mylimoji
nyčią „šiulę“. Jie ten melsdavosi, ten ir žūdavo, nes kiek ir suriko: „Akmene!“
Tik grafaitės gyvenimo ir mirties sandūroje aplinki
vienais metais kažkurią dieną per ypatingas mišias tu
rėjo vėl, kaip visada, atlėkti velnias, bet žydai jau buvo niai sužinojo jos vardą ir nuo to laiko jau vadino šią salą
sunerimę, nes pas juos nebuvo nė vieno žydo seno, ne nebe Bundaborija, bet Akmene. Jie sakydavo: „Čia gy
reikalingo. Todėl jie nutarė susirinkti visi su ginklais ir veno gražioji Akmenė, čia Akmenė mus sutikdavo, čia
užsirakinti —nebeatiduoti nė vieno žydo. Ir štai išmuša mirė Akmenė, čia ir žemė Akmenės, ir akmeninė grafo
lemtingoji valanda, suskraba, subilda šiulės sienos, at širdis.“
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Šventės
Kūčios - tai daugiau naminės apeigos. Vakarienei
stengėmės kuo skaniau pašerti gyvulius, šunis, kates. No
rėjome, kad jie Kūčių naktį apie mus kuo geriau šnekė
tų. Patys iš bažnyčios parsinešdavome kalėdaičių ir va
karienei susėdę prie stalo visi persižegnodavome ir lau
žydami plotkelę valgydavome. Paskui valgėme spanguo
lių kisielių, pupas, sėmeninę ar kanapinę druską su vir
tomis neluptomis bulvėmis ir po vakarienės eidavome
gulti.
Prieš Kalėdas visada sulaukdavome kalėdotojų. Mes
visada žinojome, kada jie atvyks, mat tėvas buvo bažny
čios maršalka ir į mūsų kaimą kunigą parveždavo jis su
kuriuo nors kaimynu.
Tėvas vežiodavo kunigą, vargonininką ir zakristijo
ną, o kaimynas jų sukalėdotą turtą.
Pas mus atėję kalėdotojai pradėdavo giedoti bei šven
tinti trobą. Visi turėdavome suklaupti, o kunigas duo
davo pabučiuoti kryželį. Jei kas bandydavome paspruk
ti, zakristijonas ištraukdavo mus nors ir iš užkrosnio.
Tuoj visiems liepdavo atsistoti, o slapukui būdavo dide
lė gėda. Tuoj paklausdavo vienokių ar kitokių potierių
ar prašydavo parodyti, kaip reikia persižegnoti. Po to
visiems duodavo po saldainį. Dar truputėlį pakalbėda
vo, o mama iš po pagalvės ištraukdavo pinigų ir pada
lindavo: čia kunigui, čia vargonininkui, zakristijonui.
Mes javų nesiūlydavome, nes buvo prasti, ir atsisveiki
nę palydėdavom linkėdami sėkmės. Kai apvažiuodavo
kaimą, visada būdavo prisikalėdoję daug maišų grūdų
ir dar pinigų. Pagalvodavome, juk galėtų nors kartą mus
ir aplenkti kalėdotojai arba nieko neimti, nes tėvas vi
sada jau kiek metų vežioja kalėdotojus. Bažnyčioje pa
dėdavo puošti altorius šventėms, parveždavo Velykoms
kadagių ir kitokius darbus dirbo.
Per Kalėdas mama iškepdavo pyragų, ir šiaip ska
niau valgydavome. Svarbiausia buvo Kalėdų eglutė. Ant
jos prikabinėdavome obuolių, kankorėžių, paspalvintų
su bronza, ir kitokių žaislų iš popieriaus prikarpydavo
me, nuspalvindavome.
IVijų Karalių diena praeidavo beveik nepastebima.
Naktį kartais užeidavo trys bernai, apsivilkę ilgais ap
siaustais ir ant lazdos laikydami žvaigždę. Pasisakyda
vo, kad jie —Trys karaliai ir, dar kažką murmėdami ir
palinkėdami labos nakties, išeidavo. O jei namų šeimi
ninkai miegodavo, tai tik kreida ant durų užrašydavo
GMK. Tai reiškė: Gasparas, Morkelis ir Baltazaras. O
šeimininkai rytą sakydavo: „Va, ir mus karaliai šią naktį
aplankė.“
Užgavėnes kaime buvo kiek paprastesnės nei mies
te. Pas mus, Vervedžiuose, „žydais” eidavo tiek jauni
mas, mergos, vaikai, tiek vidutiniokai. Niekas itin nesiruošdavo, tik apsimuturiuodavo kuo keisčiau. Iš avikai
lio iškirpdavo kaukei akių skyles, prisidėdavo gumą, kad
laikytųsi ant galvos ir apsivilkdavo išverstus kailinius.
Būtinai turėdavo lazdas apsiginti nuo šunų ir kojine,

