Tapatumas, administravimo
filosofija ir kultūros intymumas
Auksuolė ČEPAITIENĖ
Tapatumo temą pradėčiau giliai į atmintį įstrigusiais Donnos J. Haraway žodžiais, pasakytais visai
kitame kontekste ir ne apie tapatybę, o apie giminystę: „Man iki gyvo kaulo įgriso jungtys ir sąryšiai
per giminystę ir „šeimą“, aš ilgiuosi solidarumo
modelių, žmogiškojo bendrumo ir skirčių, atsirandančių iš draugystės, darbo, iš dalies – iš bendrų
tikslų, sunkiai išgydomo kolektyvinio skausmo, neišvengiamo mirtingumo ir nuolatinės vilties...“1 Tik
žodžius „giminystė“ ir „šeima“ čia keisčiau žodžiu
„tapatumas“, ir tai būtų puiki įžanga šiam pokalbiui. Bet nujaučiu, kad toks požiūris nustebintų.
Įvaizdžio formavimas ir tapatumo paieškos jau kuris laikas Lietuvoje yra ypač aktuali tema, sulaukusi daugybės mokslinių tyrimų, akademinių studijų,
intelektinių svarstymų, viešų diskusijų ir įvairiausių,
brangiai kainuojančių projektų. Tad tikimasi, kad
bet kuris naujas pasvarstymas šia tema turi produktyviai prisišlieti prie jau esamos diskusijos ar aktyviai
įsijungti į ją. Tuo labiau, kad beveik dvidešimt metų
besitęsiantis posovietinių politinių ir socialinių pokyčių laikotarpis, sujudinęs žmones ir visuomenę
ligi pat socialinių ir kultūrinių gelmių, sureikšmino
asmeninius ir grupinius tapatumus ir pateikė gausios etnografijos.2 Kita vertus, kritinis požiūris į tapatumą tarsi nesiderina su mano pačios veikla – juk
atlieku etnografinius tyrimus Lietuvos istorijos institute pagal kryptį, kuri vadinasi „Etnologija: kultūrinis, socialinis ir teritorinis tapatumas“, dalyvauju
programoje „Tapatybė erdvėje ir laike: lokalios bendruomenės (2007–2011, vadovė dr. Vida Savonia
kaitė)“, esu parašiusi darbų tapatumo tema.3 Tad
kritiškumas atrodo nelogiškas. Tačiau žvelgiant dalykiškai, akivaizdu, kad bet kuris tyrimas ar akademinė diskusija ir yra kritinis nusistatymas tiriamojo
reiškinio atžvilgiu. Kritiškumas (nepainioti su kritikavimu ir primygtinomis neigiamų bruožų paieš-

komis) yra tą reiškinį sureikšminantis ir dekonstruojantis veiksmas, o išvados ir apibendrinančios
mintys jokiu būdu nėra rekomendacijos jį plėtoti,
bet jo probleminė analizė, atskleidžianti reiškinio
gilumoje ir aplinkoje glūdinčias sąsajas. Tokiu atveju turimas omenyje ne lietuviškojo tapatumo turinys ar jo vertinimai, bet tapatumas kaip socialinis
ir kultūrinis reiškinys. Taigi ir šio pasakojimo tikslas
būtų pažvelgti į tapatumą kaip į teorinę etnologijos
ir socialinės antropologijos kategoriją ir aptarti jo
santykį su kultūra – paradigminiu šių abiejų mokslo
krypčių konceptu. Kaip matyti iš socialinės antropologijos darbų, būtent tapatumo santykis su kultūra
ir yra viena iš jautresnių šios temos vietų.

„Tapatumo“ sąvoka ir disciplinų skirtumai
Sąvoka „tapatumas“ (tapatybė, identitetas)
reiškia susitapatinimą arba panašumą (ir savitumą).
Tai psichologijos mokslo aplinkoje susiformavusi ir
Eriko H. Eriksono „atrasta“ koncepcija.4 Ji suprantama kaip asmens savęs suvokimas ir tęstinumas
ir yra vidinis žmogiškasis reiškinys. Tapatumas – tai
esminių asmenybės būdo bruožų, įgytų dažniausiai
vaikystėje, vientisumas; bruožų, kurie, kai yra integruojami, tampa ir fiksuoti. Teigiama, kad tapatumas
padaro žmogų asmeniu ir veikiančiu individu. Ir priešingai, asmens nenuoseklumas, t.y. nesusitapatinimas su savimi, netapatumas laikomi sumaištimi ar
net psichiniu susirgimu.5 Taigi ego tapatybės pojūtis
yra sukauptas žmogaus pasitikėjimas, kad praeityje
išsiugdyta vienovė ir tęstinumas dera su vidiniu tos
vienovės ir vientisumo turiniu, kurį jam priskiria kiti
žmonės.6
Socialiniuose moksluose tapatumo sąvoka vartojama socialinio, kultūrinio ir etninio tapatumo
prasmėmis, t.y. asmens ar grupės susitapatinimui
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su socialine pozicija, kultūrine tradicija ar etnine
grupe. Ypač daug dėmesio tapatumo klausimams
skirta sociologijoje, kuri, beje, kultūrą, nepaisant jos
įvairovės, suvokia integruotai kaip elementus ir vertybes, bendras visuomenės nariams ir leidžiančias
bendradarbiauti ir bendrauti.7 Anthony Giddensas,
„Sociologijos“ vadovėlio skyriaus „Kultūra ir visuomenė“ skyrelyje apie socializaciją apibūdindamas sąvoką „identitetas“,8 teigia, kad sociologine prasme
identitetas – tai žmonių nuomonė apie pačius save
ir sau prasmingus dalykus. Identitetas yra susijęs su
lytimi, seksualine pakraipa, pilietybe, tautiškumu ar
etniškumu ir socialine klase: jis skiria dvi identiteto
rūšis: socialinį identitetą ir savimonės (arba asmeninį) identitetą. Socialinis identitetas, anot A. Giddenso, nurodo savybes, kurias individui priskiria kiti,
ir atskleidžia, kuo individai panašūs vienas į kitą. O
savimonės identitetas susijęs su savikūros procesu,
kuriuo asmuo formuoja savo unikalų savimonės pojūtį ir santykį su aplinkiniu pasauliu. Tai individualumą
akcentuojantis pasirinkimo procesas, kuris atitolina
mus vienus nuo kitų kaip atskirus individus. Autorius
pabrėžia beprecedentines šiandienos galimybes formuoti save ir kurti savo identitetus,9 kur nuolatinis
savęs „darymas“ ir „aš“ kaip refleksyvinis projektas
– mes esam ne tokie, kokie esame, o tokie, kokius
save padarome – yra konceptuali jo esmė.10 Tad asmeniniai tapatumai yra procesai ir laiko struktūros,
kur tikslingumas ir intencijos išsiskleidžia vidiniame,
socialiniame ir istoriniame laike ir tam tikruose socialiniuose žinių rinkiniuose, pavyzdžiui, biografinėse schemose.11 Socialinis tapatumo konstravimas ir
„aš“ trajektorija yra modernybės reiškinys ir diskursas, neatsiejamas nuo globalizacijos ir lokalizacijos
procesų, vykstantis galios santykių kontekste ir pats
savyje talpinantis galias.12 Taigi tapatumo kategorija, atrodo, yra kažkas žymiai daugiau nei konkretų
reiškinį įvardijanti sąvoka – tai yra tam tikra teorinė,
episteminė ir politinė perspektyva, atskleidžianti tai,
kas vyksta su individais ir tarp individų, savitai matanti gyvenimo „lūžius“, stilius ir tvarkas, konceptualizuojanti visuomenės transformacijas, prieštaringą
ir konfliktišką raidą, atrandanti alternatyvius socialinius judėjimus ar nacionalinės krizės požymius.13
Nemažai vietos ir darbų tapatumo temai skirta
ir socialinėje antropologijoje ar etnologijoje. Tačiau,
anot Thomaso H. Erikseno,14 į kryptis, kurios, pavyzdžiui, tyrinėdamos etniškumą, koncentravosi ties
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tapatumo aspektu, antropologai ilgą laiką žiūrėjo
skeptiškai. Nes socialinės antropologijos objektas
yra procesai, kurie vyksta tarp žmonių, o susitapatinimas yra reiškinys individo viduje. Vis dėlto esama
ryšio tarp socialinių procesų ir asmeninių susitapatinimų. Tapatumo sąvoka antropologijoje dažniausiai suprantama kaip etninis tapatumas ir reiškia sąmoningą asmens susitapatinimą su kitais, dalijantis
tam tikromis bendromis charakteristikomis – kalba,
kultūra ir pan. Tai grupinis tapatumas. Šalia etninio
tapatumo glaudžiasi ir kultūrinis su savitu požiūriu į
kultūrą, ir kitos temos – priklausomybė ar priklausymas, lokalumas, vieta, politika, administravimas, diskursas ir pan.
Tapatumas ar su(si)tapatinimas, kaip asmens savęs suvokimas, visais atvejais pabrėžia sąmoningumo aspektą ir liudija tai, kad jis nėra kasdienybėje
nuolat patiriamas įvykis ar reiškinys. Tai konkrečių
situacijų, kontekstų, laikotarpių ar lygmenų įvykis.
Žmogui – tam tikrame jo amžiaus etape ar socialinių
krizių atvejais iškylantis klausimas apie save, besireiškiantis psichologiškai, socialiai ir kultūriškai. Taigi tapatumas kaip žmogiškasis reiškinys yra vienas įvykis,
išgyvenamas ir vykstantis sunkiai atskiriamuose, bet
analitiniu požiūriu skirtinguose lygmenyse – psichologiniame, socialiniame, kultūriniame. Tad gali atrodyti, kad įvairių disciplinų vartojama viena ir ta pati
tapatumo sąvoka leidžia šį reiškinį nagrinėti tarpdisciplininiame lygmenyje. Tačiau metodologijų skirtys
kviečia realistiškai žvelgti į savąsias kompetencijas ir
jų ribas.

Etninis ir kultūrinis tapatumas
Socialinės antropologijos požiūriu, etninis tapatumas reiškia etninį (tautinį) susitapatinimą ir (ar) atsiskyrimą, fiksuojamą socialiai ir kultūriškai. Priklausyti etninei (tautinei) grupei arba ne, yra socialinis
pasirinkimas. Tai klasifikacinis veiksmas15 ir procesas,
panašiai kaip sienų ar ribų braižymas arba įjungimas
į grupę ar išskyrimas, kuris yra pagrįstas tapatumą
žyminčiomis opozicijomis „mes“ ir „jie“, „aš“ ir „kitas“, „savas“ ir „svetimas“. Tad dažnai kalbama ne
tik apie tapatumą, bet ir apie susitapatinimą. Klasifikaciniu požiūriu etninis tapatumas panašus į bet kurį
kitą socialinį tapatumą, pavyzdžiui, lyties ar profesijos, kai, remiantis tam tikrais kriterijais ar bruožais,
nariai yra inkorporuojami arba atmetami. Kaip ir bet

kuris kitas susitapatinimas, etninis (tautinis) tapatumas yra subjektyvus ir viešas, individualus ir grupinis.
Bet visais atvejais tai sąmoningas vyksmas ir pasirinkimas, reprezentuojamas ir viešuose, ir kalba išreikštuose įrašuose, tekstuose ar panašiuose etninę
(tautinę) priklausomybę liudijančiuose objektuose,
pavyzdžiui, pasuose, gyventojų surašymų anketose,
imigraciniuose sąrašuose, politinėse kalbose, straipsniuose, dienoraščiuose, laiškuose, skelbimuose,
tarpasmeniniuose pokalbiuose ar daugelyje kitokių
dalykų, kur sąmoningas savęs ar kito identifikavimas
yra akivaizdus, etnografiškai iš jų atpažįstamas. Tačiau tuo pat metu jis yra ir vidinis įvykis, nematomas
ir nutylėtas ir toks – paslėptas – gali išlikti ilgam. Vis
dėlto diskursas ir kalba ypač svarbūs tapatumo raiškoje. Ir ne tik klasifikacine įvardijimo prasme ar kultūrine simboline kalbos ir rašmenų vartojimo prasme.
Atrodo, ypač antropologiniu požiūriu, kad tapatumai
ir susitapatinimai yra tiesiog diskursyvios praktikos,
kur daugelis dalykų ir procesų vyksta kalbiniame
lygmenyje. Tačiau įvardijimas, kalba, pasakojimas ir
tekstas kaip literatūra ne tik perteikia tapatumo procesus ir įvykius, bet ir patys šiame kontekste yra vertingi kultūriniai vienetai ar ženklai. Tereikia prisiminti
kai kurių Europos šalių tautinių atgimimų judėjimus
kaip kalbinius sąjūdžius ar etninio (tautinio) su(si)tapatinimo įprasminimą sava kalba rašyta literatūra ar
tautosaka, pavyzdžiui, Latvijoje, Lietuvoje.16
Klasifikacinis tapatumo principas yra „kietas“
ir nejudrus, o jo socialinis funkcionavimas priklauso nuo konkrečių situacijų. Be to, etninis (tautinis)
susitapatinimas nėra vien tik savęs įvardijimas ar
priklausomybės konstatavimas, priskiriant save ir
kitus konkrečiai kategorijai. Susitapatinimo turinys
talpina ir visumą jausmų bei vaizdinių apie vertybes,
simbolius, bendras istorijas ar bendrą likimą, kurių
pagrindu žmogus ir žmonių grupė išsiskiria arba
yra išskiriama kaip savita.17 Tai savikūros procesas,
formuojantis unikalų savimonės pojūtį ir santykį su
aplinkiniu pasauliu ir konstruojantis tęstinumą. Tai
tapatumas, kuris yra politika, galia, tikslingumas ar
rezistencija ir kuris gali būti plėtojamas, eksponuojamas, ignoruojamas, kuriuo gali būti manipuliuojama. Jo plėtrai reikšminga teritorija ir institucinis
lygmuo, turintis konkretų pavidalą tokiuose kontekstuose kaip kolonializmas, nacionalizmas, imigracija, vidinė migracija ir procesuose, susijusiuose
su pavaldumu ar dominavimu. Pagrindiniai veikėjai

toje etninėje erdvėje yra konkretūs individai su savo
siekiais, gyvensenos stiliumi, nuolat judantys, pasirenkantys prioritetus ir tapatumų variantus, įeinantys į pasirinktas grupes ir iš jų išeinantys.18 Tačiau
etninis susitapatinimas yra grupinis reiškinys, kur
susitapatinimo institucionalizavimas yra strateginė
grupės ir individo siekiamybė. Šiame kontekste individas irgi yra kaip kultūrinė visuma.19
Tapatumas – savęs suvokimas – etnografiniame lygmenyje gana aiškus ir fiksuotas reiškinys. Tai
pasakymas „esu lietuvis, latvis, lenkas ar švedas“,
„esu moteris ar vyras“, „dėviu lininius drabužius
ar klausausi repo ir tai mano filosofija“. Jį pažinti ir
atpažinti padeda patys pateikėjai, taip priversdami
suabejoti tyrėjo hegemoninėmis galiomis ir tyrimą
paversdami tyrėjo ir pateikėjo bendravimu ir bendradarbiavimu.20 Beje, įdomu, ar šiandien, jei paklaustum Lietuvos žmonių, tapatumą jie pavadintų
„didžiavimusi“ – žodžiu, kuris taip dažnai skamba
viešoje erdvėje kalbant apie Lietuvos įvaizdį? Įdomu, ar pokalbis su žmonėmis apie jų priklausomybę
vienai ar kitai etninei grupei nesibaigtų vienu trumpu, priklausomybę konstatuojančiu sakiniu, o gal ir
vieno pasirinkimo baime? Bet paklausus jų „iš ko,
pavyzdžiui, susideda jūsų lietuvybė?“ arba ėmus
tapatumą nagrinėti antropologiškai, po truputį ir
nejučiomis jis „įklampintų“ tyrėją į daugybę su juo
susijusių ir jam reikšmingų dalykų. Ir įklampintų
taip, kad taptų tuos kitus reiškinius ir dalykus paaiškinančia, susiurbiančia ir apgaubiančia paradigma.
Pavyzdžiui, iš Anya P. Royce darbo „Etninis identitetas: įvairovės strategijos“21 pavadinimo matyti,
kad jis skirtas etniniam tapatumui aptarti. Tačiau
autorė, pradėjusi nuo etninio tapatumo ir jo sampratos aiškinimo, gana greitai pereina prie, atrodytų, visai kitų dalykų ir reiškinių – etninių grupių ir jų
tarpusavio santykių, etniškumo ir etninės politikos,
konflikto ir sąveikos, tautinių atgimimų ir asimiliacijos, tautų ir nacionalizmo, kolonializmo ir imigracijos, kultūros bruožų ir simbolių, stereotipų, stilių ir
kūno vaizdinių, atminties, istorijos ir mitų, prigimtinių sentimentų ir religinių judėjimų. Nes po truputį
ima aiškėti, kad visi šie ir kiti dalykai yra reikšmingi
etniniam tapatumui suprasti. Panašiai atsitinka ir
Thomui H. Eriksenui. Jo socialinės ir kultūrinės antropologijos vadovėlyje „Mažos vietos, dideli klausimai: įvadas į socialinę ir kultūrinę antropologiją“
yra skyrius „Tapatumo politika: nacionalizmas ir
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mažumos“.22 Tačiau jame kalbama pirmiausia apie
nacionalizmą ir modernybę, industrinę visuomenę ir
nacionalinę valstybę, etniškumą ir mažumas, galios
asimetrijas, segregaciją, asimiliaciją ir integraciją,
migraciją ir vietines tautas, etninį atgimimą. Tik pabaigoje yra du trumpučiai tapatumui skirti skyreliai
„Tapatumo politikos gramatika“ ir „Tapatumas per
kontrastus“. Tad gali susidaryti įspūdis, kad etninis
(tautinis) tapatumas yra visaapimantis diskursas ir
problematika, talpinanti savyje daugybę tos vienos
srities, šiuo atveju, etniškumo ir nacionalizmo, įvairiausių aspektų. Iš tiesų yra kiek kitaip. Tapatumas
yra konkreti analitinė perspektyva, kalbanti apie
veiksnius ir veikimus, strateginius pasirinkimus ir
tikslingumą, suvokimus ir ideologijas, simbolines
ženklines raiškas, „išrastas“ tradicijas ir sukurtą
tęstinumą, daugybinius susitapatinimus, bendrus,
konfliktuojančius, konkuruojančius ar vagiamus
tapatumus, besireiškiančius, šiuo atveju, etninėje
(tautinėje) plotmėje, ir neleidžianti užmiršti vieno
dalyko – kad etniškumas ir nacionalizmas yra socia
linės konstrukcijos.
Etninis (tautinis) tapatumas kaip ir bet kuri kita
socialinio susitapatinimo forma siekia save įteisinti, išskleisti, parodyti įsivaizduojamame ir realiame
lygmenyje. Išorinė etninio tapatumo reprezentacija
priklauso kultūrinei sričiai. Tačiau kultūra nėra ta natūrali terpė kaip gyvenimo būdas, tai yra „kultūra“
– „įdaiktintas“ objektas ir gaminys, kurį galima įsigyti, demonstruoti, reprezentuoti. Susitapatinimo
kontekste įvykstantis sąmoningas kultūros įvertinimas transformuoja ir išskaido natūralią kultūros visumą į pavienius vartojimo objektus ir vienetus. Tad
kultūrinis tapatumas yra asmens sąmoningai įvertinta kultūra – „kultūra“.23 „Įdaiktinta“ kultūra yra
tarytum daiktų rinkinys, kuriuos prarandi ir atrandi,
į kuriuos gali žvelgti kaip į autentiškus ir neautentiškus, kurie gali būti „išrasti“ arba realūs ar perkuriami per diskursą.24 Tie daiktai yra materialūs ne savo
daiktiškumu, bet tuo, kad jie pasirinkimo procese
yra objektai, ištraukti iš savo ankstesnės kultūrinės
aplinkos. Tai sąmoningai atrinkti vienetai, kuriems
konkretaus tapatumo kontekste priskiriamos simbolinės prasmės ir bendros vertybės. Jie tampa tas
tapatybes žyminčiais ženklais ir visuotinai atpažįstamais stereotipais. Neišvengiamai visa tai vyksta
tikslingumo perspektyvoje ir politinės bei ekonominės hegemonijos sąlygomis. Tad suprantama, kad
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etninio (tautinio) tapatumo kontekste „kultūra“
yra „nacionalizuojama“,25 kaip vartojimo procese ji
suprekinama.26 Tačiau koks tokiu atveju „kultūros“
santykis su kultūra?

Tapatumas ir antropologinė kultūros
samprata
Cliffordas Geertzas, aptardamas kultūros sampratos santykį su žmogaus samprata, kalba apie intelektinę strategiją, kurią jis vadina „stratigrafine“
koncepcija, atskleidžiančia biologinių, psichologinių,
socialinių ir kultūrinių žmogaus gyvenimo veiksnių
santykius. Šia koncepcija remiantis, žmogus sudarytas iš vienas kitą dengiančių „lygmenų“, vientisų,
išbaigtų ir skirtingų, kurie analizuojant žmogų yra
nulupami vienas po kito. Tad žmogus yra hierarchiškai susluoksniuotas gyvūnas, tam tikras evoliucijos sąnašų telkinys. Tai XVIII amžiaus žmogaus kaip
savo kultūrinį apdarą nusivilkusio nuogo mąstytojo
įvaizdis ir XIX bei XX amžių žmogaus kaip kultūriniu
apdaru apsivilkusio ir šitaip žmogumi tapusio gyvūno vaizdinys. Kultūros samprata čia atskirta nuo
žmogaus prigimties, o žmogus suvokiamas kaip abstrakcija ar universalija. Tarytum egzistuotų tikrasis
žmogiškumas – tai, kas žmoguje nekintama, bendra
ir universalu, o papročiai būtų žmogaus apnašos bei
įvairūs iškraipymai, lengvai kaip svogūno lukštai pasiduodantys nugramdimui ar nulupimui.27
Mary Douglas primena šią „svogūno lukšto“ žmogaus kilmės teoriją straipsnyje „Kaip tapatumo problemos dingsta“ aptardama tai, kaip individas internalizuoja savosios kultūros vertybes ir klasifikacijas.
Ji išskleidžia ir, jos nuomone, esminius tapatumui
suvokti kontekstus – požiūrį į individą, teisės ir administravimo filosofiją ir tradicijas, utilitarinės etikos
klausimus, asmeninį tapatumą, socialinius procesus
ir moralines struktūras, individo autonomiją, kartu
primindama, kad nėra žmogaus be kultūros.28 Nes
kultūra nėra pridėtinė dalis. Ji – vienas iš intymių ir
tiesioginių, nuo žmogaus neatskiriamų veiksnių.
Kultūra formavo ir formuoja žmoniją kaip rūšį, lygiai
taip pat ji formuoja mus kaip atskirus individus. Kultūra yra tiesiog žmogaus natūralioji būtis ir unikalus
žmogiškasis reiškinys.29 Kaip natūralioji būtis kultūra
ir yra toji gyvenimiškai tikroviška aplinkybė, kurioje
atsiduria „kultūra“ kiekvieną kartą, kai tik imama kalbėti apie tapatumą ir kultūrinį su(si)tapatinimą.
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Identity, Administrative Philosophy
and Intimacy of Culture
Auksuolė ČEPAITIENĖ
The article briefly introduces the notion of identity
in its original, social and cultural contexts. It underlines
different approaches towards identity and differentiates
among different disciplines that embrace identity issues.
It draws mainly on the issues of ethnic and cultural identity as they are perceived in social anthropology and ethnology. The concept of culture is significant in outlining
the specificity of the notion of identity. The process of
identification, as well as self-perception, intentionality,
choice, power and administration re-creates culture as
“culture”, that is as an objectified representation. In the
contexts of political and economic hegemony it comes
to be “nationalised” and commodified. However, the
natural condition of culture, that is “being in the world”
(Wade 1999) embraces this conceptual division within its
perspectives.
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Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių:

Žvaigždė

Dainius RAZAUSKAS
Straipsnio objektas – žvaigždė, arba žvaigždės,
baltų religijoje ir mitologijoje. Tikslas – remiantis šaltiniais (istoriniais, tautosakos bei tyrinėtojų
darbais), aptarti ritualines bei mitines žvaigždės,
žvaigždžių prasmes. Straipsnis seka ankstesnį apie
siūlą (su kuriuo, kad ir kaip atrodytų keista, turi kai
ką bendra). Metodas aprašomasis ir iš dalies struktūrinis, nes ir aprašant duomenis tenka klasifikuoti,
o tokia klasifikacija neįmanoma be pirminės struktūrinės analizės. Išvada: žvaigždės, nors neaišku, ar
tikrai buvo „garbintos“ tiesiogine žodžio prasme,
religijoje nuo seno išties buvo kažkiek reikšmingos,
o mitologijoje – itin reikšmingos, nes, be kitų antraeilių sąsajų, viena vertus, laikytos Saulės ir Mėnulio
vaikais, o kita vertus, tapatintos su žmonių sielomis
(žmogų su jo žvaigžde kaip tik ir siejantis jo „gyvasties siūlas“). Su šiuo žvaigždės-sielos vaizdiniu daugiau mažiau glaudžiai siejasi ir visi kiti žvaigždės,
žvaigždžių mitiniai atprasmiai, užtat jį galima būtų
laikyti branduoliniu.
Prasminiai žodžiai: žvaigždė, dangiškoji šeima, siela, baltų mitologija.
Garbinimas. Nuo seniausių BRM šaltinių tarp
„garbinamos gamtos“ objektų minimos ir žvaigždės.
„Pagonis“ baltus „garbinus“ žvaigždes mini Petras
Dusburgietis 1326 m. BRMŠ1, 333, 344; 1335 m. jo pranešimą vokiškai sueiliavęs Mikalojus iš Jerošino BRMŠ1, 358,
367; Jonas Dlugošas XV a. vidury, kalbėdamas apie 997
m. įvykius Prūsijoje BRMŠ1, 545–546, (565–566); Aleksandras
Gvanjinis 1578 ir 1611 m. BRMŠ2, 472, 476, 479, (490); Johanas Davidas Vundereris 1589 BRMŠ2, 639, 640; Jonas
Bretkūnas 1591 m. BRMŠ2, 318; apie senuosius Livonijos
gyventojus – Baltazaras Rusovas 1584 m. BRMŠ2, 677,
680, Salomonas Heningas 1589 m. BRMŠ2, 689, Georgas
Mancelis 1654 m. ŠmLTT, 1589: Nr. 26305; StrP, 37; apie prūsus
– Volfgangas Kristoforas Netelhorstas 1674 m. BRMŠ3,
72, 73; Matas Pretorijus XVII a. pabaigoje apie lietuvininkus PretPĮ3, 302, 303, 318, 319; (BRMŠ3, 148, 261, 154, 265) ir kt.
(BRMŠ2, 461.)
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„Žvaigždžių garbinimas“ kartu su „gamtos garbinimu“ perėjo ir į kai kurių BRM tyrinėtojų pažiūras.
Tik kadangi „gamtos garbinimas“ senųjų krikščionių
autorių lūpose buvo virtęs kone formule, nuo pirmųjų
krikščionybės amžių taikoma visoms „pagoniškoms“
tautoms, tai neaišku, kiek tokiose žiniose yra tikros tiesos apie BRM. Nors štai Lietuvoje, pasak Vincento Bakučio (1888 m. užrašė M. Davainis-Silvestraitis), seni
žmonės mirdami sakydavo: Dėkavoju tums jau žvaigždeliums, kurios dieną naktį žibėjo ir spindėjo ir ant
kurių grožybės aš žiūrėjau, savo akimis veizėjau. Jau
daugiaus nematysiu jų DvPSO, 164: Nr. 44 (DndK, 66). Taigi
lemiamą savo gyvenimo valandą žmogus išties kartais
gali pareikšti žvaigždėms tam tikrą pagarbą. J. Balio
paaiškinimu, paremtu tradicija: „Apskritai, ką mes viršuj, danguj, matome, tas viskas yra šventa (Tauragė).
Kadangi Saulė, Mėnulis ir žvaigždės yra šventi, tad reikia juos gerbti“ BlTD, 4; BlR2, 23. Su tuo gal siejasi ir Baltarusijoje užrašytas tikėjimas, esą sapne зоры бачыць
– добрэ „žvaigždes matyti – gerai“ СржпПЗ, 69: Nr. 388.
1774 m. Latvijoje užrašytas gan intymus užkalbėjimas
irgi rodytų žmones teikus žvaigždėms tam tikrą religinę
reikšmę: Suliht Mahmiņ, Sihkas Zwaigznites, Deewiņ
Tehtiņ, Laimes Mahmiņ nahc tu Palīgā, Jesus Christus „Saulyte mamyte, mažosios žvaigždelės, Dievuli
tėtuli, Laime mamyte, ateik pagalbon, Jėzau Kristau“
StrBV, 125, 402. Ne taip intymiai, bet vis dėlto religiniame
kontekste mini žvaigždes XX a. pirmosios pusės latvių
užkalbėjimai: Saule, zeme, debess, zvaigznes, Dieva
Dēls, Svētais Gars, palīdzi man to cilvēku paglābt un
tās sāpes atņemt „Saule, žeme, dangau, žvaigždės, Dievo Sūnau, Šventoji Dvasia, padėk man šį žmogų išgelbėti ir šitą skausmą atimti“; Saule un mēness un visas
zvaigznes, kas pie debesīm, palīdziet man nosaukt Jēzus
vārdā tās sāpes… „Saule ir mėnuli, ir visos žvaigždės,
kurios danguje, padėkit man Jėzaus vardu nuvardyt tą
skausmą“; …Septiņdesmit septiņi mēneši un septiņdesmit septiņi mēneša atspīdumi, septiņdesmit septiņas
saules un septiņdesmit septiņi saules atspīdumi, septiņdesmit septiņas zvaigznes un septiņdesmit septiņi
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zvaigznes atspīdumi – tie lai manus zirgus apsargā no
burvjiem un raganām… „Septyniasdešimt septyni mėnuliai ir septyniasdešimt septyni mėnulio atspindžiai,
septyniasdešimt septynios saulės ir septyniasdešimt
septyni saulės atspindžiai, septyniasdešimt septynios
žvaigždės ir septyniasdešimt septyni žvaigždės atspindžiai – jie lai mano arklius apsaugo nuo burtininkų bei
raganų“ StrBV, 243, 350, 240. Užtat, J. Bertulaičio nuomone, „Be ugnies, medžių ir žalčių, prūsai garbino dar
žvaigždes, kurias laikė personifikuotomis būtybėmis,
darančiomis visokeriopą poveikį žmonių gyvenimui,
jei tokią išvadą galima daryti remiantis atitinkamomis
lietuvių ir latvių tradicijomis. Ryškių kultinių žvaigždžių garbinimo formų vargu ar iš viso būta arba bent
žinios apie jas nepasiekė mūsų nei iš prūsų, nei iš lietuvių ir latvių“ LM2, 224.
Nėra abejonių, kad žvaigždės baltų nuo seno buvo
įvairiais tikslais stebimos, tik irgi – ar tai jau būtinai
garbinimas? Pasak Motiejaus Strijkovskio (1582 m.),
Lizdeika buvęs w naukach gwiazdarskich… wyćwiczony „išmokytas žvaigždžiažinystės“ BRMŠ2, 523, 556.
M. Pretorijus XVII a. pabaigoje mini („Prūsijos regyk
la“ IV.14.6, 9; 15.6) net atitinkamos specializacijos
burtininkus profesionalus Žvaigždžiūronis, šiuo atžvilgiu, jo nuomone, esą prilygstančius senovės prūsų tulisonims ir ligašonims, pranašavusiems pagal žvaigždynus PretPĮ3, 396–399, 400, 401, 406, 407; (BRMŠ3, 159–160, 162,
270, 271). Iki šiol pagal žvaigždes orientuojamasi laike,
sprendžiama apie būsimą orą, nors kunigų ir tai andai
buvo draudžiama.1
Žvaigždžių dievas, galimas daiktas, buvo Žvaigždikis, Žvaigždikas, ar Žvaigždukas, jei tik teisinga
tokia šaltiniuose paliudytųjų dievybės Swaixtixs (ir
pan.) vardo lyčių interpretacija (nes tai galėtų būti ir
šviesos dievas Švaistikas). „Sūduvių knygelėje“ (apie
1520–1530 m.) „dangaus ir žvaigždynų dievu“ pavadintas Ukapirmas BRMŠ2, 128, 143. V. Jungferis kažkodėl
nusprendė, kad „Laumė buvo žvaigždžių deivė, kuri
darė įtaką prapultį nešančioms žvaigždėms“ LM2, 254.
Saulės ir Mėnulio vaikai. Saulės ir Mėnesio šeimos mitiniame kontekste žvaigždės suasmeninamos
kaip jųdviejų vaikai (dukros). Gothardas Fridrichas
Stenderis bene pirmasis 1783 m. Latvijoje, aiškindamas atitinkamus latvių žodžius, paliudijo tokį tikėjimą: Mehnes der Mond, der Sonnen Ehegemahl, mit
welcher er die ersten Sternen gezeuget „Mehnes –
Mėnulis, Saulės vyras, su kuria jis pagimdė pirmąsias
žvaigždes“ BRMŠ4, 198, (206); toliau dar: Saule die Sonne, war bey den Heidnischen Letten verheyrathet, und

zwar an den Mond. Aus dieser Ehe, wären die ersten
Sterne gezeugt worden „Saule – Saulė, latvių pagonių
įsitikinimu, ištekėjusi už Mėnulio. Iš šios santuokos
gimusios pirmosios žvaigždės“ BRMŠ4, 200, (207); (ŠmLTT,
1590: Nr. 26307; StrP, 37); ir galiausiai: Swaigsnes die Sterne. Die ersten, sollen Produkte der Sonnen und des
Mondes seyn, die andern aber, nach und nach aus der
Verheyrathung der Sterne, unter einander entstanden
seyn „Swaigsnes – Žvaigždės. Pirmosios jų esančios
Saulės ir Mėnulio palikuonys, o kitos ilgainiui atsiradusios iš pačių žvaigždžių tarpusavio vedybų“ BRMŠ4,
201, (208). Ir Lietuvoje, kaip rašo Teodoras Narbutas
(1835 m.), Saulės „vyras buvo Mėnuo. Iš tų vedybų
atsiradę vaikai buvo žvaigždės – Saulės dukterys, o
kiti, dėl vardų priklausantys vyriškai giminei, buvo
Saulės sūnūs“; negana to, jos buvusios „dievų dukterys ir sūnūs bei dangaus žirgai, kuriais jodinėdavo
tos dieviškosios esybės. Žvaigždės tuokdavosi tarpusavy“, ir toliau ne visai vietoje pateikia latvių dainą
apie Dievo sūnus, Dievo žirgais išjojusius pažiūrėti
Saulės dukters NrbLM, 186, 193; (LM1, 74), iš kurios galima
suprasti, kad T. Narbutas su žvaigždėmis tapatino ne
tik BRM žinomą Saulės dukterį (la. Saules meita), bet
ir Dievo sūnus (la. Dieva dēli), ir net Dievo žirgus.
Kita vertus, kažkoks žmogus iš Raseinių T. Narbutui
parašęs, esą „žvaigždės – tai saulės, esančios labai toli
nuo žemės, o kitos galbūt tokios pat prigimties kaip ir
mėnuo“ NrbLM, 195, nors tai jau labai primena naujųjų
laikų pažiūras. S. Daukantas, remdamasis žiniomis
apie senovės lietuvių žvaigždžių stebėjimus, mitologinio pobūdžio duomenimis apskritai abejoja: „Sako
tūli raštininkai, jog žvaigždes Saulės vaikais vadinę,
bet taip galėjo tėvai, savo vaikų klausiami atsakyti,
bet jų [senovės lietuvių] išminčiai ir kunigai kitą nuomonę apie jas turėjo, jei jų takus žinojo ir nuo jų laiko
sekės“ DkR1, 505; LM1, 160, (512). Vis dėlto I. Kraševskis
(1847 m.), bene savaip sekdamas T. Narbutu, teigia
mėnulį ir žvaigždes lietuvių buvus laikytus Saulės,
kaip „pirminio šaltinio“, palikuonimis LM1, 192; ir pasak E. Volterio (1896 m.), žemaičių „Saulė vadinama
motina, o žvaigždės – Saulės dukromis“ LM1, 352. Ir
iš tikrųjų, J. Balio žodžiais, „Plačiai mūsų liaudyje
yra randamas tikėjimas, kad Saulė ir Mėnulis sudaro
vedusių porą: Mėnulis yra vyras, Saulė – žmona, o
žvaigždės esą jų vaikai“ BlR2, 24; BlLTS2, 45; BlTD, 8. Antai
A. Vyšniauskaitės duomenimis, liaudyje dažnai „teigiama, kad Saulė ir Mėnulis yra vyras ir žmona“, ir
„sakoma, kad jie yra išsiskyrę dėl Mėnulio rūstumo.
Jų dukros – žvaigždės“ VšnsPP, 120. Mėnulis ir žvaigždė
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kartais net eina tėvo ir vaiko metafora, kaip kad pasakoje (ATU 725), kur sapnas, kad mėnesis žvaigždėms kloniojos, išpranašauja tėvą nusilenksiant savo
sūnui BsLPĮ1, 289–291: Nr. 119. Žvaigždes esant Saulės ir
Mėnulio vaikais šiaip jau mena ir tos lietuvių dainos,
kuriose lyrinis herojus (našlaitis) Saulę vadina motina, Mėnulį – tėvu, o žvaigždes – seserimis. Žvaigždes
esant Saulės ir Mėnulio vaikais patikimai liudija latvių sakmės: Vecumvecos laikos mīļā Saulīte apņēmusi spožo Mēnesi „Seniai seniai mieloji Saulelė paėmė
už vyrą skaistųjį Mėnesį“, ir jie piedzīvojuši arīdzen
daudz bērnu: zvaigznes pie debesīm „sugyveno daugybę vaikų: žvaigždes danguje“; Viņos laikos Mēness
apprecējis Sauli. Viņi piedzīvojuši daudz bērnu: visas
zvaigznes „Kitą kartą Mėnuo vedė Saulę. Jiedu prigyveno daug vaikų: visas žvaigždes“ ir pan. AnIT, 36;
(BldsSD, 259). Nors štai vienoje sakmėje Saulė atmetė
Mėnulio piršlybas, ir tasai raudādams apgriezies un
gājis projām. Viņa asaras esot zvaigznes „verkdamas
apsisuko ir ėjo šalin. Jo ašaros – tai žvaigždės“AnIT,
36–37. Saulės ir Mėnulio vaikais žvaigždės taip pat laikomos baltarusių БМ, 195, 479.
Siela. Žvaigždė BRM patikimai siejama su žmogaus siela. Teodoras Narbutas 1835 m. rašo: „Kai tik
pasaulyje gimsta žmogus, tuojau Verpėja pradeda verpti danguje jo gyvenimo siūlą, kuris baigiasi žvaigžde.
Toji Verpėja verpia taip aukštai, kad, nors per dieną
nuverpia tokį ilgą siūlą, kuriuo būtų galima skersai
išmatuoti visą pasaulį, vis dėlto ta žvaigždė leidžiasi
juo po truputį ir tik po daugelio metų ji pasidaro šiek
tiek didesnė. Todėl galima manyti, kad kuo mažesnės
žvaigždės, tuo jaunesniems žmonėms jos priklauso. Tą
minutę, kai Lemtis nusprendžia, jog turi baigtis žmogaus gyvenimo dienos, siūlas tuojau nutrūksta, žvaigždė krenta, gęsta ore, ir žmogus miršta. Todėl kaimiečiai, matydami naktį krentantį lyg žvaigždė ugninį
meteorą, sako: kas nors mirė. Ryškiausios žvaigždės
ir žmonėms pažįstami jų spiečiai priklauso būtybėms,
kurioms gyvenimo dienų niekad nemąžta“ NrbLM, 142
(DndK, 65), t.y. dievams. 1846 m. vokiškame savaitraštyje Inland paskelbtas latvių tikėjimas, jog „Vaikui
gimstant, latvių parka Verpėja įdeda jam į ranką giją,
kurios gale pririšta žvaigždė. Žmogui mirštant, žvaigždė nutrūksta ir nukrinta žemėn“ ŠmLTT, 2197: Nr. 36323; (StrP,
42). Eduardas Gizevijus 1866 m. apie lietuvininkus
pasakoja: „Verpėja nuo pat užgimimo pradeda verpti
kiekvienam kūdikiui dalios giją, kuri baigiasi žvaigždėje; kai mirtis pasigrobia žmogų, jo gija nutrūksta,
ir žvaigždė gęsdama krinta žemėn“ Ltvn, 147; (BlLTS2, 79).
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Jonas Basanavičius pateikia štai tokį 1871 m. Ožkabaliuose užrašytą lietuvių tautosakos tekstą: Žmogui
gemant ant svieto, ponas Dievas tuojaus, sako, pakabina ant dangaus žvaigždutę, kad ji jam šviestų per
visą gyvenimą. Ant tos žvaigždutės, sako, ėsąs užkabintas ir jo „gyvasties siūlas“. Jei žmogus sveikas,
laimingas – jojo žvaigždė šviesiai žiba, jam pavargus,
nuskurdus, susirgus, ir žvaigždutė vos ne vos spindi…
Giltinei gyvasties siūlą nukerpant, žmogui mirštant,
ir jo žvaigždelė nog dangaus žemyn krinta. Todėlei
vakarais žvaigždėms (meteoritams [J. Basanavičiaus
pastaba]) leidžiantės ir per padanges driekiantės žmonės matydami sako: „Amžiną atilsį – jau vėl koks žmogelis pasimirė…“ Kožnas žmogus turįs ant dangaus
savo žvaigždę. Ale žvaigždes nereik skaityt, nes jei tik
atitiktum savąją, tuojau mirtumei BsV, 95, 506: Nr. I.1. Šio
tipo tekstai LPK apibendrinti pavadinimu „Krintančios žvaigždės“, Nr. 3906 BlR3, 222, o daugumą juose
minimų teiginių patikimai patvirtina atskiri tikėjimai:
Kaip tik žmogus ant svieta užgema, tai ir jo žvaigždė
ant dangaus atsiranda. O kaip tiktai žmogus numiršta, tai ir jo žvaigždė nusileidžia BsJK, 333: Nr. 16; Gimė
žmogs i jom ont dongos užsidege žvaigžde. Numire, jo
žvaigžde užgest – nukrent (Šeduva, Radviliškio r.) MrcMŽ, 81; Kai žmogus užgimsta, tai an dangaus atsiranda nauja žvaigždė LKŽ20, 1021; arba užgimsta žmogus, ir
užsižiebia danguje žvaigždutė, o kai miršta, tai krenta VškDŠG, 25 ir t.t. (TrnST, 385); vos ne pažodžiui latvių:
Kad cilvēks dzimstot, tad viena zvaigzne pie debesīm
iedegoties, kad mirstot – nokrīt „Kai žmogus gimsta,
danguje viena žvaigždė užsidega, kai miršta – užgęsta“; Ja kāds cilvēks dzimst, tad pie debesīm parādās
jauna zvaigzne „Jei gimsta žmogus, danguje pasirodo
nauja žvaigždė“ ŠmLTT, 2197: Nr. 36327; 150: Nr. 2414; StrP, 43.
Arba žvaigždei krentant vieni sakydavo, kad miršta,
kiti, kad gimsta žmogus VškDŠG, 25; Jei žvaigždė lekia
aukštyn – tai gimsta, jei žemyn – miršta; arba tiesiog:
Žvaigždei krintant eina dūšia į moteriškę kūdikiui, kuris jau pusę laiko išnešiotas BlTD, 20; (BlLTS2, 163; VškŽDŠ,
13); kitaip sakant, Lekianti siela į dar negimusį kūdikį
VškŽDŠ, 13. Panašiai latvių: Redz zvaigzni nolaižamies
– dzirdēs kādu dzimušu „Matai žvaigždę leidžiantis –
išgirsi ką nors gimus“ StrP, 42; dainoje: Spoža zvaigzne
ieritēja / Manā gultas maliņā: / Dievs dos man šo rudeni / Jaunu gultas gulētāju „Spindinti žvaigždė įkrito
/ Mano lovos pakraštin: / Dievas duos man šį rudenį /
Naują lovos gulėtoją“ StrP, 43. Galbūt su šiuo tikėjimu
susijusi ir lietuvių žodžio nuovala¤ dviprasmybė: viena vertus, tai „gemalo apvalkalas gimdoje, placenta“, o
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kita vertus, „krintančios žvaigždės uodega“, pvz.: Nuovalai žvaigždºs (iš G. H. F. Nesselmanno žodyno, 1851
m.) LKŽ8, 970. Plg. moters maldelę iš J. Basanavičiaus
rinkinių, naujagimių sielas palyginančią su žvaigždėmis: …Aš pati laukiu tų dūšaičių / Kai rojaus skaisčiųjų
žvaizdaičių BsJK, 314: Nr. 774.
Todėl suprantama minklė: Kiek ant žemės vaikučių?
= Kiek ant dangaus žvaigždučių MS, 244; ir atitinkami
tikėjimai: Kiek žvaigždžių ant dangaus, tiek žmonių
ant svieto LTR1300/202/; Kiek yra, sako, žmonių ant žemės, tiek yra žvaigždžių ant dangaus. Kožnas žmogus
turi savo žvaigždę BsJK, 333: Nr. 15; Kožnas žmogus turi
savo žvaigždę, kaip toj žvaigždė krinta, tai ir žmogus
miršta; Kiek žvaizdžių, tiek žmonių LKŽ20, 1021, 1032.
Žvaigždės ir žmonės sugretinami ir maldelėse į jauną
Mėnulį: …tau su žvaigždėmis, man su žmonėmis…; …
tau ant dangaus su žvaigždelėmis, man ant žemės su
žmonėmis… BlTD, 12; BlLTS2, 47. Latvių: Cik zvaigžņu pie
debesīm, tik ļaužu ir pasaulē, katram ir sava zvaigzne. Kad zvaigzne krīt, tad ļaudis saka: „Redz, kur
dvēselīte skrien“ „Kiek žvaigždžių danguje, tiek žmonių yra pasaulyje, kiekvienas turi savo žvaigždę. Kai
žvaigždė krinta, žmonės sako: ‘Žiū, kur sielelė lekia’“;
Katram cilvēkam ir viena zvaigzne pie debesīm. Kad
cilvēks nomirst, tad viņa zvaigzne nokrīt no debesīm
„Kiekvienas žmogus turi danguje žvaigždę. Kai žmogus numiršta, jo žvaigždė nukrinta iš dangaus“ ŠmLTT,
2197: Nr. 36324, 36325; StrP, 42–43; Tā stāsta veci cilvēki, kad
zvaigzne krītot zemē, tad kāds mirstot; tā stāsta, ka
katram cilvēkam esot sava zvaigzne „Pasakoja seni
žmonės, kad žvaigždei krintant į žemę, kas nors miršta; pasakoja, kad kiekvienas žmogus turi savo žvaigždę“; Katram cilvēkam pie debesīm esot zvaigznīte (cik
cilvēku, tik zvaigznīšu). Ja zvaigzne nokrīt, tad viens
cilvēks mirstot „Kiekvienas žmogus danguje turi savo
žvaigždę (kiek žmonių, tiek žvaigždžių). Jei žvaigždė
krinta, tai vienas žmogus miršta“; Katram cilvēkam
ir sava zvaigzne pie debesīm, un ja kāds no cilvēkiem
mirst, tad viņa zvaigzne nodziest „Kiekvienas žmogus turi savo žvaigždę danguje, ir jei kuris iš žmonių
miršta, tai jo žvaigždė užgęsta“ StrP, 43, (297). Panašiai
tikėta baltarusių (XIX a. Vitebsko apylinkėse): „Tą
akimirką, kai gimsta žmogus, danguje atsiranda nauja
žvaigždė, užtat pagal žvaigždžių skaičių galima tiksliai
nustatyti žemėje gyvenančių žmonių skaičių“, ir „vos
tik žmogus miršta, jo žvaigždė atitrūksta iš vietos ir
prapuola erdvėje“ НкфПП, 219: Nr. 1715, 1716; (БМ, 195); (XX
a. pradžioje Polesėje) Колькi на небе зор, толькi на
зямлi людзей „Kiek danguje žvaigždžių, tiek žemėje