pripiltą pelenų, kurią vienam ar kitam panosėje padul
kindavo. Vienas ar kitas šiek tiek mokėjo groti lūpine
armonikėle, kas nors mušdavo į konservų dėžutę. Taip
besilinksmindami ir lankėme kaimynus. Atėję dainuo
davome: „Mes žydukai iš Leckavos, norim blynų ir ka
kavos”. Tą patį kartoti reikėjo kelis kartus. Kai pavai
šindavo mus blynais, visi patenkinti padėkodavome už
vaišes ir išeidavome į kitą ūkį. O jei neįsileisdavo, tai
malkomis ar dar kuo nors užkraudavome tas duris ir
nueidavome. Rytą gaspadoriai, žinoma, mus keikdavo,
bet neilgai, nes patys kalti, kad gobšūs.
Akmenėje „žydai” buvo linksmesni. Jie pradėdavo
vaikščioti jau dieną. Būtinai turėdavo karvės uodegą,
nužiūrėdavo auką ir palengva ją apsiausdavo, šnekin
davo, glėbesčiuodavo. Kitas, pamirkęs į klaną uodegą,
apvesdavo nužiūrėtajam apie nosį, pečius, pakaušį. O
kai tas imdavo bėgti, tai visi tuoj gindavosi mušdami
uodegomis ir pelenų pripiltomis kojinėmis. Apsirengę
taip pat buvo įdomiai. Po išverstais kailiniais ant kup
ros įsidėdavo pagalvę. Pagalvė ir dėl figūros įdomumo
— atstojo kuprą, ir kad neskaudėtų, kai kas trenkia bo
tagu. Kojas apsivyniodavo skudurais ir kailiais. Veidams
uždengti naudodavo įdomias spalvotas kaukes su ilti
mis, didelėmis nosimis, kurių gale būdavo vinis. Kai „žy
das“ bučiuodavo ranką, tai nosimi visada ją bakstelėda
vo. Jų „žydiška“ kalba buvo „tate, tate”. Eidavo dide
liais būriais, po dešimt ir daugiau žmonių. Bet pasitai
kydavo, kad ir iš tokio didelio būrio pagaudavo kokį „žy
dą” ir nurengdavo. Vakarais „žydai” mėgo lankytis žy
dų krautuvėse, o žydai šaukdavo: „Mišiuganas, mišiuganas.” O jei žydas spėdavo užsidaryti krautuvę, tai persirengėliai belsdavo į duris tol, kol jis kažkiek išpirkos
neiškišdavo pro duris ar per langą, pats tuoj vėl pasi
slėpdamas. Bet jeigu žydą nutverdavo dienos metu gat
vėje, tai „myluodavo”jį kaip išmanydami. Turėdami tikrą
žydą, persirengėliai vedžiodavo jį po gatves, glostydavo
ir įvairiai šūkaliodavo. O jeigu tas nenorėdavo paklusti,
tai apstumdydavo ir per šonus mušdavo ta purvina kar
vės uodega pabarstydami pelenais.
Verbų sekmadienį tekdavo keltis kuo anksčiau. Kas
pirmas atsikelia, tas pasiima iš vakaro parsineštų kada
gio šakų (verbą) ir, nutraukęs patalus, plaka miegalių ir
šaukia: „Ne aš plaku, verba plaka.“ Paskui ruošdavomės į bažnyčią. Eidami nusilauždavome gražią kadagio
šaką ir nusinešdavome pašventinti. Dalį parneštos ša
kos mama užkišdavo už kazilo, kad į namą perkūnas
netrenktų. O nuo likusios šakos nurinkdavo spyglius,
su kastuvėliu pasemdavo iš kuknės įkaitusių raudonų
medžio anglių ir suberdavo ant jų spyglius. T\ioj pakil
davo dūmų kamuolys, ir nešiodavo kastuvėliu anglis apsmilkydama visas trobas. Didžiąją savaitę iš bažnyčios
parsinešdavome šventos ugnies ir vandens. Įdomiau bu
vo nešti ugnį. Prie bažnyčios susirinkdavo daug norin
čių ugnies. Ugnį nešdavo kaip kas išmano. Vieni su ja
uždegdavo liktorką (žibintą - red.), kiti - lininį puntį.
O mes nešdavomės gerai išdžiūvusią medžio kerpę.
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Šventa ugnis degdavo šventoriuje. Mūsų kerpė paverta
ant vielos. Kerpę įmesdavome į laužą ir už vielos laiky
dami laukdavome, kol ji užsidegs, o kai įsidega, išsitraukiam ir bėgam namo. Ją purtom, vedinam, kad neužgęstų, ir skubame pareiti, kad kerpė nesudrėktų. Parnešę
tuoj kurdavome ugnį kuknėlėj ir pūsdavom. O kai įsi
degdavo, laikydavome, kad neužgęstų iki rytojaus. Nak
čiai anglis apipildavome pjuvenomis - rytą lengva įkur
ti. Rytojaus dieną mama ant šventos ugnies iškepdavo
pyragų ir išvirdavo kiaušinius. Visi labai laukdavome kiau
šinių rinkimo dienos, nors ir savo netrūko. Tarškinti ei
davome du trys vaikai. Vienas nešdavo kiaušinius, kitas
nešdavosi po pažastimi tarškynę (medinę dėžutę su sky
lėmis ir voleliu, su rankenėle sukimui). Voleliui besisu
kant stiptai kilnoja skaleles, o jos prasprūsdamos sukelia
didelį traškėjimą. O trečias dažniausiai lazdą nešdavosi
—apsiginti nuo šunų. Tarškinti kiaušinių eidavome ir bro
liai, ir seserys. Kartais pasikviesdavome kokį kaimyną.
Atėjus į ūkį ir prie durų sutarškinus, pasitikdavo šeimi
ninkė su kiaušiniais rankose. Ji duodavo po du tris kiau
šinius katram atėjusiam. Jei ateidavo ir trys keturi ar penki
tarškintojų būriai, vis tiek juos sutikdavo kaip ir pirmuo
sius. Taip prisirinkdavome pilną krepšį kiaušinių. Parne
šę kiaušinius atiduodavome mamai, o ji, mus pagyrusi,
juos išvirdavo. Virdavo vandenyje, į kurį pridėdavo daug
svogūnų lukštų. Išvirę kiaušiniai būdavo kaštono spalvos,
ir mes juos imdavome marginti. Aštriai pagaląsdavome
peilio galiuką ir juo brėždavome šviesias drūželes. Taip
išsukinėdavom gėlytes, žvaigždeles, lapelius.
Velykų rytą keldavomės su tamsa ir ruošdavomės į
bažnyčią, į Prisikėlimą. Eidami užeidavome pas kilus,
ir taip susidarydavo visas būrys. Priėję pusiaukelę, iš
girsdavome būgnų mušimą, skelbiantį Prisikėlimą.
Mama dažniausiai pasilikdavo namuose ir per tą lai
ką, kol mes bažnyčioje, šventu vandeniu pašventindavo
namą ir visą ūkį. Ji turėjo specialią „krapylą“, padarytą
iš kažkokių keistų suktų skiedrelių. Mama tikėjo, kad
šventinimas atitolina piktas dvasias.
Išėję iš bažnyčios jau tardavomės, kur bus vakaruška. Kur arčiau, pas ką eisime. Po ilgos septynių savaičių
Gavėnios norėjosi pasilinksminti.
Grįžę iš bažnyčios būdavome labai išalkę. Tuoj kas
geria, kas valgo pyragus, kas daužo, o kas ridinėja kiau
šinius. Daužydami rinkdavomės kuo stipresnius, smai
lesnius kiaušinius. Jei pramuši kito kiaušinį, tai ir pasi
imi. Taip gali susirinkti arba visai negauti kiaušinių. Pa
valgę eidavome suptis sūpynėmis, nes džiaugėmės, kad
Kristus prisikėlė ir Judošius ant virvės pasikorė.
Mėgome ir mažas šventes. Net nežinodavome, ką jos
reiškia, tik laukdavome jų.
Per Šeštines mama išvirdavo kiekvienam šeimos na
riui po šešis varškėčius —kleckus.
Po savaitės būdavo Sekminės, ir vėl išvirdavo, tik po
septynis kleckus.
Po pusantros savaitės Dievo kūno šventė Devintinės
jau skyrėsi nuo kitų. Tėvai prie durų prikaldavo porą
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berželių, o mes ganydami karves papuošdavome beržo
lapais ir ramunių vainikais. Žinoma, ne kiekviena kar
vė greit pasiduodavo vainikuojama, bet pasigaudavom
ją, vienas laikydavom, o kitas užnerdavo vainiką. Kai
pargindavome namo karves, kambaryje jau mūsų lauk
davo pamerkta beržo šakelių ir ant stalo garuodavo pil
nas bliūdas kleckų.
Šventėme ir Jonines, nes mūsų kaime buvo trys jau
ni bernai Jonai. Pasiskynę gėlių, vakare eidavome pa
sveikinti Jonų. O vakare būdavo „vakaruškos".
Škaplieriaus (Marijos Škaplierinės —red.) atlaidams
išsiruošdavome į Akmenę. Tai dideli atlaidai. Privažiuo
davo daug žmonių su arkliais, vežimais. Ant šventoriaus
pardavinėdavo ilgus spalvotais popieriukais, niekur ki
tur nematytus saldainius, saldainines pypkes, prie banyčios vartų sėdėdavo eilės ubagų, raišų, vienakių ir mė
lynanosių. Nusipirkdavome ir skanių barankų (riestai
nių su viena skyle —red.). Į atlaidus vykdavome su brič
kele. Arkliui, kad nenuobodžiautų, ratuose būdavo pri
pjautos žolės.O mums, mergelkoms, įdomiausia papuoš
tom bričkelėm pasivažinėti ir saldainius valgyti.
Kas metai važiuodavome į Gruzdžius ir į Šv. Roko
atlaidus. Ten visada važiuodavo ir mūsų mama. Ten bu
vo mamos gimtinė, ten jos mama, brolis, seserys. Po at
laidų pernakvodavome, sočiai pavalgydavome ir kitą die
ną ruošdavomės namo. Kai mamos mama mirė, mūsų
mamytė negalėjo į laidotuves nuvažiuoti, nes namuose
nebuvo kam palikti mažo vaikelio. Prisimenu, kaip tė
vas po laidotuvių parvežė palikimą: kraičio skrynią, o
joje pamenu pagalvę.
Apie ligas, darbus, stebuklus...
Medicinos lygį kaime rodo ir toks faktas kaip kaulų
operacija namų sąlygomis be medikų, o ką jau kalbėti
apie kitokias ligas.
Kartą Joniškiukas Antanas grįžo iš vienuolyno atos
togų ir sumanė pakibinti pussesere Bronę. Apsivilko įš
virkščius avies kailinius, įlipo į medį, po kuriuo ji gany
dama mėgo sėdėti, ir laukia. Kai Bronė, atvariusi į pie
vą karves, atsisėdo į savo mėgstamą vietą, jis tik plumts
kaip maišas prie pat jos. Ji taip nusigando, kad pradėjo
ilgai ir sunkiai sirgti: pradėjo augti jai rožės —negyjančios pūliuojančios žaizdos. Liga pradėjo jai varyti (per
žaizdų vietas) kaulus. Buvo dešimt ar daugiau kartų ma
rinama, tiek pat kartų vedė kunigą. Kai Bronė pradėjo
sveikti, jos tėvas su geležies pjūkleliu nupjaustydavo jai
kojos ir rankos per petį ir šlaunį išlindusius kaulus. Vė
liau kaulai apaugo, žaizdos ėmė gyti. Jos pusbrolis pri
sipažino vienuolynui savo nuodėmę ir gavo leidimą at
sisakyti vienuolyno ir vesti pusseserę Bronę. Nors ir in
validė, ji pramoko siuvėjos amato ir sulaukė su vyru gi
lios senatvės, tik nesusilaukė vaikų. Dabar jie gyvena
Akmenėje, už gastronomo. Bronė pernai pasimirė, o An
tanas dar gyvas. Dabar jiems abiems būtų po kokį aš
tuoniasdešimt metų.

* * *

Gruzdžiuose virdavome barankas, o kuknę kūreni
mui paruošdavome štai taip. Nuimdavo rinkius, įstaty
davo į vidurį stačiai apvali; pagalį, apvyniotą šiaudais, o
aplink pripildavo pilną kuknę pjuvenų, tada pagalį iš
traukdavo ir į tą vietą įmesdavo uždegtą popierių. Šiau
dai užsidegdavo, pradėdavo degti ir pjuvenos. Jos deg
davo iš vidurio tvarkingai į kraštus, ir katilas su barankomis taip virdavo visą dieną.
Mama Vervedžiuose drabužiams plauti naudodavo
pelenų šarmą. Šarmą darydavo taip: krosnį visada kū
rendavome tik malkomis, o pelenus supildavo į kubilą.
Kai reikėdavo plauti drabužius, tuos pelenus apipilda
vo verdančiu vandeniu ir gerai išmaišydavo. Pelenams
gerai nusėdus į dugną, tą švarų, bet riebų vandenį nu
pildavo ir jame plaudavo drabužius.
* * *

Mano baba pasakojo atsitikimą Gruzdžiuose mano
mamai, o mama perpasakojo mums.
Kartą darbavosi baba namuose, pavargusi prigulė
pailsėti ir... užmigo. Pabudusi pažvelgė į kapinių koply
čią, ar dar neprasidėjo visų šventųjų vakarinės pamal
dos. Žiūri, - jau šviesu, šviesu koplyčioje. Na, jau pra
miegojau, pagalvojo, ir tuoj užsimetusi lakatą bėgte nu
lėkė į koplyčią. Uždususi įbėgo, atsiklaupė ir pradėjo
kalbėti poterius. Paskui žvilgt į vieną pusę, į kitą, o ap
link tik vien svetimi žmonės. Paskui pamačiusi ji savo
kūmą, ir ji babą pamačiusi. Atsistojusi ir priėjusi, o ba
ba tuo momentu prisiminusi, kad kūma seniai mirusi.
O ji priėjusi sako: „Biek, vakal, iš če, biek kuo greičiau,
dabar če meldamės tik mas mimsėj.“ Tuoj pašokusi ir
išbėgusi iš koplyčios, bet pajutusi, kad kažkas jau ją ge
nasi. Kiek beįkabindama ėmusi bėgti, bet prieš pat ka
pinių vartus čiupo kažkas ją už lakato ir jį nutraukė, o
baba vienu vėju parlėkusi namo. Kitą rytą pasipasako
jusi kaimynams ir pasikvietusi kartu nueiti iki kapinių,
nes viena jau bijojusi. Visi nuėjo į kapines ir, tik įėję pro
vartus, pamatė gražiai, kruopščiai suskabytą skarą į ma
žus, cukraus gabaliuko dydžio gabalėlius ir supiltus į
vieną smaila viršūnėle krūvele. Tada ji ir pagalvojusi:
jei nebūtų spėjusi pabėgti, ir ją taip būtų suskabę.
* * *

Taip pat man pasakojo, kaip Gruzdžiuose atsirado
Švento Roko paveikslas. Kartą iš kažin kur sudegusios
bažnyčios vežė stebuklingai išlikusį ir šventoriuje atsi
radusį sveiką šv. Roko paveikslą į kitą bažnyčią, bet ne
pamenu kur.
Važiavo ponai su arkliais. Pravažiuojant pro Gruz
džių bažnyčią, prie pat vartų (mat pagrindinis kelias ei
na pro pat bažnyčią ir jos šventoriaus vartus) arkliai ėmė
nebeklausyti, pradėjo žvengti, prunkšti, trypti vietoje,
stojosi piestu ir nė krust.

Ponai pasitarė, kad kažkas negerai arkliams, paveiks
lą reiks užnešti į bažnyčią, o patys ką nors sugalvos. Kai
paveikslą įnešė į bažnyčią ir išėjo iš jos, arkliai buvo ra
mūs ramutėliai ir paklusnūs.
Tada jie paveikslą išsinešė iš bažnyčios, įdėjo į ratus,
jau važiuos, ir vėl arkliai sudurniavo.
Ponai nusprendė, kad šis paveikslas turi likti Gruz
džiuose ir, matyt, yra šventas.
* * *

Dar man mama (Viesulienė Kotryna) pasakojo apie
stebuklą, kuris įvyko jai piemenaujant.
Ji piemenaudama dažnai sėdėdavo, nes nuo mažens
jai labai skaudėjo kojos. Kartą ant kalnelio po medžiu
sėdėjo, ir apėmė ją nuovargis, ėmė mausti nugarą, tai ji,
apžiūrėjusi, kad gyvuliai ramiai ėda, išsitiesė ant kalne
lio ir guli.
Žiūri, kad dangus ėmė mirgėti ir prasivėrė, o ten ne
apsakomas grožis, bėgioja balti žirgai. Ir pasirodė pats
Kristus, ir sako jai:
„Mergele, nueik į bažnyčią, apeik keliais apie alto
rių tris kartus, ir tavo liga pabėgs.“ O dangus vėl suban
gavo ir užsivėrė. Mama sako: „Aš ir apsidžiaugiau, ir
išsigandau pagalvojusi, kaip reikės atsiklaupti, kai taip
skauda keliai, bet vis tiek ilgai nelaukusi nuėjau į baž
nyčią, atsiklaupiau ir, visai pamiršusi skausmus, apėjau
keliais altorių tris kartus, sukalbėjau poterius —ir ligos
kaip nebūta.“ (Bet ji pasakojusi, kad kai užlįsdavusi už
altoriaus, toks paimdavo pasiutjuokis, kad nežinodavo
kur dingti, o juoktis —tai didžiausia šventvagystė.) Ir
tikrai mama pasveiko.

Užrašė Stasys ADOMAITIS
LIFE STORIES

Elena ADOMAITIENĖ,
a painter, primitivist, relates
Elena Adomaitienė is a well-known painter, primitivist
who was bom in the village of Vervedziai in northen Žemai
tija in 1930, at present lives in a little town of Akmenė in
Žemaitija.
In her life story she speaks about her childhood, the way
of painting, her being in nature and being plunged in her
recollections. She studied only for two years at school. The
family of hers was orderly, the parents were good farmers,
but they paid a little attention to studies.
After getting married in 1949, Adomaitienė and her hus
band wanted to get rich. They worked hard building roads,
bringing up their children and building a house of their own.
Adomaitienė in her life story speaks about the troubles
of an ordinary family during the period of independent Lit
huania, the Second World war and in post-war years.
The insight into an artist’s life as being veiy simpply out
side and very deep and complex inside comes to light in her
telling. It is seen from Adomaitienė’s works: she grasps the
veiy essence of eveiy moment in man’s life.
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SKAITYMAI

„Liaudies kultūroje“ spausdintuose M.Lingso,
5. H.Nasro, F.Schuono kūriniuose, skirtuose tradicijos
ir tradicinių vertybių sampratai (1991 Nr. 2, 1992 Nr.
6, 1995 Nr. 5, 1996 Nr. 1), minima ir juntama RENE
GUENONO jtaka. Todėl manome, jog atėjo laikas skai
tytoją supažindinti su pačiu R.Guenonu - vienu žy
miausių modernistinės visuomenės kritikų ir tradicio
nalizmo doktrinos pagrindėjų.
R.Guenonas (1886-1951) gimė Prancūzijoje, ten
baigė filosofijos bei matematikos mokslus. Jaunys
tėje aktyviai dalyvavo jvairių ezoterinių grupių veik
loje, iš kurių pasitraukęs buvo inicijuotas j sufizmą.
Jau pirmojo jo darbo Introduction generate a i'etude dės doctrines hindoues, išleisto 1921 m., esmi
niai bruožai buvo tradicinės doktrinos pagrindimas
ir pasipriešinimas visoms moderniojo mentaliteto ap
raiškoms. Vėliau jis emigravo j Kairą, vedė egiptietę
ir, įsikūręs netoli piramidžių, atvirai išpažino islamą.
Visą gyvenimą Guenonas siekė apsaugoti tradicinę
metafiziką nuo sekuliaraus profaniškojo supaprasti
nimo, priešinosi modernistinio orientalizmo sampra
tai, įkūnijančiai vakarietiškus kultūrinio, ekonominio
dominavimo ir įtakos Rytams siekius, stengėsi pa
grįsti science sacre principus. Individą ir sociumą
nagrinėdamas ne socialiniais ar psichologiniais as
pektais, o metafiziniu ir metaistoriniu požiūriu, jis ko
voja su visa vakarietiškos minties paradigma, siekian
čia pagerinti pasaulį, keičiant išorines civilizacijos for
mas ir žmogų paverčiant vis augančių poreikių ten
kinimo mašina. Esminiai pastarojo šimtmečio Vaka
rų civilizacijos požymiai, anot jo, tai akivaizdus kul
tūros nuosmukis, vertybių desakralizacija, profaniškumo ir kičo triumfas, instinktyvios prigimties sukles
tėjimas, kokybės pakeitimas kiekybe.

Tradicija jam neatsiejama nuo šventumos ir tapati
nama su transcendencijos Apreikštimi bei jos perdava. „Tradicine aš vadinu tokią civilizaciją, - sako Gue
nonas, - kuri grindžiama principais tiesiogine žodžio
prasme, t.y., kurioje dvasinė tvarka viešpatauja virš
kitų, kur viskas, tiesiogiai ar ne, nuo jos priklauso, kur
mokslas ir visuomeninės institucijos yra tik laikini, ant
raeiliai grynai dvasinių idėjų reiškėjai.“ (Orient et Oc
cident. - 1924, p. 150)
Nors Europoje yra grupių, save vadinančių guenoniečiais ir ypač auga susidomėjimas R.Guenono
idėjomis Rusijoje, jis pats nepaliko jokio -izmo, o tik
pabrėžė būtinybę sekti kuria nors gyvąja tradicija ir
priimti tradicinį būties pasaulėvaizdį, vedantį į auten
tišką būties pilnatvę. Jis totaliai atmeta pačius esmin
giausius europietiškojo pasaulėvaizdžio ir apskritai bū
ties elementus. Jau vien todėl jis vertas ypatingo dė
mesio, nes jo asmenyje Vakarai „pjauna šaką, ant ku
rios sėdi.“
Guenono darbai - Oriental Methaphysics, Le Roi
du Monde, Le Symbolisme de la Croix, LHome et
son devenirselon le Vedanta, LEsoterisme de Dante

bei kiti - rašyti tarpukaryje, tačiau ligi šiol neprarado
savo vertės. Priešingai, Vakarų civilizacijos raida dau
gelį Guenono pranašiškų kultūrologinių įžvalgų tik pa
tvirtino. Galbūt jo modernios visuomenės vertinimai ir
išvados gali pasirodyti pernelyg kategoriški ir escha
tologiškai niūrūs, tačiau bet kuriuo atveju juose junta
mas nuoširdus susirūpinimaš dabartine pasaulio būkle
ir kvietimas susimąstyti apie principus ir vertybes, ku
riomis grindžiama nūdienos visuomenės egzistenci
ja. Spausdiname fragmentą iš bene garsiausio jo dar
bo The Crisis of the Modern World, išleisto 1927 m.
Audrius BEINORIUS