žmonių“ СржпПЗ, 72: Nr. 468; Зорак толькi на небе, колькi
на свеце людзей: як родзiцца чалавек, та анёлы й
запаляць на небе зорку, а як чалавек умiрае, та яго
зорка падае з неба, бо яе анёлы тушаць „Žvaigždžių danguje tiek, kiek pasaulyje žmonių: kai gimsta
žmogus, tai angelai ir įžiebia danguje žvaigždę, o kai
žmogus miršta, tai jo žvaigždė krinta iš dangaus, nes ją
angelai užgesina“ СржпПЗ, 30: Nr. 20; tėvai, mirus vaikui,
žiūri į nakties dangų: Ось адна зорка пакацiласа й
патухла. «Моо гэто душачка майго Янка», – думае
Семко „Štai viena žvaigždelė nusirito ir užgęso. ‘Bene
tai manojo Janko sielelė’, – galvoja Semko“; Ужэ
начало цемнець, на небе заблыскалi зоркi; хацелi
ены йцi спаць, як ось бачаць: паказаласа на небе
вельмi велiкая й ясная зорка. «Моо гэто душачка
майго дзiцяцi», – думае кавалiха „Jau pradėjo temti,
danguje sužibėjo žvaigždės; norėjo jie eiti miegoti, tik
štai mato: pasirodė danguje labai didelė ir ryški žvaigždė. ‘Bene tai mano vaikelio sielelė’, – pagalvojo kalvio
žmona“ СржпКАП, 36: Nr. 4; 39: Nr. 5.
Pasak J. Balio, „jei krenta daug žvaigždžių, tai atsitiks kokia nors didelė nelaimė, dažniausiai karas“
BlTD, 20; BlR2, 29; BlLTS2, 54; savo ruožtu, J. Vaiškūno duomenimis, „sakoma, kad po karo žvaigždžių sumažėjo, o vėliau jų vėl padaugėjo“ VškŽDŠ, 13. Latvių: Ja
zvaigznītes līst, tad būs asins izliešanas, būs kaŗi „Jei
žvaigždelės lyja, tai bus kraujo praliejimas, bus karas“ StrP, 43. Ir baltarusių požiūriu, gausus žvaigždžių
kritimas reiškia, kad kur nors žemėje vyksta žiaurios
kautynės arba bus badas, maras НкфПП, 219: Nr. 1718; БМ,
195–196. Suprantama, nes juk Kai žvaigždė krinta, tuokart ir žmogus miršta; Kai žvaigždelė krenta, tuo laiku žmogus miršta (tos žvaigždelės); Žvaigždė krinta –
žmogus miršta. (Kiekvienas žmogus turi savo žvaigždę, kuri, jam mirštant, nukrinta) TŽ3, 359, 368; (MT10, 141);
Žvaigždys puola – žmogus miršta; Žvaizdelė pasibengė, i žmogus numirė LKŽ20, 1026, 1033; arba kai žvaigždė nusileidžia, tai žmogus miršta; be to, žvaigždei
leidžiantis žmogus miršta tame krašte, į katrą kraštą
žvaigždė leidžiasi VškDŠG, 24; latvių: Ja vakarā zvaigzne nokrīt kādam tuvumā, tad tam drīzumā būs jāmirst
„Jei vakare arti kieno nukrenta žvaigždė, tai tam netrukus reikės mirti“; Ja zvaigzne no debesīm nokrīt,
tad kāds mirst „Jei žvaigždė iš dangaus nukrinta, tai
kas nors miršta“; Kad zvaigzne krīt, tad tas, kas to redzējis krītot, drīz mirs „Kai žvaigždė krinta, tai tas, kas
ją matė krintant, netrukus mirs“; Uz kuŗu pusi nokrīt
zvaigzne, tur mirst „Kurion pusėn nukrinta žvaigždė,
ten miršta“ ŠmLTT, 2197: Nr. 36330, 36331, 36333, 36334 (–36343);
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Ja redz zvaigzni krītot, tad kāds cilvēks mirs „Jei matai žvaigždę krintant, tai koks nors žmogus mirs“; Ja
redz vienu zvaigzni no debesīm nokrītam, tad kāds
mirs „Jei matai vieną žvaigždę iš dangaus krintant, tai
kas nors mirs“; Ja redz tuvumā zvaigzni nokrītam, tad
kaimīņos uzdzirdīs kādu mirušu „Jei matai netoliese
žvaigždę krintant, tai kaimynystėje išgirsi ką mirus“;
Nakti, kad iziet ārā, kad nokrīt zvaigzne, uz kuŗām
mājām nokrīt, tanīs mirst „Naktį, išėjus laukan, kai
krinta žvaigždė, tai ant kurio namo nukrinta, ten [kas
nors] miršta“; Ja nakti uz kādu māju krīt zvaigzne, tad
tanī mājā vienmēr mirstot „Jei naktį ant kurio namo
krinta žvaigždė, tai tuose namuose būtinai [kas nors]
miršta“; Jaungada naktī pulksten 12 jāiet laukā skatīties zvaigznes, un kad viena zvaigzne skrej pa gaisu,
tad tam, kas skatās, ir jāmirst „Naujų metų naktį 12
valandą reikia išeiti į lauką žiūrėti į žvaigždes, ir jei
viena žvaigždė lekia oru, tai tam, kuris žiūri, teks mirti“ StrP, 43 ir pan. Baltarusių: Як чалавек памiрае, та
й яго зорка тухне на небе цi падае. Калi ўбачым,
як падае зорка, та трээ перахрысцiцца, бо гэто
хтось памёр „Kai žmogus miršta, tai ir jo žvaigždė danguje užgęsta arba nukrinta. Pamačius krintant
žvaigždę, reikia persižegnoti, nes tai kas nors numirė“
СржпПЗ, 71: Nr. 467.
Ir po šios gadynės teip kalba, kad tei ne žvaigždės,
ale žmogus mirė, tei dūšia iš kūno išėjo. Ir kas teip
mano, turi sakyti tris kartus „amžiną atilsį“ DvPSO,
145: Nr. 35; Pamatęs žvaizdelę ant dangaus leidžiantis,
sakyk, „amžinatilsis“, – tai jau tada žmogus numirė BsJK, 236: Nr. 206; Kai lekia ir gęsta žvaigždė, sakyk
„amžiną atilsį“: tavo giminietis miršta BsJK, 359: Nr. 43;
Pamačius žvaigždę per dangų leidžiantis, reikia tris
poterius sukalbėt už dūšią nabašnyko BsJK, 334: Nr. 17;
Jeigu žvaigždė krinta, tai žmogus miršta – jau gyvybė
žmogaus išėjo; Kai žvaigždė krenta – žmogus numirė ir dūšia nubėgo; Rokuja, kad žvaigždelė nukrinta,
dūšia persikelia į kitą vietą, žmogaus (asabos) nebėra
(mirė) VškŽDŠ, 13; kartais išties sakoma, kad žvaigždės
nekrenta, jos tik perlakia, t.y. perlakia iš vietos vieton
kokion. (Kaip sakydavo, kodėl?) Sako, sielos lakioja…
VškŽDŠ, 13; arba kad po mirties žmogaus žvaigždė = dūšelė persimaino, kitan daiktan nuskrenda, arba kito
mirusiojo vėlė užima tos žvaigždės vietą VškŽS, 35. Ja
zvaigzne nokrīt, tad kāda dvēsele iet debesīs „Jei krinta žvaigždė, tai kieno nors siela eina į dangų“ ŠmLTT,
2197: Nr. 36332. J. Vaiškūno duomenimis, „kitais atvejais
teigiama, kad krintanti žvaigždė lydi žmogų į pomirtinį gyvenimą arba pati ta žvaigždė mirusiojo žmogaus
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sielą nuneša į dangų“, taigi „pasitaiko tvirtinimų, kad
žvaigždės esančios mirusiųjų dūšelės, mirusiųjų vėlės, smulkios, mažos žvaigždės – nekrikštytų vaikų
dūšios“ VškŽDŠ, 13, 14. Kitąsyk Sako, ne žvaigždės krenta, bet nekrikštytos dūšios lekioja, jų nepriima Dievas
dangun TD4, 183; arba …Jeigu žvaigždė perdega, tai
nekrikštytas kūnas… A, šita, siela laksto; arba dūšelė
į dangų eina, nes manyta, „kad žvaigždės – tai mirusių žmonių sielos ir kad žmogui mirštant danguje atsirandanti žvaigždė. Šviesios žvaigždės – tai Danguje
esančių žmonių sielos, tamsios – dar kenčiančių skaistykloje“ VškDŠG, 24, 25; panašiai latvių: Kad zvaigznes
krīt krustiski, tad tās esot nekrikstītu bērnu dvēseles
„Kai žvaigždės krenta kryžium, tai jos yra nekrikštytų
vaikų sielos“ ŠmLTT, 2198: Nr.36344, bet tai jau akivaizdi
krikščionybės įtaka (nors ir sielos rojuje, kaip matėme,
prilyginamos žvaigždėms). Panašiai baltarusių tikėta,
jog „mirus teisuoliui, žvaigždė lekia aukštyn ar į šalį,
nusidėjėliui – krinta žemyn“; nors kita vertus, apskritai „žvaigždės yra mirusių žmonių sielos, išleistos pasivaikščioti ir pažiūrėti iš aukštybių į savo gyvuosius
giminaičius. Ryški žvaigždė – teisuolio siela, blyški
– nusidėjėlio siela“ НкфПП, 219: Nr. 1716, 1717; arba tai nekrikštytų vaikų vėlės, žvaigždei krintant, lekiančios
pragaran, todėl krintančią žvaigždę būtinai reikia peržegnoti ir vaiko vėlę pakrikštyti БМ, 195, 196; kita vertus,
Е й такiя зоркi, каторыя нiколi не тухнуць – гэто
зоркi вялiкiх праведнiкаў. Бог так даў, што зоркi
тых святых заўжды свецяць, аж гараць „Yra ir tokių žvaigždžių, kurios niekad neužgęsta – tai didelių
teisuolių žvaigždės. Dievas taip davė, kad tų šventųjų
žvaigždės visad šviečia, net dega“ СржпПЗ, 72: Nr. 469.
J. I. Kraševskis manė, kad: „Visos žvaigždės, Saulės
ir Mėnulio vaikai, vėliau buvo laikomos žmogų globojančiomis dvasiomis, sargais“, ir tokios „žvaigždės
nukritimas reiškė žmogaus mirtį“ LM1, 193. Pasak P. Višinskio (XIX a. pabaiga), žemaičiai, tikėdami, jog krintant žvaigždei kažkur miršta žmogus, panašiai manė,
kad „žvaigždė – ne žmogaus siela, bet lyg jo sargas“
VšnR, 190; (ВшнАХЖ, 141); dar visai neseniai Griškabūdyje
užrašyta, kad žvaigždei krintant – tatai angelas skrenda
pasiimti žmogaus sielą VškDŠG, 24. Tačiau skirtumas tarp
danguje pasilikusios žmogaus sielos, jo dangiškojo antrininko, ir jo „angelo sargo“ religiniame pasaulėvaizdyje apskritai nėra griežtas.
Kaip matėme, T. Narbutas tarė, esą „kuo mažesnės
žvaigždės, tuo jaunesniems žmonėms jos priklauso“.
Tautosaka apie žvaigždžių ryškio skirtumą kalba kiek
kitaip. J. Balio žodžiais: „Kaip nevienodi yra žemėje
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žmonės, taip nevienodos ir žvaigždės danguje: kuris
žmogus laimingas, tai jo žvaigždė šviesi, o kuris nelaimingas, tai tamsi; kuris žmogus mokytas arba gudrus iš prigimimo, to ir žvaigždė šviesesnė; turtingo
žmogaus žvaigždė šviesesnė, vargšo – išblėsus; tikinčio žmogaus žvaigždė šviesesnė, o atšalusio tikėjime
tamsesnė; jei kuris žmogus nuodėmingas, to žvaigždė
silpnai šviečia, o doro žmogaus šviečia labai skaisčiai; tad juo didesnė žvaigždė krinta, tuo garbingesnis žmogus (kunigas) miršta“ BlTD, 20; BlR2, 29; BlLTS2, 54.
Antai Laimingo žmogaus žvaigždė blizga ant dangaus
šviesiai, o griešnyko – tik ką mirkčioja BsJK, 334: Nr. 18.
Griškabūdžio apylinkėse, J. Vaiškūno duomenimis,
„šviesesnės žvaigždės priklauso garbingesniems ir
geresniems žmonėms. Sakoma, po kokia žvaigžde gimęs žmogus, tai jis toks ir būna“ VškDŠG, 24. Panašiai
latvių: Katram cilvēkam esot sava zvaigzne, svētajiem
gaišākas, grēcīgiem tumšākas „Kiekvienas žmogus
turi savo žvaigždę, šventųjų šviesesnės, nusidėjėlių tamsesnės“ StrP, 43. Panašiai baltarusių tikėta, kad
„žvaigždžių dydžio bei ryškio skirtumai rodo skirtingą
žmonių visuomeninę padėtį“ НкфПП, 219: Nr. 1715; arba:
Кожны чалавек мае на небе сваю асабiстую зорку:
каму добра жывецца, таго зорка ясно гарыць,
хорашо блiшчыць, а ў каго жытка цёмная, таго
й зорка цьмяная „Kiekvienas žmogus turi danguje savo ypatingą žvaigždę: kam gerai gyvenasi, to
žvaigždė ryškiai spindi, gerai žiba, o kieno gyvenimas
tamsus, to ir žvaigždė tamsi“ СржпПЗ, 71: Nr. 466; Калi
чалавек добры, мало грэшыць, то яго зорка ясная,
а калi ён грэшны, та яго зорка чуць блiшчыць, а
то саўсiм не свецiць, кажуць жэ, што ён шэльма
з-пад цёмнае зоркi „Jeigu žmogus geras, mažai nusideda, tai jo žvaigždė ryški, o jeigu tai nusidėjėlis, tai
jo žvaigždė vos žiba, o kitąsyk ir visai nebešviečia,
sako tuomet, kad jis, šelmis, yra iš po tamsios žvaigždės“ СржпПЗ, 30–31: Nr. 22; (БМ, 195) (žmonėms ėmus skirti
keliaujančias žvaigždes – planetas, šie tikėjimai sklandžiai perėjo į astrologiją, pavyzdžiui: Уже чалавеку
на раду напiсано, пад якою ён планiдаю родзiцца,
такая яго будзе жытка „Žmogui jau gimstant užrašyta, po kokia planeta jis gimsta, toks bus jo gyvenimas“ СржпПЗ, 31: Nr. 23). Iš čia paaiškėja ir žodžio žvaigždė vartojimas reikšme „likimas, lemtis, laimė“, ir tokie
frazeologizmai kaip po laimės žvaigžde (gimęs) apie
turintį sėkmę; po laiminga žvaigžde (gimęs) apie dalingą; po nelaiminga žvaigžde (gimęs) apie nelaimingą, bedalį ir pan. LKŽ20, 1023; FŽ, 372, 883; (BlTD, 20; BlLTS1,
238). Pateikėjo iš Kuršėnų, Šiaulių r., žodžiais, žmogus

Gimė ir atsinešė savo žvaizdę, savo likimą LKŽ20, 1034.
(VškLŽŽ, 34–35; VškŽS, 35–36; DVtUM, 107; BlR2, 29; DndK, 65.)2
Kadangi ryškesnė žvaigždė danguje atitinka ryškesnį žmogų žemėje, tai su tuo gali būti susijęs ir nepaprasto vaiko, karalaičio su žvaigžde kaktoje įvaizdis.3
Skaičiavimas. Dar viena žvaigždžių-sielų vaizdinio ypatybė, kaip jau matėme Jono Basanavičiaus pateiktame tekste (Ale žvaigždes nereik skaityt, nes jei tik
atitiktum savąją, tuojau mirtumei), yra draudimas jas
skaičiuoti: Jei suskaičiuosi savo žvaigždę, tai ji tuojau
nukris, ir pats numirsi BlTD, 20; Žvaigždes ant dangaus
nereikia skaityti, ba iš netyčių gali savo patropyti.
Žmogus, atminęs savo žvaigždę, tuojaus turėtų mirti
BsJK, 334: Nr. 19. Latvių: Katram cilvēkam pie debesīm ir
sava zvaigzne. Ja cilvēks atmin, kuŗa ir viņa zvaigzne,
tad tas cilvēks nomirst, un viņa zvaigzne nokrīt zemē
„Kiekvienas žmogus danguje turi savo žvaigždę. Jei
žmogus įmena, kuri yra jo žvaigždė, tai tas žmogus
numiršta, o jo žvaigždė nukrinta žemėn“ ŠmLTT, 2197: Nr.
36328. Štai dar 1959 m. Lietuvoje užrašytas tekstas: Seniau žmonės pasakodavo, kad, kai žmogus užgimsta, ir
nauja žvaigždė kartu sužiba – kiekvienas žmogus turi
savo žvaigždę. Jeigu išeitum giedrą naktį, kada matyti
daug žvaigždžių, ir imtum, į jas žiūrėdamas ir rodydamas pirštu, minti, skaityti, sakytum: „Gal šita mano?
Gal šita mano?..“ – kokius penkis–dešimt kartų, ir jei
pataikytum parodyt tą savo žvaigždę, tai staiga mirtum. Tai niekas taip ir nedrįsdavo daryti – nemindavo
tų žvaigždžių VlSV, 21; VlLD, 280 (čia ir draudimas rodyti
pirštu į žvaigždes bei kitus dangaus kūnus). Plg. ir frazeologizmą žvaigždžių skaityti pasiųsti „nužudyti“ FŽ,
883; LKŽ20, 1034. Tai, beje, ir viena iš vengimo apskritai ką
ligi galo suskaičiuoti, išmatuoti apraiškų. Nors kita vertus, suprantama ir tiesiog negalimybė žvaigždžių suskaičiuoti, kaip kad mįslėje: Šimtai skaito, tūkstančiai
skaito ir niekaip nesuskaito = žvaigždės MS, 146; juoba
priežodžiuose: Marių neišsemsi, žvaigždžių nesuskaitysi LTs5, 326: Nr. 4351; LKŽ20, 1022; Nė tu žvaiždžių suskaitysi,
nė tu plaukų suskaitysi LKŽ20, 1036; latvių užkalbėjime
nuo vagies: …tas lai paliek guļot kā bluķis, stāvot kā
stabs, kamēr saskaitītas visas zvaigznes pie debesīm,
un visas smiltis, kas ir jūrmalā, un visi lietus pilieni,
kas no debesīm krīt „tas lai lieka gulėti kaip trinka, stovėti kaip stuobrys, kol bus suskaičiuotos visos žvaigždės danguje, ir visos smiltys, kurios pajūry, ir visi lietaus lašai, kurie iš dangaus krinta“ StrBV, 366, (425).
Nors štai Saulei suskaičiuoti žvaigždes atrodo ir
leistina, ir įmanoma, bent jau dainoje: Užteka saulužė,
daulėliu, lėliu, / Aplinkui dangužį, daulėliu, // Apeiki,
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sauluže… / Aplinkui oružį… // Paskaityk, sauluže…
/ Ar visos žvaigždutės… // Jau skaitau neskaitau… /
Jau vienos ir nėra… ir, savo ruožtu, Užteka saulužė…
/ Aplinkui dangužį… // Apeiki, motuše… / Aplinkui
dvaružį… // Paskaityk, motuše… / Ar visos dukružės… JšSD1, 538–539: Nr. 637; LTsR, 92–93; KR, 342: Nr. 119; (BlR1,
24–25; NmLR, 300). Čia, beje, vėlgi matyti žvaigždes esant
saulės dukteris.
Latvių pažiūromis, tam tikru būdu skaičiuojant
žvaigždes galima tapti laimingu arba ištekėti: Ja deviņus vakarus no vietas saskaita deviņas zvaigznes, tad
beidzamā naktī redz, ar ko būs jāapprecas „Jei devynis
vakarus iš eilės suskaičiuosi [po] devynias žvaigždes,
tai paskutinę naktį pamatysi, su kuo teks vestis“; Trīs
piektdienas naktis no vietas meitai jāskaita pa septiņām zvaigznēm. To vīrieti, kuŗš pēc trešās piektdienas pirmais dos roku, viņa apprecēs „Tris penktadienių
naktis iš eilės merginai reikia suskaičiuoti po septynias
žvaigždes. Už to vyriškio, kuris po trečiojo penktadienio pirmasis paduos ranką, ji ištekės“; Deviņus vakarus
vajag nostāties pie akas un skaitīt zvaigznes, pa deviņām katru vakaru, lai kļūtu laimīgs. Ja kādu vakaru
zvaigžņu nav, tad skaitīšana jāsāk no gala „Norint tapti
laimingu, reikia devynis vakarus atsistoti prie šulinio ir
skaičiuoti žvaigždes, po devynias kas vakarą. Jei kurį
vakarą žvaigždžių nėra, tai skaičiavimą reikia pradėti nuo pradžių“; Deviņus vakarus pēc kārtas jāskaita
zvaigznes, katru vakaru deviņas, tad pēc tam pirmais
vīrietis, kuŗš sniedz roku, būs brūtgāns. Bet ja kādu vakaru ir apmācies, tad jāsāk atkal no gala skaitīt „Devynis vakarus iš eilės reikia skaičiuoti žvaigždes, kas
vakarą po devynias, tada pirmasis vyriškis, kuris po to
paduos ranką, bus tavo jaunikis. Bet jei kurį vakarą apsiniaukę, tai reikia vėl nuo pradžių skaičiuoti“ ir pan.
ŠmLTT, 2164: Nr. 35852, 35853; 2198–2199: Nr. 36357, 36358; StrP, 44–45
(Gal čia turėtinas omeny žinomas vestuvių–mirties paralelizmas?)
Žvaigždes skaičiuoti, skaityti gali reikšti ir „snausti,
miegoti“, (į) žvaigždes, žvaizdes veizėti – „svajoti“, o
žvaigždės pasirodė akyse sakoma gavus stiprų smūgį,
plg. dar žvaigždės, žvaizdės eina, laksto, lekia iš akių,
rodosi akyse „darosi silpna“ FŽ, 883; LKŽ20, 1023, 1034; LKŽ20,
1023, 1034; kartais tiesiog mirtinai: Žvaizdėjas akėse, virsu jau; Tarpais nusižvaizdė[ja], nusižvaizdė[ja] akėse,
būs kumet keberiokšt Kuršėnai, Šiaulių r.; Nusižvaizdės
dangus, ir ištiesi kojas – tiek to žmogaus Švėkšna, Šilutės r. LKŽ20, 1035. Nors tokie posakiai šiaip jau paaiškinami tiesioginiu patyrimu, atsidūrus atitinkamoje fiziologinėje būsenoje („mirguliuoja akyse“), vis dėlto jie
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savaip siejasi ir su minėtais mitiniais vaizdiniais apie
žvaigždžių skaičiavimą, žvaigždę-sielą.
Žvakės. Žvaigždės neretai prilyginamos žvakėms:
antai originalioje pasakoje „Trins vėlės, žvaigzdė, mėnuo“ herojus užeina į suasmenintos Žvaigždės trobelę
ir randa ją čia kaip degančią žvakę DvPSO, 52: Nr.1. Juoba
žvaigždės prilyginamos danguje degančioms žvakėms,
kaip kad mįslėje: Danguj žvakės sužibo, žvakynas pakibo = žvaigždės ir Sietynas MS, 200. Žvakė šiaip jau irgi
yra sielos, gyvasties įvaizdis, o iš dangaus metamas išdegusios žvakės dagtis, „knatas“, savo ruožtu paaiškina
danguje regimą krintančią žvaigždę ir kartu žmogaus
mirtį žemėje. Antai pasakoje „Žvaigždės krintančios ir
Onelė“ (ATU 710) ši, būdama danguje, įžengia į draudžiamą kambarį, saugomą „žalnieriaus“, ir randa, kad
tas kambarys Toks didelis ir platus, kad galo ir krašto
niekur akimis savo negali nieks užmatyti, ir visas pilnas
aukštai ir žemai, ir po visas kerčias ir visus kampus yra
žvakučių pristatyta. Ir vis žvakės dega. Ale ne visos yra
lygios: viena dar ciela, ką tiktai užsidega, o kita ligi
pusei nudegusi, o jau kitos baigiasi degti. Ir kada pasibaigia degti, teip tujaus žalnierius ištraukia pabaigtą
degti knatą žvakės, su anglia degančia meta žemyn. O
krisdamas knatas padaro didelę šviesą, ilgą kaip šniūrą, iki užgęsta, leisdamos žemyn; paklaustas, ką visa
tai reiškia, tas žalnierius atsakė: Tos žvakės tei yra ant
žemės žmonių gyvų dūšios. Ir kaip tik užgema žmogus
ant svieto, teip tujaus ir žvakę anam uždega. Ir toleis
turi žmogus gyvas būti, kolei žvakė užges. O antra yra
pričina to puikaus vardo, vadinas „žvaigždžių krintančių“, kurie gyvi žmonys, naktims ant žemės būdami, ir
kad ant oro mato jau šviesą leidžiantis, o tei ta šviesa
yra mūs knatas žvakės išdegusios, metasi ant žemės.
O kad knatas žvakės užges, tei yra tarnas to žmogaus,
kuris jau miršta toj valandoj, ir turi aną šviesa pasitikti ant kelio viečnasties ir ten nuvesti, ant ko yra ans
žmogus užsidirbęs; sugrįžo Onelė iš dangaus į žemę, Ir
iš anos ta kalba išėjo po visą Žemaičių šalį apei krintančias žvaigždes. Ir po šios gadynės teip kalba, kad tei
ne žvaigždės, ale žmogus mirė, tei dūšia iš kūno išėjo.
Ir kas teip mato, turi sakyti tris kartus „amžiną atilsį“ DvPSO, 144–145: Nr. 35 (DndK, 65). Kadangi žvakės dagtis
šiaip jau savaime mena žmogaus sielą,4 tai metamas iš
dangaus žvakės dagtis = krintanti žvaigždė yra netgi
keliagubas sielos įvaizdis. XX a. II ketvirtį Padubysio
vls., Šiaulių aps., A. Vitauskas dar užtiko vaizdinį, jog:
„Užgimus žmogui, danguje užsideganti ir jo gyvybės
žvakelė – žvaigždė, kuri dega per visą jo gyvenimą ir
užgesia sykiu su jo mirtimi, puldama žemėn“ VtsSDP, 139.
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Gimus žmogui, danguje angelą uždegant žvakę-žvaigždę, o mirus užgesinant (ir tuomet iš dangaus krentanti
žvaigždė), vaizdavosi ir baltarusiai, ir šiaip žvaigždes
vaizdiję dangaus arba Dievo žvakėmis, antai mįslėje:
Свечак многа гарыць, а нiводнай не патушыць „Žvakelių daug dega, o nė vienos neužgesinsi“ = žvaigždės
БМ, 195; Згдi, 28: Nr. 82; tiesiog vaizdingai nusakydami stojusią naktį: …сонейко зайшло, на небе анёлы запалiлi
свечачкi… „saulelė nusileido, danguje angelai uždegė
žvakeles“ СржпКАС, 34: Nr. 1; arba: зоркi, божыя свечачкi
„žvaigždės, Dievo žvakelės“ СржпПЗ, 257: Nr. 2211; ЛП, 221:
Nr. 258; plg dar.: Сiтко, гэто тыя свечкi, якiя гараць
на небе там, куды збiраюцца праведныя душы
людзей. Тут анёлы атсяваюць праведныя душы ат
грэшных „Siet(yn)as – tai tos žvakutės, kurios dega
danguje ten, kur patenka teisuolių sielos. Čia angelai
atsijoja teisuolių sielas nuo nusidėjėlių“ СржпПЗ, 31: Nr.
28. Panašų vaizdinį mena ir latvių tikėjimas: …kad cilvēks piedzimst, tad Dievs aizdedzina mazu uguntiņu un
piesprauž to pie debesīm, kas no pasaules izskatās kā
maza zvaigznīte. Cilvēkam mirstot zvaigznīte nokrīt un
izdziest. Pie debesīm spīd arī dažas lielākas uguntiņas.
Tās ir eņģeļu zvaigznes „žmogui gimstant, Dievas uždega mažą ugnelę ir prisega ją prie dangaus, kuri iš pasaulio atrodo kaip maža žvaigždelė. Žmogui mirštant,
žvaigždelė nukrinta ir užgęsta. Danguje spindi ir viena
kita didesnė ugnelė. Tai angelų žvaigždės“ StrP, 43, (508);
ŠmLTT, 424: Nr. 6843. Be to, žiemą esą jātīra sveces, caur
ko zvaigznes spīd spožāki „reikia valyti žvakes, per tai
žvaigždės spindi ryškiau“ StrP, 46.
Gyvuliai. Mįslėse žvaigždės kartais prilyginamos
avims (beje, neskaičiuotoms, kaip ir pačios žvaigždės):
Laukas nematuotas, piemuo raguotas, avys neskaičiuotos MS, 159; Laukas nematuotas, avys neskaitytos, piemuo raguotas = dangus, žvaigždės ir mėnulis; Šimtą
avių vienas piemuo gano = žvaigždės ir mėnuo LTs5, 449,
455: Nr. 5354, 5422; GrgLLM, 10, 12: Nr. 4, 24; Pilna pieva avelių, vienas piemenukas = žvaigždės ir mėnuo TŽ5, 587:
Nr. 218. Arba dar, P. Dundulienės duomenimis, Raguotas
piemuo šimtą avių gano; be to, kadangi avys gali vaizdinti mirusiųjų vėles aname pasaulyje, tai mįsles apie
piemenį Mėnulį ir avis žvaigždes, sulig taiklia P. Dundulienės įžvalga, mitologiniu požiūriu galima sieti su
mirusiųjų pasauliu: „Piemuo – svarbiausias mįslių
veikėjas Mėnulis – galėjo būti vėlių globėjas“ DndK, 29
(pats raguotasis Velinas?), o žvaigždės savo ruožtu –
vėlės. Kita vertus, kadangi žvaigždė, kaip matėme, gali
simbolizuoti ir gyvo žmogaus sielą, tai „mįslių avys –
žvaigždės – gali būti siejamos ir su gyvais žmonėmis“

DndK, 30. Plg. šiuo atžvilgiu ir tokią mįslę: Vienas piemuo

tūkstančiui piemenių šypsos = mėnulis ir žvaigždės MS,
177. Be avių, žvaigždės kartais prilyginamos ir kitiems
gyvuliams: Laukas nematuotas, gyvuliai neskaičiuoti,
piemuo raguotas = dangus, žvaigždės ir mėnuo MS, 159;
bet atsižvelgiant į dangaus kaip „vėlių ganyklos“ įvaizdį, simbolika tokiu atveju nesikeičia. Panašiai latvių
mįslėse: Lauks nemērojams, aitas neskaitāmas, pats
gans ragains „Laukas neišmatuojamas, avys nesuskaitomos, pats piemuo raguotas“; Zila pļava, baltas aitas,
tāds ganiņš kā tabakas radziņš „Mėlyna pieva, baltos
avys, toks piemenėlis, kaip tabokos ragelis“; Zila pļava, baltas aitas, sarkans gans vidū stāv „Mėlyna pieva,
baltos avys, raudonas piemuo vidury stovi“; Liela, zila
pļava, pilna zelta aitiņu, un ganiņš vidū „Didelė mėlyna pieva, pilna aukso avelių, ir piemenėlis vidury“;
Pilna nora baltu avju, viens pats āzis bunderēts „Pilna
ganykla baltų avių, vienas pats ožys bunderėtas (neišverčiamas žodis)“; Pilns tīrums baltu kazu, viens pats
āzis būkulains „Pilnas laukas baltų ožkų, vienas pats
ožys būkulainas (neišverčiamas žodis)“; Pilna pļava
baltu kazu, viens pats āzis dukurē „Pilna pieva baltų
ožkų, vienas pats ožys grieja (žvejoja graibštu)“; Pilns
stallis ar skaistām govīm, balts vērsis viducī „Pilnas
tvartas gražių karvių, baltas jautis vidury“ = dangus,
žvaigždės ir mėnuo; Zila pļava, baltas aitas, div’ sudraba (divi zelta) ganītāji „Mėlyna pieva, baltos avys,
du sidabro (du auksiniai) ganytojai“; Zila pļava, baltas
govis, divi gani: viens sudraba, otrs zelta „Mėlyna pieva, baltos karvės, du piemenys: vienas sidabro, kitas
aukso“; Pilns tīrums mazu gosniņu, vērši divi – viens
pa nakti, otrs pa dienu „Pilnas laukas mažų karvyčių,
o jaučiai du – vienas naktį, antras dieną“; Pilna pļava baltu aitiņu, skaists gans, vēl skaistāks zaglis, kā
nāk, tā visas nozog „Pilna pieva baltų avelių, gražus
piemuo, o dar gražesnis vagis, kai ateina, tai visas pavagia“; Liela liela pļava, pilna skaistu lopu, skaists
skaists gans, vēl skaistāks zaglis „Didžiulė pieva, pilna
gražių gyvulių, gražuolis piemuo, o vagis dar gražesnis“ = dangus, žvaigždės, mėnuo ir saulė LTM, 106–107:
Nr. 836–846 ir pan. Panašiai baltarusių: Поле незмярона,
быдла незлiчона, адзiн пастух пасе „Laukas nematuotas, galvijai neskaičiuoti, vienas piemuo gano“;
Поле не змерана, быдла не злiчана, пастух рагаты
„Laukas nematuotas, galvijai neskaičiuoti, piemuo raguotas“; Поле не мерана, авечкi не лiчаны, пастух
рагаты „Laukas nematuotas, avelės neskaičiuotos,
piemuo raguotas“ = dangus, žvaigždės, mėnulis; Авец
полны хлявец, а казёл толькi адзiн „Avių pilnas
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tvartas, o ožys tik vienas“; Адзiн пастух пасе тысячу
авец „Vienas piemuo gano tūkstantį avių“ = žvaigždės ir mėnulis Згдi, 26, 27: Nr. 60–62, 75, 76; (НкфЗ, 28: Nr. 516). O
vienoje dainoje Mėnulis vaizduojamas jau lyg ir nebe
žvaigždžių-avių piemeniu, bet stačiai (antropomorfiškų?) žvaigždžių-sielų vedliu, vedančiu jas pas Dievą:
Хадзiў, пахадзiў / Месяц па небу, / Ой, зваў, перазваў
/ Зоры з сабою: / – Зоры, зарнiцы, / Мае сястрiцы,
/ Хадзiце са мною / Бога шукацi „Ėjo vaikštinėjo /
Mėnuo po dangų, / Oi, šaukė šaukinėjo / Žvaigždes
su savim: / Žvaigždės žvaigždelės, / Mano seselės, /
Eime su manim / Dievo ieškoti“ БМ, 195–196. Neaišku,
ar žvaigždžių pavadinimas Mėnulio seselėmis čia tik
malonybinis, ar atspindi ir atitinkamą mitinį vaizdinį
(gal verta čia prisiminti panašų I. Kraševskio teiginį?).
Be to, pasak latvių tikėjimų, Ja jaungada naktī pie
debesīm daudz zvaigžņu, togad padosies daudz lopu
„Jei Naujųjų metų naktį danguje daug žvaigždžių,
tais metais seksis su gyvuliais“; Ja debesīs jaungada
naktī daudz zvaigžņu, tad mājlopi labi padodas „Jei
danguje Naujųjų metų naktį daug žvaigždžių, tai naminiai gyvuliai gerai sekasi“; Ja ziemsvētku naktī daudz
zvaigžņu pie debesīm, tad tanī gadā labi padosies sīkie
lopi „Jei Kalėdų naktį daug žvaigždžių danguje, tai tais
metais gerai eisis smulkieji gyvuliai“; Ja ziemassvētku un jaungada naktīs zvaigžņota debess, tad lopi labi
izdosies „Jei Kalėdų ir Naujųjų metų naktimis žvaigždėtas dangus, tai gyvuliai labai gerai eisis“; Ja ziemassvētku pirmās dienas vakarā redzams daudz zvaigžņu
pie debesīm, tad saimniekam tanī gadā būs pulka jēru,
ja otras dienas vakarā, tad kalpiem „Jei pirmosios Kalėdų dienos vakare matyti daug žvaigždžių danguje,
tai šeimininkas tais metais turės būrį ėriukų, jei antros
dienos vakare, tai tarnų“; Ja ziemassvētku un jaungada
naktīs ir zvaigžņota debess, tad to gadu izdodas sīklopi „Jei Kalėdų ir Naujųjų metų naktimis žvaigždėtas
dangus, tai tais metais eisis smulkieji gyvuliai“ ir t.t., ir
pan. ŠmLTT, 671: Nr. 11030–11032; 2088–2089: Nr. 24526–24530; 2091:
Nr. 34562; 2094: Nr. 34616–34619; StrP, 44. Tas pat, beje, pasakytina ir apie žmones: Vakarā dzimuši bērni sasniedz lielu vecumu, un ja tanī vakarā debesis nozvaigžņojušās,
tad bagāti ar bērniem un bērnu bērniem „Vakare gimę
vaikai sulaukia žilos senatvės, o jei tą vakarą dangus
[buvo] žvaigždėtas, tai turi gausiai vaikų ir vaikaičių“
StrP, 265. Iš čia galima spręsti, jog tokio pobūdžio tikėjimai irgi remiasi žvaigždžių-sielų vaizdiniu – ne tik
žmonių, bet ir gyvulių sielų. Tas pat, beje, pasakytina
ir apie bites: Kūčių vakarą Jei dangus žvaigždėtas, tai
bitės gerai spiesis, bus daug medaus MrcPD, 82.
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Vaisiai. Dažnai mįslėse (pirmiausia latvių ir baltarusių) žvaigždės prilyginamos žirniams: latvių: Pilns
siets zirņu „Pilnas sietas / rėtis žirnių“; Zils siets, pilns
baltu zirņu „Mėlynas sietas / rėtis, pilnas baltų žirnių“;
Viss tīrums noberts ar zirniem „Visas laukas žirniais
nubertas“ = dangus ir žvaigždės; Siers zirņos „Sūris
žirniuose“; Siers zirņu (v. miežu, rudzu) arodā „Sūris
žirnių (var.: miežių, rugių) aruode“; Pirāgs zirņu apcirknī „Pyragas žirnių aruode“ = mėnulis tarp žvaigždžių
LTM, 104: Nr. 801–802; 191: Nr. 2024–2025; baltarusių (su gausiais
variantais): Рассцялю радзюжку, пасыплю гарошку
i акраец хлеба палажу „Patiesiu plaušinę, pabersiu
žirnių ir duonos kampelį padėsiu“ = dangus, žvaigždės,
mėnulis Згдi, 26: Nr. 63(–71; НкфЗ, 28: Nr. 513). Esama nuomonės, jog žvaigždė, kaip sielos įvaizdis, simboliškai prilygsta obuoliui – irgi sielos įvaizdžiui DVtUM, 107; kaip
antai latvių mįslėje: Liels liels siets, pilns zelta ābolu
„Didžiulis rėtis/sietas, pilnas aukso obuolių“ LTM, 104: Nr.
803; tikėjimuose: Kad jauna gada naktī ir nozvaigžņojusies debess, tad tai gadā gaidāma bagāta ābolu raža
„Kai Naujųjų metų naktį žvaigždėtas dangus, tai tais
metais reikia laukti gausaus obuolių derliaus“; Ja jauna gada naktī ir debesis skaidras un redzamas daudz
zvaigznes, tad nākamā gadā būšot daudz koku augļu
„Jei Naujųjų metų naktį dangus giedras, ir matyti daug
žvaigždžių, tai ateinančiais metais bus daug vaisių“; Ja
jaungada naktī ir daudz zvaigznes pie debesīm, tad vasaru kokiem būs daudz augļu „Jei Naujųjų metų naktį
danguje daug žvaigždžių, tai vasarą medžiai turės daug
vaisių“; apskritai Kad jaungada vakarā daudz zvaigznes mirdz pie debesīm, tad labi padosies augļi „Kai
Naujųjų metų vakare danguje mirga daug žvaigždžių,
tai gerai seksis vaisiai“; Ja jaungada nakti debess nozvaigžņojusies, tad nākamais gads auglīgs „Jei Naujųjų
metų naktį dangus žvaigždėtas, tai ateinantieji metai
vaisingi“ ŠmLTT, 670: Nr. 11022, 11020, 11021, 11023, 11019. Panašiai lietuvių spėta, J. Ruzgytės duomenimis iš Rūtelių
k., Šilalės r., kad „Jei Kūčių naktis žvaigždėta, tai ateinančiais metais bus gausu bulvių, obuolių ir riešutų“
RzgATK, 127. Pastebimos tad ir sąsajos tarp žvaigždžių ir
riešutų, taip pat žvaigždžių ir uogų, antai latvių: Ja no
jaungada uz Zvaigžņu dienu katru nakti ir nozvaigžņojusies, tad gaidāms bagāts meža ogu gads „Jei nuo
Naujųjų metų ligi Trijų karalių kasnakt žvaigždėta, tai
reikia laukti miško uogų gausių metų“; Ja jauna gada
naktī ir zvaigžņotas debesis, tad tai gadā būs daudz
ogu; ja zvaigžņu neredz, tad ogu nebūs „Jei Naujųjų
metų naktį žvaigždėtas dangus, tai tais metais bus daug
uogų; jei žvaigždžių nematyti, uogų nebus“ ŠmLTT, 670:
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Nr. 11024, 11025;

tarp žvaigždžių ir kiaušinių VškŽS, 35–36:
Jei žvaigždėtas [dangus per Kūčias], tai vištos kiaušinius dės, bus derlingos vištos Kučiūnai, Lazdijų r.; Kai
Kūčioj išsižvaigždinęs dangus, vištos bus dėdingos
Vilkaviškis LKŽ20, 1024, 1026; o štai Griškabūdžio apylinkėse, Šakių r., tikėta, jog tokiu atveju ne tik vištos
bus dėdingos, bet ir tankiai sudygs javai, ir gerai dygs
grybai: jei per Kūčias žvaigždėta, tai bus labai daug
baravykų; šitos žvaigždės nelabai kitiem grybam rodo,
tik baravykam, vertingų grybų [gausą], o dėl šito brudo [nevertingų rūšių] tai nežiba žvaigždės VškDŠG, 25.
Be to, Redzot veca gada vakarā skaidras, zvaigžņotas debesis un platu piena ceļu, var sagaidīt bagātu
gurķu, kartupeļu un citu sakņu ražu „Jei senųjų metų
vakare matyti giedras, žvaigždėtas dangus ir platus
Paukščių takas, reikia laukti gausaus agurkų, bulvių
bei kitų daržovių derliaus“; ir apskritai: Ja jaungada
naktī zvaigžņota debess, būs bagāts gads „Jei Naujųjų metų naktį žvaigždėtas dangus, bus turtingi metai“
ŠmLTT, 670: Nr. 11010, 11011. Panašiai baltarusių tikėta, kad
žvaigždėtas dangus Kūčių naktį pranašauja kiaušinių,
javų, grybų derlių, galvijų prieauglį ir vaikus БМ, 196.
Latvių mįslėse žvaigždės kitąsyk dar prilyginamos gėlių žiedams: Pilna bļoda zelta ziediem „Pilnas dubuo
aukso žiedų“ = dangus ir žvaigždės; Vienādas puķītes
pa visu pasauli „Vienodos gėlytės po visą pasaulį“ =
žvaigždės LTM, 104: Nr. 804; 324: Nr. 3772. (Plg. V. Mačernį:
Kur anapus patirties likimo žvaigždės žydi, / Spindulių
vainiklapiais taures papuošę auksines MčrnSP, 64.) Visais tokiais atvejais ryškėja žvaigždės kaip užuomazgos („gyvasties siūlo užuo-mazgos“?), gemalo, sėklos
semantika, šiaip jau tik praplečianti žvaigždės-sielos,
kaip gyvybinio prado, įvaizdį.
Akys. Latvių sakoma, jog Zvaigznes esot Dieva acis
„Žvaigždės – tai Dievo akys“ ŠmLTT, 2197: Nr. 36322. Pasak
J. Kursytės, žvaigždes mena Dievo sūnaus akys dainoje: Simtacīts, Dieva dēls, / Ar sudraba kalniņā „Šimtaakis, Dievo sūnus, / Aria ant sidabro kalno“ KrsLF, 135;
(BDS, Nr. 27833). Ir Lietuvoje, J. Balio žodžiais, „dangaus
akys gal yra Saulė, Mėnulis ir žvaigždės“ BlTD, 4. Panašu, jog būtent žvaigždes Dievo akims prilygina draudimas rodyti pirštu į nakties dangų: Naktį į dangų su
pirštu nerodyk: Ponui Dievui akis išbadysi… TŽ1, 343: Nr.
203; Naktį nerodyk pirštu į dangų – Dievui akis išbadysi
BlzLRD, 261: Nr. 12; iš dalies ir: Nerodyk pirštu į saulę, mėnesį ir žvaigždes: Dievui akį išdursi BsJK, 357: Nr. 1; (BlR2,
23; BlLTS2, 42). (Plg. Maironį: Užmigo žemė, tik dangaus
negęsta akys sidabrinės LKŽ1, 61.) O štai lietuvių mįslė,
atvirkščiai, žmogaus akis prilygina žvaigždėms: Dvi