Tamsos amžius
Rene GUENON
Hinduizmo doktrina skelbia, kad žmonijos eg
zistencijos ciklą, vadinamą Manvantara, sudaro ke
turi periodai, kuriems slenkant pirmapradis dva
singumas vis labiau nyksta. Šiuos periodus seno
sios Vakarų tradicijos vadino Aukso, Sidabro, Bron
zos ir Geležies amžiais. Dabar mes gyvename ket
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virtajame amžiuje, kuris vadinamas Kali-Yuga ar
ba „Tamsos amžius“, besitęsiančiam e jau 6 tūks
tantmečius ir kelis šimtmečius, tai yra nuo kur kas
senesnių nei vadinamosios klasikinės istorijos lai
kų. Visiems anksčiau buvusios prieinamos tiesos
palaipsniui tampa vis labiau užslėptos ir nepasie

kiamos. Laikui bėgant vis mažėja šias tiesas žinančiųjų, ir, nors „nežmogiškos“ amžinosios išminties
turtų neįmanoma galutinai prarasti, jie apsigaubia
nuo žmonių akių saugančia ir prieigą apsunkinan
čia neįveikiama uždanga. Būtent todėl visur įvai
riomis formomis mes susiduriame su viena ir ta
pačia problema: kažkas, bent jau išoriniam priėmi
mui, atrodo prarasta - tai, ką tikrojo pažinimo ieš
ką privalo patys naujai atrasti. Tuo pačiu hindiškoji
tradicija teigia, jog tai, kas nūn užslėpta, taps regi
ma ciklo pabaigoje, kuris viską tarpusavyje susie
jančio nepertraukiamumo dėsnio dėka taps ir nau
jo ciklo pradžia.
Kyla klausimas, kodėl ciklinis vystymasis yra iš
aukštesnio į žemesnį besileidžiąs procesas? Juk
cikliškumo doktrina visiškai paneigia šiuolaikinės
civilizacijos pažangos idėją. Priežastis ta, jog bet
kokių apraiškų vystymasis neatsiejamas nuo pa
laipsniui stiprėjančio išcentrinio judėjimo, tolstan
čio nuo jį sukėlusio Principo. Nuo aukščiausiojo
taško apraiškos neišvengiamai leidžiasi žemyn, be
to, kaip ir fizinių kūnų, jų judėjimo greitis nuolatos
auga, kol pasiekia ribą ir galutinai sustoja. Šį ap
raiškų skleidimosi procesą būtų galima pavadinti
progresuojančia materializacija, nors paties Prin
cipo išraiška yra grynai dvasinė; mes sakome „iš
raiška“, o ne pats Principas, nes Principas, kurio
esmė pranoksta bet kokias priešybes, negali būti
apibūdintas nė viena priešybes suponuojančia ka
tegorija. Be to, kad būtų patogiau, čia naudoja
mos vakarietiškos „dvasios“ ir „materijos“ sąvo
kos, tačiau jos mums teturi santykinę vertę. Adek
vačiai jas vartoti šiame kontekste galima tik atme
tus šiuolaikinės filosofijos teikiamas interpretaci
jas. Ir visai nesvarbu, ar kalbama apie „spiritualiz
mą“, ar apie „materializmą“, nes abi viena kitą pa
pildančios formos, mūsų nuomone, yra absoliu
čiai nepriimtinos ir bevertės norintiems peržengti
tokio pobūdžio minties sferą. Vienok mes nelinkę
čia gilintis į grynos metafizikos sritį: todėl, pirmiau
sia perspėdami dėl galimo neadekvataus suvoki
mo ir nė akimirkai iš akių neišleisdami esminių prin
cipų, mes vis dėlto naudojamės būtent šiais, ne
itin tiksliais terminais idant palengvintume medžia
gos suvokimą, tačiau tik tol, kol neatitolstama nuo
tiesos, kurią ir norima atskleisti.
Visa, kas pasakyta apie apraiškos raidą, atsklei
džia tik bendrą piešinį; įdėmiau pažvelgus jis atro
do pernelyg supaprastintas ir grubus, nes vysty
mąsi vaizduoja kaip vienakryptę tiesę. Tikrovėje tie
sa kur kas sudėtingesnė. Kaip jau minėjome, tikro
vėje svarbu visame įžvelgti dvi priešingas tenden