žvaigždeli, kur panori, ten nueina = akys GrgLLM, 68: Nr.
446; LTs5, 542: Nr. 6313; (LTsR, 428). (Plg. Mačernį: Tegu aš tavo
žėrinčias akis, / Lyg dvi pietų žvaigždes, / Į ramų uostą
grįžt viliojančias, matysiu MčrnSP, 143.) Panašiai baltarusių liaudies tradicijoje žvaigždės prilyginamos akims:
От ужэ сьцемнело, заблiшчалi на небе ясныя зоркi
да толькi мiгаюць мiлымi вочкамi „Štai jau sutemo,
suspindo danguje šviesios žvaigždės ir tik mirksi mielomis akelėmis“; ir, kita vertus, akys – žvaigždėms:
…вочкi ў iх свецяцца, баццэ зоркi „akutės jų žiba
tarsi žvaigždės“ СржпКАС, 132: Nr. 45.
Dangaus angos. Kadangi akis šiaip jau yra būdinga
lango metafora (ir atvirkščiai), tai artimas žvaigždžiųakių įvaizdžiui yra žvaigždžių vaizdavimasis dangaus
langais, pro kuriuos, šiaip ar taip, irgi žiūrima, antai
mįslėje: Pilnas stogas langelių. Visi pro juos žiūri ir
nieko nemato = dangus ir žvaigždės LTs5, 449: Nr. 5350; TŽ5,
573: Nr. 59; tautosakos pateikėjai Rožei Sabaliauskienei
tiesiog „močiutė pasakojo, kad žvaigždės – dangaus
langai“ SbAED, 30. Kadangi akis turi perkeltinę reikšmę „skylė“, tai artimas yra ir žvaigždžių prilyginimas skylutėms danguje: Juoda marškelė pilna skylelių = dangus ir žvaigždės TŽ5, 576: Nr. 188; baltarusių:
Усё поле ў дзiрачках „Visas laukas pilnas skylučių“
= žvaigždės danguje Згдi, 27: Nr. 77 (kitose, gausesnėse,
mįslėse žvaigždės palyginamos su ražienos, rugienos
skylutėmis žemėje: Ne tiek danguj žvaigždžių, kiek ant
žemės skylių; Kiek ant dangaus žvaigždelių, tiek ant
žemės skylelių LTs5, 480: Nr. 5668, 5669; GrgLLM, 26: Nr. 138; Ne
tiek ant dangaus žvaigždučių, kiek ant žemės skylučių
LTsR, 418; Kiek ant dangaus žvaigždžių, tiek ant žemės
skylučių BlSLK, 111: Nr. 515; kone pažodžiui atitinkamose
latvių mįslėse: Vairāk caurumu zemē nekā zvaigžņu pie
debesīm „Daugiau skylių žemėje nei žvaigždžių danguje“; Cik debesīs zvaigžņu, tik zemē caurumu „Kiek
danguje žvaigždžių, tiek žemėje skylių“ ir pan. LTM,
236: Nr. 2632; ir ką tik pateiktoji baltarusių mįslė kitąsyk
įmenama ne „žvaigždės danguje“, o „ražiena“ НкфЗ, 25:
Nr. 428). J. Vaiškūno duomenimis, „apie Raseinius buvo
sakoma, kad žvaigždės atsiranda, kai Dievas eina ir
bado dangų šake“ VškLŽŽ, 34. (DndK, 9; DVtUM, 150.) Kaip
kad įžvalgiai pastebėjo J. Vaiškūnas, atitinkamai galima suvokti ir žvaigždės-sielos sampratą: jeigu dangus
yra kietas skliautas, tarsi „stogas“, virš kurio plyti begalinė Dievo šviesa, o žvaigždės – tai „langeliai“ arba
skylutės jame, tai išties „tokiu atveju žvaigždės ir joms
prilyginama žmogaus siela yra įsivaizduojami kaip savotiški didžiosios dangiškosios šviesos kvantai“ VškŽDŠ,
13–14. Kitaip sakant, siela – tai paties Dievo šviesos
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pluoštelis, spindulys, praspindęs pro skylutę danguje ir
savo ruožtu atseikėtas tos skylutės didumo. Žvaigždėssielos įvaizdis šiaip jau savaime mena žmogaus gyvasties šaltinį esant dangų, savo ruožtu tasai antdangiškos
Dievo šviesos spindulys, praspindęs žemėn pro skylutę
danguje, yra tarsi „gyvasties siūlas“, kuris, žmogui tebesant gyvam, laiko jį surištą su jo žvaigžde danguje, o
mirštant – nutrūksta, ir tąsyk žmogaus žvaigždė užgęsta = jo siela sugrįžta į savo Dieviškąjį šaltinį (kad paskui, galimas daiktas, vėl praspįstų žemėn ir užgimtų iš
naujo – tikėtina reinkarnacijos, arba sielos pergimimo,
vaizdinio atmaina).
Šiuo atžvilgiu įdomi atrodo mįslė Pilnas rėtis trupinių = dangus ir žvaigždės LTs5, 449: Nr. 5351; MS, 146; TŽ5, 579:
Nr.90: nes žvaigždes čia, panašu, mena ir pačios rėčiodangaus skylutės, ir pro jas, destis didumas, galintys iš
anapus nukristi „trupiniai“ (gimsiančių žemėje žmonių
užuomazgos?). Panašiai rėčiui, arba sietui, su žirniais
dangus ir žvaigždės, kaip matėme, prilyginami latvių ir
baltarusių mįslėse (plg. žirnį, apskritai grūdą kaip sielos įvaizdį).
Žvaigždėtas audeklas. Greta minėtų Juoda marškelė pilna skylelių bei Pilnas rėtis trupinių plg. ir tokias
mįsles: Pilna marška trupinių = dangus ir žvaigždės;
Pilna marška trupinių ir kamputis lašinių = dangus,
žvaigždės ir mėnulis LTs5, 449: Nr. 5352, 5353; Pilna marška
trupinių ir kumpelis lašinių = danguje žvaigždės ir mėnuo TŽ5, 580: Nr. 11; Pilna marška gurulių = dangus TŽ5,
585: Nr. 127; Pilna marška gurulių ir kųsnelis lašinių =
žvaigždės ir mėnulis MrcP, 209; Pilna marška trupinių ir
riekė duonos = žvaigždės ir mėnulis; Pilna marška žarijų = žvaigždės MS, 200 ir 146. Panašiai latvių: Tēva kažoks rogu pilns „Tėvo kailiniai varpų pilni“; Vecā tēva
kažoks pilns ar rogām „Senelio kailiniai pilni varpų“;
Vecās mātes zilā villaine baltu rogu pilna „Senelės mėlyna vilainė baltų varpų pilna“; Zila sagša, pilna baltu
podziņu „Mėlyna skara, pilna baltų sagučių“; Zila villaine, pilna uguns dzirkstelēm „Mėlyna vilainė, pilna
ugnies žiežirbų“; Sirma (Pelēka) villaine, pilna baltu
zirņu „Širma (Pilka) vilainė, pilna baltų žirnių“; Zils
deķis, pilns zelta blusiņu „Mėlyna antklodė, pilna aukso blusyčių“; Liels liels palags, viss vienam dzirkstīm
„Didžiulė paklodė, visa vienų žiežirbų“ ir pan. = dangus ir žvaigždės LTM, 104–105: Nr. 808, 810, 811, 813–815 (Vecais
tēvs čia, galimas daiktas, yra Dangus arba Dievas, o
Vecā māte – Žemė). Dangus čia prilygintas marškai,
kailiniams, skarai, antklodei, paklodei. Tai pat gretai
priklauso ir dangaus-apsiausto įvaizdis. Šiuo atžvilgiu
prisimintina L. A. Jucevičiaus paminėta lietuvių deivė
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Karaliūnė, „nešiojanti žvaigždžių prisagstytą apsiaustą“ LM1, 172; JcvR, 78–79; iki pastarųjų laikų su mėlynu
žvaigždėtu apsiaustu lietuvių liaudies skulptūroje vaizduota Marija UrbM1, 29–31; UrbM2, 299–307; kai kuriose pasakose (ATU 510B, A) mergelės dėvi rūbus, ant kurių
lyg žvaigždes išbarstytas BsLPĮ1, 198: Nr. 74, arba žvaigždės
rūbus (paskui ir mėnesio rūbus bei saulės rūbus) BsLPĮ2,
222–223: Nr. 102; (BsLPĮ4, 197–199: Nr. 99); Latvijoje žvaigždėti
yra Dievo apsiaustas bei jo žirgo gūnia ŠmLM, 23; taip
pat plg. mįslę: No jūriņas izpeldēja divi sirmi kumeliņi: vienam bija zvaigžņu sega, otram zelta iemauktiņi
„Iš jūros išplaukė du širmi (šyvi) žirgeliai: vienas su
žvaigždžių gūnia, antras su aukso kamanomis“ = mėnulis ir saulė LTM, 241: Nr. 2712. Baltarusijoje į žvaigždėmis
nusėtą žėrintį apdangalą įsisupusi kapinių vėlių globėja
Znička (Знiчка; vardas gali būti tiesiog susijęs su bendriniu žodžiu знiчка „krintanti žvaigždė“) БМ, 192. Plg.
pasakų karalaitį su saule kaktoje ir mėnuliu pakaušyje,
neretai dar ir „visą žvaigždėtą“. Tiktų dangui-apsiaustui ir žvaigždžių-skylučių įvaizdis, ypač jei jis dengia
Dievą, įasmeninantį antdangiškąją Šviesą.
Ataidą „žvaigždėtam apsiaustui“ galima išgirsti patarlėje: Lenk saulę ir mėnesį, o ž v a i g ž d e s p a s i a u s k GrgPP, 436: Nr. 436; LTs5, 292: Nr. 3749; LKŽ20, 1022. Pagal prasmę patarlė reiškia maždaug „žiūrėk esmės, o
ne antraeilių dalykų“ (J. Balio paaiškinimu, „su žemesniais pareigūnais galima ir nesiskaityti“ BlLTS1, 228); plg.
dar atitinkamą priežodį: Neatboju žvaigždžių, kai mėnulis šviečia; baltarusių: Калi месяц свецiць, звёзды
нiпачом „Mėnuliui šviečiant, žvaigždės – niekai“ GrgPP,
436: Nr. 436 ir 565 (be Nr.). Žvaigždės savo šviesumu, palyginti su saule ir mėnuliu, suprantama, yra antraeiliai,
nereikšmingi dalykai.
Ugnis. Ką tik prilygintos žarijoms (Pilna marška
žarijų) bei kibirkštims, žiežirboms (Zila villaine, pilna uguns dzirkstelēm; Liels liels palags, viss vienam
dzirkstīm), kaip kad anksčiau degančioms žvakėms
(Danguj žvakės sužibo bei kt.) ir net anglims (…knatą
žvakės su anglia degančia meta žemyn…), žvaigždės
tad pripažįstamos esančios ugninės. Vienoje latvių sakmėje jos tiesiog kilusios iš dangun užmestų anglių:
Zvaigznes cēlušās no oglēm. Puiši jājuši pieguļā.
Laiks bijis ļoti tumšs. Tie sākuši mest ogles gaisā, lai
apgaismotu ceļu, bet ogles atpakaļ vairs nav kritušas,
un no tām cēlušās zvaigznes „Žvaigždės atsirado iš
anglių. Bernai jojo naktigonėn. Buvo labai tamsu. Jie
ėmė mėtyti oran žioruojančias anglis (žarijas), kad apšviestų kelią, bet anglys atgal nebekrito, ir iš jų atsirado
žvaigždės“ AnIT, 37. Štai dar latvių mįslė: Zils pagalms,
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zelta dzirksteles „Mėlynas kiemas, aukso žiežirbos“ =
dangus ir žvaigždės LTM, 104: Nr. 806. Iš dalies panaši ir
lietuvių mįslė Pilnas kiemas pagaikščių MS, 146, kurioje
žvaigždės prilyginamos pagaikščiams (plg. aitvarą?).
(SnvU, 46.) Latvių (latgalių) mįslėje Krōsne sabērst, rūzes pazīd „Krosnis sugriūva, rožės pražysta“ = saulė ir
žvaigždės LTM, 241: Nr. 2708 aptinkame net dvigubą metaforą: žvaigždės čia prilyginamos pažirusioms krosnies
(= saulės) žarijoms, o šios savo ruožtu – pražydusioms
rožėms; kitoje latvių mįslėje žvaigždės irgi suvokiamos
kaip pažirusi į dalis saulė: Dienu viens, nakti daudz =
saulė ir žvaigždės LTM, 241: Nr. 2707.
Šviesa. Baltos žvaigždės juodam danguje kartais
dar palyginamos su b a l t a varške juodam katile:
Juodas katilas pilnas varškės pritaškytas arba prikratytas = dangus ir žvaigždės BlSLK, 86: Nr. 7; LTs5, 449: Nr. 5349;
MS, 158; LKŽ18, 312. Arba šiaip su kokiais smulkiais baltais
šviesiais daiktais: trupiniais ar žvirgždu, kaip kad latvių mįslėje: Zila jūra zelta oļiem piesēta „Mėlyna jūra
aukso žvirgždu nusėta“ = dangus ir žvaigždės LTM, 104:
Nr. 805.
Pats žvaigždės sąvokos pamatas yra švytėjimo,
spindėjimo, žibėjimo reikšmė (dar plg. mįslę: Danguj ž i b â, miške klibâ, ežere teršketas = žvaigždės,
medžiai, [n]endrės LTs5, 455: Nr. 5423), nes žodis žvaigždė
remiasi šaknimi, reiškusia „švisti, švytėti, spindėti“,
iš kurios lietuvių kalboje dar turime žodžius žva¤nas
„baltas (apie a k i s)“ (čia ir kiek pakitusios reikšmės žva¤ras), apskritai „balsvas, šviesus, sidabriškas“
(pvz.: O kai žvaigždės nušvis per žvainąsias naktis…
Maironis); žvigulys „kas žvilgantis, spindintis“ ar stačiai „spindesys, mirgesys, žvilgesys“, taip pat „žiežirba“; žviguliuoti „žvilgėti, tviskėti“; žvyguoti „blizgėti“;
sužvyguoti „žybtelėti“ (pvz.: Žaibas sužvyguoja teip,
o kitas eina išilgai žemy[n] Smalininkai, Jurbarko r.);
latvių zvaigstīties, zvidzēt „spindėti, žybsėti“, taip pat
zvaidrīt, zviedrīt „žibėti, blizgėti, spindėti“; savo daryba žvaigždė (tiksliau, žodžio pirmtakas baltų-slavų
prokalbėje), kai kurių kalbininkų nuomone, galįs būti
sudurtinis žodis, o jo antrasis dėmuo -dė kilme sietis
su veiksmažodžiu dėti FrBK, 40; FrLEW, 1324–1325; KrLEV2, 570;
SbLKL, 125; ФсмЭСРЯ2, 85; PkIEW, 495; ЧрнИЭС1, 319; LKŽ20, 1028,
1029, 1109–1110.

Vardynas. Kaimo Mindūnų apyl., Molėtų r., pavadinimas Žva¤gždžiakalnis LATŽ, 363 bei Vilniaus apylinkėse (Kairėnų dvare) buvusių gyvenviečių pavadinimai *Žvaigždikiai (Żwodziki 1784, Zwozdziki 1795) ir
*Žvaigždiškės (*Zwodziszki 1795) JrkšVV, 24 galėtų būti
susiję su žvaigždžių „garbinimu“ senovėje; taip pat

upėvardis Žvaigždónupis; plg. dar pievų pavadinimus
Žvaigždùtė (Liubavas, Marijampolės r.) ir Žvaigždåpievė (Salakas, Zarasų r.), nors pastaruosius mėginama aiškinti ir nesiejant tiesiogiai su žvaigždėmis, o per
atitinkamus augalų pavadinimus arba mikrotoponimo
Žvaigždė „spindžių susikirtimo vieta miške“ pavyzdžiu
LHEŽ, 406, (LUEV, 207). Vienaip ar kitaip su žvaigždėmis susiję ir pavardės Žva¤gždė, Žvaigždº, Žvaigždis ZnkLA, 609
(net jei būtų, kaip kitų teigiama, kilusios iš atitinkamos
latviškos pavardės Zvaigzne LPŽ2, 1351), nors taip žmogus galėjo būti pavadintas dėl to, kad turėjo „žvaigždę kaktoje“, t.y. buvo laukis. O štai šiuolaikinė moters
pravardė Žva¤gždė gali tereikšti, kad ji „greita, vikri“
arba „paleistuvė“ LP, 461.
Literatūra: BlTD; VškŽS, 35–37; VškLŽŽ, 34–38; VškŽDŠ, 9–20; VškDŠG, 20–29.

NUORODOS:
1. Apie visa tai turėtų būti kalbama ypačiame „Baltų mitinio vaizdyno“
straipsnyje Astronomija.
2. Atitinkami vaizdiniai, siejantys bei tapatinantys žmogaus sielą su
žvaigžde, yra būdingi bene visoms pasaulio tradicijoms, nuo Tolimųjų Rytų iki Šiaurės Amerikos, pradedant senosiomis Artimųjų
Rytų civilizacijomis ir baigiant šiuolaikine Europa, tačiau pateikti
daugiau jų pavyzdžių, kalbant vien apie baltus, nėra nei reikalo,
nei galimybės. Vis dėlto žiemos saulėgrįžos švenčių (Kalėdų –
Trijų Karalių) proga tiks paminėti vos kelis pavyzdžius iš tos
kultūrinės aplinkos, kurioje užgimė krikščionybė. Antai Senovės
Graikijoje orfikų žmogus buvo laikomas esąs dvigubos prigimties:
kūnas – žemiškos, o siela – antdangiškos (eteriškos), ir pastaroji
prilyginama žvaigždei (Leeuw 1963, 301; Corrigan 1986, 367). Su
žvaigždėmis sielas palygina Platonas paskutinėse savo „Valstybės“
eilutėse (621.b), perpasakodamas Ero regėjimą apie pomirtinį
pasaulį: „Tada sielos pakilusios ir tarsi krintančios žvaigždės
skridusios į visas puses aukštyn, į pasaulį, kad vėl tenai atgimtų“
(Platonas 2000, 411). Cicerono perpasakotame „Scipiono sapne“
(„Apie Valstybę“ VI.14) pastarajam apsireiškęs velionis senelis,
be kita ko, sako: „Kiekvienam [žmogui] buvo suteikta siela, [kibirkštis] iš tų amžinųjų ugnių, kurias jūs vadinate žvaigždėmis ir
planetomis“ (Eliade 1977, 373: Nr. 180; plg. Кюмон 2002, 321,
333). Gyvų būtybių sielomis (fravaši) žvaigždės laikytos senovės
Irane (Рак 1998, 99, 130: išnaša, 510). „Egipto mirusiųjų knygoje“
į velionio lūpas įdedami žodžiai: „Aš esu didžioji Sah žvaigždė
tarp Heliopolio sielų“, o dievas Ra jam sako: „…tu perplauksi
skliautą, tu susijungsi su dieviškomis žvaigždėmis“ (EMK, 156,
185). Sinkretinėmis helenizmo laikų pažiūromis, sumišusiomis
su chaldėjų kilmės astrologija, žmogui gimstant, jo siela, kaip
antdangiškos šviesos kibirkštis, iš žvaigždžių ar žvaigždynų pro
planetų lygmenis leidžiasi žemėn, įgydama jų lemtas savybes, o
žmogui mirus, tas savo būdo savybes tolydžio prarasdama, sugrįžta
į žvaigždes (Кюмон 2002, 164, 217, 222–223, 256–257, 299–300,
315–316). Analogiškomis žydų pažiūromis remiasi tikėjimas itin
ryškią žvaigždę danguje pasirodant gimus Mesijui (Jung 1978,
117). Būtent šiais vaizdiniais remiasi ir visiems gerai žinomas
Mato Evangelijoje 2.1–2 aprašomas ryškios žvaigždės pasirodymas
danguje, gimus Kristui: „Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus
Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir
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klausinėjo: ‘Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant
jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti’“.
(Išnašoje nurodyta literatūra: Corrigan 1986 = CORRIGAN, K. Body and Soul in Ancient Religious Experience. Iš:
Classical Mediterranean Spirituality: Egyptian, Greek, Roman.
Ed. by A. H. Armstrong. London: Routledge & Kegan Paul, 1986;
Eliade 1977 = ELIADE, Mircea. From Primitives to Zen: A Thematic
Sourcebook of the History of Religions. San Francisco: Harper &
Row, 1977; EMK = Egipto mirusiųjų knyga. Vertimas į lietuvių
kalbą, įžanga ir priedas: Algis Uždavinys. Kaunas: Ramduva, 2003;
Jung 1978 = JUNG, Carl Gustav. Aion: Researches into the Phenomenology of the Self. Princeton University Press, 1978; Leeuw 1963
= LEEUW, G., van der. Religion in Essnence and Manifestation.
New York: Harper & Row, 1963; Platonas 2000 = PLATONAS.
Valstybė. Iš senosios graikų kalbos vertė Jonas Dumčius; antrasis
pataisytas leidimas. Vilnius: Pradai, 2000; Кюмон 2002 = Фрац
КЮМОН. Восточные религии в римском язычестве. СанктПетербург: Евразия, 2002; Рак 1998 = РАК, И. В. Мифы древнего
и раннесредневекового Ирана. Санкт-Петербург–Москва: Нева–
Летний Сад, 1998).
3. Apie tai bus kalbama ypačiame straipsnyje Laukis. Šiuo metu jau
yra paskelbti du artimo turinio autoriaus straipsniai, nepriklausantys
„Baltų mitinio vaizdyno“ žanrui: „Mėnuo kaktoje“: Laukis lietuvių
tradicijoje ir kai kurios netikėtos sąsajos. Iš: Tautosakos darbai,
XXXVI. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008,
p. 86–100; «Лысая луна» в балто-славянской традиции. Iš:
Балто-славянские культурные контакты: Сборник статей.
Составитель, ответственный редактор Янина Курсите. Рига:
Мадрис, 2009, p. 305–317.
4. Apie tai kalbėta „Baltų mitinio vaizdyno“ straipsnyje Siūlas, skelbtame „Liaudies kultūroje“, 2010, Nr. 5.
SANTRUMPOS:
AnIT = Latviešu tautas teikas: Izcelšanās teikas: izlase. Sastādītāja Alma
Ancelāne. Rīga: Zinātne, 1991.
BDS = Krišjāņa Barona Dainu skapis. Iš: <http//www.dainuskapis.lv>
(= LD).
BlLTS1–2 = BALYS, Jonas. Lietuvių tautosakos skaitymai, I–II. Tübingen: Patria, 1948.
BlR1–5 = BALYS, Jonas. Raštai, I–V. Vilnius: Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, 1998–2004.
BlSLK = Suvalkiečių liaudies kūryba Amerikoje: Antologija. Surinko
ir suredagavo Jonas Balys. Silver Spring: Lietuvių tautosakos
leidykla, 1989.
BlTD = BALYS, Jonas. Tautosaka apie dangų. Sodus, Michigan:
J. J. Bachunas, 1954.
BldsSD = BALDAUSKAS, J. Siratėlių dalia. Iš: Gimtasai kraštas,
1938, Nr. 17–18.
BlzLRD = Linelius roviau, dainavau: Onos Bluzmienės tautosakos ir atsiminimų rinktinė. Vilnius: Vaga, 1990 (kalba cituojant sunorminta).
BRMŠ1 = Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, I: Nuo seniausių laikų
iki XV amžiaus. Sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.
BRMŠ2 = Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, II: XVI amžius. Sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, 2001.
BRMŠ3 = Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, III: XVII amžius. Sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, 2003.
BRMŠ4 = Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, IV: XVIII amžius.
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Sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, 2005.
BsJK = Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius. Vilnius: Lietuvių
literatūros ir tautosakos institutas, 2004.
BsLPĮ1–4 = Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Jonas Basanavičius,
I–IV. Vilnius: Vaga, 1993–1998.
BsV = Iš gyvenimo vėlių ir velnių. Surinko Jonas Basanavičius. Vilnius:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998.
DVtUM = VAITKEVIČIENĖ, Daiva. Ugnies metaforos: Lietuvių ir
latvių mitologijos studija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas, 2001.
DkR1 = DAUKANTAS, Simonas. Raštai, I. Vilnius: Vaga, 1976.
DndK = DUNDULIENĖ, Pranė. Lietuvių liaudies kosmologija. Vilnius:
Mokslas, 1988.
DvPSO = Pasakos, sakmės, oracijos. Surinko Mečislovas DavainisSilvestraitis. Vilnius: Vaga, 1973.
FrBK = FRENKELIS, Ernstas. Baltų kalbos: Jų tarpusavio santykiai
ir santykiai su kitomis indoeuropiečių kalbomis (Baltų kalbotyros
įvadas). Vilnius: Mintis, 1969.
FrLEW = FRAENKEL, Ernst. Litauisches etymologisches Wörterbuch,
I–II. Heidelberg: Carl Winter, Universitätsverlag–Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1962–1965.
FŽ = Frazeologijos žodynas. Redagavo Jonas Paulauskas. Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas, 2001.
GrgLLM = Menu mįslę keturgyslę: Lietuvių liaudies mįslės. Paruošė
K. Grigas. Vilnius: Vaga, 1970.
GrgPP = GRIGAS, Kazys. Patarlių paralelės: Lietuvių patarlės su latvių,
baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių, anglų, lotynų, prancūzų, ispanų
atitikmenimis. Vilnius: Vaga, 1987.
J JcvR = JUCEVIČIUS, Liudvikas Adomas. Raštai. Vilnius, 1959.
JrkšVV = JURKŠTAS, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. Vilnius: Mokslas,
1985.
JšSD1 = Lietuviškos svotbinės dainos. Užrašytos Antano Juškos ir išleistos Jono Juškos, I. Vilnius, 1955.
KR = Kupolė rožė: Sekminių–Joninių papročiai ir tautosaka. Parengė
N. Marcinkevičienė, L. Mukaitė, A. Vakarinienė. Vilnius: Lietuvos
liaudies kultūros centras, 2003.
KrLEV2 = KARULIS, Konstantīns. Latviešu etimoloģijas vārdnīca, II.
Rīga: Avots, 1992.
KrsLF = KURSĪTE, Janīna. Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga:
Zinātne, 1996.
LHEŽ = VANAGAS, Aleksandras. Lietuvių hidronimų etimologinis
žodynas. Vilnius: Mokslas, 1981.
LKŽ1–20 = Lietuvių kalbos žodynas, I–XX. Vilnius, 1956–2002.
LM1–2 = Lietuvių mitologija / Sudarė Norbertas Vėlius, I–II. Vilnius:
Mintis, 1995–1997.
LP = BUTKUS, Alvydas. Lietuvių pravardės. Kaunas: Æsti, 1995.
LPŽ2 = Lietuvių pavardžių žodynas. Atsakingasis redaktorius A. Vanagas,
II. Vilnius: Mokslas, 1989.
LTM = Latviešu tautas mīklas: Izlase. Sastādījusi A. Ancelāne. Rīgā,
1954.
LTR = Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos
rankraštynas (nurodoma rankraščio numeris).
LTs5 = Lietuvių tautosaka, V: Smulkioji tautosaka, žaidimai ir šokiai.
Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius: Mintis, 1968.
LTsR = Lietuvių tautosakos rinktinė. Ats. redaktorius E. Korsakas.
Vilnius, 1954.
Ltvn = Lietuvininkai: Apie Vakarų Lietuvą ir jos gyventojus devynioliktajame amžiuje. Vertė Vytautas Jurgutis, paruošė Vacys Milius.
Vilnius: Vaga, 1970.
LUEV = Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas. Vilnius, 1963.
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MS = Mįslių skrynelė. Sudarytojas Stasys Lipskis. Vilnius: Žuvėdra, 2002.
MT10 = Mūsų tautosaka. Red. prof. Krėvė-Mickevičius, X. Kaunas:
Hum. m. fak. Tautosakos komisijos leidinys, 1935.
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liaudies kultūros centras, 1998.
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NrbLM = NARBUTAS, Teodoras. Lietuvių tautos istorija, I: Lietuvių
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ŠmLM = ŠMITAS, Pėteris. Latvių mitologija. Vilnius: Aidai, 2004.
ŠmLTT = Latviešu tautas ticējumi. Sakrājis un sakārtojis Prof. P. Šmits.
Rīgā: Latviešu folkloras krātuves izdevums, 1940–1941.
TD4 = Tautosakos darbai. Spaudai paruošė Dr. J. Balys, IV. Kaunas, 1938.
TŽ1–5 = Tauta ir žodis. Red. prof. V. Krėvė-Mickevičius, I–V. Kaunas,
1923–1928.
TrnST = TRINKŪNAS, Jonas . Senieji tikėjimai. Iš: Kernavė. Redakcinės
komisijos pirmininkas Vacys Milius. Vilnius: Vaga, 1972.
UrbM1 = URBONIENĖ, Skaidrė. Švč. Mergelė Marija tradicinėje
lietuvių liaudies skulptūroje ir papročiuose. Iš: Liaudies kultūra,
1998, Nr. 4.
UrbM2 = URBONIENĖ, Skaidrė. Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas
tradicinėje lietuvių liaudies skulptūroje. Iš: Nuo kulto iki simbolio
(Senovės baltų kultūra 6). Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno
institutas, 2002.
VlLD = Laumių dovanos: Lietuvių mitologinės sakmės. Paruošė Norbertas Vėlius. Vilnius: Vaga, 1979.
VlSV = Sužeistas vėjas: Lietuvių liaudies mitologinės sakmės. Sudarė
Norbertas Vėlius. Vilnius: Vyturys, 1987.
VškDŠG = VAIŠKŪNAS, Jonas. Žinios apie dangaus šviesulius Griškabūdžio apylinkėse. Iš: Liaudies kultūra, 2009, Nr. 5.
VškLŽŽ = VAIŠKŪNAS, Jonas. Lietuvių liaudies žinios apie žvaigždes
// Romuva, 1997, Nr. 3.
VškŽDŠ = VAIŠKŪNAS, Jonas. Žmogaus ir dangaus šviesulių santykis
lietuvių tradicinėje kultūroje. Iš: Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje: Konferencijos medžiaga. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros
centras, 2005.

VškŽS = VAIŠKŪNAS, Jonas. Apie žvaigždžių simboliką baltų pasaulėžiūroje. Iš: Liaudies kultūra, 1991, Nr. 2.
VšnR = VIŠINSKIS, Povilas. Raštai. Vilnius: Vaga, 1964.
VšnsPP = VYŠNIAUSKAITĖ, Angelė. Pagoniškosios pasaulėžiūros
atspindžiai kaimo kultūroje. Iš: Ikikrikščioniškosios Lietuvos kultūra:
Istoriniai ir teoriniai aspektai (Senovės baltų kultūra 2). Vilnius:
Kultūros ir meno institutas, 1992.
VtsSDP = VITAUSKAS, A. Senovės dievai ir prietarai. Iš: Gimtasai
kraštas, 1937, Nr. 14–16.
ZnkLA = ZINKEVIČIUS, Zigmas. Lietuvių asmenvardžiai. Vilnius:
Lietuvių kalbos institutas, 2008.
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Star(s) in Lithuanian Mythology
Dainius RAZAUSKAS
The article aims at describing the star(s) from the
mythological point of view, or, in other words, to present the
mythological data on the star(s) found in historical sources
of the Baltic religion, folklore, etc. This article follows the
article Thread in Lithuanian Mythology. From very early
on, Christian authors asserted that stars were worshipped by
the Baltic nations, though it is doubtful whether they actually were. In mythology stars are firstly considered to be children of the personified Sun and Moon; secondly, they are
believed to be celestial representations of human souls. All
the other secondary mythical connotations of stars in Baltic
mythology are more or less clearly related to this one.
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Kas slypi po Kalėdų Senio kauke?
Jonas VAIŠKŪNAS
Straipsnio objektas – Kalėdų Senis ir kiti karnavaliniai persirengėliai. Darbo tikslas: atskleisti
Kalėdų Senio, arba, tiksliau, jo archajiškojo pirmtako
ir Kalėdų-Užgavėnių karnavalo persirengėlių bei jų
atliekamų veiksmų pirmines religines-kosmologines
ištakas, rekonstruoti karnavalo religinį turinį. Tyrimo
metodas: istorinis bei tipologinis lyginamasis, analitinis, aprašomasis. Išvados straipsnio pabaigoje.
Prasminiai žodžiai: kalendorinės šventės, Kalėdos,
Užgavėnės, Kalėdų Senis, karnavalas, persirengėliai,
kaukės, Saulė, Saulės vadavimo mitas, Zodiako ženk
lai, Perkūnas, Teliavelis, Dangaus Kalvis.
Šiuolaikinio Kalėdų švenčių laikotarpio veikėjas
Kalėdų Senis yra vėlyvas ir mažai ką bendra turi su
etnine kultūra. Etnologo A. Vaicekausko nuomone,
Senio Kalėdos populiarumui Lietuvoje pamatą padėjo keli B. Buračo ir A. Mažiulio straipsniai, paskelbti
prieškario Lietuvos spaudoje.
Žinoma, kad XX a. 3–4 dešimtmečiais Seniu Kalėda
apsirengęs kaimynas Aukštaitijoje ir Užnemunėje
(Lazdijų r.). aplankydavo vaikus ir atnešdavo jiems
dovanų. Senis Kalėda tuomet reiškėsi kaip individualiai veikiantis antropomorfinės išvaizdos persirengėlis,
mažai tesiskirdamas nuo Šiaurės Aukštaitijoje žinomų
kalėdinio laikotarpio čigonautojų ar Suvalkijoje – šyvio vedžiotojų. Dabartiniu metu Lietuvoje išpopuliarėjęs amerikietiškos kultūros kūrinys Santa Klausas arba
suomiškas Kalėdų Senis yra ne kas kita kaip germaniškų etninių tradicijų, krikščioniškojo Šv. Mikalojaus
ir šiuolaikinės kosmopolitinės komercinės reklaminės
kultūros lydinys.
Ieškoti giluminių Kalėdų Senio įvaizdžio, o tiksliau
– jo prototipo ištakų reikėtų senojoje ikikrikščioniškoje
religijoje ir mitologijoje, būtent Kalėdų karnavalo papročiuose. Kadangi persirengimas Kalėdų Seniu yra susijęs su bendra karnavalinio persirenginėjimo tradicija,
tai atsakyti, koks mitinis veikėjas slypi už Kalėdų Senio
arba, tiksliau, kur šio vaizdinio pradžia, galima tik užčiuopus paties karnavalo ir kitų kalėdinių persirengėlių
atliekamos misterijos mitines-religines prasmes. Savo
ruožtu su Kalėdų švente susietų ritualų ir mitų prasmės
tikslinga ieškoti svarbiausio to laikotarpio kosminio
vyksmo – saulėgrįžos reiškinio – kontekste.
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Kalėdų Senio veikimo laikotarpis – prieškalėdinis
laikas, Kalėdos, Naujieji metai, Trys Karaliai. Kitose
Europos šalyse Kalėdų Seniu dažniausiai persirengiama gruodžio 6, šv. Mikalojaus dieną. Visos šios datos
apima tamsiausių naktų laikotarpį, kuomet pasaulis
tartum pasineria į šalčio ir tamsos chaosą. Laukiama
sugrįšiančios Saulės, kuri ir tegali tą tamsą bei šaltį
išsklaidyti. Su žiemos saulėgrįža, kaip naujametiniu
kalendorinės atskaitos tašku, susietose tradicijose –
tai pagrindinių religinių naujametinių apeigų atlikimo
laikas. Kadangi Saulės sugrįžimas priskirtinas kosmogoniniams vaizdiniams, o kosmogonija sudaro visų
pradžios ritualų mitinį pamatą (kaip kad ryškiausiai
yra parodęs M. Eliadė), tai būtent su žiemos saulėgrįža susijusiose apeigose reikėtų ir ieškoti pagrindinio
kosmogoninio ritualo apraiškų.
Vedų tyrinėtojas indologas F. B. J. Kuiperis būtent su žiemos saulėgrįžos kalendorinėmis apeigomis
siejo „Rigvedos“ himnų siužetus, pasakojančius apie
griausmo dievo Indros pergalę prieš demoną Vritrą
(pažodžiui „pasipriešinimas“). Matydamas juose kosmogoninio, tai yra pasaulio kūrimo, mito idėją, būtent
žiemos saulėgrįžos papročiuose jis įžvelgė šio Indros
atlikto žygdarbio ritualinio pakartojimo prasmę.
Vedose Indra užmuša Vritrą, išlaisvina pirminiame
kalne įkalintus ugnį ir vandenį, atskiria dangų ir žemę,
taip sukurdamas du priešingus – apatinį ir viršutinį pasaulius. Sprendžiant iš „Rigvedos“ himnų, atlikdamas
šį mitinį žygdarbį, Indra kartu atkovoja ir Saulę. Todėl
„Rigvedos“ himnuose Indra aukštinamas kaip Saulės
iškovotojas, Saulės regėtojas, Saulės valdovas, Saulės
atradėjas, Saulės išgavėjas ir panašiai.
Šis Indros veiksmas, F. B. J. Kuiperio nuomone, apeigose būdavo kartojamas kasmet būtent žiemos saulėgrįžos metu. Taip žmonės savo apeiginiais veiksmais
stengėsi „padėti“ Indrai kovoti prieš tamsos ir šalčio
jėgas. Apeigų metu vykdavo: kovos ratų lenktynės, arijo ir šudros (skirtingų luomų atstovų) ritualinė dvikova
ant patiestos baltos odos, vaizduojančios Saulę, taip pat
dovanų dovanojimas ir žodinės varžytuvės.1
Remdamasis vedų mitologija, F. B. J. Kuiperis
suformulavo kosmogoninio mito teoriją, teigiančią,
kad laiką senovės indai suvokė kaip ciklinį procesą
ir kiekvienų metų ciklo pabaigoje – tamsos ir šalčio
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Originalaus Zodiako ženklų atvaizdai ant XVI a. kaušo iš Gardino (Raubičių liaudies meno muziejaus ekspozicija. Baltarusija).
1. Elnias (skorpionas). 2. Ietininkas (Šaulys) – Kalvelis?. 3. Ožys (Ožiaragis). 4. Vandenis (Žirgas).
Tai pagrindiniai kalėdinio karnavalo personažai, galimi Kalvio palydovai vaduojant Saulę: Elnias, Ožys, Žirgas (Šyvis).

periodu, pasauliui patiriant krizę ir kosmosą išstūmus
chaosui, – apeiginiu būdu pakartodavo pasaulio kūrimo aktą, kurio vienu iš akcentų buvo būtent kova su
chtonine būtybe dėl Saulės (sūrya „saulė“, vyr. g.) ir
aušros deivės Ušasės (ushás) išvadavimo.2
Griaustinio dievo kovos su chtoniškąja būtybe
dėl paveržtų pasaulio gėrybių siužetas sudaro pamatą ir vadinamojo pagrindinio mito, kurį, remdamiesi
įvairių indoeuropiečių tradicijų, tarp jų ir baltiškosios, duomenimis, yra suformulavę V. Ivanovas ir
V. Toporovas.3 Šis mitas pasakoja apie griaustinio
dievo kovą su chtoniškuoju priešininku dėl jo užgrobtų gėrybių bei sustabdytų vyksmų (užtvenktų upių ir
kt.) išlaisvinimo. Taigi priešingų kosminių jėgų ir jas
įkūnijančių dievybių kova ryški ir baltų mitologijos
bei religijos palikime.

Saulės vaduotojas – dieviškas Kalvis
Lietuvių tautosakoje esama pakankamai daug pavyzdžių, liudijančių Velnio ir Perkūno tarpusavio kovą,
tačiau Kalėdų – kaip žiemos saulėgrįžos – kontekste
ypač įdomus rašytinių šaltinių paliudytas kovos su
Saulę pagrobusiu demonu mitas, arba vadinamasis
Saulės vadavimo mitas. Jį paskelbė Enėjus Silvijus
Pikolominis (1405–1464 m.) 1477 metais išleistame
veikale „Kosmografija, arba Azijos ir Europos aprašymas“. Šioje knygoje perteikiamas 1401–1404 metais
Žemaitijoje krikščionybę skelbusio vienuolio Jeronimo
Prahiškio (1369–1440 m.) pasakojimas apie aplankytą
„gentį“, garbinusią Saulę ir pagarbiai laikiusią didelį
geležinį kūjį:
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Keliaudamas tolyn, [Jeronimas Praghiškis] rado
kitą gentį, kuri garbino Saulę ir labai pagarbiai laikė
nepaprasto didumo geležinį kūjį. Žyniai, paklausti, ką
reiškia šis garbinimas, atsakę, jog kadaise ištisus mėnesius nebuvę matyti Saulės, kurią galingasis karalius
buvo sugavęs ir uždaręs pačiame tvirčiausiame bokšte.
Tada atėję Saulei į pagalbą Zodiako ženklai. Didžiuliu
kūju jie sudaužę bokštą, išlaisvinę Saulę ir grąžinę ją
žmonėms. Taigi esąs vertas pagarbos įrankis, kuriuo
mirtingieji atgavę šviesą.4
Šių Zodiako ženklų ryšio su dangaus šviesuliais
šiame straipsnyje plačiau nenagrinėsiu, tuo klausimu jau esu pakankamai rašęs kituose darbuose.5 Čia
tik norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad istorikė Marija
Andziulytė-Ruginienė, prieškaryje tyrinėjusi du ankstyvesnius ir, pasak jos, patikimesnius E. S. Pikolominio
knygos leidimus, yra užtikusi juose pasakyta, kad
Saulę išvadavę ne Zodiako ženklai (Signa zodiaci),
o Milžinas (Gigantem), taigi „Zodiako ženklai“ vietoj
„Milžino“ kažkodėl atsirado vėlesniuose Pikolominio
veikalo leidimuose.6
Religijotyrininkas G. Beresnevičius šį, matyt, iš vietinių žynių Jeronimo Prahiškio išgirstą pasakojimą pagrįstai įvardija esant vienu svarbiausių baltų religijos
mitų, sietinų „su kalendorinėmis šventėmis, Kalėdų ciklu, saulės žemėjimu horizonto linijos link“. Minimus
Zodiako ženklus jis spėjo galėjus būti arba dievus, arba
kokius nors ypatingus astralinius didvyrius, bet neatmetė ir galimybės, jog tai buvę „iš tikrųjų suasmeninti
Zodiako ženklai ar kokie kiti žvaigždynai“.7
Kodėl gi keliuose ankstesniuose E. S. Pikolominio
knygos leidimuose rašoma, jog Saulė milžinišku geležiniu kūju buvo išvaduota Milžino (Gigantem), o vėlesniuose to paties veikalo leidimuose vietoje Milžino
atsiranda Zodiako ženklai (Signa zodiaci)? Logiška
manyti, kad milžinišku kūju daužyti bokštą, kuriame
įkalinta Saulė, turėjo kažkoks konkretus herojus, o ne
visi dvylika galimų Zodiako ženklų. O kadangi, kaip
teigiama, kūjis buvo milžiniškas, tai ir pakelti jį tegalėjo milžinas. Kita vertus, vaduoti Saulę jis galėjo ne
vienas, o dievų, pusdievių ar kokių mitinių didvyrių
padedamas (kaip kad, pavyzdžiui, griaustinio dievas
Indra Vedose). Vėliau šis žygdarbis galėjo būti įamžintas nakties danguje žvaigždynų pavidalu. Tas Milžinas
galėjo būti ir pats Perkūnas, kuris tautosakoje kartais
apibūdinamas būtent kaip milžinas.8 Taip manyti leidžia ir minėtasis kūjo kultas. Žinoma, kad kūjis yra
vienas iš svarbiausių Perkūno ginklų bei ženklų. Jei
kūjis laikomas šventvietėje, o būtent taip leidžia manyti minėtas liudijimas, tai jau yra pagrindas manyti tą
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šventvietę buvus pašvęstą būtent Perkūnui. Tokią nuomonę patvirtina ir kito istorinio šaltinio, vadinamosios
Johanno Frydricho Rivijaus kronikos (kuri remiasi neišlikusios XVI a. Augustino Rotundo Lietuvos istorijos
žiniomis) duomenys apie Vilniaus Šventaragio slėnyje
stovėjusią Perkūno šventyklą.9 Ši šventykla, beje, kaip
ir iš Prahiškio netiesiogiai numanomoji, yra susijusi su
Zodiako ženklais.10 Iš to galima spręsti, kad ir patys
Zodiako ženklai išties turėjo būti priskiriami Perkūno
kompetencijai.
Saulės vadavimo mitą nagrinėjęs G. Beresnevičius
atitinkamų paralelių ieškojo iranėnų (skitų, alanų, osetinų) bei finougrų tradicijose. Po trumpos šių tradicijų
lyginamosios analizės jis priėjo išvadą, kad pagrindinė
Saulės vadavimo mito siužeto ašis turėjo būti herojaus
kelionė į mirusiųjų pasaulį, po kurios „atsiranda naujas
kultūrinis-religinis gyvenimo stilius“, ir kad tas mitinis
žygdarbis turi atitikti mitologinę epochą, kai pasaulis
jau sukurtas, „tačiau vis dar trūksta gyvybinės galios“,
žmonės ir dievai dar neturi nustatyto kulto, dar „nesusitvarkę tarpusavio santykių. Tačiau tarpininkų tarp dievų ir žmonių jau esama – tai kultūros didvyriai, lietuvių
Zodiako ženklai“, kurie, pasak G. Beresnevičiaus, bent
jau po religinės Šventaragio reformos galėjo būti glaudžiai siejami su Perkūno pagalbininku Kalveliu, istorinių šaltinių dieviškuoju kalviu Teliaveliu .11
Be griausmo dievo Perkūno, Saulės vaduotoju gali
būti ir pats dieviškasis kalvis Teliavelis, arba Kalvelis,
minimas istorinių šaltinių bei tautosakos ir siejamas su
Perkūnu bei Saule.12 Šią dievybę galėjus būti Saulės vaduotuoja arba viena iš Saulės vaduotojų liudija ne tik natūralus jo, kaip kalvio, ryšys su minėtu Saulės vadavimo
įrankiu – milžiniško didumo kūju, bet ir tai, jog, pasak
kito žinomo mito, pačią Saulę yra nukalęs Kalvis.
Dieviškas kalvis, vardu Teliavelis, pirmąsyk paminėtas XIII a. Ipatijaus metraštyje ir Malalos kronikos intarpe. Ipatijaus metraštyje ties 1252 m. data
rašoma: „...savo dievams slapta aukojo Nunadėjui
(Нънаддееви) ir Teliaveliui (Телявели), ir Diviriksui
(Диверикъзоу), Zuikių dievui (заеячемоу богу), ir
Medeinai (Меидеиноу)“.13 1261 m. Malalos kronikos intarpe skaitome, kad lietuviuose, jotvingiuose,
prūsuose ir kai kuriose kitose tautose „šitą paklydimą
Sovijus (Совии) paskleidė, kad jie aukotų nelabiems
dievams Andajui (Андаеви) ir Perkūnui (Перкоунови),
kitaip tariant, griaustiniui, ir Žvorūnai (Жвороуне),
kitaip tariant, kalei, ir kalviui Teliaveliui (Телявели),
nukalusiam jiems saulę, kuri šviečia žemėje, ir įmetusiam jiems saulę į dangų“.14 Matome, kad dieviškasis kalvis čia minimas tarp svarbiausių lietuvių dievų
– Nunadėjo, laikomo aukščiausiu dangaus dievu bei
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tapatinamo su Andaju, ir Perkūno, kaip manoma, dar
vadinto „Diviriks“.15
Praėjus daugiau nei 700 metų nuo šių pranešimų,
1970 m. Pakruojo rajone buvo užrašyta sakmė apie
Kalvį, nukalusį Saulę ir užmetusį ją į dangų:
Senais laikais gyveno žmogus kalvis. Tada buvo visur tamsu – naktis ir naktis. Tai šis kalvis nutarė nukalti
Saulę. Paėmęs blizgančią geležį, kalė kalė ir nukalė per
šešerius metus. Tada, užlipęs ant aukščiausios trobos,
įmetė ją į dangų. Ir iki šios dienos ji ten tebestovi.16

Panašus pasakojimas užrašytas ir Latvijoje:
Seniau tikėjo, kad Dievas liepęs kalviui nukalti apvalų skridinį. Kalvis nukalė. Tada Dievas nuspalvino tą
apvalų skridinį aukso spalva ir pakabino danguje. Taip
atsirado Saulė.17
Dangaus kalvis apdainuojamas latvių mitologinėse
dainose (pavyzdžiui, LD 33724; 33728). Dieviško kalvio vaizdinys žinomas ir kitoms tautoms. Kalviai yra
graikų Hefaistas, romėnų Vulkanas, skandinavų Toras
ir jo padėjėjas Tialfis, žydų Tubalas-Kainas, suomių
Ilmarinenas ir kt. Mitai apie Saulės ir Mėnulio pagrobimą ir įkalinimą bokšte, uoloje ar tvirtovėje žinomi daugeliui tautų, ypač gyvenančių tuose kraštuose, kur žiemos yra ilgos. Pavyzdžiui, suomių „Kalevaloje“ pasakojama, kaip šiaurės ir šalčio šalies Pohjolos šeimininkė
Louhi pagrobė Mėnulį ir Saulę ir uždarė juos kalno viduje.18 Senas burtininkas Veinemeinenas vyksta į Pohjolą,
kovoja su jos gyventojais ir nugali. Tačiau jis negali patekti į kalno vidų, kur kalinami Saulė ir Mėnulis. Kalvis
Ilmarinenas ima kalti namo sugrįžusiam Veinemeinenui
įrankius, kuriais galima būtų atidaryti kalną. Apie tai išgirdusi Pohjolos šeimininkė Louhi išsigąsta ir paleidžia
šviesulius į laisvę. Pasivertusi balande ji pati atskrenda
ir praneša Ilmarinenui, kad Saulė ir Mėnulis jau laisvi.
Karelų mite apie Saulės išvadavimą ją iš ano pasaulio (Pohjolos arba Hytolos) išvaduoja Dievo sūnus arba
kalvio (!) dukra. Saulės išvaduotoja(s) iš Dievo gauna
„šventą kumeliuką“ ir, jo bei kitų kelionėje įgytų stebuklingų daiktų padedamas, įveikia kelionėje iškylančias
kliūtis, nukeliauja į Pohjolą (Hytolą) ir išvaduoja iš ten
Saulę bei Mėnulį.19
Verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad pats suomių epo
„Kalevala“ pavadinimas laikomas baltizmu, sudarytu
iš kamieno Kaleva ir priesagos -la, būdingos vietovardžiams. Savo ruožtu Kaleva siejamas su lietuvišku
kalvis, latvių kalējs.20 XVIII a. suomių folklore Kaleva
yra legendinis suomių didvyris, turėjęs 12 sūnų milži-

nų,21 tarp kurių buvo ir tokie „Kalevalos“ herojai kaip
Veinemeinenas ir Ilmarinenas.22 Atkreiptinas dėmesys,
kad suomiai ir lapiai Kalevo vardą, be kita ko, sieja su
žvaigždėmis bei žaibu: Oriono juostos žvaigždės įvardijamos Kalevan miekka „Kalevo kalavijas“, žvaigždė
Sirijus – Kalevantähti „Kalevo žvaigždė“, žvaigždingiausi Paukščių tako plotai – Kalevan porras „Kalevo
laiptai“, žaibas be garso (amalas), vasaros pabaigoje tariamai skatinantis rugių brandą, – „Kalevo ugnys“...23
Vadinasi, ir čia atsiskleidžia bei dar įtikinamesnėmis
tampa Saulės vaduotojo Kalvio ir astralinių Zodiako
ženklų sąsajos.
Lietuvių tautosakoje irgi žinoma sakmė apie Saulės
išvaduotoją, kuris įspūdingo dydžio geležiniu kūju išlaisvino Saulę iš įkalinimo. Pasakojama, kad jaunuolį
prarijo slibinas ir išspjovė tamsiame krašte. Jaunuolis
tamsoje pamatė žiburį ir, eidamas į jį, priėjo pilį, kurioje rado didelę skrynią, užrakintą devyniomis spynomis.
Šalia tos skrynios rado tokio didumo kūjį, kad žmogus
negalėtų net iš vietos pajudinti. Šalia kūjo buvo parašyta, kad šioje skrynioje uždaryta tos šalies karališkoji
šeima. Kas trimis smūgiais numuš visas devynias spynas, išlaisvins karalystę. Jaunuolis, pakėlęs kūjį ir numušęs spynas, pamatė akinančią Saulės šviesą.24
Apie Saulės ir Mėnulio išvadavimą iš Velnio pasakoja ir Latvijoje užrašyta sakmė. Čia Dievas apgaule išgauna Saulę ir Mėnulį iš Velnio. Velnias pasigyręs Dievui,
kad jis turįs du labai gražius ir skaisčius dalykus, kokių
Dievas nėra regėjęs. Į svečius atėjusiam Dievui Velnias
parodė Saulę ir Mėnulį. Dievas paprašė Velnio, kad leistų
jam tuodu šviesulius pakiloti, ar jie yra sunkūs. Velnias
leido. Dievas paėmė Saulę į dešinę ranką, o Mėnulį į kairę ir sviedė juos į dangų. Taip Dievas išlaisvino Saulę ir
Mėnulį iš Velnio. Dabar jie ir vėl spindi danguje.25
Matome, kad istoriniuose metraščiuose paminėtos
nuotrupos apie dieviškąjį kalvį yra ne tik žinomos baltų
tautosakoje, bet ir išplėtotos. Dar iš tautosakos sužinome, kad dieviškasis kalvis veikia danguje: nukala Saulės
dukrai segę, vainiką, auksu apkala kraičio skrynią ar
panašiai; Dievo sūnui kala diržą, kardą... Latvių tautosakoje aptinkame ir tiesioginių pasakymų, kad Dangaus
kalvis esąs pats Perkūnas. Štai, pavyzdžiui, latviška mįslė: Kalējs kala debesīs, ogles bira Daugavā „Kalvis kalė
danguje, žarijos biro Dauguvon“ = Perkūnas ir žaibas.26
Šios dieviško kalvio sąsajos su dangumi, Perkūnu ir
dangaus šviesuliais mums labai svarbios. Jos duoda pagrindą ieškoti dangaus kalvio ryšio su kitais dangiškais
veikėjais, kurie galėjo būti siejami ir su Zodiaku.
V. Toporovas dievišką kalvį Teliavelį laikė
Perkūno pagalbininku.27 N. Vėlius, A. J. Greimas
ir G. Beresnevičius įrodinėjo jį buvus požemių bei
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pomirtinio pasaulio dievybe ir gretino su dievu Vėlinu
bei folkloriniu velniu. „Jo ryšys su Saule neturėtų paversti jo dangišku personažu; lietuvių folklore aiškiai
numanoma, kad pirmieji kalvystę išrado velniai ir tik vėliau žmonėms pavyko iš jų pramokti šio amato“, – rašo
G. Beresnevičius.28 Aptarę Dievo Teliavelio funkcinį
prieštaringumą, remdamiesi A. J. Greimo tyrinėjimais ir
tautosakos tekstais, D. Vaitkevičienė ir V. Vaitkevičius
priėjo prie nuomonės, kad Teliavelis, kaip savarankiškas
dievas, XIII a. lietuviškų dievų panteone buvo tarpininkas tarp dangaus ir požemio sferų. Perėmęs iš chtoniškojo Velnio kalvystės amatą, Teliavelis tapo dangaus kalvio
Perkūno pagalbininku, padėjusiu jam nugalėti Velnią, ir
pats perėmė šią Velnio funkciją.
„Kalvelį reikėtų traktuoti kaip dviejų priešingo
sakralumo dievų – Perkūno ir Velnio mitinių funkcijų lydinį, kuriame atpažįstama ne tik perkūniška dominantė, bet ir velniškasis substratas“, – rašo
D. Vaitkevičienė ir V. Vaitkevičius.29 Vaitkevičiai, kaip
ir G. Beresnevičius,30 mano, kad Teliavelis į lietuvišką
dievų panteoną buvo įjungtas vykdant karių ir valdovų
luomo religinę reformą, siekiant pagrįsti mirusiųjų deginimo paprotį: „Palyginti trinario vyriškų dievų modelio (Perkūnas, Andojas, Kalvelis) struktūrą su tarpgentiniame baltų religijos centre Nadruvoje garbintų
dievų modeliu (Perkūnas, Patrimpas, Patulas), pagrindinė Lietuvos valstybinių dievų modelio inovacija yra
chtoniškojo mirusiųjų dievo Patulo (Velnio) pakeitimas
ugniniu Kalveliu. Jo iškilimas į suverenius dievus susijęs su vieningos mirusiųjų deginimo tradicijos įteisinimu
ir poreikiu atstovauti Perkūno sakralumui iki tol jam nebūdingoje laidosenos srityje (Kalvelis perkelia vėles iš
Velnio sferos – požemio į Perkūno valdas dausose)“.31
Daiva ir Vykintas Vaitkevičiai atkreipė dėmesį ir
į tai, kad pats „kalvystės procesas turi ypatingą mitinę
prasmę, eliminuojančią Velnio maginę kompetenciją“.
Kitaip tariant, kalvystės proceso metu rūda iš apatinės
kosmoso sferos, priklausančios Velnio viešpatijai, perkeliama į viršutinę, tai yra į Perkūno valdomą dangaus
sferą ir įgauna Saulės pavidalą.32 Remdamiesi šia išvada
galime sakyti, kad Saulės nukalimas ir jos išvadavimas
yra funkciškai tapatūs veiksmai, abu reiškiantys Velnio
sferoje glūdėjusios materijos ir energijos transformaciją
į dievišką sferą. Teliavelis, arba Kalvelis, čia iškyla kaip
dangaus kalvio – Perkūno ir požemių kalvio – Velnio tarpininkas. Būtent ši funkcija, nusakanti jo dievišką esmę,
ir leidžia mums Teliavelį/Kalvelį laikyti pagrindiniu
Saulės vaduotoju, parnešančiu ją iš mirusiųjų pasaulio
ir pagrindžiančiu naują, poreforminį kultūrinio-religinio
gyvenimo stilių. Šioje poreforminėje religinėje tradicijoje, į pirmą planą iškeliančioje dievą Perkūną ir jo pagal-
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bininką Teliavelį, sankcionuojančioje mirusiųjų deginimo paprotį ir įsteigiančioje amžinosios ugnies kultą, kulto objektu, matyt, paverčiami ir su dieviškuoju Saulės
vaduotuoju susiję Zodiako ženklai. Tą liudija jiems skirtas aukuras ir apeigos (vaškinių Zodiako ženklų figūrų
deginimas ant aukuro laiptų) pagrindiniame valstybinės
religijos kulto centre – Vilniaus Perkūno šventovėje.33
Perkūno šventovės aukuras, skirtas amžinajai ugniai ir
kartu Zodiako ženklams, išreiškia Perkūno-Teliavelio
ryšį su Saule bei Zodiaku. Kaip Saulei įžengiant į vieną
iš 12-os Zodiako ženklų jį atitinkantis žvaigždynas ištirpsta ir pranyksta vakaro žarose (heliakinė laida), taip
ant vieno iš 12 aukuro laiptų ištirpdomas, sudeginamas
Zodiako ženklo vaškinis lipdinys.
Vaškinių Zodiako ženklų aukojimas, J. F. Rivijaus
kronikos susietas būtent su žvaigždžių kalendoriaus
12-os mėnesių ciklu, leidžia manyti, kad jei ir ne patys tuos ženklus atitinkantys žvaigždynai, tai bent juos
vaizduojantys mitiniai veikėjai turėjo būti būdingi vietinėms kalendorinėms tradicijoms, ir Saulės vadavimo
mite jie galėjo reikšti dieviškojo kalvio Teliavelio pagalbininkus, talkinusius jam Saulės vadavimo žygyje.

Zoomorfiniai Saulės vaduotojo pagalbininkai
Pastarojo meto darbai etnoastronomijos srityje ir
konkrečiai lietuviško Zodiako tyrinėjimai34 leido iškelti hipotezę, kad būtent Kalėdų ir Užgavėnių karnavalo
veikėjai, ypač seniausios35 zoomorfinės karnavalinės
kaukės, kaip tik ir galėjo būti tie Saulės vadavimo ritualo atlikėjai, vaizduojantys mitinius herojus, išvadavusius Saulę ir atkūrusius kosminę tvarką. Archajiškuose
Šiaurės Azijos ir Šiaurės Amerikos genčių mituose
dangaus šviesulių išlaisvintojais laikomi būtent įvairūs zoomorfiniai kultūriniai herojai: Juodvarnis arba
Juodvarnio sūnus, Ežys, Kojotas, Bebras36 ir kt.
Įdomu tai, kad Akmenėje prieškariu kaukėti persirengėliai buvo vadinami zojdiais.37 Nors kol kas
lieka neaiškios šio persirengėlių įvardijimo kilmės
aplinkybės, neabejotina, kad jis yra sietinas su graikų
ζωδιακός (zōdiakos). Savo ruožtu XVIII a. rusų kalboje žodis зóдий (zodij) reiškė tiesiog Zodiako ženklą.38 Kita vertus, draudžiamosiose ezoterinėse senosios rusų raštijos knygose minimi 12 žvėrių ir paukščių
pavidalų (дванадесять опрометных лиц звериных и
птичьих),39 kuriais geba pasiversti kerėtojai, vienų autorių siejami su Zodiako ženklais,40 o kitų gretinami su
kalendoriniais persirengėliais.41
XIX–XX a. pradžioje labiausiai paplitusių karnavalinių kaukių analizė ir kalendorinių dainų42 kosmogoninių siužetų tyrimo išvados padėjo išskirti šiuos galimus
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Saulės vadavimo mito apeigų veikėjus: ožį, žirgą, raitelį, gervę, povą ir elnią. XVI a. datuojamo apeiginio
kalendorinio kaušo iš Baltarusijos tyrinėjimai netikėtai patvirtino visų šių gyvūnų sąsajas su kalendoriumi
bei Zodiaku ir atvėrė galimybes kalbėti apie visą 12-os
unikalių Zodiako ženklų sistemą, būdinga vietinei baltiškajai tradicijai.43
Mus dominančio Kalėdų Senio provaizdžio atveju
ypač įdomus gali būti mitinio elnio vaizdinys. Nors
apie persirengimą elniu Lietuvoje užsimenama gana
retai,44 tačiau mitinio elnio vaizdinys yra gerai žinomas iš kalėdinės giesmės „Atbėga elnias devyniaragis“. Šio elnio raguose kalviai kala auksinį žiedą arba
taurę, kuriuos priimta laikyti Saulės simboliais.45 Beje,
Bulgarijoje elnio kaukė minima tarp būdingiausių kalėdinių persirengėlių, tokių kaip ožys, paukštis ir kt.46
Dabartinis Kalėdų Senio, atvažiuojančio elniais kinkytomis rogėmis, stereotipas gali būti susijęs būtent
su šio nepaprasto devyniaragio elnio vaizdiniu. Iš kitų
vietinių palyginti vėlyvų kaimo karnavalinių tradicijų
sužinome, kad su Kalėdų Senio provaizdžiu tikėtinai
susijęs vienas ar kitas persirengėlis pasirodydavo vedinas ožiu, gerve, meška arba žirgu. Žinomi „šyvio
šokdintojai“, gervininkai, dadulio, ožio, slavuose –
meškos ir turonio (туронь – jaučio ir elnio hibridas)
vedžiotojai greičiausiai turėtų būti suvokiami kaip reliktiniai anksčiau egzistavusių 12-os ar didesnio skaičiaus persirengėlių įpėdiniai. Karnavalo tradicijai prarandant savo religinę prasmę ir virstant žaidybiniais
veiksmais, senuosius mitinius didvyrius atstovaujančių
karnavalo apeigų personažų skaičius turėjo mažėti, o
jų prasmė palaipsniui buvo užmiršta. Tad už šiuolaikinio Kalėdų Senio vaizdinio turėtų slėptis ir jo mitiniai
zoomorfiniai pagalbininkai. Kalėdų Senio sąsajos su jo
zoomorfiniais palydovais yra regimos ne tik iš minėtų vedžiojamų gyvūnų – šyvio, ožio, gervės, meškos
ir kt., bet kartais ir iš paties Kalėdų Senio įvardijimų,
kaip antai suomių bei švedų – atitinkamai Joulupukki ir
Julbocken, pažodžiui tiesiogiai „Kalėdų ožys“.
Dabar panagrinėkime, kokie karnavalo dalyvių
veiksmai gali būti siejami su Saulės vadavimo apeiga.
Kai kurie tyrinėtojai jau ir anksčiau yra išsakę nuomonę, kad lietuvių, latvių ir kitų Europos tautų Kalėdų
bei Užgavėnių paprotys persirengus žvėrimis tampyti,
mušti, o vėliau ir sudeginti kaladę gali būti laikomas
apeiginiu Saulės išvadavimo iš chtoniškųjų jėgų veiksmu. Kad kaladės sudeginimas per Kalėdas simbolizuoja būtent sugrįžtančios Saulės pergalę prieš chtonines
tamsos jėgas, yra teigusi ir P. Dundulienė, kelmą, kaladę, pliauską laikiusi chtoniškos būtybės, „gadinančios“
Saulę, simboliu: „Iškilmingas kaladės per kaimą vilki-

mas ir jos deginimas per Kalėdas ar Naujuosius metus, lydimas persirengėlių gyvuliais […], greičiausiai
simbolizavo Didžiosios gyvatės, „gadinusios“ ir „gėrusios“ Saulę, sudeginimą, taip pat sugrįžusios Saulės
pergalę prieš chtonines jėgas“.47 Panašios nuomonės
buvo ir V. Toporovas, taip pat lietuvių žiemos švenčių
tradicijas tyrinėjęs A.Vaicekauskas, apeiginiame kaladės deginime įžvelgę pagrindinės kosmogoninio pasaulio tvarkos atkūrimo šventės apeigų atbalsį, kuomet
apeiginiu būdu buvo atkartojamas chtoniškos būtybės
sunaikinimo veiksmas: „Kitaip sakant, Kalėdų trinkos
naikinimas atspindėjo esminį indoeuropietiškos kosmogonijos momentą – pasaulio sutvėrimą iš nužudytos
chtoniškos prigimties būtybės kūno ir kadaise turėjo
būti kulminacine Naujametinio ciklo šventine apeiga“.48 A. Vaicekausko nuomone, su šiuo ritualiniu kosmogoninio veiksmo pakartojimu sietinas ne tik Kalėdų
ir Užgavėnių kaladės deginimas, bet ir Užgavėnių pamėklės tampymas bei naikinimas.49 Pasak jo, tiek kaladės, tiek pamėklės tampymo bei naikinimo paprotys
yra funkciškai tapatūs ir genetiškai susiję „su archetipinei šventei būdingais pasaulio kosminės egzistencijos
(laike ir erdvėje) regeneracijos ritualais“.50
V. Propas, manęs, kad kaladės ir pamėklės deginimas reiškia „augmenijos dvasios“ išlaisvinimą, buvo
įsitikinęs, kad pamėklės deginimo paprotys išsirutuliojo iš kaladės deginimo. Pasak jo, „augmenijos dvasia“
senovėje buvo įsivaizduojama tiesiog medžio pavidalo,
o antropomorfinę išvaizdą ir vardą įgavo vėliau.51 Beje,
kai kur, pavyzdžiui, Škotijoje, apeiginiam sudeginimui
skirtas ąžuolinis kelmas buvo aptašomas, suteikiant
jam panašumo į žmogišką figūrą, ir vadinamas „Kalėdų
sene“ (!).52
Kalbant apie kaladės tampymo paprotį, svarbus yra
J. Balio užrašuose aptinkamas liudijimas, kad antrą
Užgavėnių dieną po kaimą kaladę tempdavo būtent 12
(!) kaukėtų vyrų.53 O tai, kad kaladė bent jau netiesiogiai buvo susijusi su Saule, liudija kai kurios mįslės,
kuriose Saulės spinduliai prilyginami rąstui bei medžio skiedroms, pvz.: Iš lango langan aukso sienojis;
Pro langą skiedros byra; Už marių kerta – pro langą
skiedros šoka; Lauke tašo, į kambarius skiedros lekia =
Saulės spinduliai.54
Nors kaladės tampymo paprotys žinomas ir
Užgavėnių tradicijose, tačiau šioje šventėje labiau išplėtoti yra apeiginiai veiksmai su pamėkle. Pamėklė vežiojama dvirãčiu vežimu arba rogėmis, tačiau dažniausiai ji vežiota ant specialaus įtaiso – rogių pavažos, prie
kurios ant ašies yra pritvirtintas vežimo ratas. Vežama
pamėklė svyra tai į vieną, tai į kitą pusę, ratas, liesdamas žemę, suka iškamšą aplink ašį, ir ši švaistosi jai į
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rankas įtaisytu botagu arba spragilu, tartum gindamasi
nuo ją persekiojančių persirengėlių. Apeigos pabaigoje
pamėklė sudeginama arba nuskandinama. Ši antropomorfinė iškamša vadinta įvairiai: Žemaitijoje Morė,
Kotrė, Sorė, Šiuorė, rečiau Barbora, Magdė; vidurio
Lietuvoje – Čiučelė, Boba, Diedelis, Pelenų diedas;
šiaurės ir šiaurės rytų Lietuvoje – Gavėnas. Pastaruoju
metu, įsigalėjus etnografinėms šventėms ir Užgavėnių
pamėklės deginimui išplitus visoje Lietuvoje, įsigali
jos žemaitiškasis vardas Morė.
J. Balio nuomone, žodis morė galėjęs reikšti tą patį,
ką ir laumė. Savo nuomonę pagrįsdamas J. Balys primena vienos pasakos pasakymą: Sutemus pradėjo morės vindus [verpimo ratelius] sukti.55 O taip paprastai
sakoma apie laumes. N. Vėlius knygoje „Mitinės lietuvių sakmių būtybės“ irgi nurodė, kad laumės sakmėse,
be įprastinio vardo laumė, dar yra vadinamos raganomis, deivėmis, laimėmis, morėmis.56
Mums svarbi žinia, jog laumės, kaip kad raganos ir
velniai, gali sukelti Saulės užtemimą. Saulei užtemstant sakoma: Sauły ima arba gadina. Kaltu dėl to laikomas velnias, ragana arba ir laumė. Pavyzdžiui, sakoma: Velnias užkiša savo uodegą tarp Saulės ir Žemės;
Ragana apsiverčia miegoti ant kito šono ir skvernu uždengia Saulę; Ragana... savo šluota, ant kurios ji joja,
uždengia Saulę.57
Tyrinėtojai įvairiai bandė aiškinti naikinamos apeiginės pamėklės prasmę. Joje matytas augmenijos gyvybinių jėgų įsikūnijimas, žiemos-mirties demonas, įasmeninti senieji metai ir panašiai.58 Morės, kaip išvaromo
ar sunaikinamo žiemos demono, aiškinimas artimas jos
kaip Saulės grobikės vaidmeniui. Juk žiemos demono
išvarymas siejamas su Saulės sugrįžimu arba, jei žiūrėsime mitologiškai, su Saulės sugrąžinimu. Žiemos demonas dėl to ir yra demonas, kad trukdo šviesti Saulei.
Aukštaitijoje, panašiai kaip Žemaitijoje Morė, buvo
vežiojamas Gavėnas, Kanapinis arba Lašininis. Per
Užgavėnes vaidinama Kanapinio ir Lašininio kova,
dabar jau tik įasmeninanti pasninką ir mėsos valgymą, irgi galėtų būti siejama su kova dėl Saulės. Apie
tai galima spręsti iš kai kurių posakių. Jei Pelenų dieną
(pirmąją gavėnios dieną) valgant ant dubens krisdavo
saulės spindulys, žmonės sakydavo: Veizėkit, Lašínius
su Kanapiniu imasi.59
Kaip matome, Saulės vadavimo mite minėtą galingą
karalių, pagrobusį ir įkalinusį Saulę, lietuvių tautosakoje ir Kalėdų bei Užgavėnių apeigose gali simbolizuoti tiek medžio pliauska, tiek antropomorfinis stabasiškamša, o šis savo ruožtu gali įgauti tiek moterišką,
tiek vyrišką pavidalą. Užgavėnių apeigose tai Morė
(Čiučelė, Boba ir pan.) arba Gavėnas (Diedelis, Pelenų
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diedas ir pan.), tautosakoje – Laumė, Ragana arba
Velnias. Galbūt šio ambivalentiškumo priežasčių reikėtų ieškoti vakarų ir rytų baltų tradicijų skirtumuose.
Žemaičių Morė yra artima įvairioms Europos tautoms žinomoms mitinėms būtybėms, vadinamoms Mar-/
Mor- šaknų vardais. Tai dažniausiai žmonių sąmonę
drumsčiančios, košmarus60 užsiundančios, sloginančios
ir marinančios dvasios. Mara, kaip mirties ir maro įsikūnijimas, ypač gerai žinoma įvairių slavų tautų tradicijose. Panašiai kaip mes su Užgavėnių More, slavai žiemos
pabaigos ir pavasario pradžios apeigose elgdavosi su iš
šiaudų pėdo arba, rečiau, iš pliauskos pagaminta apeigine
lėle, vadinama Mara, Marena, Morena ir panašiai61 arba
iš žodžio smert’ „mirtis“ padarytu vardu: slovakų Smrt,
Smrtka, Smrtisko, čekų Smrtholka, moravų Smrtnice,
lenkų Śmercicha ir panašiai. Laikoma, kad baltams ir
slavams bendras pavasario–vasaros kalendorinių apeigų
metu sunaikinamos būtybės vaizdinys ir jos vardas su
šaknimi Mar-/Mor- turi bendras indoeuropietiškas ištakas. Pavyzdžiui, senovės indų (taip pat pali kalbos) žodis
māra reiškia „žudantis“, „naikinantis“. Budizmo mitologijoje Māra vadinamas mitinis veikėjas, įasmeninantis
blogį ir visa, kas gyvas būtybes veda į mirtį.62
P. Dundulienė yra išsakiusi mintį, kad Užgavėnių
Morės stabo vežiojimas galėjo būti siejamas su
Saulės, važiuojančios rogėmis ar ratais, vaizdiniu.63
A. Formozovas, tyrinėjęs Saulės kelionės ratais, rogėmis ir valtimi vaizdinius kituose kraštuose, irgi manė,
jog tikriausiai Užgavėnių pasivažinėjimo rogėmis bei
ratais paprotys sietinas su mitine Saulės kelione šiomis transporto priemonėmis.64 Pratęsiant šią mintį ir
atsižvelgiant į čia atskleistą tamsią, demonišką Morės,
kaip Saulę marinančios mitinės būtybės, prigimtį, galima spėti, kad Saulę veikiau turėjo simbolizuoti pats
ant pavažos įtvirtintas ratas. Gyvūnais persirengusių
Užgavėnių kaukininkų ratą (Saulę) „apsėdusios“ Morės
vežiojimo ir Kalėdų kaladės vilkimo sugretinimas paremia A. Vaicekausko nuomonę abi šias apeigas galėjus
atspindėti tą patį kosmogoninį mitą. Kosminės tvarkos
atkūrimą, savo ruožtu, kaip sakyta, išreiškia indoeuropiečių pagrindinis mitas, vaizduojantis Perkūno ir Velnio
kovą. Toje kovoje Perkūnas nugali Velnią ir išlaisvina
visas jo pagrobtas gėrybes, tarp jų ir dangaus šviesulius.
Saulės išvadavimas ir kosmogonija, pasaulio sukūrimas
– savo prasme tapatūs veiksmai: juk Saulė yra pa-saulio
sąlyga. Kalėdų ir Užgavėnių persirengėliai („Zodiako
ženklai“?) muša ir sunaikina Saulę įkalinusią chtoniškąją būtybę, įkūnytą kalade arba antropomorfiniu stabu.
Tad persirengėliai iš žiemos kalėjimo Saulę išlaisvina sudegindami kaladę arba iš Morės paverždami vežimo ratą. Žodžių kaladė, kalėjimas, kalimas, Kalėdos
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ir kalvis garsinis sąskambis, nors ne kiekvienu atveju
etimologinis, irgi prisideda šiuos mitinius vaizdinius
sugretinant. Su kalvio ir kūjo vaizdiniais gali būti susijęs ir vienas iš latviškų persirengėlių pavadinimų –
kūjinieki arba kūjneši, lietuviškai galima būtų sakyti –
„kūjininkai“ ar „kūjnešiai“, nors latvių kūja reiškia ne
„kūjis“, o „lazda, pagalys“, kaip kad ir lietuvių kūja,
kūjas – „kojūkai“. Toks persirengėlių įvardijimas tartum sukryžmina pagrindinius mitinius vaizdinius apie
Saulės vaduotoją ar vaduotojus – milžino (vaizduojamo ant kūjų „kojūkų“ pasilypėjusio „kūjininko“) ir būtent kūjo, kuriuo kartu ir kaunamasi65 vaduojant Saulę,
ir kuriuo ji nukalama. Latvių „kūjininkams“ artimas
B. Buračo paminėtas žemaičių Užgavėnių persirengėlių įvardijimas – „kriukininkai“.66 Mat kriukis arba
krukis lietuvių kalboje, be kita ko, reiškia: lazdą riestu
galu; pagaikštį, žarsteklį; kastuvo, šakės ar kito įrankio
koto rankeną (skersai uždėtas pagaliukas, kaip kad kojūkų).67 Įdomu tai, kad Lasickis yra paminėjęs būtent
kalvių garbinamą dievybę Krukį: „Krukis yra kiaulių
dievas, jį su didžiausiu pamaldumu garbina Budraičiai,
t.y. kalviai“.68 A. J. Greimas, pasitelkęs lietuviškas pasakas, Krukį rekonstravo buvus kalvystės globėju, tapatintinu su Kalveliu/Teliaveliu.69
Tai, kad kalvio ir kūjo vaizdiniai buvo svarbūs persirengėlių apeigose, liudija ir rusų tarpukalėdžio papročiai.
Čia tarp persirengėlių pasirodo net pats kalvis su mediniu
kūju (!). Be to, žaidžiamas žaidimas „senus perdaryti į
jaunus“.70 Apeiginį kūjį aptinkame net Kinijos X–XIII a.
liaudiškose naujametinėse persirengėlių procesijose,
vaizdavusiose piktųjų dvasių išvarymą. Manoma, kad
svarbiausio šių procesijų veikėjo Džongkui vardas mena
būtent kūjį, padarytą iš persiko medžio, kuriuo egzorcistinių procesijų dalyviai mušdavo piktąsias dvasias.71
Pasitelkus palyginimui dar platesnę kitų tautų medžiagą,
persirengėlių apeigose naudoto kūjo ir kalimo veiksmų
svarbą būtų galima dar tvirčiau pagrįsti.
Dabar pabandykime įsivaizduoti kaukininkų atliekamų apeigų bendrą vaizdą. Vilkstinė, sudaryta iš 12 mitinius didvyrius vaizduojančių persirengėlių – ožio, žirgo,
raitelio, gervės, elnio, povo ir kt. – keliauja po kaimą
paskui vežamą stabą arba Užgavėnių vežimą, kuriame
ant besisukančio rato sukinėjasi, mojuodama spragilais
ir gindamasi nuo ją persekiojančių kaukininkų, mirties
ir tamsos įsikūnijimas – Morė. Procesijos dalyviai Morę
persekioja. Galiausiai išvežta už kaimo, Morė sudeginama, sudraskoma arba nuskandinama. Kartais dargi pažymima, kad tai atliekama 12-ą valandą nakties. Kyla
visuotinės linksmybės. Iš Morės išvaduotas Saulės simbolis – ratas turėjo būti pagerbiamas – vėl nešamas ar
ritinamas per kaimą, taip visiems pranešant, kad Morė

nugalėta, Saulė išvaduota, visus sveikinant ir linkint visokeriopos laimės bei gerovės. Galų gale Saulės ratas,
matyt, būdavo pastatomas kokioje nors garbingoje vietoje. Apie tokį elgesį su ratu po Morės sunaikinimo leidžia numanyti etnografo J. Kudirkos pateikiamos žinios
apie Užgavėnių ratą iš Skuodo: „Nors Morė buvo ginama savo šalininkų, tačiau antros pusės šalininkai Morę
nuteisdavo, pakardavo ant aukštos karties pritaisyto rato
ir sudegindavo. Ratas palikdavo nesudegintas, jis saulėtomis dienomis pagal šešėlį parodydavo laiką“.72
Rato, kaip sugrįžtančios Saulės simbolio, apeiginį-religinį reikšmingumą per Užgavėnes liudija ir šis
1942 m. Aukštaitijoje užrašytas paprotys: „Aukštaitijoje
Užgavėnių rytą, pasirodžius pirmiesiems saulės spinduliams, galvotrūkčiais lekia, susigriebusios rankomis
sijonus, merginos, nuo jų neatsilikdami, iš sodybų pilasi jauni vyrai, nes pirmieji pasiekę „ratą“ [t.y. ant ežero
ledo įtaisytą Užgavėnių karuselę – J.V.] bus laimingi
– kitas Užgavėnes „poroje švęs““.73
Tekinio, iškelto ant karties, ritualinis naudojimas
Užgavėnese gerai žinomas ir slavams. Sibiro rusai sėdinčią iškamšą pririšdavo prie vežimo rato,74 užmauto
ant rogėse įtvirtintos 9–10 aršinų karties tam tikrame
aukštyje, kitur – ant rato, įkelto į rogėse įtvirtintą aukštą ir pakankamai storą medžio stiebą, vietoje iškamšos
sėdėdavo ir įvairius pokštus krėsdavo gyvas žmogus.75
Tai liudija rato, kaip savarankiško apeiginio simbolio,
svarbą Užgavėnių apeigose. Pirma galėjo atrodyti, kad
Užgavėnių tekinis tėra tik Morei vežioti skirtos techninės konstrukcijos elementas, tačiau dabar matome, kad
į jį Užgavėnių apeigose reikėtų žvelgti rimčiau. Rato
simboliką baltų bei indoeuropiečių tradicijose yra nagrinėjęs D. Razauskas studijoje „Ryto ratų ritimai“.76
Čia atskleista rato, kaip pamatinio kosmologinio principo ir modelio, esmė, apimanti ne tik Saulės bei Saulės
kelio dangumi vaizdinius, bet ir viso pasaulio sąrangos
bei dinamikos principus.
Apie ratą įvairiose kalendorinėse šventėse J. Kudirka
yra išsakęs tokius samprotavimus: „Ypač svarbi vežamo
rato, kaip Saulės simbolio, padėtis įvairių kalendorinių
švenčių papročiuose: per Kalėdas jis gulsčias suka karuselę virš ledo, per Užgavėnes ratas krypuoja ant pavažos, tartum primena bandančią ilgiau danguje išsilaikyti Saulę, o Joninių naktį jau degdamas kyla į viršų...
Galima daryti prielaidą, kad pamėklės ant pavažos ir
rato junginio buvo daromos vėlesniais laikais, anksčiau,
sulaukus pavasario lygiadienio, pavaža bei ratas buvo
tampomi vieni, kaip trinka ar akėčios“.77
Kaip sakyta, Saulės ratas vienas apeiginiu vežimu turėjo būti vežamas jau po to, kai jis buvo išlaisvintas iš jį apsėdusios Morės. Saulės ratą nešančio ar
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traukiančio žirgo atvaizdai randami dar paleolito laikų
mene. Manoma, kad seniausias Saulės simbolis ir buvo
ratas, žirgų traukiamas per dangų. Saulės ratų, tai yra ratais (vežimu) vežamo rato įvaizdis jau vėlesnis – bronzos amžiaus laikų, nes jis galėjo atsirasti tik tuomet, kai
buvo išrastas vežimas.78 Saulės diską vežantį vežimą
vaizduojančiuose siužetuose kartais yra aptinkama ir
procesija, einanti iš paskos. Verta prisiminti ir tai, kad
vienas iš tarptautiniu Užgavėnių pavadinimu tapusio žodžio karnavalas (italų carnevale) aiškinimų kildina jį iš
apeiginio vežimo pavadinimo, lotyniškai carrus navalis
„vežimas-laivas“. Tai toks ypatingas žirgo tempiamas
ritualinis laivas ant ratų. Tokie laivo pavidalo vežimai
buvo naudojami antikinėse šventinėse procesijose, skirtose Dioniso bei Isidės garbei.79 Tokiu vežimu senovės
Romoje Saturno garbei skirtose šventėse iškilmingai važiuodavo persirengėliai, dainuodami nešvankias daineles. Tad iki šiol neišspręstą ginčą, iš ko kildintinas karnavalo pavadinimas, – iš carrus navalis „vežimas-laivas“
ar, kaip teigia kiti, iš caro „mėsa“ ir levare „atsisakyti,
atmesti“, siejant su gavėnia, – mūsų turimi duomenys
ne tik byloja vežimo naudai, bet ir pačios karnavalo
kaip Saulės sugrąžinimo šventės ištakas leidžia nukelti į
bronzos amžiaus arba net paleolito laikus. Labai tikėtina,
kad įvairių epochų žirgų traukiamo arba vežime vežamo
rato atvaizdai yra būtent archajiško Saulės išvadavimo ir
sugrąžinimo ritualo priešistorinės iliustracijos.
Mūsų iš dalies rekonstruotas Saulės išvadavimo mitinis siužetas ir jį atkartojančių apeigų esmė pagrindinį
Saulės išvadavimo mito veikėją dieviškąjį Kalvį kaip
tik ir leidžia susieti su Kalėdų Senio personažu. Dievas
Kalvelis-Kalėda, su savo pergalės įrankiu kūju arba krukiu (plg. Kalėdų Senio lazdą) įveikęs chtoniškosios priešininko tamsos kalėjimą, sugrąžina mirtingiesiems šviesą ir taip atkuria pasaulio tvarką, atverdamas kelią į naują
gyvenimą, darną bei gerovę. Tai ir yra Kalėdų Senio dovanos, kuriomis jis mus apdovanoja. Kita vertus, galima
pastebėti, kad vėlyvasis Kalėdų Senio personažas į save
sugeria įvairių Saulės vadavimo mito dalyvių bruožus.
Jame galima įžvelgti ne tik pagrindinį Saulės vaduotoją,
bet ir pačią sugrįžtančios ir „dovanas dalijančią“ Saulę,
ir netgi nugalėto chtoniškojo priešininko bruožų.80

Paralelės kitose kultūrose
Įdomių paralelių apie Saulės vadavimo mito bei jam
skirto ritualo sąsajas su Užgavėnių švente randame lamaistų kalmukų, gyvenančių Tibeto pasienyje, mitologijoje ir papročiuose. Kalmukų atvejis mums įdomus būtent tuo, kad jame susiduria mitas apie Saulės vadavimą
ir jį atitinkanti kalendorinė šventinė tradicija. Saulės va-
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davimo mitą vokiečių rašytojai Hedai fon Šmid (Hedda
von Schmid) 1909 m. papasakojo Tibeto budistų lamos.
Pasak rašytojos, tai esąs žinomiausias kalmukų mitas,
„priklausantis šventikų skelbiamai žinijai“.81
Pragaro valdovas Erlik-chanas, norėdamas pakenkti
žmonėms, pagrobia ir praryja Saulę. Saulės nenusaugojo 33 ją saugojusios dievybės tengri. Pasaulyje kyla
verksmai ir skundai, žmonės, augalai ir gyvūnai miršta
nuo šalčio ir tamsos. Pagaliau viršiausioji iš dievybių
Saulės sargų Okon-tengri, pasigailėjusi žmonių, nužengia į pragarą ir, susikovusi su Eerlik-chanu, persmeigia
jį ietimi. Iš atsivėrusios žaizdos išrieda Saulė ir sugrįžta
į savo vietą danguje. Žemė atgyja nuo Saulės spindulių.
Šiam įvykiui atminti kalmukai kasmet pavasarį, ištirpus sniegui, švenčia cagan-cara „baltąją savaitę“.82 Jie
tiki, kad Eerlik-chano žaizda niekada neužgyja ir kad
jis visą laiką vėl bando praryti Saulę. Todėl sakoma,
kad Saulės užtemimo metu būtina belsti į katilus, gongus, iš visų jėgų rėkti, kelti triukšmą ir šitaip žadinti 33
tengri83 arba šaukti Okon-tengri.84
„Baltuoju mėnesiu“ (Cagan-sar, Cagaan-sar) mongolų tautose vadinama šventė yra kilnojama ir švenčiama vasario pabaigoje – kovo pradžioje, stojus pirmai
pavasario jaunačiai. Nors dėl tibetietiškojo budizmo
įtakos ji siejama su Naujaisiais metais bei su Budos
pergalėmis prieš jo mokymo priešininkus (pagrindinis
jų buvo vardu Māra!), pažymimomis per pirmąsias 15
augančio Mėnulio dienų, tačiau šventės tradicijos mena
daug senesnes ikibudistines ištakas. Šventės metu vienuoliai atlieka čaksum apeigą, skirtą apsaugoti žmones
nuo piktųjų dvasių, neatstojančių dar nuo pernai metų.
Pasibaigus visuotinei maldai, sudeginama mūsų Morę
primenanti didelė iškamša, padaryta iš pernykščių augalų ir skudurų. Jai skirta sugerti visą praėjusių metų
blogį, bėdas ir nesėkmes. Į degančios iškamšos ugnį
metami maži tešlos gabaliukai, kuriems simboliškai
perduodamos žmonių ligos, negandos, blogos mintys ir
aistros, besivelkančios paskui žmones iš praeities.
Kaip ir per mūsų Užgavėnes, šios šventės metu
įprasta daug valgyti. Įdomu, kad vienas iš svarbiausių šventės ritualinių valgių – mūsų Užgavėnių blynus
(lietuviškai – skrylius) primenantis miltinis patiekalas
borcok arba borcog. Apvalūs borcokai, kaip ir mūsiškių Užgavėnių skryliai, siejami su Saule. Tačiau buvo
kepami ir gyvūnus vaizduojantys borcokai: avinai, žąsys, vabzdžiai ir kiti. Pažymėtinas taip pat avino aukojimo paprotys, kuomet ypatingu būdu numarintas avinas suvalgomas, o virta jo galva paliekama kaip auka
dievams. Iš XVIII–XIX a. etnografinių aprašų matyti,
jog seniau viena iš šios šventės apeigų dar buvo žirgo
aukojimas ir jo mėsos valgymas.85
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Kalmukų ir kitų mongolų tautų švenčiama Cagaansar šventė daugeliu savo bruožų yra stebėtinai panaši į mūsiškes Užgavėnes: šventės data kilnojama, nes
siejama su jaunu mėnuliu;86 deginama iškamša, įkūnijanti praėjusių metų blogį; kepami į blynus panašūs
apeiginiai patiekalai; gausiai valgoma. Patys kalmukai, gyvenantys greta pravoslavų, šią šventę ir lygina
su Užgavėnėmis. Pravoslavų misionierius Parmenas
Smirnovas, palikęs vertingus Astrachanės kalmukų
etnografinius aprašymus, mini tarp kalmukų paplitusį
posakį: „Jūsų Užgavėnės (Масленица) ir mūsų Cagansar – lyg tikri broliai“.87
Detaliau panagrinėjus šios šventės tradicijas galima
būtų rasti ir daugiau panašumų su Užgavėnėmis, tačiau
čia pasitenkinsime svarbiausiomis paminėtomis paralelėmis, leidžiančiomis iš esmės suvokti, kad į krikščionišką rūbą įvilktose Užgavėnėse turime rimtą pagrindą
matyti Saulės vadavimo mitą atitinkančio ritualo atbalsį, kaip ir budizmo paveiktoje atitinkamoje mongolų
tradicijoje.