cijas: vieną - besileidžiančią, kitą - kylančią, ar, ki
taip sakant, vieną - išcentrinę, kitą - įcentrinę. Pri
klausomai nuo vienos ar kitos tendencijos domina
vimo kinta ir viena kitą papildančios raiškos fazės:
pirma - nutolimo nuo Principo, kita - sugrįžimo į
Principą. Šias dvi fazes galima palyginti su širdies
plakimu arba kvėpavimu (įkvėpimu ir iškvėpimu).
Nors paprastai sakoma, kad šios dvi stadijos viena
kitą nuosekliai pakeičia, vis dėlto jas atitinkančios
dvi tendencijos turėtų būti suvokiamos kaip viena
laikės, tik skirtingo intensyvumo. Pasitaiko, kad, vie
name iš pasaulio raidos ciklų aiškiai vyraujant besileidžiančiajai tendencijai, tarsi kažkas įsikiša ir su
stiprina priešingą - kylančią tendenciją, atstatyda
mas, kiek leidžia konkrečios galimybės, kažkokią,
bent jau santykinę, pusiausvyrą. O šis dalinis pu
siausvyros atstatymas gali padėti sustabdyti ar lai
kinai neutralizuoti nuopuolį (1).
Akivaizdu, jog pateikiamas bendras tradicijos
sklaidos paveikslas suteikia galimybę priartėti prie
kur kas globalesnės ir gilesnės nei visos, šiuolaiki
nius žmones taip viliojančios, „filosofijos istorijos“
koncepcijos. Vienok dabar mes nežadame kalbėti
nei apie šio ciklo kilmę, nei apie Kali-Yugos pra
džią. Mus tiesiogiai domina kur kas siauresnė sri
tis: būtent, paskutinieji Kali-Yugos periodai. Kiek
viename didžiajame periode galima išskirti dalinius
jo etapus. Kadangi kiekvienas etapas yra tarsi viso
ciklo analogas, jis, lyg miniatiūra, atkuria didžiojo
ciklo, kurio dalis jis yra, bendrąją raidą. Tačiau šiuo
atveju nuodugnesnis tyrimas, kaip šis bendrasis
dėsnis realizuojamas konkrečiais atvejais, nuvestų
mus toli už šios studijos ribų. Todėl mes priminsi
me tik kelias kritiškiausias epochas, kurias žmonija
santykinai neseniai nugyveno. Kalbama apie epo
chas, priklausančias vadinamajam istoriniam, šiuo
laikinės „profaniškosios istorijos“ pasiekiamam, pe
riodui. Taip mes natūraliai prieisime prie esminio šios
studijos objekto, nes paskutinė iš šių kritinių epo
chų yra ne kas kita kaip tai, ką įprasta vadinti mo
derniuoju pasauliu.
Gana keista, jog griežtai „istorinis“ (profanine
prasme) periodas prasideda tik VI a. pr. Kr., tarsi
šiame taške egzistuotų įprastais tyrimo metodais
neįveikiamas barjeras, tačiau šiam faktui kažkodėl
neskiriama deramo dėmesio. Iš tikrųjų, būtent nuo
šio meto visuotinai pradedama tiksli ir griežta chro
nologija, o ankstesnes epochas datuoti gana sun
ku ir vienų ar kitų istorinių įvykių laikas gali būti
nustatomas tik kelių šimtmečių tikslumu. Tai bū
dinga netgi tokioms šalims kaip, pvz., Egiptas, ku
rio istorija mums žinoma pakankamai gerai. Šiuo
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požiūriu Kinija yra apskritai išskirtinė šalis: jos is
torija disponuoja gana tolimų epochų liudijimais metraščiais, datuojamais remiantis neabejotinais
astronominiais duomenimis. Taigi dar keisčiau, kad
šiuolaikiniai tyrinėtojai klasifikuoja senąsias Kini
jos epochas kaip „legendines“, „mitines“, tarsi pri
pažindami jas sferomis, kuriose jų pretenzijos į kiek
nors patikimą žinojimą yra bevertės. Tai, kas vadi
nama „klasikine antika“, tai yra „klasikine senove“,
iš tikrųjų tik santykinai yra „antika“ ar „senovė“ ir,
priklausydama tik paskutinei Kali-Yugos atkarpai,
kuri, anot hinduizmo doktrinos, sudaro vieną de
šimtąją visos Manvantaros, yra žymiai artimesnė
dabarčiai nei tikrajai žmonijos senovei. Jau vien
tai gana akivaizdžiai parodo, kokios nepagrįstos
yra šiuolaikinių žmonių pretenzijos į istorinio paži
nimo plotį ir gelmę.
Istorikai be abejonės pasistengs pateisinti savo
nežinojimą, motyvuodami, jog tai susiję tik su rimtų
studijų nevertais „legendiniais“, „mitiniais“ peri
odais. Tačiau toks pasiteisinimas yra ne kas kita kaip
savo tamsumo ir neišmanymo, kurį, galima sakyti,
sąlygoja panieka tradicijai, pripažinimas. Nes, kaip
mes parodysim vėliau, specifinė dabarties pasau
lėžiūra tapati antitradicinei.
VI a. pr. Kr. dėl nežinomų priežasčių beveik vi
sose tautose įvyko žymūs pokyčiai. Pokyčiai, pri
klausomai nuo šalių savitumų, skirtingi. Kartais šie
pokyčiai buvo tradicijos adaptavimas griežtai orto
doksine dvasia prie naujų, pakitusių sąlygų. Pavyz
džiui, taip įvyko Kinijoje: iš pradžių vientisa buvusi
doktrina išsiskyrė į dvi visiškai skirtingas dalis: elitui
skirtą ir nuo intelektualių tradicinių mokslų neatsie
jamą grynąją metafiziką - taoizmą, ir visiems be iš
imties priimtiną ir visas praktinio, ypač socialinio,
gyvenimo sferas aprėpiantį konfucionizmą. Persi
joje tuomet įvyko mazdeizmo adaptacija prie paki
tusių sąlygų, nes tai buvo paskutinio Zoroastro epo
cha (2). Indijoje tuo metu gimė buddhizmas, kitaip
sakant, įvyko sukilimas prieš Tradicijos dvasią, pa
neigiantis bet kokį dvasinį autoritetą ir gimdantis tik
rąją anarchiją etimologine žodžio prasme, t.y. tiek
socialinės, tiek intelektualinės sferos „aukštesnių
principų paneigimą“ (3). (...)
Atlėkime į Vakarus: žydams šis periodas buvo
Babilono nelaisvės metas. Pritrenkia tai, jog trum
po septyniasdešimties metų laikotarpio žydams pa
kako, kad užmirštų net savo raidyną - vėliau jiems
teko atstatinėti Šventąjį Raštą naudojant visiškai ki
tus rašmenis. Galima pateikti daugybę kitų daugiau
ar mažiau panašių pavyzdžių. Mes tik atkreipsime
dėmesį, kad ši data buvo „istorinio Romos periodo“,
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kuris pakeitė pirmųjų valdovų „legendinį“, „mitinį“
periodą, pradžia. Žinoma, kad ir miglotai, jog šiuo
metu prasidėjo neramumai keltų tautose. Bet, ne
sustodami ties šiais faktais, pažvelkime į Graikiją.
Ten VI amžius pr. Kr. tapo vadinamosios klasikinės
civilizacijos pradžia. Būtent ją šiuolaikiniai moksli
ninkai vadina „istorine“, o visi ankstesni periodai lie
ka mažai tyrinėti ir vadinami „legendiniais“ ar „miti
niais“, nors šiuolaikiniai archeologiniai tyrimai ne
kelia jokių abejonių, kad civilizacija tikrąja žodžio
prasme egzistavo jau seniai. Mes turime pagrindą
manyti, kad ši pradinė heleniškoji civilizacija inte
lektualine prasme buvo kur kas įdomesnė nei ją pa
keitusi ir kad šių dviejų civilizacijų tarpusavio santy
kis yra analogiškas viduramžių ir šiuolaikinės Euro
pos santykiui. Tačiau svarbu pažymėti, jog pirmuo
ju atveju tokio absoliutaus atotrūkio kaip antruoju
atveju nebuvo, nes heleniškoji civilizacija iš dalies
adaptavo tradiciją, ypač „misterijų“ srityje. Kaip pa
vyzdį galima paminėti pitagorietiškąją tradiciją, kuri
iš pradžių buvo ankstesniosios orfiškosios tradici
jos restauracija. Pitagorietiškosios tradicijos ryšys
su hiperborietiškojo Apolono delfiškuoju kultu liu
dija jos nenutrūkstamumą ir vienos iš seniausiųjų
žmonijos tradicijų tiesioginį perimamumą. Tačiau,
kita vertus, gana greitai heleniškoje civilizacijoje at
sirado praeities analogų neturinčių elementų, ir bū
tent jie taip negatyviai paveikė visą Vakarų pasaulį.
Mes turime omenyje specifinę mąstymo formą, ka
daise pavadintą „filosofija“ ir išlaikiusią šį pavadini
mą lig šiolei. Ši tema mums atrodo pakankamai svar
bi, todėl pažvelkime į ją įdėmiau.
Sąvoką „filosofija“ galima suprasti gana pozity
via ir tikslia reikšme (kuri iš pradžių ir buvo šiam
žodžiui suteikiama), ypač jei tikra tai, kad pirmasis
ją pavartojo Pitagoras. Etimologiškai ji reiškia ne ką
kita kaip „meilę išminčiai“. Visų pirma tai nurodo
kažkokį pirminį išminties pasiekimo poreikį ir, pla
tesne prasme, šio poreikio sukeltą paiešką, vedan
čią žinojimo link. Taigi „filosofija“ yra tik pirminė ir
parengiamoji stadija, tik judėjimas išminties link; ki
taip tariant, „filosofija“ - šios išminties žemiausią ap
raišką atitinkanti pakopa (4). Vėliau, tarpinę pako
pą pavertus tiksiu ir gimus siekiui išmintį pakeisti
„filosofija“ (meile išminčiai), taigi užmiršti ar igno
ruoti išminties tikrąją prigimtį, ši sąvoka buvo galu
tinai iškreipta. Būtent taip gimė tai, ką galima pava
dinti „profaniškąja filosofija“, t.y. melagingu išmin
ties pakaitalu, kuris yra grynai žmogiškas ir racio
nalus ir siekia užimti tikrosios, tradicinės viršracionalios ir „antžmogiškos“ išminties vietą. Tačiau šios
tikrosios išminties segmentų antikos epochoje dar

buvo išlikę. Visų pirma tai patvirtina misterijų egzis
tavimas, kurių iniciacinis pobūdis neabejotinas. Be
to, pačių filosofų mokymuose paprastai egzistavo
„egzoterine“ ir „ezoterinė“ pusės. Ezoterinė „filo
sofijos“ dalis suteikdavo galimybę pasiekti aukštes
nę įžvalgą, kuri visiškai akivaizdi (nors galbūt nepil
na) keliais šimtmečiais vėlesniuose Aleksandrijos
gnostikų mokymuose. Idant „profaniškoji filosofija"
galėtų pilnai susiformuoti, buvo būtina palikti tik eg
zoterinę pusę ir visiškai atmesti ezoterinę. Būtent
tokios yra šių senovės Graikijoje pirmąsyk išreikštų
mąstymo tendencijų pasekmės, atkeliavusios ir j
modernųjį pasaulį, šioms tendencijoms buvo lem
ta pasiekti maksimumą. Taip išskirtinis racionalisti
nės minties vaidmuo vis augo dar prieš gimstant
„racionalizmui“, šiai nūdienos būdingai pasaulėžiū
rai, kuri ne tik palieka nuošalėje, bet pabrėžtinai ne
igia viską, kas priklauso viršracionalumo plotmei.
(...)
Tame, kas buvo pasakyta, yra vienas labai svar
bus momentas, būtent: šiuolaikinio pasaulio išta
kų reikia ieškoti „klasikinėje“ antikoje. Todėl šiuo
laikinis pasaulis ne itin klysta, pretenzingai save
kildindamas iš graikų-lotynų civilizacijos ir laiky
damas save jos perėmėju. Tuo pačiu derėtų pa
minėti, jog šis ryšys nėra tiesioginis - kopija ne
itin panaši į originalą, nes net klasikinė antika iš
saugojo daugelį intelektualinių ir dvasinių reiški
nių, kurių analogų moderniajame pasaulyje jau ne
berandame. Todėl šios dvi civilizacijos yra du skir
tingi tikrojo žinojimo užtemimo lygmenys. Teoriš
kai galime įsivaizduoti, kad antikinės civilizacijos
nuopuolis turėjo palaipsniui atvesti prie padėties,
daugiau ar mažiau panašios į dabartinę. Tačiau tik
rovėje to neįvyko, nes konkrečiu Vakarų istorijos
momentu prasidėjo kitas kritinis periodas, kuris, it
kompensacija, sukėlė vieną iš aukščiau minėtų da
linės adaptacijos formų.
Tai buvo krikščionybės atsiradimo ir plitimo epo
cha, sutapusi su, iš vienos pusės, žydų išsibarsty
mo procesu, antra vertus - su paskutiniu graikųlotynų civilizacijos etapu. Nepaisant jų reikšmės,
mes tiktai probėgšmomis užsimename apie šiuos
įvykius, nes jie kur kas geriau žinomi nei kiti ir jų
sinchroniškumą pastebėjo netgi patys paviršutiniš
kiausi istorikai. Tam tikri panašūs „klasikinio pasau
lio“ nuopuolio ir šiuolaikinės epochos bruožai gan
dažnai patraukdavo įvairių tyrinėtojų dėmesį. Netgi
nesiimant giliau jų gretinti, tenka pripažinti, jog iš
tiesų panašumas stulbinantis.
Grynai „profaniškoji“ filosofija ėmė vis labiau plis
ti: norint parodyti jos intelektualinio išsigimimo lygį,