Išvados
Kalėdų bei Užgavėnių karnavalas istoriniuose šaltiniuose ir tautosakoje paliudyto Saulės vadavimo mito
kontekste atsiskleidžia kaip Saulės vadavimo mito ir
naujametinės pasaulio tvarkos atkūrimo apeiginis įkūnijimas. Šią hipotezę pagrindžia ne tik lietuviška etnografinė ir folklorinė medžiaga, bet ir kitų tautų kalendorinių švenčių papročiai.
Kaukėti persirengėliai, karnavalinių procesijų dalyviai gali būti suvokiami kaip mitinių Saulės vaduotojų
apeiginiai atitikemnys. Pagrindinis Saulės vadavimo
mito veikėjas tapatintinas su istorinių šaltinių minimu
dieviškuoju kalviu Teliaveliu, kurį savo ruožtu galima
sieti su folkloriniu Kalėda ir vėlyvuoju karnavalo veikėjo pavidalu – Kalėdų Seniu, visos redukuotos mitinių
Saulės vaduotojų bendrijos reliktiniu nariu.
Kalėdų Senio-Kalėdos kalėdojimas gali būti suvokiamas kaip Saulės išvaduotojo apsilankymas, paeiliui
pranešant bendruomenės nariams, kad Saulė išvaduota iš tamsos jėgų nelaisvės ir Pasaulio tvarka atkurta.
Kalėdodamas Kalėda laimino namus, apeiginiais veiksmais siekė paskatinti gerovę, užtikrinti skalsą ir darną
būsimais metais. Vargu ar jam galėjo būti būdinga materialių dovanų dalijimo funkcija, greičiausiai atvirkščiai –
už savo antgamtines dovanas Kalėda pats ūkininkų buvo
apdovanojamas maistu ar kitais materialiais dalykais.
Siekiant šiuolaikiniam Kalėdų Senio įvaizdžiui
suteikti autentiškumo, reikėtų labiau atskleisti jo kaip
Saulės vaduotojo, kaip pasaulio šviesos ir tvarkos atkū-

rėjo bei laiduotojo vaidmenį. Šalia Kalėdos būtina pasitelkti ir kitus užmirštus karnavalinių apeigų dalyvius,
jei ne visus 12, tai bent tradicinius Kalėdos pagalbininkus, dar XIX a. besireiškusius kalėdinėse tradicijose –
šyvį, gervę, ožį ir kt.
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What Hides Behind the Mask
of Father Christmas?
Jonas VAIŠKŪNAS
The paper focuses on Christmas and Shrovetide traditions and aims to clarify what customs and meanings
hide behind the contemporary image of Father Christmas.
VAIŠKŪNAS attempts to trace the religious-cosmological
origins of Father Christmas or his archaic ancestor as well
as to reconstruct the religious content of the cross dressing
Christmas-Shrovetide carnival.
He does so by looking at the ancient, pre-Christian
religion and mythology and especially Christmas carnival
customs. The meaning of Christmas rituals and myths is
studied in the context of the most important cosmic events
of the time, that is, the winter solstice.
In the context of the sun rescue myth witnessed in folklore and historical sources, Christmas and Shrovetide carnival is interpreted as a ritual embodiment of the sun rescue
myth as well as the recreation of the new order of the world.
The hypothesis is supported not only by Lithuanian ethnographic and folklore material, but that of other nations’, too.
Masked carnival participants may be interpreted as ritual embodiments of mythic sun rescuers. The main character
of the sun rescue myth is associated with Divine Blacksmith Teliavelis, mentioned in historical sources. His figure
can be associated with the anthropomorphic character of
the carnival, Father Christmas.
El. p. jonas@molėtai.lt
Gauta 2010-11-15, įteikta spaudai 2010-12-08
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Kalėdų Senelio kilmė
Arūnas VAICEKAUSKAS
Šiuolaikinių Europos tautų kalendorinių švenčių
tradiciją lėmė keli pagrindiniai veiksniai. Dauguma
agrarinių ritualų radosi taip seniai, kad dabartiniais
laikais galime kalbėti apie bendraeuropietišką mitinį jų pamatą, aiškiau ar mažiau pastebimą atskirose
– baltų, slavų, germanų ir kt. – tradicijose. Antrasis
svarbus dėmuo – krikščionybė, kalendorinėms šventėms suteikusi tarsi koordinačių tinklelį. Ji atsirado
Artimuosiuose Rytuose, tačiau pasauline religija
tapo Romos imperijoje. Todėl krikštą priėmusios
germanų tautos kartu su šventiniu kalendoriumi paveldėjo ir tam tikrus antikinės kultūros elementus,
ištakomis menančius Viduržemio jūros civilizacijos
laikus. Pagrindinius šventinės kalendorinių metų
tradicijos skirtumus lėmė krikščionybės skilimas,
ilgainiui atvedęs prie dalies šventinių datų išsiskyrimo stačiatikių, katalikų ir reformatų tikėjimuose,
tarpkultūriniai Europos tautų kontaktai (visų pirma
islamo ekspansija Europos pietuose) bei atskirų Europos regionų socialinės ir ekonominės raidos skirtumai. Šiaurės Rytų Europos ar Balkanų regionuose
kaimo bendruomenei būdingi agrariniai ritualai išliko iki XX šimtmečio pradžios. Vakarų Europos šalyse kalendoriniai ritualai kalendoriniais papročiais
pavirto visu šimtmečiu anksčiau.
Šis straipsnis skirtas šventinės tradicijos formų
kaitos ir tęstinumo problemai nagrinėti. Tyrimo
objektas: dovanojimo tradicija ir dovanas nešantys
personažai. Tyrimo tikslas: parodyti dovanas nešančio personažo istorinės raidos kryptis bei atskleisti
galimas kultūrinių transformacijų priežastis. Uždaviniai: siekdami išnagrinėti suformuluotą problemą
keliame tokius uždavinius: a) parodyti šventinės
dovanojimo tradicijos santykį su Europos tautų ritualinės kultūros elementais; b) aptarti dovanas nešančio personažo raiškos formų įvairovę; c) aptarti
veiksnius, galėjusius sąlygoti dovanas nešančių personažų atsiradimą ir kultūrines šio papročio transformacijas; d) palyginti, kaip šiame kontekste atrodo lietuvių etnografijos teikiami duomenys. Metodai
– istorinis-lyginamasis ir turinio analizė. Išvados
straipsnio pabaigoje.
Prasminiai žodžiai: Kalėdų Senelis, dovanos, kalendoriniai ritualai, kultūrinės transformacijos.
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Literatūra
Nė vienas kalėdinio ciklo šventėms skirtas rašinys
nepalieka nuošalėje Senio Kalėdos personažo. Tačiau
iš tiesų apie jį žinome ne tiek jau daug. Pamatus Senio Kalėdos populiarumui padėjo keli Balio Buračo
ir Antano Mažiulio straipsniai, paskelbti prieškarinėje
Lietuvos spaudoje.1 Ši informacija iki šiol peni tiek
mokslininkų interpretacijas, tiek ir mėgėjiškus diletantų svarstymus. Dar mažiau žinome apie kultūrinės
globalizacijos peršamą vadinamąjį tikrąjį Kalėdų Senelį, kuris dėl reklaminės ekspansijos gana sėkmingai
išstūmė sovietmečiu išpopuliarintą Senį Šaltį. Informacijos, žinoma, yra, tačiau dauguma straipsnių ir
knygų yra parašyta nacionalinėmis kalbomis. O santykinai negausi anglakalbė literatūra Lietuvoje vis
dar sunkiai prieinama. Šiek tiek informacijos pateikia
visagalis internetas. Daugiausia žinių apie šventinę
Europos tautų tradiciją Lietuvos skaitytojui suteiks
1973 m. Maskvoje išleistas penkiatomis „Kalendorinės apeigos ir papročiai Vakarų Europos šalyse XIX
– XX a.: žiemos šventės“ (rusų k.).2

Ritualinis apdovanojimas
Kalėdinių dovanų ištakas kai kurie tyrėjai mato
senovės romėnų paprotyje dovanoti dovanas Naujųjų metų pradžioje.3 Metų pradžioje romėnai vieni kitiems dovanodavo lauro ir alyvmedžio šakeles,
datules ir ypač medų (kad visi metai būtų tokie pat
saldūs). Tačiau taip teigiant reikia būti labai atsargiems. Jei minėtame romėnų paprotyje ir galima
būtų įžiūrėti sąsajas su mūsų laikų kalėdinėmis dovanomis, tai tik labai netiesiogines. Apsikeitimas
dovanomis – būtinas archajiškų ritualų struktūros
elementas, tačiau jis visuomet vyksta pagal principą
dovana už dovaną. Aukščiau pateiktas pavyzdys turi
kur kas daugiau bendra su apeiginiu apdovanojimu
maistu ar su mitine šventinių vaišių potekste nei su
Kalėdų Senelio nešamomis dovanomis. Gausiuose
ritualinio dovanojimo variantuose galima išskirti
dvi pagrindines formas – ritualinį aukojimą, pagrįstą
archajišku principu „dovana už dovaną“, ir būsimos
gausos užtikrinimą, pagrįstą mitiniu šventinio laiko
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suvokimu, kai kiekvienas veiksmas, atliktas nelaikiniame (visuomet esančiame laiko pradžios momente) šventės laike turėtų sąlygoti situacijos tęstinumą
kasdienybėje.
Rytų Europos švenčių tradicijoje panašios apeigos
ritualinę svarbą buvo išlaikiusios dar XX a. pradžioje. Pavyzdžiui, visoje Lietuvoje buvo žinomas paprotys per svarbiausias kalendorines šventes apdovanoti
maistu nepasiturinčius kaimynus4 arba nunešti jo prie
bažnyčios ir išdalyti pavargėliams.5 Bitininkai nešdavo vargšams medaus, kad bitės gerai spiestų arba neštų daug medaus.6 Ūkininkai neretai kviesdavo drauge
valgyti Kūčių vakarienės vienišus, nepasiturinčius
kaimynus. Panašiai buvo tikima, kad Kūčių dieną užklydęs į namus praeivis ar elgeta būtinai turi būti pakviestas valgyti Kūčių.7
Apeiginis apdovanojimas maistu persirengėlių
vaikštynių rituale, elgetos – tarpininko tarp šio ir ano
pasaulių – mitologinis vaidmuo,8 universali „svetimų“ mitologema rodo šio papročio sąsajas su protėviu kultu. Juoba kad „svetimi“ vaišinami daugiausia
tose šventėse, kuriose aptinkama mirusiųjų pagerbimo pėdsakų: per Vėlines, Kalėdų ciklą, per Velykas,
Sekmines, Žolinę.9 Anot L. Vinogradovos, apeiginis
apdovanojimas maistu atliko aukos mirusiems protėviams funkcijas tikintis, kad už tai bus atsidėkota ūkine sėkme.10 Net ir vėlyva, krikščionybės paveikta šio
papročio interpretacija maisto dalijimą elgetoms susieja su anuo pasauliu: maistas duodamas kaip užmokestis, kad elgeta pasimelstų už šeimos mirusiuosius.
Apibendrindami galime pasakyti, kad ritualinio
tipo kultūrose apsikeitimą dovanomis matome kiek
viename svarbesniame rituale. Šiame reiškinyje,
matyt, ir reikėtų ieškoti Kalėdų dovanojimų ištakų.
Tačiau šiuolaikinės Kalėdų dovanos ir jas atnešantys personažai iškrenta iš ritualinės kultūros rėmų
ir atspindi ne vieną šimtmetį užtrukusius archajiškų
ritualų transformacijos procesus. Prancūzų papročius tyręs Arnoldas van Gennepas yra pastebėjęs,
kad Pere Noelio atnešamos dovanos neturi jokio
sakralumo.11 Nors jas dovanoja stebuklus galintis
daryti asmuo, tačiau pačios dovanos nei stebuklinga
galia, nei jokiomis kitomis išskirtinėmis savybėmis
nepasižymi.
Ieškant dovanas atnešančio personažo kilmės reikia turėti omenyje du reiškinius – Kalėdų Senelio sąsajas su žiemos laikotarpiu paplitusiu persirengimo
papročiu ir krikščionių Bažnyčios pastangas kontroliuoti archajišką ritualinę tradiciją. Pastarasis veiksnys ypač svarbus norint suvokti kalėdinių dovanų įteikimo laiką ir jo kitimą.

Šventinių dovanų įteikimo laikas
Vakarų pasaulyje kalėdinio laikotarpio dovanų
įteikimo tradicija dažniausiai siejama su IV a. Miros
(Likija) vyskupu šv. Mikalojumi. Pasak krikščioniškos
legendos, šv. Mikalojus buvo paveldėjęs didelius turtus ir nesavanaudiškai šelpė kenčiančius bei nepasiturinčius žmones. Todėl Viešpats suteikęs jam stebuklų
darymo galią.12 Skirtingų Europos regionų tradicijose
šv. Mikalojui priskiriamos gana įvairios funkcijos. Kai
kur, ypač Pietų Europos valstybėse, jis yra jūrininkų
globėjas. Šiaurės Rytų Europoje šv. Mikalojus laikytas
tvartuose žiemojančių gyvulių globėju, vėlyvą rudenį
šią funkciją perimdavusiu iš atvirose erdvėse ganomus
gyvulius sergėjusio šv. Jurgio. Germanų kraštuose jis
dar yra ir amatų globėjas. Daugelyje Europos valstybių jis yra mokslininkų ir egzaminus laikančių studentų
bei mokinių globėjas, taip pat mažų vaikų auklėtojas
ir globėjas.13 Būtent pastaroji funkcija padėjo pamatus
visoje Europoje išplitusiems tikėjimams, kad šv. Mikalojaus dieną (gruodžio 6) šis šventasis apdovanoja
paklusnius, gerai besielgiančius vaikus, o neklaužadas
ir prasikaltusius nubaudžia. Šventės išvakarėse vaikai
palikdavo savo batus ar kojines (rečiau lėkštę) prie
krosnies, o ryte bėgdavo patikrinti, kokias dovanas atnešė Santa Klausas. Šiaurės Prancūzijoje, Belgijoje ir
Olandijoje mokinių globėju laikytas ne šv. Mikalojus,
bet šv. Martynas. Todėl ten šventinių dovanų vaikai
laukdavo lapkričio 11 d.
XVI šimtmetyje Europoje kilus reformacijos bangai
ir sumenkus šv. Mikalojaus vaidmeniui, šventinių dovanų tradicija buvo susieta su Kalėdų švente ir Kūdikėlio
Kristaus personažu.14 Reformacijos paskatinta olandų
ir vokiečių emigracija į Naująjį pasaulį prisidėjo prie
amerikietiškosios Santa Klauso versijos susiformavimo.
XIX a. prasidėjusi tradicijos reemigracija į Europą sąlygojo tai, kad dabar Kalėdos yra pats populiariausias
šventinių dovanų teikimo laikas nepriklausomai nuo to,
ar dovanos siejamos su šv. Mikalojumi, Kūdikėliu Kristumi, ar religiškai neutraliu Kalėdų Seneliu.
Retkarčiais šventinės dovanos vaikams būdavo dovanojamos Naujųjų metų naktį. Tačiau Trijų Karalių
šventėje (Pietų Europos tradicijoje dažniau vadinamoje
Epifanija) dovanojimo paprotys vėl tapo populiarus.
Italijoje naktį iš sausio 5 į 6 dieną dovanas tariamai atnešanti chtoniškos būtybės bruožų turinti Befana.15
Žvelgdami į informacijos visumą, matome gana
plačią laiko skalę, kurioje aptinkamas šventinių dovanų teikimas. Dar daugiau – šis paprotys buvo paplitęs per pagrindines žiemos šventes. Ir visose šiose
šventėse aptiksime buvus persirengėlių vaikštynes.
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Persirengėlių išsakomi ir maginio užkeikimo galią
turėję ūkinės sėkmės linkėjimai arba tas pačias apeigines funkcijas atlikdavusios aukštinamojo pobūdžio
dainos ir po jų vykdavęs persirengėlių apdovanojimas
maisto produktais (pagal vėlesnę tradiciją – ir pinigais) akivaizdžiai patvirtina, kad apdovanojimas buvo
privalomas vaikštynių ritualo elementas.16 Nemažai
maisto produktų persirengėliai „pasivogdavo“ patys
arba išsireikalaudavo iš šeimininkų. Tradicija kategoriškai reikalauti dovanų žinoma ir rytų slavams.17
Dabarties etnologai tiek persirengėliams duodamas
dovanas, tiek maisto „vogimą“ aiškina kaip simbolinį
aukos mirusiems protėviams atitikmenį.18

Dovanas teikiančių personažų vardų bei
išvaizdos transformacijos
Kaip bet kuris kitas žmogiškosios kultūros reiškinys,
kalendorinių švenčių tradicija laikui bėgant kito, be to,
skirtingi jos elementai kito nevienodai sparčiai. Kalėdinis dovanojimo paprotys šiame kontekste nėra išimtis.
Kaip minėta, Vakarų pasaulyje kalėdinio laikotarpio
dovanų teikimo tradicija dažniausiai siejama su IV a.
Miros (Likija) vyskupu šv. Mikalojumi. Šv. Mikalojaus kultui plintant Europoje susiformavo regioninės
jo vardo formos – Nikolaus, Nigglas, Niglo (Austrija),
Santa Clauss (Didžioji Britanija ir JAV), Sintez Class
(Olandija), Samichlaus, Chlaus, Klaus (Šveicarija) ir
kt. Reformacijai veikiant šiaurinės Vakarų Europos
teritorijose šv. Mikalojaus personažas buvo keičiamas
Kūdikėliu Jėzumi – Petit Jesus, Enfant Jesus, Christkind (Prancūzija), Petit Jesus, Christkond (Belgijos ir
Olandijos regione), Christkind, Kind Jesus (Vokietija), o vaikų apdovanojimas persikėlė į Kalėdas ar net į
Naujųjų metų naktį.
Beveik visoje Europoje galima aptikti ir religiniu
požiūriu neutralius dovanas teikiančių personažų vardus, susietus su šventiniu laikotarpiu – Pere Noel, Pere
Janvier (Tėvas Noelis, Tėvas Sausis – Prancūzijoje),
Weihnachtsmann (Kalėdų nakties žmogus – Vokietijoje). Norvegų bei suomių Kalėdų Senio vardai turi
semantinį Kalėdų ožio aspektą – Julegubbe, Julemand
(Norvegija), Joulupukki (Suomija) – Kalėdų ožys. Šiuo
metu beveik visas pasaulis Kalėdų Senį vadina germaniškos kilmės Santa Klauso vardu.
Dėl Coca Colos komercinės kampanijos šis personažas visam pasauliui įpiršo ir stereotipinę Kalėdų Senio
išvaizdą – tai aukštaūgis, raudonais kailiniais dėvintis,
baltabarzdis, rubuilis ir geraširdiškai besišypsantis seneliukas. Anksčiau daugelyje Europos tradicijų šv. Mikalojus buvo įsivaizduojamas dėvintis vyskupo drabužius.
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Raudoni vyskupo drabužiai būdavo papildomi baltu apsiaustu ir vyskupo galvos apdangalu (mitra).19 Toks personažas nešdavosi auksinę vyskupo lazdą. Kad ir kokiu
vardu būtų vadintas šis personažas, tačiau ankstesnėje
tradicijoje jis būdavo įsivaizduojamas jojąs ant balto
arklio arba asiliuko. Vis dėlto ir vyskupo vaizdinys Europoje buvo nedaug kuo senesnės kilmės nei šiandieninio Santa Klauso išvaizda. Pavyzdžiui, Austrijoje net ir
miestuose vyskupo drabužiais apsirengęs šv. Mikalojus
pasirodė tik XIX a. viduryje., o kai kur tik XX a. pr. Iki
jo po Austrijos kaimus vaikščiojo Hoamliche arba Niglo – išverstais avikailiais apsirengęs, varpelį ir grandinę
nešantis personažas.20 Prancūzų tyrėjai taip pat teigia,
kad prancūzų Pere Noel yra palyginti nesenos kilmės
personažas. C. Levi Strausso nuomone, į Santa Klausą
išvaizda labai panašus Pere Noelio personažas Prancūzijoje išpopuliarėjo dėl kultūrinės JAV įtakos.21 Beje, ir
rytų slavų Senio Šalčio vaizdinys laikui bėgant taip pat
keitėsi nuo grėsmingos chtoniškos būtybės iki panašaus
į Santa Klausą geraširdžio baltabarzdžio senelio.
Tais atvejais, kai būdavo persirengiama dovanas nešančiu Kūdikėliu Kristumi, šį personažą vaidindavo baltais drabužiais apsirengę vaikai, dažniau – mergaitės.22
Nepaisant gana didelės dovanas teikiančių personažų įvairovės, Europos etnografinėje medžiagoje gerai
matoma bendra jų išvaizdos kitimo tendencija – nuo
chtoniškos prigimties mitinio padaro link estetiškai nepriekaištingos šviesių tonų arba ryškius raudonos spalvos drabužius dėvinčios būtybės vaizdinio. Paprotinės
tradicijos estetizavimas laikytinas vienu būdingiausiu
moderniojo pasaulio reiškinių. Ritualo degradacijos
pagimdyta dvasinė tuštuma buvo užpildoma šiuolaikiniam miesto vartotojiškos kultūros žmogui priimtinomis estetinėmis kategorijomis.
Dėl kultūrinės globalizacijos mūsų laikais beveik
visoje Europoje Kalėdų Senis vaizduojamas skriejantis
naktiniu dangaus skliautu rogėmis, traukiamomis šiaurės elnių, nors krikščioniškos kilmės europinei tradicijai būdingesnis jojančio ant balto arklio ar asilo šv.
Mikalojaus vaizdinys.23 Būtent todėl į dovanoms sudėti nakčiai paliekamus batus, kojines, lėkštes vaikai
įdėdavo truputį šieno arba avižų. Šių dienų komercinėje tradicijoje dažniausiai pateikiamas sraigtasparniu atskrendančio Kalėdų Senelio vaizdinys. Šiaurės
Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje anksčiau buvo būdingas garlaiviu iš Ispanijos atvykstančio Kalėdų Senio stereotipas.24 Tačiau dabar garlaivį baigia išstumti
sraigtasparnis. Nepaisant personažo prigimties, beveik
visur tikėta, kad šventinės dovanos namiškiams atnešamos per kaminą ir paliekamos specialiai tam paliktuose batuose ar kojinėse. Kartais tai esą padarydavo pats
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Kalėdų Senelis, kartais jo padėjėjai arba į nykštukus
panašios būtybės.
Kaip minėta, krikščioniškoje Europos tautų tradicijoje šv. Mikalojus laikytas besimokančiųjų globėju bei
vaikų auklėtoju. Todėl šv. Mikalojus ne tik nešdavęs
dovanas geriems vaikams, bet ir tariamai bausdavęs
nepaklusnius ar prasikaltusius. Kartais tai darydavęs jis
pats, tačiau dažniausiai tai būdavo jo antrininko funkcija. Daugelyje tradicijų šv. Mikalojus veikia kartu su
porininku.25 Prancūzijoje buvo žinoma šv. Mikalojaus
ir Tėvo Fuetaro pora (Pere Fouettard – pažodžiui tėvas mušantysis). Belgijoje ir Olandijoje Santa Klausą
lydėdavęs Juodasis Peteris (Zuark Peter), apsirengęs
kaip viduramžių pažas, nešantis juodą dovanų maišą
ir rykščių ryšulį. Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje
buvo galima sutikti daug lokalinių Kalėdų Senio padėjėjo vardų variantų – Knecht Ruprecht, Polterklas,
Luzer, Hans Trapp, Wilder, Niglo, Klaubauf ir kt. Tokių personažų išvaizda ir veiksmai nedaug kuo skyrėsi
nuo žemdirbių ritualinei tradicijai atstovavusių žiemos
laikotarpio persirengėlių išvaizdos ir veiklos. Apsirengę vilna į viršų išverstais juodais avikailiais, dėvintys
juodas raguotas kaukes, tokie palydovai skambindavo
varpeliais ir pliauškėdavo botagais.
Gana dažnai porą Kalėdų Seniui sudarydavo moteriškosios būtybės – Nikolausfrau, Puddelmutter, Budel, Korbweibl. Nikolausfrau dėvėjo baltus drabužius
ir nuotakos vainiką, o kitų moteriškų būtybių vaizdinys buvo ne toks aiškus. Arba jos vaizduotos gražiomis
jaunomis merginomis, arba baisiomis senėmis. Rytų
slavų Senis Šaltis taip pat turėjo padėjėją – Snieguolę.
Kartais tokie antrininkai padėdavo Kalėdų Seniui –
nešdavo jo dovanų maišą ar lįsdavo su dovanomis per
kaminą. Tačiau dažniausiai jų funkcijos būdavo supriešinamos. Kalėdų Senis apdovanodavo gerus vaikus, o jo
antrininkai bausdavo prasikaltusius. Apibendrinant galima pasakyti, kad, nepaisant sąsajų su krikščioniškuoju
šv. Mikalojaus personažu bei vėlesnių laikų personažų
estetizacijos procesų, jo padėjėjų vaizdiniuose neretai
išnyra archajiškų chtoniškos prigimties būtybių bruožai.

Genetinės personažų ištakos
Kad ir kaip žiūrėtume į šį paprotį – ar per sąsajas
su ritualinio dovanojimo tradicija, ar per ryšius su persirengimo papročiu – abiem atvejais tradicijos ištakos
slypi mirusių protėvių pagerbimo ritualuose.
Ne vienas tyrėjas, rašydamas apie šv. Mikalojų ar
kitus dovanas teikiančius europinės tradicijos personažus, pastebėjo akivaizdžius jų ryšius su ikikrikščioniškaisiais mitiniais vaizdiniais. Pavyzdžiui, Austrijos

Trijų Karalių šventinėje tradicijoje sutinkamo Perchtos,
Perchtmuados personažo semantinės konotacijos yra
dvejopos. Šios būtybės vaizdinyje aptiktume ir gražių,
ir atstumiančių bruožų. Gana iškalbūs zoomorfiniai jos
kaukės elementai – paukščio snapas ir nagai. Ji būdavo įsivaizduojama globojanti moteriškus darbus, ypač
verpimą. Matyt, ne veltui Perchtos vaizdinyje tyrėjai
įžiūrėjo senovinės germanų dievybės – mirusiųjų globėjos – bruožus. Nors italų personažės Befanos vardas akivaizdžiai yra kilęs iš Epifanijos (Trijų Karalių)
šventės pavadinimo, tačiau Befanos (kartais – Vecchios
/senės arba Stregos / raganos) vardu būdavo vadinama
ir šventės metu sunaikinama pamėklė. Vakarų Vokietijoje šv. Mikalojaus dieną po kaimus vaikščiodavo
šiaudais apsirengęs personažas – Strohnickel. Ritualiniame kontekste šiaudai labai dažnai turi simbolines
anapusio pasaulio konotacijas. Jau minėjome, kad rytų
slavų Senio Šalčio vaizdinyje taip pat išnyra grėsmingi chtoniškos kilmės būtybės bruožai. O juk ritualinėje
tradicijoje sakraliojo pasaulio jėgos retai kada įvardijamos tikruoju vardu. Prisiminkime, kad ir rytų slavai, ir
lietuviai šaltį kviesdavo valgyti Kūčių... O juk žinome,
ko žemdirbiai laukdavo prie šventinio Kūčių stalo.
Šv. Mikalojaus vaizdinyje tyrėjai taip pat įžiūri mirusiųjų valdovo bruožų. Pavyzdžiui, paprotys dovanas sudėti paliekamuose batuose, kojinėse ar lėkštėse, palikti
šieno šv. Mikalojaus arkliui ar asilui yra lyginamas su
germanų papročiu trumpiausią metų naktį palikti šieno
į vadinamąją mirusiųjų medžioklę su anapusio pasaulio
palyda esą išjojančio senovės germanų dievo Votano /
Odino žirgui. Beje, šv. Mikalojų su indoeuropiečių požemio pasaulio valdovu suartintų ir Rytų Europoje šiam
šventajam priskiriama gyvulių globos funkcija.

Papročio transformacijos mechanizmai
Kaip atsitiko, kad mirusius protėvius ar net senosios indoeuropiečių mitologijos būtybes vaizdavę vilna
į viršų išverstus kailinius ar raguotas kaukes dėvintys
personažai ilgainiui virto katalikų vyskupu ar net baltus
drabužėlius dėvinčiomis mergaitėmis? Aiškinantis šių
kultūrinių transformacijų prigimtį, mano nuomone, reikėtų atkreipti dėmesį į kelis skirtingo pobūdžio veiksnius. Jau minėjome krikščionybės pastangas kontroliuoti senąją ritualinę tradiciją. Vienas iš akivaizdžiausių šio reiškinio pavyzdžių – Trijų Karalių vaikštynės.
Jų raidoje taip pat galime įžvelgti keletą etapų – pradedant Trijų Karalių pavadinimo suteikimu tradiciniam
persirengėlių būriui, vėliau sumaišytais tradiciniais ir
krikščioniškais personažais, baigiant klasikiniu biblinio siužeto vaidinimu.26 Tas pačias tendencijas galima
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įžiūrėti ir bendraeuropinėje su šv. Mikalojumi susietoje
tradicijoje, kai šv. Mikalojaus ar funkcinių jo analogų
(pavyzdžiui, Befanos Italijoje) vardas yra susiejamas
su persirengėlių vaikštynėmis arba kai atitinkami personažai vaikšto drauge su tradiciniais persirengėliais.
Kitus veiksnius neblogai iliustruoja Lietuvos etnografinėje medžiagoje gerai matomi kalendorinės tradicijos pokyčiai. Pavyzdžiui, spartus bendruomeninių
papročių formų nykimas XX a. pradžioje, kai bendruomeninį kaimo gyvensenos modelį pakeitė individualus
ūkininkavimas. Regionuose, kuriuose persirengėlių
būrio vaikštynės jau buvo sunykusios, kurį laiką dar
buvo galima sutikti pavieniui veikiančius personažus
– Senį Kalėdą ar Pasninko dieduką.27 Su tradiciniu
persirengėlių būriu tokius veikėjus siejo išvaizda, apsilankymas sodyboje, išsakoma oracija bei kiti apeiginiai veiksmai. Vertinant laikmetį tenka konstatuoti,
kad prieškarinis Lietuvos kaimas į tradicinių papročių
ratą jau buvo pasiruošęs priimti miesto karnavalo elementus. Apie tai byloja tiek mokyklose pradėti rengti
kaukių baliai ir vakarai prie eglučių, tiek labai panašių
į Kalėdų Senį personažų – Senųjų ir Naujųjų metų – atsiradimas XX a. ketvirtajame dešimtmetyje.
Trečiąją persirengimo papročio raidos tendenciją
atspindi tam tikrų liaudies teatro užuomazgų atsiradimas, kai persirengėliai pradėjo vaidinti tikėjimų siužetus. Taip Lietuvos etnografinėje medžiagoje atsirado
Kanapinio ir Lašininio personažai. Siužetinį jų pamatą
sudarė visoje Lietuvoje paplitę pasakojimai apie tariamą Kanapinio ir Lašininio kovą, vykdavusią naktį iš
Užgavėnių antradienio į Pelenų trečiadienį.28 Tokiu
būdu suaugę šeimynos nariai stengdavosi paaiškinti
mažiems vaikams, kodėl pasninko metu iš kasdienio
valgių raciono pradingdavo mėsa.
Ketvirtoji tendencija – krikščioniškosios mitologijos personažų skverbimasis į kaimo gyventojų sąmonę, o per tai ir į apeiginę tradiciją. Pavyzdžiui, Kūčių
ir Kalėdų šventinio ciklo papročiai. Jau pačioje XX a.
pradžioje gimę kaimo žmonės ant Kūčių stalo paklojamą šieną dažniausiai siejo su ką tik gimusio kūdikėlio
Kristaus paguldymu į ėdžias.29 Šią simboliką dar labiau pabrėžti turėjo ant šieno paguldomi kalėdaičiai ar
kryželis su nukryžiuotojo atvaizdu.30 Dar akivaizdesnis krikščioniškojo kulto elementų skverbimasis į vėlių
maitinimo apeigas per Kūčias. Dalis kaimo gyventojų
pasakodami apie nenukraustyto Kūčių stalo palikimą
nakčiai, seniau atvirai minėtas mirusiųjų vėles pakeisdavo katalikiško kulto personažais – šventaisiais, angelais, Marija, Juozapu, Kristumi.31 O tikėjimas, esą
Kūčių vidurnaktį gyvuliai prabyla žmogaus balsu, gana
dažnai buvo susiejamas su Kūdikėlio Kristaus pasvei-
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kinimo motyvu. Tokiais atvejais teigiama, kad Kūčių
vidurnaktį gyvuliai klaupiasi ir meldžiasi.32
Galima spėti, kad daugiau ar mažiau panašios ritua
linių tradicijos formų kitimo tendencijos Vakarų Europos tautas ilgainiui ir atvedė prie atskiro dovanas nešančio ir su krikščioniškaisiais tikėjimais susieto personažo atsiradimo. Juolab kad šie pokyčiai vyko miesto
kultūros terpėje. Rašinio apimtis neleidžia nors kiek
plačiau apibūdinti miesto karnavalinių eitynių santykio
su valstiečių bendruomenės papročiais. Neabejotinai
pirmosios išaugo iš antrųjų, nors vėlesnėje tradicijoje
atsitikdavo ir taip, kad kaimas mielai semdavosi kultūrinės patirties iš miesto gyventojų renginių. Tačiau šios
naujovės niekada neperžengdavo tam tikros ribos, kurią užbrėždavo kaimo gyventojų pasąmonėje įsitvirtinę
archetipiniai vaizdiniai. O mieste su tradicijomis buvo
elgiamasi daug laisviau. Mieste papročiai transformavosi ir kito žymiai sparčiau. Galima pastebėti, kad ten,
kur naujametinių švenčių cikle ilgiau išlikdavo tradicinės persirengėlių būrio vaikštynės, kalėdinių dovanų
teikimo tradicija ritualinėje kultūroje nebuvo žinoma
arba ji buvo siejama su šiuolaikine miesto kultūra.
Beje, amerikiečių indėlis kuriant šiuolaikinį Kalėdų
Senelio vaizdinį germaniško Santa Klauso reeksportu į Europą nesibaigė. Amerikiečių pramonės gigantų
reklamos vadybininkai gana greitai suvokė, kokį vaid
menį versle gali suvaidinti kultūriškai reikšmingi simboliai. Coca Colos kompanijos kalėdinės reklaminės
akcijos sukūrė ir po visą pasaulį išplatino standartinį
Santa Klauso vaizdinį – raudonus kailinius ir kepurę
dėvintį baltabarzdį raudonskruostį senelį, skriejantį
virš namų stogų elnių traukiamomis rogėmis.
Nuo amerikiečių verslumu nedaug teatsilieka ir
suomiai, sukūrę ir sėkmingai sukomercinę šalies, kurioje už poliarinio rato gyvena Kalėdų Senis, įvaizdį.
Tariamai Suomijoje gyvenančiam Kalėdų Seneliui laiškus su pageidavimais dabar gali rašyti vaikai iš viso
pasaulio. Įdomu tai, kad tradicinis suomių Kalėdų Senio vardas – Joulupukki, tačiau laiškai siunčiami Santa
Klausui (žr. adresą: Santa Claus, Santa Claus Village,
FIN-96930 Arctic Circle, Finland).

Lietuviškasis Senis Kalėda
O kaip bendraeuropietiškame papročio raidos kontekste atrodo lietuvių Senis Kalėda? Iš turimos informacijos (tiek prieškarinės, tiek ir šių dienų) matyti, kad
Senio Kalėdos personažas kalėdinių papročių kontekste turėjo kelias gana skirtingas funkcijas. Aukštaičių
krašte Senis Kalėda neretai būdavo susijęs su papročiu „bliauti avinėliais“ – vaikai po kaimynų langais
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pamėgdžiodavo avelių bliovimą tikint, kad tai lems
geresnį avių prieauglį tam ūkiui. Šiuo atveju Senis Kalėda nuo kiemo prie kiemo vesdavo įsikibusių vienas
į kitą vaikų virtinę.33 Beje, kur kas dažniau ir visoje
Lietuvoje šį paprotį vaikai atlikdavo be Senio Kalėdos.
Tai, kad tokiu pat būdu – vaikams įsitvėrus vieniems į
kitus – Senis Kalėda juos atvesdavo į vakarėlį (Varmasa (Tarmasa), švykšto varymas), leidžia spėti, kad pirmuoju atveju ūkinę sėkmę užtikrinanti maginė apeiga
buvo susipynusi su aiškiai pramoginės kilmės elementu. Vėlyvoje tradicijoje panašią transformaciją patyrė
daugelis bendruomeninio pobūdžio papročių. Kitais
atvejais Senis Kalėda (kartais su vaikais, bet dažniau
vienas) aplankydavo kaimo sodybas, kur išsakydavo
tam tikras žodines formules, turėjusias namiškiams atnešti ūkinę sėkmę ir asmeninę laimę.34 XX a. trečiuoju
ir ketvirtuoju dešimtmečiais Seniu Kalėda apsirengęs
kaimynas vaikams atnešdavo dovanų. Ši papročio forma sutinkama ne tik Aukštaitijoje, bet ir dalyje Užnemunės (Lazdijų r.).
B. Buračo perteiktą Senio Kalėdos oraciją bei šio
personažo išvaizdos aprašymus besidomintieji suras
tiekoje straipsnių ir leidinių, kad nematau prasmės tai
daryti dar kartą. Tačiau, be jokios abejonės, tiek funkciniu požiūriu (kaimo sodybos aplankymas, linkėjimai,
namiškių atsilyginimas vaišėmis), tiek semantiškai
(vilna į viršų išversti Senio Kalėdos kailiniai, jo oracijoje minimas anas kraštas ir t.t.) šis paprotys yra tapatus
persirengėlių būrio vaikštynėms. Kitaip sakant, Senis
Kalėda tėra individualiai veikiantis antropomorfinės išvaizdos personažas, svarbiausiais bruožais menkai tesiskiriantis nuo Šiaurės Aukštaitijoje žinomų kalėdinio
laikotarpio čigonautojų ar Žemaitijos Užgavėnių žydų.
Įsidėmėtina, kad Senio Kalėdos personažas užfiksuojamas daugiausia tose vietovėse, kuriose neaptiksime
ritualiniu požiūriu išsamiausios persirengimo papročio
formos – kaukėto kaimo jaunimo būrio vaikščiojimo
pakiemiais, aplankant visas kaimo sodybas, atliekant
tam tikrus veiksmus ir susilaukiant vienokios ar kitokios kaimynų reakcijos. Tuo pat metu visai šalia –
Šiaurės Aukštaitijoje ir vakarinėje Užnemunės dalyje
– vaikščiojo tokios pačios persirengėlių grupės. Tad ar
nebus Senis Kalėda archajiškesnės persirengimo papročio formos (vaikštynių archajiškumą liudytų bendruomeninis šio papročio pobūdis) reminiscencija?
Prie to, kas pasakyta, pridėjus tai, kad Senis Kalėda
beveik visuomet sutinkamas vėlyvoje XX a. 3–4 dešimtmečių tradicijoje, galima spėti, kad ir Lietuvoje
Senio Kalėdos personažas atsirado sujungus degraduojančią persirengimo papročio formą su kalėdinių dovanėlių „atsiradimo“ namuose motyvu – tai yra tuo, kad

dovanas atneša Kalėdų Senelis. Tokio pobūdžio pasakojimai dažniau fiksuojami ir ankstesnėje tradicijoje.
Tokios transformacijos galimybę patvirtintų ir analogiško Velykės personažo atsiradimas Velykų šventėje
arba jau minėtas Kanapinio bei Lašininio kaukių įsitvirtinimas Užgavėnėse.

Išvados
Ieškant dovanas atnešančio personažo kilmės reikia
turėti omenyje du reiškinius – Kalėdų Senio sąsajas su
žiemos laikotarpiu paplitusiu persirengimo papročiu ir
krikščionių Bažnyčios pastangas kontroliuoti archajišką
ritualinę tradiciją. Pastarasis veiksnys ypač svarbus norint suvokti kalėdinių dovanų įteikimo laiką ir jo kitimą.
Ritualinio tipo kultūrose apsikeitimą dovanomis sutiksime kiekviename svarbesniame rituale. Šiame reiškinyje, matyt, ir reikėtų ieškoti kalėdinio dovanojimo
ištakų. Tačiau šiuolaikinės Kalėdų dovanos ir jas atnešantys personažai iškrenta iš ritualinės kultūros rėmų ir
atspindi ne vieną šimtmetį užtrukusius archajiškų ritualų transformacijos procesus.
Šventinių dovanų dovanojimo paprotys buvo paplitęs pagrindinėse žiemos šventėse. Jose aptiksime buvus
persirengėlių vaikštynes. Kad ir kaip žiūrėtume į šį paprotį – ar per sąsajas su ritualinio dovanojimo tradicija,
ar per jo ryšį su persirengimo papročiu – abiejais atvejais tradicijos ištakos slypi mirusiųjų protėvių pagerbimo ritualuose.
Nepaisant gana didelės dovanas teikiančių personažų įvairovės, Europos etnografinėje medžiagoje gerai
matoma bendra jų išvaizdos kitimo tendencija – nuo
chtoniškos prigimties mitinio padaro link estetiškai nepriekaištingos šviesių tonų arba ryškius raudonos spalvos drabužius dėvinčios būtybės vaizdinio.
Iš turimos etnografinės informacijos matyti, kad ir
Lietuvoje Senio Kalėdos personažas atsirado sujungus
degraduojančią persirengimo papročio formą su kalėdinių dovanėlių teikimo namuose motyvu, tai yra, kai
dovanas atneša Kalėdų Senelis.
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ir kaita šiuolaikiniame lietuvių folklore“,
kurį remia Lietuvos mokslo taryba.

The Origins of Father Christmas
Arūnas VAICEKAUSKAS
The paper focusses on transformations and continuities
of festive traditions. It aims at identifying trends in historical development and possible reasons for cultural transformations of a gift-bringing character.
Trying to identify the origin of the gift-bringing character one has to focus on two phenomena. First, the winter
custom of cross dressing and the efforts of the Christian
church to control an archaic ritual tradition. The latter is
especially important in trying to understand the timming of
handing over gifts and its further transformations.
Exchange of presents is characteristic of most rituals in
ritual based cultures. Christmas exchange of presents originates in this phenomenon. Contemporary Christmas gifts
and characters that bring them fall out of a framework of
a ritual based culture and reflect transformation processes
that have taken several hundreds years.
Festive exchange of gifts was characteristic of all the
main winter festivals as well as cross dressing parades. No
matter whether one explores its associations of the tradition
of gifts or cross dressing, in both cases, the originis of the
ritual lie at paying tribute to the ancestors.
Despite a wide aray of gift-bringing characters, a trend
in the transformastion of their appearance is clear in European ethnographic tradition. It moves away from a chtonic
mythic creature towards a being wearing imaculately light
or bright red clothes.
The available Lithuanian ethnographic material suggests that Kalėda character came about after a merge of the
weakening tradition of cross dressing and the motif of presenting gifts at home, that is, the fact that gifts are given by
the Father Kalėda.
Vytauto Didžiojo universitetas,
K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas,
el. p. a.vaicekauskas@hmf.vdu.lt
Gauta 2010-11-17, įteikta spaudai 2010-12-08
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Sovietinė lyčių lygybė ir jos įgyvendinimo
pradžia Lietuvoje, 1945–1955 m.
Dalia LEINARTĖ
Straipsnio tikslas – Lietuvos KP(b) CK Darbo tarp
moterų skyriaus veikla 1945–1955 m. Straipsnyje atskleidžiama, kaip pasitelkus šią sovietinę struktūrą
buvo pradėta vykdyti lyčių lygybės politika Lietuvoje.
Straipsnyje pirmą kartą pristatoma ir publikuojama archyvinė Lietuvos KP(b) CK Darbo tarp moterų skyriaus
ir jo padalinių provincijoje medžiaga, atskleidžianti organizacijos tikslus ir pasiektus rezultatus. Straipsnyje
keliama hipotezė, kad Darbo tarp moterų skyrius buvo
pirmoji ir drastiška propagandinė priemonė kovojant
su moterų tapatybe ir tradiciniais lyčių vaidmenimis,
susiklosčiusiais nepriklausomoje Lietuvoje.
Prasminiai žodžiai: sovietinė lyčių lygybė, šeima,
propaganda ir ideologija.