pakanka paminėti skepticizmą ir, kita vertus, epikūrietiškąjį ir stoiškąjį moralizmą. Tuo pačiu metu se
nosios sakraliosios doktrinos tapo nebesuvokiamos
ir dėl tų pat priežasčių degradavo į pagonybės tik
rąja žodžio reikšme lygį, t.y. pavirto atviru prietaru,
reiškiniu, kuris, praradęs savo gelminį prasmenį, eg
zistuoja tik kaip išorinė apraiška. Žinomi ir bandy
mai prieš šį nuopuolį sukilti: pats helenizmas sten
gėsi iš įvairių rytietiškų doktrinų, su kuriomis jam
teko susidurti, skolintais elementais įgauti naujų jė
gų. Tačiau šios priemonės jau nebuvo veiksmingos:
graikų-lotynų civilizacija privalėjo baigtis, ir situaci
jai buvo lemta „pasitaisyti“ graikų-lotynų pasauliui
nebūdingomis priemonėmis ir ypatinga forma, šią
transformaciją įgyvendino krikščionybė. Šičia pra
vartu pastebėti, jog neabejotinas ir itin įvairiais as
pektais besireiškiąs panašumas tarp mūsų laikų ir
anos epochos greičiausiai yra vienas iš veiksnių,
atsakingų už nūdienos pasaulyje paplitusį chaotiš
ką „mesianizmą“.
Praėjus neramiam barbarų įsiveržimų periodui,
kurio visiškai pakako senosios tvarkos griovimui už
baigti, keliems šimtmečiams įsivyrauja normali pa
dėtis. Tai viduramžių periodas, apie kurį mūsų am
žininkai, nepajėgūs suvokti tos epochos intelektu
alinės ir dvasinės pilnatvės, yra susidarę tokį iškreip
tą įvaizdį, jog mano jį esant mums kur kas svetimesnį ir tolimesnį nei klasikinė antika.
Mūsų nuomone, tikrieji viduramžiai tęsėsi nuo
Karolio Didžiojo viešpatavimo iki XIV a. pradžios,
kuomet prasidėjo naujas nuopuolis, kuris, įvairiuo
se etapuose įgaudamas pagreitį, tęsiasi lig šių die
nų. Ši data - XIV a. - yra tikroji šiuolaikinės krizės
pradžia. Tai paties krikščioniškojo pasaulio, su ku
riuo viduramžiais Vakarų civilizacija buvo esmiš
kai tapatinama, griūties pradžia. Tuo metu lygia
grečiai formuojasi „nacijos“ ir nyksta glaudžiai su
viduramžių krikščionybe susijusi feodalinė siste
ma. Taigi šiuolaikinio periodo pradžią galime pa
stūmėti dviem šimtmečiais atgal nuo istorikams
įprastinės datos. Renesansas ir reformacija - pir
mosios prieš tai vykusio nuopuolio pasekmės. Jos
toli gražu neatstatė normalios padėties, priešingai
-ženklino dar gilesnį nuopuolį, galutinai įtvirtinusį
atotrūkį nuo Tradicinės Dvasios. Atgimimas įkūni
jo savimi šį atotrūkį mene ir moksle, reformacija religijos srityje, nors tai būtent ta sritis, kuriai šis
reiškinys priešiškiausias.
Tai, ką mes vadiname Atgimimu, kaip jau minė
jome aukščiau, buvo visai ne atgimimas, o dauge
lio reiškinių mirtis. Tvirtindami sugrįžtą prie graikųlotynų civilizacijos vertybių, jie vis dėlto perėmė tik
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pačią paviršutiniškiausią jos sferą, tik tą, kuri galėjo
būti atspindėta rašytiniuose šaltiniuose. Kad ir kaip
būtų, šis nepilnas sugrįžimas buvo dirbtinis, nes bu
vo atstatomos tik išorinės formos, kurias gyvybės
dvasia paliko jau prieš kelis šimtmečius. Dėl vidu
ramžių tradicinių mokslų, tai jie po kelių paskutinių
jų apraiškų maždaug tuo laikotarpiu nesugrąžina
mai išnyko kaip ir kitų įvairių kataklizmų sunaikintų
civilizacijų mokslai. Tačiau šį kartą jų vietoje neatsi
rado nieko. Nuo tada egzistuoja tik „profaniškoji fi
losofija“ ir „profaniškasis mokslas“, kitaip sakant,
visiškas tikrojo intelekto neigimas, pažinimo apri
bojimas žemiausiu lygiu, empirinis ir analitinis su
Principu nesusijusių faktų tyrimas, skendėjimas ne
reikšmingų detalių gausoje, nepagrįstų, viena kitą
nuolat paneigiančių hipotezių kaupimas ir tik siau
ro praktinio panaudojimo link vedantys fragmentiš
ki požiūriai. Būtent šioje grynai praktinėje srityje ir
reikėtų ieškoti vienintelio šiuolaikinės civilizacijos
pranašumo, tačiau jis toli gražu nekelia pavydo, nes
išskirtinis dėmesys praktinei reikalų pusei visų kitų
sąskaita suteikė šiai civilizacijai ypač materialų po
būdį, ją iš tiesų paversdamas monstru.
Tuo pačiu stebina tai, kad taip greit buvo užmiršta
viduramžių civilizacija. Jau XVII a. žmonės neturėjo
nė menkiausio supratimo apie tai, kokia buvo ši epo
cha, ir išlikę paminklai jiems neturėjo jokios intelek
tualios ar bent estetinės vertės. Tai savaime pakan
kamas jrodymas, kaip iš esmės per šį trumpą laiką
pakito visuomeninė sąmonė. Mes nenagrinėsime
priežasčių - o jos gana sudėtingos, - sukėlusių to
kius radikalius pokyčius, jog neįmanoma įsivaizduo
ti, kad tai vyko savaime, be niekieno valdančios va
lios, kurios tikroji prigimtis išlieka mįslinga. Čia de
rėtų paminėti su tuo besisiejančias labai keistas ap
linkybes: pvz., kai konkrečiais istorijos periodais, pri
sidengus naujais atradimais, populiarinami seniai
žinomi dalykai, nors šis žinojimas nebuvo visiems
prieinamas, nes būdavo saugomasi, kad viešinimo
sukeltos negatyvios pasekmės nepranoktų jų tei
kiamos naudos (5). Neįmanoma patikėti, kad mi
tas, pateikiantis viduramžius kaip tamsius, barba
riškus ir demoniškus, susiformavo savaime ir kad
mūsų amžininkų atliekama akivaizdi istorijos falsifi
kacija vyksta be jokio išankstinio plano. Tačiau mes
nesigilinsime į šį klausimą, nes, kad ir kaip šie pro
cesai būtų vykę, mūsų tikslas išsiaiškinti, kokie jų
rezultatai.
Atgimimo epochoje egzistavo labai populiarus
terminas, kuriame jau anuomet glūdėjo visa mo
derniosios civilizacijos programa. Šis terminas „humanizmas“. Atgimimo atstovai iš tiesų siekė vis
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ką priderinti prie žmogiškųjų proporcijų, pašalinti
bet kokius aukštesnius principus ir, simboliškai ta
riant, neva dėl žemės užkariavimo nusigręžė nuo
Dangaus. Senovės graikai, kurių pavyzdžiu, kaip
jiems atrodė, jie sekė, niekuomet netgi paties gi
liausio intelektualinio nuopuolio metu taip toli ne
nuėjo, jiems niekad pagrindinio vaidmens nevaidi
no grynai utilitariniai siekiai. Humanizmas yra pir
moji forma to, kas vėliau tapo šiuolaikiniu „laicizmu“ - grynai sekuliaria pasaulietine pasaulėžiūra.
Siekdama viską sumažinti iki žmogaus mastelio ir
iškelti jį kaip galutinį tikslą, šiuolaikinė civilizacija
įžengė į nuolatinių nuopuolių ir degradacijų kelią,
kuris atvedė prie orientavimosi į žemiausius žmo
gaus principus ir jo grubiausių materialiausių po
reikių tenkinimą, o tai jau savaime gana iliuzinis tiks
las, nes civilizacija nuolat gamina kur kas daugiau
dirbtinių poreikių nei gali juos pati patenkinti.
Ar pasieks šiuolaikinis pasaulis kelio, kuriuo žen
gia, fatališką pabaigą? Ar dar prieš įpuolant į pra
garmę įsiterps taisančiosios jėgos, kaip kad įvyko
graikų-lotynų civilizacijos nuosmukyje? Mes mano
me, kad sustoti pusiaukelėje neįmanoma, ir, anot
visų tradicinių doktrinų, mes įžengėme į paskutinę
Kali-Yugos stadiją, į tamsiausiąjį „tamsos amžiaus“
periodą, į disoliucijos epochą, iš kurios išeiti galim
tik baisiu kataklizmu. Tokioje situacijoje mums rei
kalingi ne daliniai pokyčiai, o pilnas ir radikalus kismas. Chaosas ir anarchija taip plačiai pasklido ir
pasiekė tokį lygį, jog pranoko visas anksčiau žino
tas ribas. Pradedant Vakarais, tai gresia visam liku
siam pasauliui. Mes galime būti tikri, kad šių jėgų
triumfui lemta būti laikinu ir iliuziniu, tačiau šiandien
jis toks totalus, kad tampa pačiu rimčiausiu pasta
rajame žmonijos cikle įvykusių siaubingų krizių žen
klu. Argi mes dar nepasiekėme šventose Indijos
knygose minimo ciklinio etapo, „kuomet visos kas
tos sumiš ir netgi tradicinė šeima išnyks“? Pakanka
apsidairyti, kad įsitikintum, jog tai šiandien ir vyks
ta, ir pamatytum visame kame gilaus išsigimimo,
Evangelijoje vadinamo „ištuštėjimo šleikštuliu“, po;
žymius. Mes negalime neįvertinti šios situacijos. Ją
verta suvokti tokią, kokia ji yra - be optimizmo, ta
čiau ir be pesimizmo, nes, kaip jau aukščiau minė
jome, senojo pasaulio pabaiga tuo pačiu bus nau
jojo pradžia.
Šie apmąstymai iškelia klausimą: kokia gi šių pe
riodų egzistavimo priežastis? Iš tiesų, kokios ne
normalios atrodytų mūsų sąlygos, jos yra bendros
reiškinių tvarkos sandas - tos vieningos tvarkos, ku
rią, anot Tolimųjų Rytų tradicijos, sudaro dalinės ir
santykinės netvarkos. Kad ir kokia tragiška ir baisi