Įvadas
Vyrai ir moterys, išgyvenę ir likę Lietuvoje po 1945ųjų, patyrė antrąją sovietinę okupaciją ir praūžusio
karo suirutę. Visi jie susidūrė su smurtu, prievarta, išsiskyrimais, kasdieniais nepritekliais ir buvo verčiami
perimti sovietinio gyvenimo normas. Tačiau moterims
teko susitaikyti su itin drastišku ir staigiu jų tapatybės ir
įprasto gyvenimo būdo keitimu. Vos prieš keletą metų
nepriklausomoje Lietuvoje reta vaikus auginanti motina dirbo pilną darbo dieną už šeimos ribų ir buvo aktyvi visuomenininkė, o po 1945-ųjų sovietinė valdžia
siekė įjungti moteris į darbo rinką ir, kaip buvo rašoma
spaudoje, paversti jas visuomenininkėmis. Realiame
gyvenime tai reiškė, kad pirmą kartą Lietuvos istorijoje visos moterys, nepriklausomai nuo jų socialinės
padėties, polinkių ir galimybių derinti šeimos ir darbo
įsipareigojimus, privalėjo dirbti pilną darbo dieną valstybiniame darbe ir turėjo stengtis atitikti socialiai aktyvios moters įvaizdį. Kitaip tariant, moterys privalėjo
suvokti, kad nuo šiol jų ikikariniai tradiciniai motinosžmonos-(darbuotojos) vaidmenys pirmiausia tarnaus
socialistinės valstybės poreikiams.
Šis sovietinės valdžios tikslas turėjo būti pasiektas
pasitelkus sovietinę lyčių lygybę, nes įtraukti moterį į

darbo rinką ir visuomeninį darbą visų pirma reiškė sulyginti abiejų lyčių vaidmenis. Po socialistinės 1917 m.
revoliucijos, kaip teigė bolševikai, lyčių lygybei įgyvendinti trukdė moterų „atsilikimas ir beraštystė“, o
po Antrojo pasaulinio karo sovietinė valdžia Lietuvoje
kalbėjo apie „buržuazines“ ir akivaizdžiai priešiškas
sovietiniam gyvenimo būdui daugelio Lietuvos moterų
pažiūras. Subrendusios ikikarinėje Lietuvoje, pokario
moterys stereotipiškai mąstė apie „komunistų daugpatystes“ ir „bendras žmonas“. Moterys buvo įsitikinusios, kad bolševikų partijai priklausantys vyrai yra
girtuokliai, daugpačiai. Jos automatiškai perkeldavo
šiuos stereotipus Lietuvos komunistams ir tvirtino, kad
Rokiškyje „kaip taisyklė, beveik kas antras komunistas
turi po 2–3 žmonas, tai gyvas faktas“.1
Neigiama nuomonė apie žmonių kasdienybę sovietų Rusijoje buvo viena esminių priežasčių, stabdžiusių
lietuves nuo bendradarbiavimo sovietinėse struktūrose po 1945-ųjų. Moterys tokį darbą suvokė kaip elementarų etikos pažeidimą. Neretai jos baiminosi, kad
amorali darbinė aplinka gali neigiamai paveikti ir jų
pačių katalikišką auklėjimą. Kai viena pirmųjų sovietinės valdžios moterų aktyvisčių M. Kaunaitė važinėjo
po Lietuvą skaitydama propagandines paskaitas apie
lyčių lygybę, jos paskaitos ne tiek piktino, kiek gąsdino klausytojas. Moterys bijojo, kad po keleto panašių
Kaunaitės paskaitų gali pasidaryti, kaip pačios sakė,
„didžiausiomis bolševikėmis ir bedievėmis“.2 Kita vertus, pirmaisiais sovietinės okupacijos metais moterys
savo akimis matė daugelio eilinių gyventojų panieką,
sąmoningai ir nesąmoningai rodomą režimui. LKP(b)
CK instruktorė savo laiške LKP(b) CK pirmajam sek
retoriui Antanui Sniečkui rašė, kad viename tarybiniame ūkyje pats direktorius „raudonąjį kampelį“ pavertė
tvartu. T.y. „apgyvendino ten asmenį, kuris, atsitvėręs
sau kampą, kitoje užtvaro dalyje įleido ožką ir vištas,
o virš jų ant sienos pakabino „mūsų vadų“ portretus ir
kitą vaizdinę agitaciją“.3
Tačiau nuo pat karo pabaigos sovietinė lyčių lygybės idėja buvo propaguojama labai intensyviai.
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Kiekvieną mėnesį vis didesni moterų būriai dalyvaudavo propagandiniuose suėjimuose, apmokymuose ir
nesąmoningai perimdavo ten siūlomus lozungus. Net
komunistų aktyvistams buvo neįprasta, kai pačiame
1947 m. žiemos viduryje, 6 valandą ryto prasidėjus
balsavimui į vietos darbo žmonių deputatų tarybas,
lauke jie pamatė motiną su 3 mėnesių kūdikiu ant rankų. Moteris paaiškino, kad nuolat matė plakatą, vaizduojantį motiną su kūdikiu ant rankų stovinčią prie
balsadėžės, ir norėjo būti panaši į ją.4
Lietuvos moterų indoktrinacijai sovietinė valdžia
naudojo ne tik propagandą. Tam buvo skiriami finansai,
žmogiškieji ištekliai ir sukurta lyčių politiką įgyvendinanti struktūra. Kaip ji veikė ir kokių rezultatų pasiekė?

LKP(b) CK Darbo tarp moterų
skyriaus įkūrimas
1945 m. rugpjūčio mėn. LKP(b) CK buvo įkurtas
Darbo tarp moterų skyrius, o netrukus Darbo tarp moterų skyriai pradėti steigti kiekvienoje Lietuvos apskrityje. Centrinio skyriaus vadove buvo paskirta M. Kaunaitė. Darbo tarp moterų skyriuje buvo patvirtinti trys
etatai: vedėjos ir dviejų instruktorių. Apskričių skyriai
galėjo turėti vedėjos ir vieną instruktorės etatą. Valsčiuose buvo patvirtinti moterų organizatorių etatai.
1950 m. atlikus administracinio ir teritorinio paskirstymo reformą, buvo patvirtinti nauji Darbo tarp moterų
skyrių etatai (po 1950 m. reformos terminas „organizatorė“ buvo tapatus „instruktorė“. Jais abiem buvo apibrėžiamas mokamas Darbo tarp moterų skyriaus etatas
ar pareigybė):
• LKP(b) CK – vedėjos ir dviejų instruktorių etatai;
• rajonų vykdomuosiuose komitetuose (VK) – vedėjos etatas;
• miestų VK – vedėjos etatas;
• Žemės ūkio ministerijoje įsteigtas Politinio skyriaus
viršininko pavaduotuojos etatas moterų klausimais;
• mašinų traktorių stočių (MTS) politiniuose skyriuose – viršininko pavaduotojos etatas moterų
klausimais;
• sričių (4) KP(b) – vedėjos ir instruktorės etatai;
• miestų KP(b) – vedėjos etatas.
1950 m. jau buvo užimti visi reikalingi etatai:
• LKP(b) CK – 2 etatai;
• 4 sričių (iš viso ir buvo 4 sritys) KP(b) – 8 etatai;
• 87 rajonų vykdomuosiuose komitetuose (VK) – 87
vedėjos etatai;
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• 113 mašinų traktorių stočių (MTS) politiniuose skyriuose – 113 etatų;
• 4 miestų KP(b) – 4 etatai;
• Žemės ūkio ministerijoje užimti 2 Politinio skyriaus
viršininko pavaduotuojų etatai moterų klausimais.
Iš viso 216 etatų.5 Tačiau didžiausią Darbo tarp moterų skyriaus darbuotojų kategoriją sudarė ne etatinės
darbuotojos, bet vadinamosios moterys delegatės, kurių darbas buvo neapmokamas. M. Kaunaitės ataskaitoje nurodyta, jog 1948 m. Darbo tarp moterų apskričių
skyriuose vedėjų ir instruktorių buvo 62, o visoje respublikoje buvo daugiau nei 11.000 moterų delegačių.6
1950 m. delegačių jau buvo apie 20.000.7
Viena didžiausių Darbo tarp moterų skyrių provincijoje veiklos kliūčių buvo labai menkas darbuotojų išsilavinimas ir apskritai raštingumas. Alytaus apskrities
skyriuje trys moterys turėjo pradinį išsilavinimą, viena
darbuotoja buvo nebaigusi pradžios mokyklos ir tik
viena darbuotoja turėjo vidurinės mokyklos diplomą.8
Skyrių darbuotojos taip pat skundėsi, kad nėra instruktuojamos apie darbo tikslus ir uždavinius. Skyrių vedėjos nuolat siuntė į LKP(b) CK raštus, prašydamos
atsiųsti instruktorių arba leisti joms pačioms atvykti į
Vilnių ir išsiaiškinti skyriaus darbo kryptis. 1948 m.
Kauno apskrities skyriaus vedėja Nakaitė rašė M. Kaunaitei: „Prašau drg. Vedėjos duoti savo sutikimą nuvykti man pas Tamstas dėl darbo pasikalbėti. Man yra daug
neaiškumų, kurių negaliu viena išrišti. Labai norėčiau
gauti patarimą“.9
Esminė skyrių darbuotojų abejonė dėl darbo organizavimo buvo pernelyg didelis veiklos įvairiapusiškumas ir neapibrėžtumas. Sovietinė valdžia lyčių lygybę
suvokė kaip moters darbą visose ūkio ir pramonės srityse. LKP(b) CK tikėjosi ir laukė, kad moterų skyriai
intensyviai propaguos sovietinės lyčių lygybės principus ir įtrauks moteris į socialistinį lenktyniavimą, organizuos moteris darbui besikuriančių ir visko stokojančių kolūkių laukuose bei derliaus nuėmimo akcijose,
privers moteris prisidėti prie gyventojų turto nacionalizavimo, skatins išaiškinti socialistinio turto grobstymo atvejus, reikalaus informuoti KGB apie partizaninį
judėjimą, rengs propagandinius susirinkimus apie sovietinės valdžios privalumus moterims, tikrins vaikų
darželių ir lopšelių darbą, organizuos pagalbą daugiavaikėms ir vienišoms motinoms, pagelbės seniems ir
vienišiems žmonėms, rinks delegates į SSRS ir LSSR
Aukščiausiąją tarybą, prenumeruos ir platins sovietinę
spaudą, organizuos meno saviveiklą, likviduos moterų
neraštingumą ir uoliai skaitys tinkamas knygas.
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Tačiau, norėdamos pradėti įgyvendinti šiuos daugiapunkčius planus, skyrių vedėjos ir instruktorės
pirmiausia turėjo suformuoti ideologiškai apdorotą
moterų organizatorių ir aktyvisčių armiją. Šis darbas
buvo vykdomas labai intensyviai ir masiškai. Jau 1945
metų rudenį buvo organizuoti susirinkimai gamyklų
darbininkėms, kaimietėms, kuriuose buvo aiškinama
Stalino konstitucijos reikšmė moterims. Propagandistai aiškino, koks pačių moterų vaidmuo sovietiniame
gyvenime, kokie uždaviniai kuriant naują sovietinę
visuomenę. 1945 m. Rokiškio apskrityje per spalio
mėnesį buvo organizuoti 84 tokio pobūdžio susirinkimai. Jų metu perskaitytos 64 paskaitos, kuriose dalyvavo 2561 moteris. 1946 m. vasario mėn. Panevėžio apskrities skyrius suorganizavo 29 susirinkimus,
kuriuose dalyvavo 6 890 moterų. Tais pačiais metais
buvo surengti 94 propagandiniai kovo 8 d. minėjimai
Panevėžio apskrities gamyklose, įstaigose, mokyklose, kuriuose dalyvavo 24 191 moteris. O sekančiais
1947 m. čia iš viso buvo surengta 300 susirinkimų,
kuriuose dalyvavo 22 260 apskrities moterų. Rokiškio
apskrities moterų instruktorės ir organizatorės sugebėjo surengti papildomus 28 susirinkimus, kuriuose
paskaitų klausėsi 1010 moterų.10
Susirinkimų metu ypač daug dėmesio buvo skiriama lyčių lygybės sampratai. Pamačiusi, kad moterys
dažnai nesuvokia lyčių lygybės esmės, M. Kaunaitė
susirinkimų su moterimis metu perspėdavo, kad sovietinėje šalyje privaloma laikytis tam tikros lyčių lygybės sampratos, kuri nieko bendra neturi su moterų ir
vyrų kova kapitalistinėse šalyse. Nesusidūrusios nei
su sovietine, nei su vakarietiška sampratomis, pokario
lietuvės nesuvokė skirtumo tarp vakarietiško feminizmo ir sovietinės vyrų ir moterų lygybės. Neretai, viešai
įpareigotos kalbėti apie moterų teises ir padėtį sovietinėje Lietuvoje, jos nesugebėdavo ideologiškai tinkamai išdėstyti lyčių lygybės principų. Taip atsitiko Šakių
apskrities valstietei Mackevičienei. Moteris teisingai
ragino iškelti moteris kandidates į vietines liaudies deputatų tarybas. Tačiau, kaip nurodė M. Kaunaitė, Mackevičienė klaidingai nurodė, kad moterys kandidatės
yra geresnės, nes „viską daro geriau už vyrus“. Savo
pasisakymu Mackevičienė teigė, kad moterys sąžiningesnės ir labiau patyrusios, o vyrai sugeba tik gerti,
rūkyti ir „prikiaulinti“. M. Kaunaitė pabrėžė, kad valstietės Mackevičienės požiūris į vyrus yra klaidingas iš
esmės ir jį dera keisti.11
Dalis susirinkimų buvo skirta vadinamajam moterų politiniam švietimui. Jų metu buvo aiškinami

rinkimų į SSRS ir LSSR Aukščiausiąją tarybą nuostatai, steigti politinio lavinimo būreliai. Juose moterims buvo dėstomas trumpas VKP (b) istorijos kursas ir sovietinė konstitucija. 1945 m. gruodžio mėn.
vien Rokiškio apskrityje buvo organizuota 60 panašių
susirinkimų. Skyriai valsčiuose organizavo susirinkimus ne tik ideologiniais klausimais. Kadangi moterų
organizatorės, aktyvistės ir delegatės buvo ruošiamos
darbui visuose ūkio ir pramonės baruose, dalis susirinkimų buvo skirta ūkiniams klausimams. 1948 m.
birželio mėn. Alytaus apskrityje buvo organizuotas 21
susirinkimas ir aptartas moterų vaidmuo nuimant derlių. Kai kuriuose susirinkimuose, atsiliepiant į LKP(b)
CK reikalavimą, moterys buvo iškeliamos įvairaus lygio vadovaujantiems darbams: apylinkių vykdomųjų
komitetų pirmininkėmis, sekretorėmis, Darbo tarp
moterų skyrių organizatorėmis, paruošų agentėmis ar
vietinių krautuvių vedėjomis.12
Neformaliai Darbo tarp moterų skyriams priklausė
ir moterų tarybos, kurios pradėtos kurti nuo 1948 m.13
Nors moterų tarybos išsirinkdavo pirmininkę ir sekretorę, tačiau tai nebuvo apmokamas darbas ir šių tarybų
veiklą koordinavo Darbo tarp moterų skyrių organizatorės. Tikslesnės statistikos apie moteris delegates ir
moterų tarybų aktyvistes neturime. Tačiau iš duomenų pagal atskiras apskritis matyti, kad tai buvo masinė, tūkstantinė moterų indoktrinavimo ir organizavimo
forma. Pavyzdžiui, 1949 m. Kretingos apskrityje buvo
960 delegačių, 88 moterų tarybos su 516 narių, kurių
172 buvo aktyvistės. Tais pačiais metais Kretingos
apskrityje šios moterys organizavo 500 susirinkimų,
kuriuose dalyvavo 12 500 moterų. Apskrityje taip pat
buvo surengti du moterų suvažiavimai. Apskrityje taip
pat veikė 17 moterų meno saviveiklos būrelių, 20 ratelių žemės ūkio artelės įstatymams nagrinėti ir 5 būreliai
neraštingumui likviduoti.14
1946 m. VII LKP(b) CK plenume buvo minima, kad
iš viso 12-oje apskričių buvo surengti 348 susirinkimai
valstietėms. Juose dalyvavo 12 950 moterų ir išrinko 4
200 delegačių. 1946 m. Lietuvoje iš viso buvo išrinkta apie 11.000 delegačių. Jau 1950 m. Vilniaus srities
Darbo tarp moterų skyrius turėjo 6000 delegačių, 1089
moterų tarybas, vienijusias 6562 moteris.15 1950 m. iš
viso Lietuvoje buvo 4221 moterų taryba.16
Moterų tarybos turėjo gerokai mažiau narių už vadinamąsias delegates. Mat į tarybas buvo renkamos
daugiau išsilavinusios moterys – mokytojos, gydytojos, akušerės, o delegatėms buvo svarbu tik gausumas.
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1946 m. tarp 533 Biržų apskrities delegačių buvo: 115
beraščių, 40 savamokslių, 92 moterys, lankiusios keletą pradžios mokyklos klasių, 275 delegatės, baigusios
pradžios mokyklą, 11 moterų, lankiusių keletą gimnazijos klasių.17

Lyčių lygybė ir moterų darbas
1948 m. kolūkietė Senkuvienė pasakė kalbą moterų susirinkime. Ji teigė, kad Vakarų spaudoje rašoma,
neva tarybų Lietuvoje nebus nuimtas derlius ir jis „nueis niekais“. Tačiau Senkuvienė viešai užtikrino, kad
jos gimtosios Mokolų apylinkės moterys pasinaudos
joms suteiktomis lygiomis teisėmis ir „prie tos gėdos
neprisileis“. T.y. atliks visus būtinus derliaus nuėmimo
darbus laiku.18 Nors gausiuose susirinkimuose išrinktos moterys buvo vadinamos „delegatėmis“ ir moterimis aktyvistėmis, tačiau visos jos buvo skirtos eiliniams darbams atlikti. Pagalba įvairioms institucijoms
ir organizacijoms karo nusiaubtame krašte ir paprastas
fizinis moterų darbas buvo lyčių lygybės politikos Lietuvoje uždavinys. Ši politika buvo skirta išimtinai moterims ir vyrai joje nedalyvavo.
Moterys dirbo pačius įvairiausius darbus. Jos grupėmis vyko į kaimus ir padėjo nuimti derlių daugiavaikėms ir žuvusių sovietinės armijos karių šeimoms.
Kai kurios moterys aktyvistės vykdavo į kaimus 28
dienoms. Jos ne tik dirbo lauko darbus, bet ir organizuodavo vadinamąsias raudonąsias gurguoles. Delegatė Apolonija Babickienė dirbo kaime penkias dienas, organizavo raudonąją gurguolę ir pristatė į grūdų
prievolės priėmimo punktą 3600 kg grūdų bei 3000 kg
grūdų į tėvynės fondą. Prasidėjus kolūkių kūrimuisi,
moterys delegatės ir ypač Pirmojo kolūkiečių moterų
suvažiavimo dalyvės organizavo pirmuosius kolūkius.
Šios moterys kolūkiams atiduodavo savo karves, avis,
kiaules ir paukščius. Būtent tokiu būdu 1949 m. Kavarsko valsčiuje moterys įkūrė 25 gyvulių fermas.
Moterims lyčių lygybė reiškė ir stachanovietiškas
normas. Jos išdirbdavo 350 proc. mėnesio normos,
pabrėždamos, kad „dabar“ viena darbininkė atlieka
„dviejų vyrų darbą“. 1948 m. fabrike „Sparta“ buvo registruotos 39 moterys stachanovietės.
Daug delegačių buvo nukreiptos padėti daugiavaikėms motinoms, vaikų darželiams, seniems žmonėms
ir buvusių sovietinių karių šeimoms. Pagalbą daugiavaikėms šeimoms delegatės vykdė pagal 1944 m. įkurtos Valstybinių pašalpų daugiavaikėms ir vienišoms
motinoms valdybos instrukcijas. Valdybai nuolat sto-
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kojant etatinių darbuotojų, delegatės vykdė jų funkcijas
nemokamai. Kaimuose ir miesteliuose jos propagavo
SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1944 m.
liepos 8 d. įsaką „Apie valstybinę pagalbą nėščioms
moterims, daugiavaikėms ir vienišoms motinoms, apie
motinystės ir kūdikystės globos sustiprinimą, apie garbės vardo „Motina-didvyrė“ nustatymą, ordino „Motinos šlovė“ ir medalio „Motinystės medalis“ įsteigimą“,
sudarinėjo daugiavaikių ir vienišų motinų sąrašus ir
agitavo daugiavaikes motinas rašyti prašymus pašalpoms. Bendromis valdybos darbuotojų ir delegačių
pastangomis Klaipėdos apskrityje 1945 m. rugsėjo
– 1946 m. balandžio mėn. buvo surastos 158 daugiavaikės motinos ir joms išmokėta 322 580 rublių, vidutiniškai kiekvienai šeimai teko po 2041 rublį. Tačiau
nežinia, ar visa paskirta pašalpa atitekdavo šeimai. Mat
dažnai pinigai nebuvo išmokami ir paliekami taupomųjų bankų sąskaitose, o motinoms vietoje jų išduodamos valstybinės obligacijos. Pasitaikė atvejų, kai buvo
klastojami daugiavaikės motinos dokumentai ir pinigai
išmokami fiktyviai motinai.
Moterų organizatorės ir delegatės buvo taip pat vienintelės gimdymo namų, vaikų darželių, vaikų namų
ir senelių namų pagalbininkės visuomenininkės. Savo
ataskaitose moterys rašė, kad jų tikrinti darželiai buvo
apverktinos būklės, vaikai apleisti, patalpos antisanitarinės. 1946 m. Tauragės apskrities Darbo tarp moterų
skyriaus aktyvistės suorganizavo dviejų valsčių delegates aplankyti senelių-invalidų namus. Pamačiusios
alkanus senukus, moterys organizavo jiems 326 kg
įvairių produktų. Tauragės apskrities Vykdomasis komitetas pavedė moterims rūpintis apskrities vaikų namais. Iš pradžių buvo įsakyta sudaryti 12-os moterų komisiją ir patikrinti vaikų namus. Delegatės rado namus
šaltus, nekūrenamus, aprūpinamus netinkamu maistu.
Tuomet moterys numezgė 38 poras pirštinių, 50 porų
kojinių ir nunešė jas vaikams.
Sovietinė valdžia daugiausia materialinių gėrybių
skyrė nukentėjusių sovietinių karių šeimoms, todėl
delegatės taip pat buvo įtrauktos į šį darbą. Valsčiuose ir apylinkėse, net didesnėse įmonėse buvo išrenkamos delegatės-inspektorės, atsakingos už pagalbą
karo invalidų ir nukentėjusių nuo Lietuvos partizanų
šeimoms. Kaip ir daugiavaikių motinų atveju, delegatės iš esmės vykdė 1944 m. įkurtos Vyriausiosios karių
šeimų valstybinio aprūpinimo ir buities sutvarkymo
valdybos prie LSSR Liaudies komisarų tarybos funkcijas visuomeniniais pagrindais. Nors valdybos skyriai
buvo sukurti prie miestų, rajonų ir apskričių vykdomų-
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jų komitetų, tačiau išrinktos delegatės-inspektorės bei
eilinės delegatės dirbo šių skyrių darbą nemokamai.
Buvusių sovietinių karių ir nukentėjusių nuo Lietuvos
partizanų šeimoms buvo skiriama papildoma materialinė parama. 1946 m. buvo užregistruota 1022 šią pašalpą gaunančios šeimos. Delegatės aplankė 700 šeimų
ir išdalijo joms 35 000 vienetų amerikietiškų labdaros
drabužių, 668 šeimoms išdavė orderius įsigyti 2749
metrus audinių ir 847 batų poras, taip pat 370 orderių
įvairioms buities prekėms ir 683 orderius gataviems
rūbams nusipirkti. Šioms šeimoms delegatės taip pat
dalijo kruopas, taukus, cukrų, miltus.
Darbo tarp moterų skyrių organizatorės ir delegatės vykdė pinigų rinkimo akcijas ir ragino aukoti
pinigus „liaudies ūkio atstatymui“ ir „žemės ūkio atkūrimui“. Nežinia, kokias sumas pavykdavo surinkti,
tačiau delegatės keliavo per kaimus ir stengėsi rinkti
lėšas. Iš stambesnių valstiečių buvo tikimasi daugiau:
Simno valsčiaus „vidutiniokė“ Izabelė Levickienė atidavė net 3000 rublių, o „biedniokė“ Adelė Blažaitienė
– 150 rublių.
Organizatorės ir delegatės buvo raginamos platinti
prenumeratą ir pačios prenumeruoti sovietinę spaudą.
Moterys taip pat buvo verčiamos platinti sovietinių
rašytojų knygas ir laikraščius už tam tikrą iš anksto
numatytą sumą. 1948 m. Alytaus apskrities delegatė Makauskienė moterų susirinkime įsipareigojo per
gruodžio mėnesį išplatinti sovietinės spaudos už 1100
rublių. Deja, moterys nepirko siūlomos literatūros ir
Makauskienė užduoties neįvykdė. Tačiau toje pačioje
apskrityje Butrimonių valsčiuje delegatėms pasisekė
išplatinti 45 egzempliorius oficiozo „Tiesa“, 80 egzempliorių „Valstiečių laikraščio“, 100 egzempliorių vietinio laikraščio „Tarybinė Dzūkija“, 20 egzempliorių
laikraščio „Komjaunimo tiesa“ ir 6 egzempliorius laik
raščio rusų kalba „Sovietskaja Litva“. Moterys buvo
raginamos skaityti knygas – M. Šolochovo „Tykųjį
Doną“, A. Fadejevo „Jaunąją gvardiją“, L. Tolstojaus
„Aną Kareniną“, E. Malcevo „Iš visos širdies“. Sovietinių knygų skaitymas taip pat buvo planuojamas. 1953
m. Šiaulių rajono skyriaus ataskaitoje kaip pažangi ir
apsišvietusi moteris buvo minima moteris, per 8 mėnesius perskaičiusi 60 rekomenduotų knygų.19
Darbo tarp moterų skyriai vykdė propagandinį darbą ir buvo įpareigoti kas mėnesį surengti po du propagandinius-ideologinius susirinkimus. Namų šeimininkės buvo vienos svarbiausių tokių susirinkimų klausytojų. Juose moterys buvo raginamos išeiti iš namų ir
įsijungti į darbo rinką, bet apskritai kiekvienas skyrius

sugalvodavo kiek įmanoma įvairesnių ir paveikesnių
metodų namų šeimininkėms įtikinti: 1946 m. Tauragės
apskrityje namų šeimininkės buvo sukviestos į LKP(b)
CK komiteto salę ir neįprastoje joms aplinkoje išklausė
pranešimą, kaip jos gali prisidėti prie penkmečio plano
vykdymo.
Delegatės taip pat organizavo neraštingumo likvidavimo kampanijas. Moterys steigdavo skaitymo ir rašymo būrelius valsčiuose ir apylinkėse. 1948 m. kaip
gerai dirbantis buvo pažymėtas Marijampolės apskrities Kalvarijos valsčiaus būrelis, sugebėjęs išmokyti
skaityti 22 moteris.20
Darbo tarp moterų skyrių organizatorių ir delegačių
veikla buvo ne tik visiškai nauja patirtis Lietuvos moterims, bet daug laiko ir energijos reikalaujantis darbas.
Tačiau ne tik alinanti visuomeninė veikla, valstybinis
darbas gamyklose, įstaigose, kolūkiuose ir triūsas šeimoje žymėjo pokario moterų gyvenimą. Bendradarbiai
ir visuomenė nevertino lyčių lygybės idėjų, moterų aktyvisčių darbo ir buvo atvirai joms priešiški.

Lyčių konfliktas ir klasių kova
Nors lyčių lygybės įgyvendinimas buvo oficiali sovietinės valdžios programa, ji nebuvo palaikoma partinių ir valdžios struktūrų funkcionierių. Dauguma atvejų jie buvo vyrai. Lyčių lygybės propaguotojos ir įgyvendintojos ne tik nesulaukdavo jų pritarimo, tinkamo
patarimo ir realios pagalbos, bet už savo kaip moterų
aktyvisčių veiklą buvo bendradarbių vyrų niekinamos
ir žeminamos. Moterys skundėsi, kad per bendruosius
KP(b) CK susirinkimus partijų sekretoriai aptardavo
visas temas, tačiau „moterų klausimo“ net nepaminėdavo. MTS ir Žemės ūkio ministerijų politinių skyrių
viršininkai ieškojo pretekstų diskredituoti savo pavaduotojas moterų klausimais. Jei šios kur išvykdavo
darbo reikalais, nebūtą laiką vis tiek žymėdavo kaip
pravaikštas.
Skyrių vedėjos, organizatorės ir delegatės propagandinį darbą neišvengiamai turėjo derinti su įstaigos
partorgais. Tačiau šie dažniausiai moteris ignoravo.
Skyrių vedėjos ir instruktorės savo ataskaitose rašė,
kad partorgai ne tik nepadeda, bet dažnai trukdo dirbti. Panevėžio apskrities Troškūnų valsčiaus partorgas
visas moterų aktyvisčių iniciatyvas sumenkindavo,
vadino jas „bobomis“ ir nuimant derlių joms skirdavo blogiausią techniką. Vakarykščius patriarchalius
kaimiečius, o dabar – partinius darbuotojus erzino
iki šiol neregėta moterų veikla ir ypač jų atliekami
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vagysčių, sukčiavimų ir grobstymų išaiškinimai. Kai
Panevėžio apskrities Krekenavos valsčiaus delegačių
komisija valgykloje rado išvogtus 30 kg cukraus ir
pranešė apie tai vietiniam partorgui, šis įsiuto. Rėkdamas jis puolė moteris: „Aš jus atiduosiu prokuratūrai,
jei jūs visur taip kišite nosį“.21 Mažeikių apskrities Židikų valsčiaus partorgas Gabalis apskritai nebendravo
su Darbo tarp moterų skyrių darbuotojomis. 1946 m.
liepos 20 d. jis buvo paprašytas perskaityti pranešimą
susirinkime, į kurį moterys ėjo 10–15 km iš aplinkinių
kaimų. Tačiau Gabalis susirinkime nepasirodė. Liepos
mėn. pabaigoje Gabalis buvo paprašytas organizuoti
susirinkimą Darbo tarp moterų skyrių darbuotojoms,
tačiau jis nepasirūpino arkliais ir vežimais, todėl kai
kurios organizatorės ėjo 29 km iki Mažeikių pėsčios.
O Veiviržėnų partorgas į naujai išrinktos organizatorės prašymą padėti vesti susirinkimą, atkirto: „Dar ko.
Jei jau aš važiuosiu, tai pats ir pravesiu susirinkimą.
Nėra man reikalo su bobom terliotis“.22
Nors naujieji sovietinės valdžios funkcionieriai
elgėsi su moterimis aktyvistėmis arogantiškai ir atžagariai, tačiau skirdavo joms sunkias ir pavojingas
užduotis. Be pagalbos daugiavaikėms motinoms ir
seneliams, moterys aktyvistės buvo verčiamos ieškoti
ūkininkų nuslėpto turto ir dirbti revizorėmis visuomenininkėmis. Namų šeimininkės buvo įtraukiamos
į organizatorių bei delegačių veiklą ir aiškindavosi
trūkumus krautuvėse. Žinoma, po tokių tyrimų pardavėjai prarasdavo pareigas, buvo baudžiami, jų bylos
atiduodamos prokuratūrai. Kadangi delegatės pažinojo aplinkinių kaimų ir apylinkių gyventojus, jos buvo
įpareigojamos išaiškinti, kurie ūkininkai nuslėpė gyvulius, žemę ir įskųsti juos. Utenos apskrities Debeikių valsčiaus delegatės iš anksto suplanavo išaiškintų „buožių“ skaičių ir sudarė planą, kiek turto atras:
kiekviena valsčiaus delegatė įsipareigojo per mėnesį
išsiaiškinti po vieną paslėptą karvę ir papildomai suteikti žinių apie besislapstančius partizanus.23 Delegatės taip pat kontroliavo pieno surinkimo punktus,
tikrino, ar kaimiečiai nemaišo pieno su vandeniu.
Pačiame partizaninio karo įkarštyje moterys aktyvistės buvo raginamos dirbti informatorėmis. 1948 m.
Alytaus valsčiaus delegatė Monika Uscilienė surinko žinias iš kaimo moterų apie partizanų apsistojimą
Raudonikių valsčiuje, Karklynų kaime. Apie tai Uscilienė iškart pranešė MGBK darbuotojams ir drauge su
jais nuvyko į kaimą. Kaip teigiama ataskaitoje, vienas
partizanas buvo nušautas, o kitiems pavyko pabėgti.
Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad Uscilienė yra
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padėjusi išaiškinti daug svarbių dalykų.24 Kai kurios
moterys organizatorės ir delegatės dalyvaudavo nacionalizuojant Lietuvos gyventojų turtą ir kartais jį
pasisavindavo. 1948 m. Anykščių apskrities Darbo
tarp moterų skyriaus vedėja iš klubo išnešė skrynią su
konfiskuotais daiktais ir pasiėmė konfiskuotus paltą,
persišką kilimą, indus.25
Sovietinės propagandos skleidimas, moterų organizavimas darbui sovietinėse struktūrose, lojalumas
ir pagalba okupantų valdžiai, partizanų skundimas,
tiesioginė pagalba sovietiniams saugumo organams
pranešant apie partizanus kėlė aplinkinių gyventojų
ir partizanų neapykantą. Daugelis jų buvo žiauriai
sumuštos, o jų plaukai trumpai nukirpti. Dešimtys
moterų aktyvisčių tapo partizanų taikiniais ir buvo
nužudytos.

Aktyvios lyčių lygybės politikos
pabaiga Lietuvoje
1955 m., po karo prabėgus dešimtmečiui, LKP(b)
Darbo tarp moterų skyrius buvo uždarytas, o jo funkcijos perduotos LKP(b) CK Propagandos ir agitacijos
skyriui. Drauge tai žymėjo aktyvios sovietinio tipo lyčių lygybės politikos pabaigą Lietuvoje. Po 1955-ųjų
sovietinė valdžia apskritai vengė termino „lyčių lygybė“ ir tolesnę moterų indoktrinaciją vykdė minkštomis propagandos priemonėmis.
Tačiau moterų organizatorių, delegačių ir kitų aktyvisčių veikla didele dalimi pasiekė savo tikslą. Vis
daugiau ir daugiau atsirasdavo moterų, kurios atitiko
sovietinės propagandos stereotipus. Jos jautė pareigą
ir vidinį poreikį dirbti už šeimos ribų ir būti aktyviomis visuomenininkėmis. 1948 m. Alytaus valsčiaus
eilinė kolūkietė Neveravičienė viešame susirinkime
atsiskaitė už visą eilę darbų ir įsipareigojimų, kuriuos
vykdyti buvo raginama moterų susirinkimuose. Moteris sakė: „Su valstybinėmis prievolėmis atsiskaičiau
100 proc., virš plano daviau 50 kg grūdų ir 100 kg
bulvių. (...) Be to, pirkau tarybinę knygą už 20 rub.“26
Išties moterys pradėjo užimti profesinio gyvenimo
sritis, kurios nepriklausomoje Lietuvoje tradiciškai
atitekdavo vyrams. LSSR sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis M. Kaunaitei, iš 2389 gydytojų
1682 buvo moterys. Atitinkamai augo ir moterų KP
narių skaičius. 1953 m. moterys sudarė 30 proc. visų
Tauragės rajono komunistų. Merginų komjaunuolių
gretos taip pat didėjo. 1953 m. tame pačiame Tauragės
rajone jos sudarė 53 proc. visų narių.27
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Išvados
1. 1945 m. rugpjūčio mėn. LKP(b) CK buvo įkurtas
Darbo tarp moterų skyrius ir jo padaliniai provincijoje.
Ši sovietinė struktūra turėjo užtikrinti skubų lyčių lygybės įgyvendinimą tarp Lietuvos moterų ir įtraukti jas į
vadinamąjį visuomeninį-politinį šalies gyvenimą.
2. Realiame gyvenime sovietinė lyčių lygybė buvo
sutapatinta su moterų pagalba ir jų darbo organizavimu
besikuriančiuose kolūkiuose, taip pat senelių namuose,
vaikų darželiuose ir lopšeliuose. Lyčių lygybės vardu
moterys buvo verčiamos dirbti informatorėmis ir socia
listinio turto grobstymo išaiškintojomis.
3. 1945–1955 m. lyčių lygybės įgyvendinimas taip
pat reiškė Lietuvos moterų indoktrinaciją.
4. 1955 m. LKP(b) Darbo tarp moterų skyrius buvo
uždarytas, o jo funkcijos perduotos LKP(b) CK Propagandos ir agitacijos skyriui. Drauge tai žymėjo aktyvios sovietinio tipo lyčių lygybės politikos pabaigą
Lietuvoje. Po 1955-ųjų sovietinė valdžia vengė termino „lyčių lygybė“ ir tolesnę moterų indoktrinaciją vykdė minkštomis propagandos priemonėmis.
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Etninė kultūra ir neformalus ugdymas:
mokytojų patirties tyrimas
Inija TRINKŪNIENĖ
Etninė kultūra sudaro tautos kultūros pagrindą ir turėtų tapti aktyvia kiekvieno Lietuvoje gyvenančio asmens
tapatumo dalimi. Tokią valstybės nuostatą skelbia Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas.1 Vis
dėlto reali padėtis Lietuvoje nėra palanki etninės kultūros perėmimui, raiškai ir sklaidai. Šia išvada vadovavosi Etninės kultūros globos taryba, inicijuodama etninės
kultūros padėties mokyklose tyrimą. Tyrimo uždaviniai –
ištirti etninės kultūros mokytojų patirtį etninės kultūros
mokymo ir praktinės veiklos sąryšio aspektu, nustatyti
veiksnius, turinčius įtakos moksleivių nuostatų etninės
kultūros atžvilgiu formavimui, atskleisti etninės kultūros
sklaidos mokykloje pobūdį. Šio straipsnio tikslas – tęsti pradėtą tyrimo duomenų analizę ir išvadų skelbimą,2
aiškinantis mokytojų ekspertų požiūrį į neformalų etnokultūrinį ugdymą mokyklose.
Prasminiai žodžiai: etninė kultūra, tradicija, neformalus ugdymas, bendruomeniškumas.

didesnių mokomojo dalyko sąsajų su praktika. Todėl
šiame straipsnyje, pasitelkdama mokytojų ekspertų nuomones, nagrinėsiu įvairias praktines neformalaus etninės kultūros ugdymo formas mokyklose ir jų vaidmenį
ugdymo procese.5

G. Ritzeris, kalbėdamas apie tapatybes, pastebi įsivyraujant „nieko“ tapatybę, nesusaistytą nei su konkrečia vieta, nei su istorija, nei su tradicija.3 Susaistymą su
vieta – įžeminimą suteikia etninė kultūra. Etninė kultūra yra pagrindas, su gimtąja žeme siejantis ir išvykusius,
emigravusius svetur žmones. Kokiais būdais vyksta susisaistymas su gimtąja žeme ir kultūra? Trys pagrindinės
socializacijos (kultūros perėmimo) institucijos šiuolaikinėje visuomenėje yra šeima, mokykla ir žiniasklaida. Tai
kertiniai stulpai, kuriais remiasi ir etninės kultūros perėmimas, raiška bei plėtra. Tačiau iš tyrimų matyti, kad minėtos institucijos etnokultūrinės tradicijos atžvilgiu nėra
draugiškos.4 Etninę kultūrą puoselėjančios šeimos, etnokultūrinės pakraipos mokyklos ar etnokultūrinė laida televizijoje ar radijo eteryje yra greičiau išimtis, o ne taisyklė.
Dauguma televizijų yra privačios ir orientuotos į žiūrimumą – į reitingus, todėl jų interesas etnokultūros sklaidai
yra minimalus. Tyrėjų nuomone, švietimo sistema šiuo
metu yra vienintelė institucija, galinti daryti realų poveikį jaunimui mokydama etninės kultūros – suteikdama tą
pagrindą, kuris sujungtų ugdytinius su gimtąja žeme – per
pasakas, dainas, sutartines, kanklių muziką.
Iš šiuolaikinių švietimo raidos tendencijų ir naujausių edukologinių tyrimų matyti, kad būtina siekti kuo

1 lentelė. Neformalaus etnokultūrinio ugdymo formų vertinimas.
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Neformalaus etnokultūrinio ugdymo
formų vertinimas
Etninės tradicijos raiškos formos yra visapusiškos ir
įvairios, tad ir jų praktinio pateikimo ir įsavinimo būdų
bei galimybių gana daug. Ekspertų vertinimui buvo pateiktos įvairios šiandienos mokyklose praktikuojamos
etnokultūrinės veiklos formos: žygiai, kraštotyra, kalendorinės šventės, liaudiškos vakaronės, etnokultūrinės
stovyklos, konkursai (moksleivių kūryba, panaudojant
folklorą), folkloro festivaliai, folkloro ansambliai. Mokytojai šias formas suskirstė pagal paveikumą.

Neformalaus
etnokultūrinio ugdymo
formos
Kalendorinės šventės
Folkloro ansambliai
Liaudiškos vakaronės
Etnokultūrinės stovyklos
Kraštotyra
Žygiai
Konkursai (moksleivių
kūryba, panaudojant
folklorą)
Folkloro festivaliai

Vertinimų vidurkis
(suskirstė pagal
paveikumą ugdymui: 1–
paveikiausias, 2 – mažiau
paveikus ir t. t. iki 8)
2,0
2,7
2,8
2,8
3,8
4,0

Vieta
1
2
3
3
4
5

4,4

6

4,8

7

Apibendrinę duomenis (žr. 1 lent.) nustatėme, kad mokytojai aukščiausiai vertina kalendorinių švenčių šventimą kaip paveikiausią neformalaus etnokultūrinio ugdymo
formą. Aukštai įvertinti ir folkloro ansambliai, liaudiškos
vakaronės bei etnokultūros stovyklos. Vidutinius balus
mokytojai skyrė kraštotyrai ir žygiams. Mokytojai mano,
kad mažiausiai paveikūs ugdymui folkloro konkursai ir
festivaliai:
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Prie labiausiai nepavykusių priskirčiau folkloro festivalius, kai mokiniai turi po kelias valandas žiūrėti įvairius pasirodymus (L. J., 39 m.).
Keletas apklaustųjų pažymėjo ir kitas su etnine kultūra
susijusias veiklas, apie kurias nebuvo paklausta. Paminėtos moksleivių išvykos į muziejus, kurie turi parengę edukacines etninės kultūros programas. Kai kuriems mokytojams buvo sunku surikiuoti mūsų pateiktas neformalaus
etnokultūrinio ugdymo formas, nes, jų nuomone, visos
arba dauguma jų yra paveikios ir todėl sunku įvertinti jų
efektyvumą. Pažymėtina, kad paveikumo vertinimas siejasi su praktikavimo dažnumu: mokytojai, savo veikloje
naudodami tam tikras ugdymo formas, jas ir vertina aukščiau. Pavyzdžiui, mokytojai, kurie pasakė, kad jie praktikuoja žygius kaip etnokultūrinio ugdymo būdą, juos ir
vertina aukščiausiai:
Pirmiausia, kai išeini į žygį, truputį atsiriboji nuo
XXI amžiaus, nuo civilizacijos ir labiausiai priartėji prie
gamtos, su kuria didžiulį ryšį turėjo mūsų protėviai…
Nėra betikslių žygių – kažką aplankyti, piliakalnį, kuris
susijęs su istorija, su savo krašto palikimu, aktyviai pailsėti, pabūti su draugais be mobiliųjų. Ir, aišku, tuomet
ir dainos, ir visa kita (…) – paprasčiau padainuoti naktį ant kalno, miške padainuoti yra lengviau nei mieste.
Arba aplankai seną kaimą, pavyzdžiui, Zervynas, kur
dar gyva tradicija. Ir aš pats pirmiausia į žygius pradėjau vaikščioti, po to patraukė folkloras. Kiti daro kitais metodais – vežasi į ekspedicijas. Stovyklos irgi gera
priemonė. Visų mes nepadarysim etnokultūrininkais, visada bus maža dalis, įjunkusi į etninę kultūrą, o susipažinti turėtų visi (S. A., 29 m.).
Iš mokytojų pateiktų prioritetų neformaliojo ugdymo
veikloje apžvalgos matyti dvi vertinimų kryptys. Pirma
– mokytojai vertina tas etninės kultūros neformaliosios
raiškos formas, kurios suteikia galimybę į etnokultūrinę veiklą įtraukti kuo daugiau dalyvių – visą mokyklos
bendruomenę, miestelio ar didesnio miesto mikrorajono bendruomenes. Šiuo atveju mes galim kalbėti apie
ekstensyviąsias etnokultūrinio ugdymo formas. Tai kalendorinės šventės, vakaronės. Antra – labiau vertinamos tos veiklos, kurių metu moksleiviai turi galimybę
sistemingai įgyti ir teorinių etninės kultūros žinių, ir
praktinių įgūdžių. Tai būtų intensyviosios neformalaus
ugdymo formos. Tokios veiklos – folkloro ansambliai ir
etninės kultūros stovyklos. Kadangi mokytojai aukštai
vertina abi, tai galima sakyti, kad iš mokytojų vertinimų atsispindi intensyvių ir ekstensyvių ugdymo formų
dermė.
Iš ekspertų apklausos matyti, kad visi etninės kultūros
mokymo patirties turintys mokytojai etnokultūrinio ugdymo neįsivaizduoja be neformaliosios veiklos.
Mokytojų klausėme: „Kaip sekėsi etninės kultūros

pamokas sieti su etninės kultūros veikla? Ar buvo ir kokia buvo? Ar ji buvo finansuojama? Kas ją finansavo?“
Primenu, kad tyrėme gerąją etnokultūrinės veiklos
patirtį – apklausėme tuos mokytojus, kurie turėjo etninės
kultūros pamokų, būrelių, ansamblių mokyklose. Taigi iš
gautų duomenų matyti etnokultūriškai aktyvių mokyklų
veiklos tendencijos, bet neatspindėta bendra, visų Lietuvos mokyklų situacija. Jau atsakydami į klausimą apie
kalendorinių švenčių šventimą mokytojai parodė, kad
beveik visi organizuoja kalendorines šventes. Dauguma
apklaustųjų ne tik rengia šventes, bet ir kitaip etnokultūriškai veikia: rengia stovyklas, ekspedicijas, folkloro,
gyvosios archeologijos festivalius. Tačiau iš tyrimo taip
pat matyti, kad tik dalies mūsų apklaustų mokytojų darbas po pamokų organizuojant neformalų etnokultūrinį
ugdymą buvo atlyginamas:
Manau, kad sieti etninės kultūros pamokas su gyva
etninės kultūros veikla sekasi gerai – pamokų metu aiškinamės teoriją, ruošiamės, o po pamokų organizuojame
kalendorines šventes, mažas ekspedicijas, išvykas, stovyklas, vakarus, susitikimus, koncertus ir kt. Finansavimas
– projektai, asmeninės (alga už būrelį) ir mokinių lėšos
(L. J., 39 m.).
Tačiau panašūs pasisakymai sudarė tik penktadalį
atsakymų. Dauguma mokytojų nurodė, kad pastovaus
finansavimo stygius riboja sistemingo neformalaus
etnokultūrinio ugdymo galimybes: Esame du kartus
gavę dalinį finansavimą ansamblio vasaros stovyklai
(B. R., 44 m.).
Tik etnokultūrinės pakraipos mokyklose dirbantys
mokytojai turi daugiau galimybių etnokultūriniam ugdymui pasitelkti įvairesnes neformalaus ugdymo formas
– būrelius, ansamblius, stovyklas ir kt. ir gauti už savo
darbą atitinkamą užmokestį. Daugumos apklaustų mokytojų praktinė veikla dažniausiai buvo finansuojama iš
projektinių lėšų, tačiau projektinis finansavimas neužtikrina nuoseklaus ir sistemingo darbo:
Bet tai sudėtingas darbas projektus ir ataskaitas
rašyti, tai atima labai daug laiko. Todėl daugelis ansamblių ir mokyklų dėl to nesiima tokios veiklos (S. A.,
29 m).
Taigi vėl reikėtų prisiminti jau pirmąjame straipsnyje („Liaudies kultūra“, 2010, Nr. 4) išdėstytas mokytojų
nuostatas dėl nepertraukiamo ir sistemingo etninės kultūros ugdymo, kurį užtikrina privalomas etninės kultūros mokymas, derinamas su neformaliąja veikla ir praktika pagrįstomis ugdymo formomis.6 Tačiau naujausia
etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija7
akcentuoja būtent projektinį neformaliosios etnokultūrinės veiklos mokyklose finansavimą, taigi ne visiškai
atsižvelgia į mokytojų pateiktus prioritetus ir nepakankamai užtikrina sėkmingą etninės kultūros plėtrą.
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2 lentelė. 2004–2009 m. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo
rezultatų savivaldybėse analizė (lėšos, ansambliai, edukacinės programos ir kt.)8
Eil. Duomenų analizė
Nr. pjūviais

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

1.

Savivaldybių
lėšos (Lt)

2 792 173 3 298 854 3 273 847 4 267 541 4 289 968 4 287 181

2.

Valstybės lėšos
(Lt)

4.

Vaikų ansambliai
/ dalyvių skaičius

5.

Parengta
etninės kultūros
edukacinių
programų

6.

Stovyklos /
dalyvių skaičius

8.

Kraštotyros
būreliai

498

467

434

511

438

9.

Etninės pakraipos
būreliai

866

635

657

744

559

566 035

651 370

932 550 1 498 703 2 575 848 1 324 301

333 / 6200 350 / 5810 365 / 6617 281 / 5171
463

746

893

877

310 /
5251
1018

157 / 5910 114 / 4983 132 / 5262 133 / 9804 117 / 8955

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo rezultatų
savivaldybėse analizė atskleidė nepakankamą etninei kultūrai skirto finansavimo įsisavinimą. Iš pateiktos lentelės matyti, kad savivaldybių ir valstybės skiriamas finansavimas nėra tiesiogiai susijęs su į etnokultūrinę veiklą
įtrauktų moksleivių skaičiumi (žr. 2 lent.): nors per keletą metų etnokultūrinei veiklai skiriamas finansavimas nuolat didėjo, tačiau tai neturėjo įtakos
kai kurių etnokultūrinių veiklų (etninės pakraipos būrelių, kraštotyros būrelių, vaikų ansamblių) plėtrai. Į kai kurias veiklas įtrauktų dalyvių skaičius
netgi sumažėjo. Iš to galėtume daryti išvadą, kad neformalaus ugdymo finansavimas, grindžiamas tik projektinės veiklos rėmimu, neužtikrina etninės
kultūros sklaidos ir plėtros.

Kalendorinės šventės ir bendruomenės telkimas
Tyrimo metu apklausiant respondentus ir analizuojant anketinės apklausos
duomenis išryškėjo tendencijos, atskleidžiančios neformalaus etnokultūrinio
ugdymo kertinius momentus, parodančius etninės kultūros pajėgumą ir naudą sprendžiant aktualius visuomeninio bendrabūvio klausimus. Jos atsiskleidė
analizuojant ansamblių veiklos, kalendorinių švenčių ir kitas etninės kultūros
raiškos mokyklose formas.
Iš apklausos matyti, kad kalendorinių švenčių šventimą mokyklose kaip vieną iš neformalių etnokultūrinio ugdymo formų mūsų apklausti ekspertai vertina
aukščiausiai. Nežiūrint neigiamo poveikio ir transformacijų, kurias tradicinė kultūra patyrė pastarąjį šimtmetį, Lietuvoje ji išliko įvairiomis formomis. Žvelgiant
į dabartinės Lietuvos kultūros panoramą matyti, kad etninės kultūros elementai
dažniausiai aktualizuojami švenčių metu. Kalendorinės šventės švenčiamos ir
šeimose, ir miestų, miestelių ar kaimų bendruomenėse, daugiau ar mažiau jos
paminimos ir mokyklų bendruomenėse. Galime matyti, kad šventėse, skirtingai
nei kasdienybėje, atrandame daugiau etninės kultūros bruožų, ypač archajiškų,
būdingų konkrečiai tradicijai. Lietuvių tradicija išlaikė unikalius archajinius
bendravimo su protėviais, mirusiaisiais elementus daugelyje kalendorinio ciklo
švenčių. Būtent kalendorinės šventės, seniau įprasminusios metų laikų ir žemės
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ūkio darbų ciklus, iki šiol yra išlaikę
daugiausia etninės kultūros elementų.
Kasdienį gyvenimą mes galime pavadinti moderniu ir sekuliarizuotu, o
švenčių metu įvairiomis (tradicinėmis
ir moderniomis) formomis tradicija yra
tęsiama.
Tai patvirtina ir sociologinių apklausų duomenys. Iš Socialinių tyrimų instituto 2005 m. atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos matyti, kad tradicijos raiška
intensyviausia kalendorinių švenčių
metu. Pagal atsakymus, tradicinės
kultūros raiškos būdus galima būtų
suskirstyti į tris grupes (žr. 3 lent.).
Pirmajai, populiariausiai, grupei priklausytų tradicinės šventės. Susumavę teigiamus atsakymus („Taip“ ir
„Greičiau taip negu ne“) į klausimą
„Ar Jūs prisidedate prie tradicinės
kultūros išsaugojimo?“ matome, kad
tradicines šventes (Velykas, Kalėdas, Užgavėnes) švenčia beveik visi
respondentai, tai, pagal atsakiusiųjų
procentą, yra pati gausiausia respondentų grupė. Antrą vietą pagal gautų teigiamų atsakymų skaičių užima
atsakymai į klausimą apie siekimą
suteikti vaikams lietuviškus vardus.
Toliau pagal populiarumą – vestuvių
pagal lietuviškus papročius (užsėdant
stalą, kariant piršlį ir kt) šventimas.
Mažiausiai respondentų yra nurodę,
kad dainuoja lietuvių liaudies dainas,
šoka liaudies šokius.
Iš atsakymų suskirstymo procentais, palyginti su atsakymais į kitus
etninės kultūros raiškos klausimus,
galime daryti išvadą apie proginį lietuvių etninės kultūros raiškos pobūdį. Tai rodo respondentų prioritetai:
dauguma jų nurodė šventes – kalendorines arba asmenines. O kitos,
kasdieniškesnės etninės raiškos formos yra mažiau populiarios. Beje,
deklaruojamas pozityvus santykis su
etninės kultūros dalykais dar nereiškia arba nebūtinai reiškia, kad jie yra
tapę respondentų savasties dalimi,
kad jie yra tapę kasdienio gyvenimo
integralia dalimi.
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3 lentelė. Tradicijos raiškos intensyvumas (proc.)
Ar Jūs prisidedate prie tradicinės kultūros
išsaugojimo?
Švenčiu tradicines šventes (Velykas,
Kalėdas, Užgavėnes)
Renkuosi (gaminu) tradicinius lietuviškus
patiekalus
Esu linkęs (-usi) švęsti vestuves pagal
lietuviškus papročius (užsėdant stalą,
kariant piršlį ir kt)
Esu linkęs (-usi) vaikams suteikti
lietuviškus vardus
Klausausi lietuvių liaudies muzikos, dainų
Dainuoju lietuvių liaudies dainas, šoku
liaudies šokius

Teigiami
atsakymai
97
81
79
78
71
35

Norėdami nustatyti etninės kultūros sklaidos mokyklose pobūdį, mokytojams uždavėme klausimus apie tradicinių švenčių šventimą. Respondentų klausėme: „Kokias kalendorines šventes švenčiate su moksleiviais?“ Iš
atsakymų matyti, kad mokyklose, kuriose dirba (arba dirbo) mūsų apklausti pedagogai, buvo švenčiamos beveik
visos pagrindinės kalendorinės šventės, vykusios mokslo
metais (žr. 4 lent.):
Stengiamės paminėti visas. Labiausiai Rasos šventę,
įtraukiame ir tėvus. Per žiemos saulėgrįžą kuriame mokyk
los kieme aukurą, atliekame apeigas.
Švenčiame Užgavėnes, Jurgines, Atvelykį, Sekmines, Devintines, Baltramiejų, Ilges, Šviesos dieną ir kt. Dar noriu
pabrėžti tai, kad stengiuosi, užsiimdama bet kokia mokyklos
veikla, pabrėžti etnokultūrinius momentus. (L. J., 39 m.)
4 lentelė. Kalendorinės šventės mokykloje.
Šventės pavadinimas
Adventas, Žiemos saulėgrįža
Užgavėnės
Lygiadieniai
Velykos
Jurginės, Jorė
Rasa, Joninės
Žolinė
Ilgės, Vėlinės
Tradicinių darbų šventės
Visos kalendorinės šventės
Kitos šventės

Nurodžiusių
šventes skaičius
19
24
3
10
6
6
2
12
2
6
6

Apžvelgus tyrimo medžiagą matyti, kad dažniausiai
minimos šventės, vykstančios mokslo metais ne moksleivių atostogų metu. Mokytojai nurodo, kad švenčia beveik visas, kurios vyksta ne moksleivių atostogų metu. Per
atostogas moksleivius labai sunku sukviesti į bet kokią
šventę (V. V., 32 m.).
Pavyzdžiui, Žolinę nurodė tik du mokytojai, pažymėję, kad ją švenčia etnokultūrinėje stovykloje. Mažiau

populiarios tradicinės darbo šventės, jas dažniau švenčia
etnokultūrinės pakraipos mokyklos: Stengiamės paminėti ne tik kalendorines, bet ir darbo šventes. Rengiame stendinę medžiagą bei ekspozicijas apie Žiemkenčių
Sėmenę, Dagos – Šv. Mykolo dieną, Rudens sambarius,
linų darbus, Ilges – Vėlines, advento bei tarpukalėdžio
laikotarpį, pavasario šventes: Vieversio, Kovarnių, 40ies paukščių sugrįžimo, Pempės, Gandro ir kt. Švenčiame kalendorines šventes: Šv. Mato – Rudens lygiadienį,
Šv. Martyno – Ožkos dieną, Užgavėnes, Velykas, Motinos dieną (K. G., 57 m.).
Populiariausios, dažniausiai minimos Užgavėnės, jas
organizavo beveik visi mūsų apklausti pedagogai ir nurodė kaip vieną iš labiausiai pasisekusių: Visada puikiausios
būna Užgavėnės. Joms ilgai ruošiamės: darome kaukes,
mokomės dainelių, talaluškų, šokių. Rašome scenarijų.
Tėveliai pagamina didžiulę Morę (A. R., 38 m.).
Užgavėnių populiarumas atspindi tam tikras tendencijas. Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad toks Užgavėnių šventimas, kaip pasakoja mokytojai, atitinka svarbiausius etninės kultūros interiorizacijos, arba sėkmingo įsavinimo,
kriterijus, kurie išryškėjo apklausos metu. Svarbiausias
iš jų – ugdymo siejimas su praktika. Tradicinės kultūros
išlikimui svarbiausia tiesioginis sąlytis, tie bendravimo
momentai, kurie patvirtina, emociškai sustiprina išgyvenimą. Iš mokytojų atsakymų matyti, kad Užgavėnės švenčiamos ne scenoje, ne rodant „kaip buvo anksčiau“, bet
aktualizuojant, pritaikant konkrečiai vietai ir situacijai, o
tai padeda įsigyventi, įsijausti į šventės prasmę ir esmę:
Moksleiviams labai patiko Užgavėnių vaikštynės: išmokome Užgavėnių dainų, šokių, persirengėme ir vaikščiojome po vaikų gyvenamąjį mikrorajoną, klampojome
po sniegą, šėlome. Užėjome pas kelis atsitiktinius „kaimynus“, iš visų gavome vaišių, užėjome ir į darželį, o
užbaigėme pas vaikų senelius, gėrėme arbatą, dainavome. Žinau, kad visiems labai patiko. Buvo linksma (nors
Morės deginimo nepamenu, mes patys neorganizavome).
(K. G., 44 m.).
Užgavėnės. Persirengę mokiniai linksminasi ne tik
mokykloje, bet ir miestelyje, į linksmybes įtraukiama
miestelio bendruomenė“ (K. G., 57 m.).
Iš pasakojimų matyti, kad į šventes yra įtraukiami ne
tik ansamblio nariai ar vienos klasės moksleiviai, bet ir
daugiau žmonių – kitos klasės, tėvai, mokyklos ir miestelio ar artimiausio mikrorajono bendruomenė. Taigi, antras
aspektas, kurį reikėtų pabrėžti analizuojant šventes ir jų
ugdomąjį poveikį, yra bendruomeniškumas.
Kalendorinių švenčių bendruomeniškumas, mokyklos bendruomenę telkiantis vaidmuo išryškėjo ir antrą
vietą pagal šventimo dažnumą užėmusių žiemos švenčių
– advento vakaronių, Žiemos saulėgrįžos, Kalėdų apibūdinimo:
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Visada pavyksta advento vakarai. Kartais juos organizuojame mokykloje, kartais Palemono bažnyčioje. Šiemet
mokykloje gruodžio 22 dieną organizavome integruotą
dieną „Adventas“. Mokiniams 2 valandas vyko užsiėmimai advento ir Kalėdų tema: jie gamino patiekalus, kūrė
pasakas, kalbėjosi apie tradicijas... Dienos pabaigoje
folkloro ansamblis surengė advento vakaronę: žaidėme
advento žaidimus, būrėme... (L. J., 39 m.).
Advento vakarai: vakarojome su seneliais ir tėveliais,
vakaro metu visi dirbome senuosius darbus; kitais metais
net 5-iose vietose pristatėme advento ritualus, degėme
šviesos ratą, žaidėme ratelius. Šiais metais bendruomenės
centre vakarojome adventą su viešnia iš Vilniaus Loreta
Sungailiene (Š. S., 69 m.).
Kad mokyklose švenčiamos Vėlinės, mini pusė iš
mūsų apklaustų mokytojų. Reikėtų pabrėžti, kad mirusiųjų gerbimo papročiai priskiriami patiems konservatyviausiems, jie labiau nei kitos šeimos ar bendruomenės
šventės yra išlaikę archajiškus bruožus, todėl juos aptardami mokytojai turi galimybę parodyti esminius senosios
kultūros bruožus:
Visos šventės neblogai pavyko, gal labiausiai įstrigo,
kai pirmą kartą šventėme Vėlines, vaikai labai domėjosi,
kodėl barstomas vėlių kelias amžinai žaliuojančio medžio
šakelėmis, ypatingai įsiklausė į sekamas sakmes, noriai
dainavo našlaičių dainas ir jas analizavo (kas yra tas
našlaitis, kodėl jų dainos liūdnos, bet labai gražios, melodingos), kėlė klausimus, prieštaraujančius katalikybei,
pvz. „ar gali mirusieji padėti arba pakenkti gyviesiems;
kam deginama prie mirusiojo ugnis; kodėl mirusiesiems
reikia ruošti vaišes (P. A., 50 m.).
Šventės, apimdamos šventumo išgyvenimus arba
profaniško linksmumo aspektus, yra ta mūsų senosios
tradicijos dalis, kurioje labiau nei kasdienybėje išlieka
tradicija. Kita vertus, etninės kultūros raiškos sritis mažiau nei kitos yra susaistyta su amžiumi, gebėjimais ir
kitais specifinių įgūdžių reikalaujančiais dalykais, tad
yra viena iš pagrindinių šeimą, mokyklą ir vietos (kaimo, miestelio ar mikrorajono) bendruomenę vienijančių
veiklų.

Folkloro ansamblių ugdomoji reikšmė
Folkloro ansambliai, kaip ir kalendorinės šventės,
mokytojų nuomone, yra viena iš paveikiausių etninės
kultūros ugdymo ir sklaidos formų. Šios dvi neformalaus
etnokultūrinio ugdymo formos yra glaudžiai tarpusavyje
susijusios. Folkloro ansambliai paprastai yra aktyviausi
švenčių organizatoriai, dalyviai ir pagalbininkai:
Folkloro ansamblis rengia įvairias programas, kalendorinių švenčių paminėjimus ir parodo mokykloje (K. G.,
57 m.). Folkloro ansambliai rodosi, veikia ir savo mokyk
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loje, pvz., mes su vaikais prieš Kalėdas perėjome giedodami per klases (K. G., 44 m.).
Mūsų apklausos duomenimis, mokytojai dalyvavimą folkloro ansamblyje vertina kaip vieną iš pajėgiausių etnokultūrinio ugdymo formų (žr. 1 lent.), todėl ir
mūsų pateikti klausimai koncentravosi ties populiariausiomis etnokultūrinės raiškos formomis bei jų pedagoginiu potencialu. Siekėme išsamiau pasiaiškinti
folkloro ansamblių galimybes, populiarumo priežastis
ir jų vaidmenį ugdymo procese. Buvo klausiama, kokią
įtaką etnokultūriniam ugdymui ir pamokoms turi folkloro ansamblio buvimas mokykloje. Ar moksleiviai,
dalyvaudami folkloro ansamblyje, labiau domisi/nesidomi etnine kultūra?
Nebuvo nė vieno eksperto, kuris būtų abejojęs folkloro ansamblio buvimo mokykloje svarba ir prasme bei jo
įtaka moksleivių nuostatų etninės kultūros atžvilgiu formavimuisi:
Folkloro ansambliai – kertiniai etnokultūrinio lavinimo akmenys... (V. V., 32 m.). Tai, mano nuomone, būtina
mūsų mokyklos siekiamybė (S. A., 53 m.).
Mokytojai suminėjo įvairius folkloro ansamblio privalumus. Dažniausiai pabrėžiama pažintinė ansamblio
funkcija:
Folkloro ansamblio veikla turi įtakos etnokultūriniam
ugdymui mokykloje, nes mokiniai daugiau sužino apie
savo krašto papročius, tradicijas. Girdi dainas, mato tautinius kostiumus. Daugiau mokinių renkasi folkloro ansamblį ir etnokultūros pamokas (G. R., 42 m.).
Ansamblis kalendorinių švenčių programas pirmiausia parodo mokyklos mokiniams. Taip mokiniai giliau
susipažįsta su šventės prasme, papročiais ir tradicijomis
(K. G., 57 m.).
Taigi iš mokytojų atsakymų matyti, kad folkloro ansamblis yra vienas iš paveikiausių būdų giliau susipažinti
su etnine kultūra. Kitas aspektas, kurį pažymi mokytojai,
susijęs su praktiniu emociniu poveikiu. Iš tyrimo duomenų matyti, kad labiausiai moksleivius patraukia tokia
veikla, kai folklorą jie gali pritaikyti savo gyvenime. Būtent folkloro ansamblis yra viena iš tokių etninės kultūros
raiškos formų. Moksleiviai etninės kultūros pamokose
įgytas žinias ansamblyje gali pritaikyti praktiškai, ir tai
juos džiugina.
Folkloro ansamblis gali gyvai pademonstruoti, kaip
skamba daina, kaip atrodo kostiumai, kaip skamba instrumentai. Per šventes skamba tik gyva muzika (S. A., 30 m.).
Ansamblio poveikis nėra vienkartinis – supratę, kas
yra etninė kultūra, moksleiviai ir toliau siekia savo laisvalaikį sieti su domėjimusi etnine kultūra:
Įtaka didelė – vaikai noriai eina į folkloro ansamblį
ir įsitraukia į jo veiklą. Salamiesčio mokykloje dalyvauti folkloro ansamblyje yra prestižas, net patys didžiausi
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neklaužados čia suranda savo vietą ir noriai šoka liaudiškus šokius, tik dainuoti berniukams sunkiau, nes jų
amžiuje vyksta balso mutacija, bet jie pučia ragus, skudučiuoja. Daug labiau moksleiviai domisi etnine kultūra
ir atėję į Kupiškio gimnaziją, o neberadę etnokultūrinės
veiklos, ateina pas mane į kultūros centrą (aš čia irgi
dirbu) ir prašo toliau giedoti sutartines, skudučiuoti,
dainuoti liaudies dainas, šokti (P. A., 50 m.).
Iš mokytojų pasisakymų galime spręsti, kad folkloro
ansamblis – tai tam tikras pavyzdys, etalonas, kaip reikia
gyventi etninėje kultūroje. Tai tarsi etnokultūrinio ugdymo koncentratas:
Manau, kad turi teigiamą įtaką ir moksleiviai labiau
domisi etnine kultūra, iš arčiau su ja susipažįsta. Nelankantys ansamblio vaikai mato, kad jų ir bendraamžiai tuo
užsiima ir atkreipia į tai dėmesį (M. J., 25 m.).
Mokiniai, lankantys folkloro ansamblį, aktyviau domisi etnine kultūra, mieliau muzikuoja muzikos pamokose,
dažnai pasireiškia įvairiuose mokyklos renginiuose, šeimoje, draugų rate (S. J., 28 m.).
Daugelis mokytojų atkreipė dėmesį į įvairius etninės
kultūros aktualinimo ir sklaidos aspektus, kurie būdingi ansamblių, klubinei etnokultūrinei veiklai. Mokytojai
pabrėžia, kad folkloro ansamblis – organizacinė jėga,
pratintojas prie etninės kultūros, jo veikla skleidžiasi už
ansamblio ribų:
Remdamasi asmenine patirtimi teigsiu, kad folkloro
ansamblio veikla yra labai svarbi ir reikalinga, nes būtent mokiniai, lankantys folkloro ansamblį, tampa visos
etnokultūrinės veiklos varomąja organizacine ir reprezentacine jėga (L. J., 39 m.).
Folkloro ansamblio nariai yra entuziastų grupė, kuri
kitus įtraukia į etnokultūrinę veiklą (A. R., 38 m.).
Folkloro ansamblis taip pat padeda įveikti neigiamus
stereotipus apie etninę kultūrą, formuoja pozityvų požiūrį
į etninę kultūrą:
Turi pakankamai teigiamą. Jei ansamblis stiprus, tai
kiti mokiniai bent jau „pripranta“ prie tautinio kostiumo,
liaudiškos muzikos skambėjimo mokykloje ir iš to nebesityčioja (B. R., 44 m.).
Mokytojai ekspertai moksleivių nuostatas sieja ir su
bendru požiūriu į etninę kultūrą, mokyklos bendruomenės
poveikiu:
Poreikis domėtis neatsiras, jei nebus bendro mokyklos
požiūrio į etninės kultūros reikalingumą ir reikšmę. Folkloro kolektyvai mokyklose būtini; moksleiviams bent jau
nebebūna gėda ir keista bandyti dainuoti tautines dainas,
šokti ratelius ir įsijungti į bendrą šventės kontekstą, net
apsirengti tautiniais rūbais (S. E., 59 m.).
Ansamblio buvimą mokykloje prilygintume homeopatiniam efektui: folkloro ansamblyje paprastai dalyvauja
tik nedidelė dalis moksleivių, tačiau jie skleidžia savo pa-

tirtį ir įspūdžius aplinkiniams, formuoja pozityvias nuostatas etninės kultūros atžvilgiu.
Mokytojai pabrėžia įvairius ugdomuosius folklorinės
veiklos aspektus. Vienas iš jų – galimybė bendrauti ir bendradarbiauti:
Negaliu spręsti apie visus, galiu pasidalinti patirtimi
apie savo ansambliečius. Juos traukia galimybė bendrauti su įvairaus amžiaus tų pačių pomėgių vaikais ir jaunuoliais. Jiems patinka būti kartu, stovyklauti, keliauti.
Folkloro ansambliai – tai vieta, kur, dažniausiai, nebūna
konkurencijos (B. R., 44 m.).
Greta specifinių folkloro ansamblio ugdomųjų bruožų
mokytojai pažymi ir bendresnius, pavyzdžiui, saviraiškos
galimybes, būdingus ne tik folklorinei, bet ir kitokioms
klubinėms veikloms:
Mažuosius moksleivius ypač patraukia noras viską išbandyti ir saviraiškos galimybės (M. J., 25 m.).
Apibūdindami dėstymo kitose mokyklose patirtį, mokytojai kaip teigiamus pavyzdžius vardijo tas mokyklas,
kuriose etninės kultūros mokymas yra derinamas su ansambliu:
Žinau tik vieną Kauno „Šilo“ mokyklą. Puikūs rezultatai. Yra ansamblis, mokykla garsėja kaip etninės pakraipos. Labai patenkinti tėvai. Mokykla surenka daugiau
vaikų (S. A., 30 m.).
Norint, kad folkloro ansamblio veikla mokykloje duotų
gerus rezultatus ir kad mokyklos bendruomenė ir ansamblio moksleiviai įgautų gerus įgūdžius ir mokėjimus, reikalinga nuolatinė veikla ir pastovumas, nes praktika rodo,
kad kai kuriems folkloro ansambliams yra skiriama viena
dvi valandos, ir toks finansavimas negali užtikrinti reikiamo darbo ir pateisinti lūkesčių, nes tai yra etnokultūrinės
veiklos centras. Pavyzdžiui, Kauno „Ąžuolo“ mokyklos
klubui „Gilė“ yra skirti du vadovų etatai. Kolektyvas veikia stabiliai ilgus metus, jo labai geri rezultatai, veikla
žymi visoje Lietuvoje. Tai turėtų būti sektinas pavyzdys
(R. V., 52 m.).
Nė vienas ekspertas nesuabejojo ir neneigė folkloro
ansamblio buvimo mokykloje svarbos ir prasmės, jo pozityvios įtakos moksleivių nuostatų etninės kultūros atžvilgiu formavimuisi. Atsakydami mokytojai minėjo įvairius
folkloro ansamblio privalumus. Dažniausiai akcentuojama
pažintinė ansamblio funkcija. Mokytojai pabrėžia praktinį
emocinį aspektą, kadangi moksleiviai gali įgytas žinias pritaikyti praktiškai ir mielai tai daro. Iš pasisakymų galime
spręsti, kad folkloro ansamblis – tai pavyzdys, „kaip reikia
gyventi etninėje kultūroje“. Folkloro ansamblis – varomoji, organizacinė jėga, aktyvintojas, pratintojas prie etninės
kultūros, jo veikla skleidžiasi už ansamblio ribų. Apibūdindami dėstymo kitose mokyklose patirtį mokytojai kaip
teigiamus pavyzdžius vardijo tas mokyklas, kuriose etninės
kultūros mokymas yra derinamas su ansambliu.
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Taigi folkloro ansambliai yra viena iš neabejotinų,
laiko išbandymus išlaikiusių modernių etninės kultūros
raiškos formų. Ansamblis – etninės kultūros raiškos būdas, kur bendraminčių rate skleidžiasi pozityvios etninės
kultūros vertybės.

Etnokultūrinio ugdymo pedagoginis potencialas
Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo
priėmimas 1998 m. įtvirtino etninės kultūros, kaip svarbios kultūrinės paradigmos tautos gyvenime, reikšmę ir
svarbą. Tačiau dažnai etninės kultūros reikšmė ir svarba
suvokiama deklaratyviai – t.y. daug kalbame apie jos
svarbą, tačiau mažai žinome apie jos konkretų auklėjamąjį poveikį. Todėl, apklausdami ekspertus, siekėme ištirti,
koks yra etnokultūrinio ugdymo potencialas ir reikšmė
formuojant jaunimo požiūrį į etninę kultūrą.
Iš apklausos duomenų matyti, kad dauguma mokytojų ekspertų įžvelgia labai apčiuopiamą, konkrečią etninės
kultūros mokymo mokykloje naudą.
Pirmiausia, iš ekspertų pasisakymų matyti, kad etninės
kultūros dėstymas formuoja pozityvų požiūrį ir nuostatas
etninės kultūros ir apskritai tautinės kultūros atžvilgiu.
Atsakydami į klausimą „Ar etninės kultūros dėstymas turi
įtakos bendram moksleivių požiūriui į etninę kultūrą? Kokią įtaką turi?“, mokytojai pažymi:
Duoda supratimą ir pojūtį – kas iš viso yra mūsų paveldas ir kodėl jis mums turi būti reikalingas ir toks svarbus, jeigu norime išlikti kaip savita tauta su savo kalba,
tarmėmis, istorija, papročiais ir visa tai perduoti ateinančioms kartoms (P. A., 50 m.).
Taip, turi. Pamokose jie sužino įdomių dalykų, vykdo
daug praktinės veiklos (mokosi ratelių, dainų, darbelių,
organizuoja parodas, pristato jas mokyklos bendruomenei) (Š. S., 69 m.).
Plečiasi mokinių akiratis, įgyja daugiau žinių apie
kaimo istoriją, gyvenamąją vietovę, folklorinę erdvę (J.
A., 57 m.).
Etnokultūrinė veikla – ir pamokos, ir neformalus ugdymas keičia ne tik moksleivių požiūrį į etninę kultūrą,
bet turi įtakos ir bendram mokyklos klimatui:
Pasikeitė mokykloje ne tik vaikų požiūris i liaudies
dainą, bet apskritai mokyklos kultūra. Mokiniai nesijuokia matydami scenoje dainuojantį folkloro ansamblį,
nenustemba pamatę kitą mokinį su tautiniu kostiumu.
Atsirado daugiau dainuojančių vaikų per renginius. Net
mokykloje per šventes himnas giedamas gyvai, prieš tai
buvo leidžiamas įrašas (S. A., 30 m.).
Taip, turi. Moksleivis įgyja daugiau patirties, plečiasi jo akiratis, geba palyginti savo krašto palikimą
su kitų kraštų, randa skirtumus, ugdomas pilietiškumas
(D. D., 38 m.).
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Moksleiviai plačiau susipažinę su etnine kultūra, geriau žinantys tautos papročius, dainas, šokius, tikrai giliau jaučia pagarbą ir pajunta meilę tėvynei, bent jau
plačiau stovi ant savo kojų joje, nors tikroji meilė savo
Tėvynei ir šaliai pastaruoju laiku labai jau atvėso, jei tai
ne per švelniai pasakyta... (V. V., 32 m.).
Interesas ir etninės kultūros poreikis yra formuojami
dalykai. Juos lemia tai, kiek moksleiviai supažindinami
su etnine kultūra, jie priklauso nuo etnokultūrinės veiklos
mokykloje. (…) Mokykloje vyksta etninės kultūros renginiai, švenčiamos šventės, moksleiviai aktyviai supažindinami su etnine kultūra. Visa tai kelia moksleivių susidomėjimą etnine kultūra (A. R., 38 m.).
Kiekviena etninės kultūros neformalaus ugdymo forma turi savitą pedagoginį potencialą. Pavyzdžiui, vakaronės, mokytojų nuomone, yra puiki bendravimo įgūdžių
ugdymo priemonė:
Kas yra vakaronės? Liaudies šokiai yra labai energingi,
jie savo prigimtimi labai artimi jaunimui, atitinka jų poreikius užsiimti aktyvia veikla ir aktyviai bendrauti. Kadangi
dabar Lietuvoje šokių kultūra yra sumenkusi, ir mokyklose
šokių kultūra kaip jaunimo bendravimo (…) priemonė yra
degradavusi ir sunykusi. Todėl (…) vakaronės turi ypatingą reikšmę, nes šita etninės kultūros dalis pasižymi ypatingu gyvumu ir atitinka jaunimo poreikius. Ugdo gebėjimus
bendrauti, draugauti, pagarbą vienų kitiems, ugdo gebėjimą prisitaikyti vieniems prie kitų. Bendravimą tarp lyčių
skatina, mažina agresiją, moko etiketo (R. V., 52 m.).
Etninės kultūros mokytojų ekspertų nuomonę patvirtina ir anksčiau atlikti sociologiniai tyrimai.9 Iš jų aiškėja, kad mokyklose, kuriose yra etninės kultūros veiklos
židinys, moksleivių požiūris į etninę kultūrą yra žymiai
palankesnis. 2002 metais Lietuvos vidurinėse mokyklose
Etninės kultūros globos tarybos užsakymu buvo atliktas
etninės kultūros raiškos tyrimas. Mokyklos, kuriose buvo
atliekamas tyrimas, skyrėsi palankumo etninei kultūrai lygiu. Vienose jų buvo sudarytos palankios sąlygos etninės
kultūros sklaidai ir raiškai (veikė folkloro būrelis, klubas,
ansamblis ar buvo etninės kultūros pamokos), kitose tų
sąlygų buvo mažiau arba visai nebuvo. Iš tyrimo matyti,
kad tose bendrojo lavinimo mokyklose, kur yra nors nedidelė etnokultūrine veikla užsiimanti bendruomenė (t.y.
veikia bent vienas folkloro būrelis, ansamblis ar grupė,
kur užsiimama etnokultūrine veikla, įtraukiančia bent dalį
mokyklos bendruomenės), ten tarp moksleivių vyrauja
pozityvesnis požiūris į etninę kultūrą. Iš gautų duomenų
matyti išraiškingi skirtumai. Štai vakaronių pageidautų
78–88 proc. abiturientų iš etnokultūriškai veiklių mokyk
lų ir 13–17 proc. abiturientų, kurie mokosi etnokultūriškai
pasyviose mokyklose. Tokios pat tendencijos matyti ir iš
moksleivių pageidavimo mokytis etnokultūros dalykų:
liaudies dainų, šokių, amatų, mitologijos. Taigi ten, kur
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yra veikli etnokultūrinė bendruomenė (etnokultūros būrelis, ansamblis ar vyksta kitokia etnokultūrinė veikla),
daugiau moksleivių yra nusiteikę aktyviai etnokultūrinei
veiklai, tradicinės kultūros akceptacijai ir internalizacijai.
Iš tyrimo matyti, kad etninės kultūros mokymas veikia ne tik ugdytinius, bet turi įtakos ir bendram mokyklos
klimatui. Mūsų apklausos dalyviai vienbalsiai patvirtino
etninės kultūros dėstymo svarbą formuojant bendrą mokyklos atmosferą. Dėstydami etninę kultūrą, mokytojai
neapsiriboja pamokomis, o derina tai su praktika – rengia kalendorines ir tautines, naujų mokslo metų pradžios
šventes visai mokyklos bendruomenei. Antra, etnokultūrinė veikla sutelkia ir moksleivius, ir mokytojų kolektyvą,
ir moksleivių tėvus. Ekspertai pastebi, kad daugėjant etninės kultūros praktikos, į gerąją pusę keičiasi ir moksleivių
bendravimas, etninė kultūra veikia kaip darnos formavimo kultūra. Tačiau pastovaus finansavimo stygius riboja
sistemingo neformalaus etnokultūrinio ugdymo galimybes, o projektinis etninės kultūros finansavimas neužtikrina nuoseklaus sistemingo darbo. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad šis tyrimas – tai gerosios patirties tyrimas, kur
etninei kultūrai skleistis buvo sudarytos gana palankios
sąlygos, tiek mokymui, tiek neformaliai veiklai. Atskleisti dėsningumai rodo etninės kultūros mokymo ir neformalaus ugdymo pajėgumą telkiant bendruomenę, ugdant
moksleivius, jaunimą tautine, etnokultūrine dvasia.

Išvados:
• Iš tyrimo matyti, kad neformali etnokultūrinė veikla
etnokultūriškai veikliose mokyklose papildo formalią
ir yra būtina sudedamoji etnokultūrinio ugdymo dalis.
• Efektyviausios etnokultūrinio ugdymo formos grindžiamos intensyvia (ansambliai, stovyklos) ir ekstensyvia (šventės, vakaronės) etnokultūrine praktika.
• Mokyklose praktikuojama etnokultūrinė veikla (kalendorinės šventės, vakaronės ir kt.) skleidžiasi už
mokyklos ribų ir veikia kaip bendruomenę telkiantis
veiksnys – integruoja šeimą, klasės, mokyklos ir miestelio bendruomenes.
• Ekspertų nuomone, folkloro ansambliai yra viena iš
neabejotinų, laiko išbandymus išlaikiusių modernių
etninės kultūros raiškos formų. Folkloro ansamblis –
etninės kultūros raiškos būdas, kai bendraminčių rate
skleidžiasi pozityvios etninės kultūros vertybės.
• Mokytojai į etninę kultūrą žiūri ne kaip į muziejinį
eksponatą, o kaip į dalyką, kuris yra pajėgus formuoti
teigiamas nuostatas tautinės kultūros atžvilgiu.
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Ethnic Culture at School:
Study in Ethnic Culture Teaching
Inija TRINKŪNIENĖ
TRINKŪNIENĖ analyses the study of ethnic culture at
schools, which suggests that informal ethno-cultural activity at
ethnically active schools complements formal teaching and is a
vital part of ethnic education at school.
The most effective forms of ethnic development are based
on intensive (ensembles, camps) and extensive (festivals, thematic evenings) practices of ethnic culture. Ethnic culture practiced at schools (traditional festivals, concerts, etc.) spreads
outside the school and functions as a community building factor. It integrates family, class, school and town communities.
Experts believe that folk ensembles are one of the stable
and time tested contemporary representations of ethnic culture.
Folk ensembles are spaces where positive ethnic values are
nurtured among people who share similar views.
Teachers treat ethnic culture as a subject capable of developing positive attitudes towards ethnic culture. Nevertheless, it
must be pointed out that the study focussed on positive experiences. In most schools ethnic culture is not taught at all.
Lietuvos socialinių tyrimų centras, Saltoniškių g. 58,
LT-08105, Vilnius, el. p. inija@romuva.lt
Gauta 2010-10-31, įteikta spaudai 2010-12-08
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„Ir aš ten buvau, alų midų gėriau...“
Su karpytoju Klaidu NAVICKU jo dirbtuvėse Jono Basanavičiaus gatvėje,
buvusioje Pohuliankoje, kalbasi Beatričė RASTENYTĖ
Tradicinis klausimas – kaip atradote karpymo meną?
Tokioje aplinkoje užaugau. Senelis droždavo, močiutė
audė, tėvelio sesės taip pat buvo audėjos. Mamos giminėje visos mezgėjos. Dabar tai vadinama menu, o anksčiau
buvo tik buitis. Šeimoje niekas nekarpė, bet senelis lėkius,
žirgelius darė, spintoms pagražinti popierinius lekalus turėjo. Močiutė visokioms „šėpoms“ papuošti iškarpydavo
karpinukus, bet iš esmės – niekas nekarpė. Aš drožinėti
buvau pradėjęs, bet tuo metu studijuojant bendrabutyje
nelabai vietos buvo. O popierius ne tiek vietos reikalauja,
ne tiek šiukšlių, ne tiek triukšmo. Taip ir atradau karpymą.
Bet medžio nepamiršau, raižau dabar medžio raižinius,
kad būtų galima parodyti, kokio meno būta Lietuvoje. Vasara – toks metas, tai va, išdėjau raižinių lentas pasižiūrėti.

Karpytojas Klaidas Navickas.
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Mano kūryboje iš senelio perimta daug dailidės
darbo elementų. Ornamentai – iš močiutės ir tetų,
įvairūs skrynių motyvai – iš buities, o dainos (kurių
motyvais karpau)... Lietuvoje tiek dainų, kad iki grabo lentos neiškarpysi...
Jūsų karpiniai labai smulkūs, delikatūs...
Gal jie nelabai tradiciški. Ilgam Julija Daniliauskienė buvo suformavusi savo stilių, tai aš sunkiai
su savo žmogeliukais „įsipaišiau“. Dabar karpoma
labai įvairiai, tačiau man neatrodo, kad tai – atitolimas nuo liaudies, mintį moderniai galima ir kitomis
priemonėmis išreikšti, tuo ir pasižymi karpymo specifika. Pavyzdžiui, mano karpinių nei su vokiečių, nei
su kinų, nei su japonų nesupainiosi...
Pas mus karpymo meno tradicijos lyg ir nebuvo,
egzistavo tiesiog paprastos buities menas. Julija Daniliauskienė karpymą pakėlė iki aukštesnio meno lygio. Ir štai dabar jau išleista visa knyga – „Lietuvos ir
pasaulio popieriaus karpinių menas“. Iš pradžių buvo
ganėtinai siauras požiūris į karpymą. Iš pradžių mane
barė už manąjį karpymo stilių, o paskui girti pradėjo.
Kai kas karpo senuoju, primityviuoju stiliumi, yra jaunų meistrų, kurie kopijuoja J. Daniliauskienę...
Buvau iškarpęs ciklą „Lauktuvės iš Japonijos“,
tam momentui, bet vėl grįžau prie dainelių, patarlių
ir lietuviškos buities.
Kokie rytiečių karpymo ypatumai, skirtumai ir panašumai su lietuviškaisiais?
Japonai dažnai daro dviejų spalvų karpinius. Jų
simbolika metų metais atidirbta, nusistovėjusi. Kad
ir pušis – stilistiškai vienodai vaizduojama, pušis – tai
pušis, sakura – tai sakura. Kad ir kur ją pieštų – ant
metalo keramikos ar ant šilko, ar karpiny iškarpytų,
vis tiek – pušis, panašiai kaip lietuviai vaizduoja rūtą –
na, kaip ją kitaip pavaizduosi? Pagrindiniai jų simboliai
yra: gervė, sakura, pušis, vėžlys, lotosas, bambukas.
Pas mus tokių aiškių simbolių nėra. Pavyzdžiui, japonams labai simboliškas atvirukas su vaizduojama sakura. Nereikia jokių įrašų kaip pas mus („Oi, Maryte,
metai bėga“), kadangi atvirukas pats savaime simbolizuoja pagarbą, supratimą. Įvairių atvirukų yra,
kiekvienai progai vis su kitokia iškarpyta gėle perka. Atvirukai turi prasmę, ir jos aiškinti nereikia, jie
neužmiršę savo simbolių, neišmėtę. Mums ramunė
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Kalėda. Karpinys, 2007, 32x45.
Karpinys.
Tėkmė. Karpinys, 2007, 21x30.

Karpinys.

Baltų kryžius.
Karpinys, 2007,21x50.