būtų mūsų epocha, ji privalo, kaip ir kitos, turėti sa
vo teisėtą vietą bendroje žmonijos vystymosi rai
doje, ir jau pats faktas, kad ją išpranašavo tradici
nės doktrinos, yra tvirtas to įrodymas. Visa, ką mes
pasakėme apie bendras bet kokio raiškos ciklo ten
dencijas, mums paaiškina tikrąją reiškinių būklę ir
įtikina, kad anomalija bei netvarka žiūrint iš univer
salesnio ir kur kas aukštesnio taško tampa neišven
giamo ir lemto dėsningumo pasėka. Pridursime:
kaip ir kiekvienas pokytis, perėjimas iš vieno ciklo j
kitą vyksta tik visiškoje tamsoje. Tai kitas itin svar
bus dėsnis, turintis daugybę papildymų, tačiau de
talus jo nagrinėjimas mus nukreiptų nuo pagrindi
nio tyrimo objekto (6).
Tačiau tai dar ne viskas. Dabartinis periodas tai įvairių galimybių radimasis, galimybių, kurios su
daro mūsų ciklo potencialą. Kad ir kokio žemo ran
go palyginti su bendrąja hierarchija jos būtų, visos
be išimties realizuojasi joms dėsninga tvarka. Čia
galime pridurti, jog, pasak tradicijos, paskutinei cik
lo fazei būdina susirinkti viską, kas ankstesnėse fa
zėse būdavo neigiama ar atmetama. Tai puikiai api
būdina būtent mūsų civilizaciją, gyvenančią tik tuo,
kas ankstesnėms civilizacijoms atrodė beprasmy
bė. Kad tuo galutinai įsitikintume, pakanka žinoti,
kaip nūn dar išlikusios Rytų civilizacijos vertina va
karietišką mokslą ir jo gamybinį pritaikymą. Kad ir
kokios būtų išsigimusios šios žemosios žinojimo for
mos, vis dėlto jos turi kada nors realizuotis. Vienok
tai vyksta tik tikrajam intelektualumui išnykus. Anks
čiau ar vėliau turi būti atlikti praktiniai tyrimai, siau
riausia žodžio prasme, tačiau šiais tyrimais užsiimti
galime tik epochoje, radikaliai priešingoje pirminio
dvasingumo epochai, ir tai gali atlikti tik žmonės,
taip giliai panirę į materialias problemas, jog visa,
kas aukščiau šios sferos, į jų akiratį nepakliūna. Kuo
labiau jie siekia eksploatuoti materiją, tuo labiau tam
pa jos vergais, pasmerkdami save vis augančiam
skubesiui bei nuolatiniam ir beprasmiškam rūpes
čiui, skendimui daugyje, vedančiame į galutinę disoliuciją.
Tokia bendrais bruožais ir esmingesniais mo
mentais yra tikroji šiuolaikinio pasaulio būklė, tačiau
reikėtų aiškiai suvokti, kad šis paaiškinimas toli gra
žu nėra šio pasaulio pateisinimas. Net jei liga neiš
vengiama, nuo to ji netampa sveikumą. Galiausiai,
jei blogis netiesiogiai tarnauja gėriui, jis nepaliauja
būti blogiu. Atkreipkime dėmesį, jog čia sąvokas
„gėris“ ir „blogis“ vartojame tik todėl, kad būtume
geriau suprasti ir nesuteikiame šiems žodžiams jo
kios specifinės'„moralinės“ prasmės. Neišvengia
mai egzistuoja dalinės netvarkos, kaip būtinas uni

versalios tvarkos elementas, tačiau netvarkos peri
odas pats savaime primena monstrą, kuris, nors jo
gimimas ir nulemtas konkrečių gamtos dėsnių, vis
dėlto yra išsigimimas arba veda į kataklizmą, kuris,
būdamas dėsningo proceso grandimi, vis dėlto iš
lieka išimtimi, anomalija ir patologija, šiuolaikinė ci
vilizacija, kaip ir visi kiti reiškiniai, turi savo egzis
tencijos priežastį, ir galime pasakyti, jog ji yra tai,
kas ir turėtų būti, kad ji gimė numatytu metu ir jai
skirtoje teritorijoje. Tačiau tai nedraudžia jos vertinti
ir teisti, nes, anot dažnai itin laisvai interpretuojamų
Evangelijos žodžių: „Išsigimimui lemta ateiti į pa
saulį, tačiau vargas tiems, per ką jis pasireikš“.
NUORODOS:
1. Tai siejasi su dieviška „išsaugojimo“ funkcija, kurią hinduistų tradicijoje įkūnija dievas Višnus. Dar detaliau ji už
fiksuota Avatarų ar Dieviško Principo „nužengimo“ į ap
raiškų pasaulį doktrinoje.
2. Derėtų paminėti, kad Zoroastro vardas nesiejamas su ku
ria nors atskira asmenybe, jis žymi konkrečią funkciją, pra
našišką ir įstatymų leidžiamąją. Egzistavo keletas Zoroastrų, gyvenusių įvairiose epochose. Tikėtina, jog ši funk
cija buvo kolektyvinė, kaip, pavyzdžiui, Indijoje Vyasa. Se
novės Egipte Toro ar Hermio vardais buvo žymimi visos
žynių kastos tekstai ar darbai.
3. Buddhizmo problema ne tokia paprasta, kaip gali atrody
ti iš šio trumpo pastebėjimo. Įdomu tai, jog patys hinduistai, kai tai liečia jų pačių tradiciją, visuomet smerkia buddhistus. Vienok paties Buddhos atžvilgiu jie visai kitaip nu
siteikę, daugelis jį taip gerbia, kad laiko devintuoju Avataru. Ir dabarties buddhizme svarbu išskirti Mahayaną ir Hinayaną. Apskritai, galėtume sakyti, jog Indijos buddhizmas akivaizdžiai skiriasi nuo buddhizmo už jos ribų. Pa
čioje šalyje po karaliaus Ašokos valdymo jis palaipsniui
visai užleido savo pozicijas.
4. Tarp „filosofijos“ ir išminties egzistuoja toks pat santykis
kaip taoizmo tradicijoje tarp „gabaus žmogaus“ ir „trans
cendentinio, ar tikro, žmogaus“.
5. Mes paminėsim tik du tokio pobūdžio faktus, turėjusius
rimtas pasekmes: tai vadinamasis knygų spausdinimo iš
radimas, kurį senovės kiniečiai žinojo gerokai prieš Kris
taus erą, ir „oficialus“ Amerikos atradimas, nors su šiuo
kontinentu dar viduramžiais egzistavo kur kas glaudesni
nei dabar manoma ryšiai.
6. Šį dėsnį Eleuzinijų misterijose vaizdavo kviečio grūdo sim
bolika. Alchemikai tai vadindavo „puvimu“ (putrefakcija)
ir simbolizuodavo juoda spalva - nigredo, žyminčia „Di
džios veiklos“ pradžią. Krikščionių mistikai šį dėsnį vadi
no „tamsiąja sielos naktimi“, taikydami jį dvasinei esybei,
kylančiai į aukštesnius būties lygmenis. Galima būtų pa
teikti ir daugelį kitų pavyzdžių.

Vertė Audrius BEINORIUS
Rene Guenon. The Crisis of Modem World.
- London, 1942. - R 10-30.
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ŽM O N ES PASAKOJA

Jei sapnuoju, kad turiu ką sunkiai dirbt ar ką, tai
žentas visadu ateina padėt... tankiai ateina padėt...
* * *

Sapnai

Išmaudžiau vienųkart vaikus. Gulim an taptano
ir mislinu sau: „Kaži, jis žino, kad aš jo vaikus augi
nu?“ Klausau per lubas, tik kas brakšt, brakšt ir ei
na! Tai pavakarį.
* * *

Ona PAJAUJUTĖ-VINIKAITIENĖ, g. 1922 m.
Šeipiškių k. Seinų apskr.
Kap man buvo. Susapnavau tėtį. Jis man: „Tik
tam žmogų duok. Ubagui Šneideriui duok. Jis už
mane labai meldėsi.“ Aš jam nunešiau mėsos, duo
nos. Aš jam tep sakau: „Tėtį susapnavau.“ „Aš kas
dien einu an mišių šventų. Vis kiekvienas mišias iš
klausau ir už savo visus pažįstamus meldžiuos.“

Tep i kap man buvo. Bulius sudraskė mano nabašnyko žento seserį. O jau žentas buvo mirįs. Ne
galėjau tep pergyventi, kode ji tokia vargšė. Ir vienųnakt sapnuoju, kad ateina ji pas mani vienmarš
kinė. Marškiniai vietomis kruvini (kap jau jų bulius
tus sudraskė, tai aš mateu jų; tai paskum negalė
jau...). Plaukai išlaisti. Basa. Veda ji man už rankų...
- Adele, aš da noriu Antano (žento vardas) vai
kų paaugyt.
- Ir aš norėjau vaikų augyt.
- Antano vaikai maži liko.
- Ir mano liko...
Dakuščijau jai. Kad per daug nedaėsdinėt.
- Nu tai tuokart paliksiu.
Ir, rodosi, nuvė. Platus platus kelias. Medžiai to
kie išsodyti, o vėjas tik jos plaukus vėdavo.
Nubudau. Sukalbėjau „Aniuolas dievo“ ir pagal
vojau: „Niekad taip jos negailėsiu.“

Sapnavau. Matau, kaip eina keliu žentas. O ma
duktė jau buvo ištekėjus už kito. Eina keliu. O anū
kus aš jau auginau.
- Kodėl neužeini?
- Ba užpykįs.
- Kode?
- Tu žinai kode.
(Tai jau jis užpykįs, kad jau ma duktė už kito ište
kėjo...)
* * *
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Nieks nežino, kap ty yra. Bet aš savo mamų po
smerces kap gyvų sapnuoju. Šluoju aš pirkių. Šluo
ju, šluoju. Žiūriu, pareina mama. Sakau: „Sėskit.“ O
ji man: „Neturiu laiko. Trumpas laikas. Tu nori an
mišių duot prieš Visus Šventus.“ Triskart va te va
pasakė. „Aš duosiu už tėtį, už žentų ir už jus.“ „Už
juos nereikia, o aš dar labai kenčiu.“ Pasakė ir nu
vė. „Už juos tai, - sako, - nereikia. O aš dar labai
kenčiu.“ Tai aš nuvėjau bažnyčion ir tik už jų užpirkau. Ir daugiau nesapnavau. Tai gal dešimt metų
atgal aš taip sapnavau.
* * *

Tai ma šeiminykė pasakojo, ku aš pas jų tarna
vau. Aš jų dėdieni vadinau, ba ji mano birmavonės
mama buvo. Šeščiaviavičienė Marė. Tai ji pasako
jo:
- Mano anyta... Tai aš jos nepažinojau. Ba ji jau
buvo mirus. Susapnavau: kokia moteris atė in man
ir sako: „Ar žinai, kas aš? Aš Igno mama. Kap užaisi
an aukšto, pirmas krakas nuog čyto po dešinei, tai
ten užkišta mano gintariniai karoliai. Kap linus brau
kiau, tai jiej nutrūko. Aš surišau ir padėjau tynajus.“
Atsibudau ir sakau vyru: „Ar nenešiojo ta mama ka
rolių gintarinių?“ „Nu nėšio.“ „Kap ji man liepė: užaik an aukšto ir paimk.“ „Kap ji liepė, tai ir aik.“ „Nor
sapnam netikėsiu, bet aisiu.“ Aš užlipus an aukšto
ir pažiūrėsiu. Užlipu. Randu. Akurat, sako, karoliai
gintariniai. Galvoju: imt - neimt. Ale, sako, sapna
vau, kad liepė. Ateinu in Ignų ir sakau: „Radau.“
„Aik, aik.“ „Pažiūrėk.“ „Nu jos.“

Anelė Stefanija MARAUCKIUTĖ-ZANSAVIČIENĖ,
g. 1911 m. Raistinių k. Punsko valsč.
Dveji metai kap sapnavau. Pači užmigau ir mie
gojau. Ir sapnavau, kad aš numirau. Numirau irviskų jau matau, ir girdzu viskų. Kas darosi, žiūrau,

kap žmonės suvėj, kap giedoj, kap mani in bažny
čių nešė. Nu ir paskui nuvežė in bažnyčių, iš baž
nyčios. Aš viskų matau. Viskų matau. Nuvežė mani
in kapines jau. Indėjo jau in tų duobj. Aš viskų ma
tau, kap sakyt. Indėjo, ėmė žemėm an many. Tai aš
pasidarau lyg kokis paukštis. Ir nulėkiau ty nežnau
ar in dangų, ar in peklu. Nežnau, kur aš ėjau. Ir tep
uot, sakau, užsikėliau, tai uo šit drebėjau...
Paskum palaukit. Paskui aš kap tas paukštis nulakiau jau ty aukštai in tuos namus. Toki dzideli na
mai. Dzidesni kap mano šiciej aplinkui. Dzvi mote
rys arty mergiščios stovi prie tai mašinai ir dzvi skavrados ty degina. Viena an vienos, kita an kitos. Vie
na kap pridegino tų skavradų, tai kap dau man va
šičia va (rodo dešine ranka prie širdies), kap pri
glaudė, su tuoj skavradų. Tai aš jau nukenteu. Sa
kiau gal jau tokį pečincį duoda jau danajus jau. O
paskui kita kap paėmė, kap dau man va čia va (ro
do dešine ranka prie dešinio smilkinio). Šitoj vietoj,
galvoj. Kap šiandien matau. Tai aš kap šokau iš mie
go, tai va šitaip drebu. Tai ne vienam pasakoju. Tai
baisu buvo. Ale tep prisisapnuok. Sako, mislini. Tai
to nemislini žmogus apie tai.
R.B. „Tai kas tos moterys buvo?“
A.Z. „Tai aš nežinau. Tai pekloj ar danguj buvo.“
R.B. „Nepažįstamos?“
A.Z. „Ne. Nieko nešnekėjo.“
A.Z. „Kap priglaudė man prie to. Tai aš sakiau,
kad jau kokį kad tai kokį numerį duoda, priima in
tų... O paskum galvų priglaudė kap tokį karštų, tai
kap aš šokau iš miego.“

verkiu. Gal kokį mėnasį čėso negulėjau namie...)
Su baltais marškiniais inlakia. Sako:
- Mama, duokit greičiau man...
Ale kų duoc?.. ir atsibudau. Praplėšiu akis - ir
durys uždarytos. Ir nėr... ale va te va kap gyvas,
... ale kų duoc, tai nežnau... Ir gatava...

* * *
Po šermenų, navet, gal nedėlia, eina jis su drau
gais in ežerų. Vėl.
- Eik tu, eik tu. Vėl susirgsi, - sakau, o jis tai cik
mostelėjo ranku ir visa.
Ir daugiau tai aš jo ir nesapnavau.

Adelė KRAKAUCKIUTĖ-GRIGUCIENĖ,
g. 1930 m. Žvikelių k.
Kai mirė ma kaimynas... mažumi ar ty teisybė,
tai nežnau. Ba niekas nepripažįsta. Mūs kaimynas
dažnai ateitinėj in mus. Možna su juom gerai gyve
no. Nei kų už piktybų laikė, nei kų. Nu, ir apsirgo jis.
Tai gal trys valandos nakciu buvo. Tai šaukė kas
mani: „Adele!“ „Ko?“ Ir prabudau. Ir mirė. Kap švie
tėsi. Tai nežnau...

* * *
Vyro sesuo gyvena Amerikoj. Tai jos vyras kap
mirė, girdėjau aš, kad in langų kas braškina. Aš gu
lėjau. An ryt gavom telegramų.
* * *

Ona VALINČIENĖ, g. 1908 m. Taklinavo k.
šiuo metu gyvena Šeipiškių k. Seinų apskr.
Pasakoja, kai numiršta motka ir palieka vaikus,
tai pareina ir žindo ty juos, viskų.

Vienas Susiedas budavojosi namus. Atėjo in jį
žmogus daryc pečių. Gulėjo jis stuboj paguldytas,
ryti ir sakys: „Kas čia yra, kad tris kartus mani kėlei.
Kelkis valgyc.“ „Kad nekėliau.“ Tai tų vakarų seseres vyras mirė.

* * *
Ma brolis kai numirė, tai dažnai, sapnuoju, atei
na, tai ko prašo. (Jis navet dar gyvas būdamas pradėj gere denatūratų, nu va, mėlynukų). Tai ateina ir
prašo to mėlynuko. Ir sapnuoju tep, kap namie visadu vaikščiojo apsrengįs.

Turėjau sūnų. Tenžic liga, ir šešiolikos metų mi
rė. Sapnuoju, kap maliukas, kap mokyklon ėjo. Su
skarom apraišiotas. (Vienų sykį po šermenų... ale
kaip aš jo verkiau... jo... pareinu vakari iš darbo ir

Kap jo (vyro) tėvas numirė, tai mėnasį čėso sap
navau, kap sveikas ėjo, darė viskų... tai mėnasį čėsų. Paskui pameteu.
Užrašė Rita BALKUTĖ,
Gintaras PLYTNIKAS 1985 08.

PEOPLE’S DREAMS
This time people tell us their strange and horor
dreams in the chapter named „People narrate“.
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V. BALČIŪNAS, L. DONSKIS, Z. KELMICKAITĖ,
I. LUKŠAITĖ, J. MIKUTAVIČIUS, K. STOŠKUS,
A. VYŠNIAUSKAITĖ, |n . VĖLIUS Į.
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