Ką slepia močiutės verpstė.
Karpinys, 2007, 21x30.
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– ramunė, rugiagėlė – rugiagėlė, sudėjai į puokštę – sveikinu tave gimimo dienos proga... O rytuose labai populiarus ikebanos menas, piešiniai, šilko tapyba... Kitos tautos tokios tradicijos neturi, o japonai turi – įdomu buvo
susipažinti. Net spalvos turi reikšmę. Pavyzdžiui, žalia
yra imperatoriška spalva. Japonai turi savo stilių, o danai, pavyzdžiui, karpo iki šiol taip, kaip H. K. Andersenas
karpė – siužetinius karpinius, dažnai atvirukus (karpinys
su juostele prikabintas ant atviruko), dažnai tai jau kičas
– pramoniniu būdu vienodus karpinius daro. Kiekvienos
tautos karpymas labai savitas. Vis dėlto lietuviai tokios
dovanojimo simbolikos neturi.
Galėtų ir lietuviai turėti, niekas nedraudžia?
Lietuviai visa tai užmiršę. Domėjausi senaisiais baltų
dievais – kiekvienas dievų turėjo savo paukštį, savo gėlę,
ir tos gėlės turėjo prasmę. Ta pati rugiagėlė, ta pati ramunė, ta pati blindė. Bet viskas užmiršta. Na, pavyzdžiui,
vadinamasis pavasarinis kačiukas – tai Žemynos prakeikta moteris, kuri gimdė iš rankų, iš galvos, ji buvo daug
vaisingesnė už pačią Žemyną, už tai pavertė ją Blinde, ir
pavasarį ji esant bet kokioms sąlygoms pirmiausia pražysta, pirmiausia sulapoja. Kiekvienas augalas turi savo
istoriją. Šitos simbolinės pasakos pamirštos, kažkas jas
pakėlė, priminė, bet niekas neieško, niekam neįdomu. O
japoniukas visa ką gauna savaime, su tėvų krauju, su motinos pienu, nereikia jam pasakoti, kaip pas mus, knygą
pasiėmus, kaip Joninės švenčiamos.
Jūsų karpiniai tarytum įrėminti augaliniais bei gyvuliniais motyvais. Uždaro kosmoso įvaizdis, motyvas – kraigas, kartais bažnyčia, kartais ornamentuota simbolinė
saulė, širdis ar žvaigdė. Labai dažnas gyvybės medžio
simbolis. Kodėl būtent taip „uždarote“, įrėminate savo
karpinius? Ar tai tarytum ciklinio laiko atgarsis?
Iš nieko gali padaryti tik kokią bereikšmę gėlytę. Dainą reikia atvaizduoti. Tėvas sako, kad mano darbai kaip
indėnų totemai, kad viską koduoju ir sudedu į karpinį. Į
dainą įsigyveni, ją apmąstai, sugalvoji ir kaip ją pavaizduoti. Daina eina posmeliais, tai ir karpinys sluoksniuotas. Koks nors simbolis su daina sieja. Pavyzdžiui, dainos „Dul dul dul dūdelė, graži mano mergelė“ dūdelė,
padaryta iš karklo, yra simbolinė jungtis. Kai karpiau
„Turėjo bobutė žilą oželį“, tai žmona juokėsi: „O kaip
„džok džok džok“ pavaizduosi?“ Gyvybės medis savaime gaunasi, nes jis bet kokios tautos kūryboje ryškus.
Ir lietuviai gyvybės medžio simbolikos dar nepraradę.
Kuparas ar verpstė – ne šiaip sau tik lietuvių simbolis,
visame pasaulyje, ar lietuvis, ar turkas, škotas, supras
simbolinę šių daiktų reikšmę. Verpstė turėjo savo prasmę, savo simboliką, kuri reiškė gyvenimo sferas (viršutinė, vidurinė, apatinė). Medis ir gražu, ir tarytum suriša
– šaknys, šakos. Nežinau, kaip galima lietuvį be medžio
pavaizduoti. Kad ir kokią dainą paimtum – visur medis
figūruoja. Man gal automatiškai gaunasi, nežinau net.
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Komponuoji, dedi. Na, pavyzdžiui, kaip pavaizduosi
dukras, išskrendančias iš savo krašto: sūnūs aria su motina, o dukros išskrenda – tai pro stogą ir išskrenda. O
tas mano karpinio uždarumas natūralus – dedu mintyse, sukomponuoju. Be prigimtinio pojūčio, aš ir skaitau,
domiuosi. Nors neturiu Dailės akademijos diplomo, galėčiau pasirungti su ne vienu studentu.
Kaip vyksta karpymo procesas, kas Jums darė įtaką?
Aš apgalvoju, apmąstau, nekarpau bet ko. O labai
didelę įtaką buvo padaręs Stasys Krasauskas. Man net
sakė, kad aš jį kopijuoju, o aš – parodykit man tokį Krasausko piešinį...
Tai žmogaus įvaizdis...
Taip.
Labai įdomus, neįprastas jūsų karpinys „Taika“, nes
medis apverstas aukštyn kojom, aš vis galvojau – ką tai
gali reikšti?
Kai susitinka du skirtingi žmonės, medžio šaknys ir
šakos, tas uždaras tradicinis kosmosas, patiria virsmą.
Na, aš nežinau šeimos be rūpesčių, ir jeigu nebus taikos, medis taip ir augs aukštyn kojomis, bet jeigu vyras
su savo rūpesčiais, ir moteris su savo rūpesčiais (nuo
grožio iki vaiko) nusileis vienas kitam, tai ir darnos pasieks. Kai vienas esi – medis paprastai ir auga, kai dviese
– reikia medį puoselėti ir prižiūrėti, – kur jo šaknys, kur
– vaisiai. Gyvenimo problemiškumą lašais pavaizdavau.
Gėlė auga į viršų, o pats medis į apačią. Nes taika – tai
dviejų žmonių susitarimas. Visaip medį galima pavaizduoti – sulūžusį, nudžiūvusį, be lapų. Ir žmogus šalia jo,
laukiantis Dievo apvaizdos.
Tas žmogaus iškėlimas truputį renesansiškas.
Ne, apie tai negalvojau. Šiaip aš labai mėgstu S. Krasauską, jo kūrinius žiūrinėti, vartinėti. Bet mečiau tuos
žmonių tipažus stambiu planu karpyti dėl sąšaukos su
juo. Maži žmogeliukai neesminiai, jie dingsta ir tampa
tik karpinio elementais.
Ką šiuo metu karpote?
Dabar Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio
ir Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių proga karpau „Žygio
dainas“, nes visos dainos tinkamos kareiviams žygiuojant dainuoti: „Atskrend sakalėlis“, „Ant kalno mūrai“,
visos tokios patriotinės. Ir ritmika, ir simboliai (pavyzdžiui, eglės) iš dainų žodžių paimti.
Jūs iliustruojate dainą?
Nepasakyčiau, kad iliustruoju, ji mano karpinyje tarytum sudėta. Kas žino dainą, tuojau viską supras, pavyzdžiui: „Nei už jūrų marių, nei už vandenėlių, nei kitas
mergeles mylėti pradėjo“. Aišku, kur tas bernelis – jis
kariauja.
Toks savotiškai mitologizuotas ciklas?
Na, taip. Nors skirtas Žalgirio mūšiui paminėti, bet
iškarpiau ir dainą „Gedimino pily trispalvę iškelsiu“.
Štai šitame karpinyje galima atpažinti pavaizduotą

PAŽINTYS

Algis. Karpinys.
Ganiklis. Karpinys.

Bangpūtys. Karpinys.
Dievas Sutvaras. Karpinys.
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Perkūnas. Karpinys.
Tadas. Karpinys, 2009, 38x65.
Vėlinas. Karpinys.

demarkacinę liniją ir dabar tebestovintį namuką, kur
buvo pasienio punktas tarp Lietuvos ir Vilniaus krašto.
O štai šitame karpinyje – maldos prie Aušros vartų motyvas, tėvai ir mažasis su močiute Dievo prašo – saugok mūsų šalį. Tai tokia bus nauja karpinių serija.
O senesniuose karpiniuose dažniausiai rinkotės žemdirbių, kaimo žmogaus motyvą?
O ką Lietuvoje daugiau pasirinksi? Nesakyčiau, kad
visi – žemdirbiai, bet kad tos dainelės vienaip ar kitaip
su žeme susijusios.
Turėjau tokį draugą, Viktorą Semigradskį, dabar jau
amžiną atilsį, jo tėvas – baltarusis, motina iš vadinamojo Vilniaus krašto, žmona – gruzinė, mes jį vadindavom
Viktoru septynių miestų nugalėtoju. Viktoras – pergalės nešėjas, o Semigradskij – rusiškai septyni miestai.
Tai į karpinį „Viktoras septynių miestų nugalėtojas“ aš
ir sudėjau daugelio kultūrų įvaizdžių, jis pats buvo pravoslavas – pavaizdavau cerkvę, o toliau senovės Graikijos, Indijos, Romos, Egipto, Kinijos kultūros, islamo
įvaizdžiai...
Dažnai tenka eiti į Vytenio gatvę, ten yra mūsų, tautodailininkų, skyriaus patalpos, tai visą laiką praeinu
pro ryšininkų rūmus, kurie stovi Vivulskio gatvėje ant
Jėzaus širdies bažnyčios – jinai tokia turėjo būti, tai
ėmiau ir jos projektą iškarpiau, perpiešiau projektą ir
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padariau iš jo karpinį – tai visokių yra, ne tik apie žemę
ar kaimo motyvais.
Štai čia miestas – „Kaminkrėčiai“. Kaminkrėtį sutikti iš ryto – laimė, o jeigu dar sugebi jį paliesti – tai tą
dieną ir dar mėnesį tikrai būsi laimingas. Tai karpiny jis
kaminus valo, matyti visas miestas. Turėjom mylimą katiną Pūkį, toks protingas buvo, tik nešnekėjo... Irgi karpiniuose įamžinau. O štai šitas skirtas vienam draugui,
– jis kai pamatydavo kokią gražią moterį, tai sakydavo:
„Ot, šakutė“. Tai aš jam šakučių motyve moterį iškarpiau. Jis kai pamatė, tai metė savo įprotį. Visokios tematikos yra. Štai angelas – o dalykas tas, kad kiekvienas
angelas yra potencialus velnias. Veidu į Dievą stovi, o
kai Dievas nemato, jis visai kitoks.
Tik karpydamas pagal dainų tekstus negaliu žemės
išvengti – visos mūsų dainos apie žemelę. Mįsles karpau.
Tindi rindi. Karpinys, 2008, 38x75.

Šv. Jonas Krikštytojas. Karpinys.
Vai ko nusižvengei. Karpinys, 2010.
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Per Klausučių ulytėlę. Karpinys.

Jaučiu senojo, baltiškojo, ir krikščioniškojo tikėjimo
sąskambius… Kokios sąsajos su kitomis kultūromis?
Tas ir yra. Visos krikščioniškos šventės sutampa su
saulės, su gamtos ciklu. Visų tautų, ne tik lietuvių. Nuo pat
šiaurės iki pat pietų. Lietuviai buvo žemdirbių, medžiotojų tauta. Žemdirbiai žiemą dirbti negali, medžiotojai
žiemą nemedžioja, nes visos stirnos, elniai ir kiti gyvūnai
vaikšto su palikuonimis, – nešaudysi, iššaudysi žiemą, tai
neturėsi ką valgyti kitais metais. O štai ir gavėnia, mėsos
nevalgydavo niekas, nes nusišauti negalėdavo arba užsiauginti. Taigi visos tautos saulės kilimą vienodai matė, tik
su kelių valandų skirtumu. Pažiūrėkime į verpstę – visose
tautose jų tik stilistika kita, o šiaip – moteriškumo pradas, matriarchato simbolis. Verpstė simbolizuoja dausas,
žemę, pragarą. O Lietuvoje galima rasti verpsčių ir iš keturių sferų, koplytstulpiai būna iš keturių sferų: žemė,
dangus ir dausos, o apačioje – požemiai. Bet kadangi neigiamybių žmonės nemėgsta vaizduoti, tai dėl to verpstė
dažnai sudaryta iš trijų dalių arba iš dviejų dalių. Mes iš
tos pačios mamos, iš tų pačių indoeuropiečių, ir su tom
pačiom tradicijom. Tik tam tikra vieta, laikas suformuoja
tam tikrus simbolius. Tokių įdomių dalykų yra. Pas mane
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ateidavo, dabar jau išvažiavus, viena
argentinietė. Ji iš manęs atvirukus
pirkdavo šventėms, grįžusi iš Argentinos man atvežė juostas parodyti.
Klausia, ką jūs manot? Sakau, gražiai
nuausta, tik kur jūs tokias nusipirkot
– spalvos nelietuviškos. Ornamentika
vienas prie vieno lietuviška ir niekuo
neišsiskirianti, tokia tipinė. Pasirodo,
indėnų austa Argentinoje. Tik spalvos – ruda, balta, mėlyna, lietuviai
tokių spalvų nenaudoja. Japonijoje
„Ekspo“ parodoje, na, tiesiog vos iš
klumpių neišvirtau – virš Indonezijos
paviljono mūsų N. Jurėnienės stiliaus
medis iškarpytas. O tokį medį padaryčiau Lietuvoje kokiai parodai, tai
sakytų: o, kaip archajiška. O, pavyzdžiui, kai karpiau Japonijoje parodoje – visi suprasdavo, kiek praėjo, kiek
pamatė, vis kažkas savo surasdavo.
Bet, aišku, daugiau bendrybių yra
tarp lietuvių ir latvių, dar šiek tiek
tarp ukrainiečių. Mūsų folkloras labai
su velniais susigyvenęs. O kitos tautos velnią atmeta. Arba nejuokauja,
nes bijo. Arba nevaizduoja, nes jeigu
pavaizduosi, tai apšauks kokiu velnio
išpera. O pas mus tų velnių visur pilna. Ir velnių malūnas, ir velnių muziejus, ir išdrožinėta, visur vieni velniai.
Be baimės. Štai, pavyzdžiui, mano karpinys „Velnių malūnas“, – tai Baltaragio malūnas, šešiasdešimt šeši velniai
jame gyvena. Tai man sako: kaip tu čia dabar velnią vis
vaizduoji? Tai kad, sakau, nė vienos mūsų pasakos be velnio nėra. Karalaitės, slibinai greičiausiai iš rusų perimta,
bet kad jau apie velnią pasakos nebūtų... Latvijoje irgi
visokius anekdotus apie velnią pasakoja, nelabai bijo ir
Ukrainoje – pasakų ir anekdotu pilna, kaip tą velnią apgauna. O kitos tautos, kad ir tie patys rusai, su juo nejuokauja. Daug esu iškarpęs velnių. Buvau į Japoniją
nuvežęs tokią lietuviškų švenčių seriją. Tai pavaizdavau
Žolines, visiems aiškinu, kad tai Švč. Mergelės Marijos
ėmimas į dangų. O štai velnias sėdi. Sako, kas čia dabar?
Aiškinu, kad pas mus sakydavo, kad jeigu nenueisi žolynų
pašventinti, tai velnias uodegą į ranką įdės. Arba Joninių
naktis. Paparčio žiedas. Vėlgi – siaubo filmas. Vokiečiai
man sako: tai ko tu čia dabar tiek velnių privaizdavai? Taigi, sakau, pas jus irgi yra Valpurgijų naktis. Ar tik raganos
skraido, velnių nėra? Tai, sako, yra, bet kaip čia vaizduosi?
Mes šiuo aspektu tikrai esam drąsi tauta. Velnių priėdus.
Pavyzdžiui, tie patys japonai, jeigu kokį ir vaizduoja, tai
labai atsargiai. Taip atvirai, kaip mes, su velniais nejuo-
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kauja. Velnias yra neigiamybės požymis – tad geriau neliesti, kad neprisišauktum. Bet aš kažkodėl be baimės...
Iš jūsų karpinių matau vaizduojamą ciklinį laiko ratą.
Ar tikrai taip jaučiate laiką?
Domiuosi senosiomis kultūromis. Kad ir L. Klimkos
pasiskaitęs. Kaip suvoksi. Pagal metų laikus, pagal
kalendorines šventes. Tenka Norvegijoje pažvejoti,
šiaurėje, ten ar pirma valanda nakties, ar pirma valanda dienos, prisnūdęs ir atsibudęs nepasakysi, kas čia
dabar – naktis ar diena, o norvegai tai jaučia. O mums
atvažiavus sunku suvokti, kaip čia netemsta, kaip čia
nešvinta. Bet aš į tai nelabai kreipiu dėmesio. Priklausomai nuo to, ką pasakyti noriu. Domiuosi senaisiais
baltiškais ženklais. Iškarpau karpiniuose. Laikas susijęs
su šventėmis, su gamta, su žmonių darbais. Nei mano
tėvai, nei seneliai nebuvo pagonys. Bet močiutę tai vadindavo „liekarka“, visas žoleles ji pažinojo, kada reikia
skinti, kada – džiovinti ir kaip virti, gaila, kad niekas šito
iš jos neperėmė, o aš per mažas buvau. Senelis viską vidum jausdavo, į keleivinę išeidavom be laikrodžio, kaip

Mūsų kaimas. Karpinys, 1995, 31x55.

jis nustatydavo tą laiką? Nes laikrodžio mes net namie
neturėjom. Močiutė gal buvo dievobaiminga, o senelis
su savo dievais šnekėjo, bet kad mane išauklėtų baltu
ar neobaltu? Gal tik keikiantis lietuviškai (po perkūnais)
išgirsdavau. Turėjau gerą kaimą, nemelioruotą. O krikščionybė man irgi įdomi. Pradėjau daryti medžio raižinius, pradėjau skaityti šventųjų gyvenimus. Drožyba,
jos reiškiamas mentalitetas iš seniai ateina. Pavyzdžiui,
nepadeda Žemyna, nėra derliaus, tai dar turi Žemėpatį,
dar keletą dievukų, prie bet kurio gali prieiti ir pasimelsti. Ir staiga dabar paskelbia vieną Dievą. Tai suvokimas
toks, kad jis visą laiką negali geras būti.
Žemaitijoje buvo paplitę popieriniai dievų atspaudai. Atėjau į jomarką, nusipirkau šventąjį Antaną. Meldžiuosi aš jam, kad duok, Dieve, kad manęs neapiplėštų. Apiplėšė, pavogė ką nors – tai suplėšiau ir į pečių.
Jomarkan nuėjau, kokį šventą Jurgį nusipirkau. Visa tai
– iš medžio, iš popieriaus. Atsiskleidžia pasaulėjauta –
sunyko, pasikabinau naują. Pavyzdžiui, Malta, tokia katalikiška šalis, turi keturis šimtus tūkstančių gyventojų,

Balnokim. Karpinys, 2010.
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Turgus. Karpinys, 2000, 97x44.
Išėjo tėvelis į mišką (lietuvių liaudies daina).
Karpinys, 1988, 43x87.
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Vištytė ir gaidelis. Karpinys, 2004, 38x65.
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tris šimtus šešiasdešimt bažnyčių. Pas mus Bažnyčios
hierarchija, savas kunigėlis, dar keli atlaidai ir viskas –
čia jau mūsų Bažnyčia. O išeik į gatvę ir paklausk, kas
yra šv. Simonas? Šventuosius Stanislovą, Joną ir Antaną
tai dar žinos. O kitų šventųjų niekas nežino. Per Lietuvą
važiavom, aptikom šv. Roko bažnyčią, o ką tas Rokas
darė, dėl ko jis šventas, tai klausk ar mažo, ar seno –
nežino. O Maltoje prie šv. Simono bažnyčios ir stovi Simonas su pjūklu, ir visi tą Simoną žino, ir kai Simono
atlaidai ateina, tai tą Simoną aplink bažnyčią penkis
kartus apneša. Visa religija išsidėsčiusi pradedant nuo
šventojo, o ne nuo vieno Dievo. Kai meldžiasi, į Kristų
viskas sueina, bet sueina per šventuosius ir šventieji dėl
Kristaus buvo. O pas mus šventųjų gyvenimai iš atminties ir visai išnykę, o kai yra tik vienas pavyzdys ir visą
laiką kala į galvą, kad jam reikia melstis... Dėl to ir religija
pas mus sunkiai prigyja. Mano manymu, ši pasaulėjauta
su šventaisiais – labai puikus dalykas, kai gali ir vienam,
ir antram, ir trečiam pasiguosti. Dėl to ir drožiu medžio
raižinius su šventaisiais. Lietuviai visą laiką turėjo Dievo sąvoką. Bet paprasti žmonės su juo nekalbėjo, tik

Aš darau šventuosius, žmonės nusiperka ir Antaną,
ir Juozapą, ir Stanislovą. Visi artojai būtinai Izidorių nusiperka. Dabar padariau brolius Jokūbą ir Joną. Atėjo
pirkėjas. Atrodo – inteligentas, klauso, klauso, o žmona
sako: gal paimam, vis tiek sodybą turim, kai mūsų nėra,
gal saugos kas nors.
Pasaulėjauta yra įdomus dalykas. Aš nesu pagonis,
bet visa tai buvo, visa tai yra, visa tai mūsų ir visai gera
prie to prisiliesti. Kita vertus, vis tiek katalikas, krikštytas. O pagonybės apraiškų iki dabar likę. Jeigu ne
žemaičiai, ne senosios žemaičių „lentos“, tai jau būtų
šventųjų vaizdavimas užmirštas, o Lietuvoje arčiausias
lietuvio dvasiai buvo medis, o nuo medžio Dievas prilimpa ir prie popieriaus. Juos jomarkuose ir spausdindavo meistrai, žmonės matydavo, kaip daroma, tai dar
įdomiau. Paskui, kai inteligentais pasidarė, tai ne „fasonas“ buvo tokį nusipirkti, nusipirkę kokiais auksiukais
apdarydavo, nežinau, bet pas mūs močiutę buvo Marija
su Jėzumi, močiutė sakė, gyvenime pirmą kartą saldainius valgė, kai tekėjo už senelio, bet paveikslai buvo papuošti iškarpytais, išlankstytais saldainių popieriukais.

Lietuviška ropė. Karpinys, 2007, 74x24.

žyniai. Buvo šimtas tų dievukų, jeigu didieji nepadeda,
gali pas mažesnį nueiti pasišnekėti. Ir Italijoje prie kiek
vienos bažnyčios krūva šventųjų stovi, o pas mus – jeigu ir įkeltas kur nors trečiam aukšte prie altoriaus, tai
jaunimas tikrai nieko nežinos, net šimtametės bobutės
vargu ar žinos. Dar kokį Antaną, gal kokį Petrą su raktais žino. Bet Mato ar kokio kito – tikrai ne. Nežino, kuo
Antanas nuo Juozapo skiriasi. Jeigu Juozapą dievdirbys
pavaizduoja su lelijom, tai jį nuo Antano galima atskirti pagal rūbą, Juozapas – ne vienuolis. Manęs klausia,
iš kur aš žinau, aš sakau – jūs vaikštot penkiasdešimt
metų į bažnyčią, bet jums neįdomu, niekad to neklausėt – niekas to nepasakojo.
Dar XVII a. visų šventųjų gyvenimai buvo aprašyti.
Visa Europa juos turi, pas mus gali rasti tik specialiame
knygyne, specialioje lentynoje, ir tai nežinia. Gal specia
listai ir įsigyja. O čia rašyta paprastiems žmonėms. Tai
to ir trūksta.

Tai tokių „zabovų“ visą laiką buvo aplink. Viskas dabar
vienaip ar kitaip atsišaukia.
Satyriškų elementų labai daug Jūsų kūryboje. Iš gyvenimo imate ar charakteris toks?
Na, visko būna gyvenant. O be juoko irgi neišeina.
Visos tos pasakos apie velnius juokingos, ir žvejas, ir medžiotojas buvau, irgi visokių pasakėlių prisiklausiau. Žinot, kai susirenka medžiotojai ar žvejai – pripasakoja visko. Visa tai ir atsispindi. Nuo vaikystės mėgstamiausias
eilėraštis buvo „Seku seku pasaką, vilks prarijo ašaką,
aš ant tos ašakos atsistojau, pamačiau bažnyčią“. Arba
šiaip jau ne mūsų liaudies pasaka „Ropė“, bet pavadinau „Lietuviška ropė“: ropei ištraukti neužteko vieno,
tai pasišaukė bobutę, neužteko bobutės, tai pasišaukė
visą šeimyną ir pagaliau išrovė ropę. O mes raunam ropę
dvidešimt metų, kol neatvažiuos koks nors ir neišraus.
Tai ir visas humoras, truputį verkti norisi. Arba yra tokia
pasaka, kurią, manau, auksinėm raidėm reikia iškalti ant
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Seku seku pasaką. Karpinys, 1997, 39x66.
Velnių malūnas. Karpinys, 2000, 95x53.
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Virė virė košę. Karpinys, 2000, 37x64.
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Seimo durų. Tokia lietuviška pasakaitė, kaip ją kitaip išgirsi, suprasi ir kaip čia kitaip paaiškinsi – kai du lietuviai turi
skirtingas nuomones. Na, tiesiog idealus variantas Lietuvos situacijai paaiškinti. Tai pasaka apie vištytę ir gaidelį. Tai va, skundėsi vištytė, kad akytę išmušė gaidelis...
gaideli, gaideli, kodėl tu vištytei akelę išmušei, todėl, kad
lazdynas suplėšė kelnes, lazdyne, lazdyne, kodėl tu kelnes suplėšei gaideliui, dėl to, kad ožka pagraužė, ožka,
ožka, kodėl tu pagraužei lazdyną, dėl to, kad piemuo
neganė, piemuo neganė dėl to, kad šeimininkė neiškepė
raguolių, raguolių neiškepė dėl to, kad kiaulė tešlą išvertė, kiaulė tešlą išvertė dėl to, kad vilkas nusinešė paršiuką... Ir taip toliau. Kalto nėra. Užmiršti ir tą vištytę, ir jos
išmuštą akį. Tai visas gyvenimas pas mus toks, kaltų niekada nebūna. Ar reikia dar kokio kitokio humoro? Arba
pasaka, kaip išėjo tėvelis į mišką, šovė šovė tėvelis, paskui motinėlė šovė šovė ir taip pavaizduota mažėjančia
tvarka, tas pats šautuvas, ta pati šeimyna. Taigi čia sadizmo seansas! Visa šeima sėdi ir valgo virtą pelėdą! Kitoms
tautoms kyla klausimas: ar galima valgyti pelėdą? Kiti

Taika. Karpinys, 2000, 32x46.

Kaminkrėčiai. Karpinys, 2004,45x90.

verkia šioje vietoje, o mes juokiamės. Kuo ne humoras?
Taip kad humoro nereikia toli ieškoti, jis pats savaime ateina. Tai aš tų pasakų siužetus ir iškarpau. Arba šarkelė
varnelė: du namuos, du kapuos, du pinigus skaito, du
zuikius vaiko, du nuskendo ežere, du ant kranto rauda.
Taip kad tokių dainelių ar pasakų daug. Štai šį paveikslą
vokiečiai nusipirko: „Šalia kelio vieškelėlio gyveno Šaltyšius“. Vokiečiai klausia: tai kaip jis girtas vairavo? Aiškinu,
kad girtas arklį vairavo, tai vežimas sulūžo po baliaus –
anei skripkos, anei pyragėlių. Vokiečiai galvojo, galvojo ir
nusipirko. Ne mano sugalvotas tas humoras. Džog džog,
japonai pakraupo pamatę ožių galvas. Na, sakau, tokia
pasaka – vilkas suvalgė ožį. Sakau, liko tik nagai ir ragai.
Jiems labai kraupu. Va šitas karpinys pagal dainelę „Virė
virė košę vaikai atsilošę, mergos kepė silkę ir visą susmilkė“ visiems labai patinka. Yra daug tokių pasakėlių,
pvz., štai iškarpiau karpinį pagal motyvą „Kai aš mažas
buvau – šile ožius ganiau, mergos manęs nepažino, oželiu vadino“ – irgi linksma dainikė. Teko ir man gyvulius
paganyti, didžiausia šventė būdavo, kai suvaro gyvulius
Linkuvoje rytais. Ten prie Linkuvos lygumos tokios. Ant
kalniuko užlipi – tai akys nustoja matyt, kiek aplink visur
matosi, tai ir ganai po tuos laukus karves. Per pietus prigeni prie Linkuvos, moterys pamelžia, vėl į pievas arčiau
kūdros, kad pasimaudyti galėtum. Kiekviena šeima, kuri
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Kukučiai. Karpinys, 2008, 35x65.

Japonų Kabuki teatras.
Karpinys,2006,16x28.
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atiduoda karvę, turėdavo ganiavas. Jeigu už save ganai – ganai
už dyka, o jeigu už kažką – tai vieną rublį gauni. Įsivaizduojate,
kiek per vasarą rublių priganydavau tenai... oho ho! Į naktigonę
tėvai jodavo, senelio buteliuką iš po akmens išsitraukę. Suvaro
visas kaimas arklius – nedaug jų, apie „desietką“, mes su pusbroliu irgi jojam, seilę varvinam, – išgerti niekas neduoda, prie laužo
pamiegoti mums didelė pramoga. Tai viskas ir kūryboje atsispindi. Aišku, nestovėjau kaip Baltušis, karvės mėšle kojų nešildžiau,
bet gyvulių ganymas su botagu ne iš paveiksliukų – iš gyvenimo.
Kartais pagalvoju, nors vienai dienai vaikiukus į tokią stovyklą, tai
jie visai kitaip į gyvenimą pradėtų žiūrėti. Kitaip suprastų.
Beveik visi rajonai turi kultūros centrus. Kaunas turi ir etninės kultūros centrą, Šiauliai turi „Aušros“ muziejų su salėmis
tautodailei. Vilniuje tik ŠMC, dabar „Fluxus ministerija“ atsidarė. O kur tautinis menas galėtų rasti pastovią vietą? Ačiū
Dievui, Dainų šventės retsykiais vyksta, bet čia jau valstybinė
tradicija, kitaip jau negali būti. Tada, – kur tie tautodailininkai,
kur tie tautodailininkai? Atbėga, sudeda – žiūrėkit. O pastovios
vietos eksponuoti savo kūrybą nėra. Jau septyneri metai kalbama apie amatininkų namus, na, Ventspilis, ir tas turi trobą,
kur susirinkę tautodailininkai, nereikia nė už nieką mokėti, sėdi,
dirba. Aš, pavyzdžiui, dirbtuves išlaikau iš savo pinigų. Numirtum badu, jei pabandytum gyventi iš karpinių. O Latvija tokiam
kaip aš mokėtų pinigus, gaučiau atlyginimą iš savivaldybės. Nes
vyksta pamokos, mokoma karpyti. ŠMC arba „Fluxus“, aš nesakau, irgi reikia, bet jeigu norim identitetą išlaikyti – tai ir mūsų
reikia, o jeigu nenorim – tai „fluxinkimės“. Na, nieko prieš aš
neturiu ir prieš tokį meną. Tarybiniais metais ir mes galėjom į

Dvi kultūros 1. Karpinys, 2006, 16x28.

Dvi kultūros 2. Karpinys, 2006, 16x28.

PAŽINTYS

Šv. Pranciškus. Medžio raižinys, 35x55.

ŠMC koją įkelti. O dabar tikrai dvidešimt metų tie parodų
rūmai liaudies meno nėra matę. Štai mamai septyniasdešimt penkeri, mezga pirštines, tokių pirštinių mezgėjų
Lietuvoje gal tik trys keturios. Nes Pilies gatvės „mezgėjos“ mezga tik tam, kad greičiau parduotų. O mezgant
lietuviškus ornamentus daug reikia sėdėti. Jeigu nebūtų
tokių dirbtuvių kaip mūsų, tai mama irgi greitai megztų,
o tradiciniai raštai būtų užmiršti. Kas supranta, mamos
pirštines, išmegztas tradiciniais raštais, perka, net ir jaunimas, bet vis tiek ne tokiais kiekiais, neprimegsi, kad iš
to būtų galima verstis. Hamburgo mugei teiravosi, kiek
galėtų ji numegzti. Sakau, dvidešimt, trisdešimt porų, čia
gi ne fabrikas. O jiems reikia penkių šimtų. Vieta kainuoja,
– reikia nusipirkti. Nors šiaip jau negali skųstis, ir Kaziuko
mugės pigesnės pasidarė, ačiū Dievui, kad Žemės ūkio
ministerija parėmė. Man tris šimtus už vietą sumokėti,
kai per tris dienas penkis šimtus uždirbsiu, sunkoka. Na,
paveikslus labiau pirko, bet atvirukus – vargo vakarienė.
O kokiam drožėjui, kiek jam reikia rūpintojėlių pridrožti,
kad atsipirktų ta vieta? Neužkelsi gi neįmanomos kainos.
Sostinės dienos labai gražu. Draugai atvažiuoja, sako, tik
rai kultūringa, gražu, ir Vilniaus veidas gražus.
Kaip Jūsų dirbtuvės atsirado?
Mūsų buvo septyni , kai 2002 metais pradėjome Vilniaus miesto savivaldybės Senųjų amatų ir mugių atgai-

Šv. Jokūbas ir Jonas. Medžio raižinys, 35x55.

vinimo programą. Dabar mūsų keturiolika. Patalpas nuomojame iš Vilniaus m. savivaldybės. Mano dirbtuvės-studija – kažkieno nugyventas buvęs biuras, iš pradžių buvo
panašus į bulvių rūsį. Viskas įrengta už mano pinigus, niekas nekompensavo. Nors nuomos mokestis simboliškas,
bet mokesčiai už šildymą, elektrą ir kitas paslaugas per
aštuonerius metus pakilo keletą kartų, pabrango vos ne
trigubai medžiagos. Tai, kas buvo parama anksčiau, dabar jau mus nelabai gelbsti. Kažin kiek neparduodame, o
išsilaikyti reikia, ypač žiemą. Tai štai ir iniciatyva, jeigu jos
nepalaikysi, tai gali ir žlugti.
Kokį renkatės karpinių formatą? Dažnai būna neįprastas karpiniams – didelis.
Visokio formato yra. Didelio formato karpiniai tik iš
pat pradžių buvo naujovė. Bet ir J. Daniliauskienės bei N.
Jurėnienės karpiniai-paveikslai nemažo formato. Dainų
šventės parodoje būta daug didelio formato karpinių.
Dabar karpau ir mažo formato, esu net apdovanojimą
gavęs už patį mažiausią karpinį, o štai virtuvėje stovi pats
didžiausias karpinys Lietuvoje. Realizuoju idėją pasirinkdamas tokį formatą, kokio man reikia, pagal tai, ką noriu
perteikti, bet medžiagos ažūras neturi būti nei per mažas – kiti žmonės tada net neįžiūri, kas ten pavaizduota,
nei per stambus, kad neslėgtų. Formatą lemia juodos ir
baltos spalvos kiekis. Sumažini – vienaip žiūrisi, išdidini
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– kitaip. Yra dar toks paprastas dalykas: konkursų rengėjai reikalauja, kad pateikiami karpiniai būtų vienodo formato, tad jiems specialiai šiemet visus penkis vienodus
iškarpysiu. Visko yra su mūsų Liaudies kultūros centru...
Na, tikriausiai pakritikuosiu jūsų darbdavius... Galų gale
mūsų mokytojai ir kritikai buvo priversti pasakyti, kad
karpiniai jau yra viena iš grafikos meno rūšių, o pamenu,
kaip kalbėjo – Julija Daniliauskienė atspindinti senąsias
tradicijas, o mes – nelabai... Dabar jau labai esame vertinami. Daug mūsų, karpytojų, atsirado. Ir visi skirtingi.
Apskritai, pas mus labai įdomiai skirstoma: profesionalusis menas – neprofesionalusis menas. Olandai leidžia
žurnalus apie karpymą. Viename karpytojų klube dirba
tiek profesionalai, tiek žmonės, net, „neuostę“ meno
studijų. Jeigu gerai padaryta, tai koks skirtumas – profesionalas ar ne? Tiesiog menininkas. Jokios atskirties. Štai
mano draugas japonas, kuriam dabar septyniasdešimt
aštuoneri, visą gyvenimą karpė, nebaigęs jokios dailės
akademijos. Dirba kuo puikiausiai, net naują techniką sugalvojo – tradiciją susiejo su šiuolaikinėm technologijom.
Tradiciškai japonai ir kinai karpo iš plono ryžinio popieriaus ir iš karto šešis. Jie krakmolu popierių suklijuoja, ir,
kai išpjausto, atskiria – ir išeina šeši septyni karpinukai. O
jis palieka visus sluoksnius, tik iš kai kurių kai ką išpjauna
ir gauna atspalvius. Labai ploni jų karpiniai, spalvos, aišku, – atskiras menas. Taigi kuria, mokinius ugdo ir duoną
valgo iš to. Kadangi aš esu biurokratas, tarnautojas, tai
jis man sako: kam tu dar tarnauji, jeigu gali kurti? Tai aš
jam atsakau: jeigu iš to gyventi galėčiau, tikrai neičiau į
jokias ministerijas, bet Lietuvoje viskas kitaip.
Jūs į Japoniją specialiai važiavote, mokytis? Nuostabus Jūsų ciklas japoniškais motyvais.
Ne. Japonijoje vyko „Litexpo“ paroda. Festivalyje
„Baltica“ mes su Birute Janavičiene kartu buvom įsikūrę, ėjo komisija, kuri atrinkinėjo tautodailininkus važiuoti į tą parodą. Kaip Japonija be karpinių? Pamatė mūsų
darbus ir pakvietė. Birutė juostas eksponavo, o aš karpiau atsisėdęs prie paviljono. Parodė mane per televizijos laidą. Tada atėjo pas mane žmogus, prisistatė, kad
jis yra japonų meistras. Taip ir pradėjome bendrauti. O
visi mokymai, parodymai – vėliau, daug jis yra prisiuntęs
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videomedžiagos apie įrankius, apie technologijas, bet
sunkoka tai pritaikyti. Vis dėlto lietuvių karpymo specifika visai kita, kaip ir kiekvienos tautos, popierius visai
kitoks, man suklijuoti nesigauna, nes, kai suklijuoji, popierius nebenusiima, žodžiu, daug visokių niuansų. Aš
prieš karpydamas kiekvieną darbą nusipiešiu, o japonai
naudoja lekalus. Japonai savo darbus tiražuoja. Jų ir ornamentika kitokia. Pasidaro fono ar gėlytės lekalus ir
tiražuoja. Mano piešinys dažniausiai būna iš vienos linijos. O jie purškiamais dažais užpurškia. Ir pjausto jie visai
kitaip – per skylę, turi tokias lentas. Mes rėžiam, o jie su
ilgais aštriais peiliukais tiesiog pjauna. Kolega Nagojoj
mano darbų parodėlę surengė, o aš vis jo darbus savo
dirbtuvėse eksponuoju. „Sostinės dienose“ vieną dieną
paskirdavau Japonijai: turiu videomedžiagos, tai supažindindavau vilniečius su japonų karpymu.
Jūsų karpiniuose visko daug: ir gėrio, ir blogio, ir humoro, vis dėlto, kaip ir pasakoje, galima sakyti, figūruoja
laiminga pabaiga?
Dėl ko kuriama? Dėl to, kad viskas būtų gerai. Kuri
pasaka blogai baigiasi? Vis tiek baigiasi žodžiais „ir aš
ten buvau, alų midų gėriau, iš burnos varvėjo, burnoj
neturėjau. Ir ilgai, ir laimingai gyvenom“.
ACQUAINTANCES

“And they Lived Happily Ever After…”
Beatričė RASTENYTĖ talks to the master
of paper cutting, Klaidas NAVICKAS
The title of the interview is a frequent Lithuanian fairy
tale ending indicating the happy end of a story. The title is
chosen because the paper cutter Klaidas Navickas has made
many cuttings based on Lithuanian folk fairy tales, songs,
riddles and proverbs. Klaidas Navickas is a paper cutter of
a younger generation, whose cutting style differs from the
traditional style, substantiated by the famous Lithuanian paper cutter Julija Daniliauskienė. Her cutting style was based
on ornaments characteristic of Lithuanian folk art. Navickas’
cuttings have a plot. They have been criticized by the folk
artists community in the past, but have now been accepted
as different and original. Navickas shares details of his creative process and some issues to do with folk art.
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Kalėdų personažų paieškos folklore
Vida ŠATKAUSKIENĖ
Suinteresuotųjų darbo grupėje svarstydami apie Kalėdų Senelio įvaizdžio formavimo kelius priėjome prie
išvados, kad galimos dvi rekonstrukcijos kryptys – istorinė-etnologinė (besiremianti istoriškai susiklosčiusia,
dokumentais paliudyta šv. Mikalojaus personažo plitimo
ir vietinių persirengėlių paprotine tradicija) ir mitologinėfolklorinė (kurios pamatas – mitiniai vaizdiniai, tikėjimai,
liaudies dainų ir pasakų atspindžiai). Ties pastarąja ir norėtųsi kiek stabtelėti, drauge turint tikslą ne tiek nagrinėti ar pateikti naujų interpretacijų, kiek priminti ir sutelkti
Kalėdų Senelio vaizdinį apibūdinančius ar prie jo priartinančius faktus, kuriuose ką nors galėtume užčiuopti apie
jo išorę ir funkcijas (todėl dar kartą siūlome prisiminti ir
papročių fragmentus, kuriuose aprašoma personažo apranga, atributika ir veikimas – kad būtų paranku pasinaudoti besiimsiantiems kurti šį įvaizdį).
Kad ir kaip dabarties kartoms (tiek mažiesiems, tiek
vyresniems, ypač susirūpinusiems čia išsikeltu uždaviniu
– išlukštenti Kalėdų Senelio pavidalą) būtų apmaudu,
klasikiniuose liaudies kūrybos paveldo pavyzdžiuose –
dainose, pasakose, sakmėse ir pan. – taip įvardyto personažo nėra (tai pabrėžė ir dr. Bronė Stundžienė LLKC
surengtame seminare apie Kalėdų Senelio įvaizdį). Vis
dėlto nuo ko atsispirti – esama.
Kaip žinome, žiemą, ypač iki Kalėdų – metas, kai buvo
sekamos pasakos (tikriausiai, kai kur – darželiuose, mokyklose ar namuose – to tebesilaikoma ir dabar). Jos ir
pačios žiemos baltai sidabruotas fantastiškas peizažas,
trumpos dienos ir baugi nakties, tamsos apsiaustis mažųjų gyvenimus pripildydavo paslaptingumo, nuojautų,
stebuklo laukimo. Susitikimui su įsivaizduojamu, mitiniu,
anapusiniu pasauliu vaikas būdavo psichologiškai pasirengęs, todėl paslaptingos, pasakiškos ar mitinės būtybės (kokia ir yra Kalėdų Senelis ar Senelis Kalėda) pasirodymas labai natūralus (nepaisant istoriškai vėlyvo Kalėdų
Senelio įsitvirtinimo tradicinėje terpėje). Kokį sakytinės
kūrybos veikėją galėtume įvardyti kaip vieną iš galimų
prototipų, priartinančių prie Kalėdų Senelio vaizdinio?
Vienas ryškiausių pretendentų į jam artimą personažą
būtų žiemos karalius Šaltis (kai kurių tautų manyta, kad
Žiema yra Šalčio pati). Pasaulio dalis, su kuria jis susijęs –
Šiaurė, Žiemiai.
Lietuviai Šaltį vaizdavosi kaip žmogaus pavidalo būtybę, vykdančią savo paskirtį – šaldyti. Tačiau iš jo laukta ne tik grėsmių, bet ir pagalbos, paslaugų, dovanų.
Žmonės manė, kad šaltį žiemą Dievas atsiunčia, idant
nutiestų tiltus-kelius per upes ir ežerus, kad oras būtų
sveikas, sausas, išsivalytų nuo drėgmės ir drugio (dabar

sakome – virusų). Žiemą viešpataujantis šaltis garantavo derlių, tolesnę metų tvarką ir darnią jų tėkmę: Jei
sausio pradžia šalta ir graži – lauk gerų metų; Šaltos Kūčios – visi metai geri; Kad žiemą papleškina šaltis – geresnė vasara, be lietų.
Norėdami įsiteikti, pasiekti santarvę, palenkti savo
naudai, kaip ir kitas grėsmingas žiemos būtybes – vėją,
vilkus, žmonės Šaltį kviesdavo Kūčių vakarienės. Išėję į
lauką šaukdavo: „Šalti, šalti, eik Kūčių valgyt!“, skirdavo
jam pirmą kūčios – apeiginio kruopų valgio – šaukštą.1
Iš pasakų išryškėja svarbi, Šalčiui būdinga savybė –
tam tikras teisingumo vykdymas (tai taip pat priskirtina
mitinei būtybei ar net dievybei). Gerieji už tinkamą, pagarbų elgesį, ištvermę apdovanojami, o blogieji pamokomi, baudžiami – sušaldomi. Antai Šaltis išgelbsti pamotės
raganos žiemą į mišką uogų pririnkti išvarytą podukrą:
dėl jos gero būdo duoda šilumos, atsiranda uogų, ir mergaitė jų prirenka pilną krepšelį („Našlaitė ir Šaltis“2). Podukrai, šaltyje išsiųstai rūbų tvenkinyje velėti, Šaltis dovanoja šiltus kailinius, o pamotės dukrą, tyčia dėl dovanų
išleistą tų pačių darbų dirbti, sušaldo („Šalčio kailiniai“3).
Dovanojimo ir atlygio už nuopelnus motyvas ypač ryškus
pasakose apie Šaltį ir žentą ar vyrą, sumaniusius atsikratyti uošvės ar pačios, žiemą išgabenusius jas į mišką
(„Apie šaltį“, „Apie šaltį ir bobas“, „Šalčio dovanos“, AT
480 4). Viename pasakos variante („Kaip šaltis babelį apdavanaja“5) spaudžiant smarkiam šalčiui prie akmens prisiglaudusią bobelę kelis kartus lanko didelis ponas (pats
Šaltis) ir teiraujasi, ar šioji nešąla. Išgirdęs ramų, tinkamai
aplinkybes suvokiančios moteriškės atsakymą („Šųla, panuliuk, kaipgi nešųla: ja darbas, ja laikas, tegul šųla sau
sveikas“), apipila ją dovanomis: apvelka kailiniais, apauna kojas, apriša nuometu, duoda sūrio valgyti, įsodina į
karietą ir dar duoda maišą pinigų. Kaimynę, kuri nenorėjo
kęsti šalčio, keikėsi ir plūdosi – sušaldė. (Plačiau apie Šaltį
– Šatkauskienė, V. 6).
Minėtame seminare B. Stundžienė pateikė dar keletą
Šalčio „buvimo“ tautosakoje paliudijimų. Vienas jų – sak
mė apie žmogaus susitikimą su trimis personifikuotomis
mitinėmis būtybėmis – Vėju, Saule ir Šalčiu („Saulės, šalčio ir vėjo ginčas“, AT 298A*). Kitoje pasakoje („Šalčio
dovanos“, AT 564 7) pražydusius žmogaus grikius Šaltis
sušaldo, herojus pasiryžta atsiteisti, suranda Šaltį girioje, ledų kalne ir ten susikuria ugnį. Prašydamas atleidimo
Šaltis (jo pavidalas nusakomas taip – „ne žmogus ir ne
žvėris“) jam dovanoja stebuklingus krepšius, iš vieno jų
pasipila gėrybės, kokių tik žmogus užsigeidžia (gausybės
rago atitikmuo).
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Kokių duomenų turime apie Šalčio išorę? Pasakose,
sakmėse (lietuvių ir ypač pasitelkus mums giminingą
baltarusių medžiagą; kaimynų slavų ši būtybė vadinta
Maroz, Ziuzia, Ledziany Dzed 8) jis apibūdinamas taip:
dažniausiai tai senas žilas senelis su ilgais ūsais ir barzda,
kurie, kaip ir plaukai – šerkšnoti (kartais vietoj ūsų ir barzdos jam būna nutįsę varvekliai, nosis nuo šalčio raudona
ar mėlyna). Apsivilkęs jis esąs sniegine sermėga, gali pasirodyti ir basas, be kepurės. Kartais Šaltis pavadinamas
ponu ar ponaičiu. Galvojant apie šiuolaikinę personažo
interpretaciją, mano manymu, galima būtų atsispirti nuo
to, kad jo apranga šviesi, balta, žėrinti sidabru, tarsi sniegas ar šerkšnas saulėje. Jei jis ponas, vadinasi, apsivilkęs
puošniais, iškilmingais drabužiais, paminėtas viršutinis
rūbas – sermėga (yra išlikę ir dabartinėse tautinio kostiumo rekonstrukcijose panaudojamos įvairaus sukirpimo ir
silueto liaudiškos sermėgos, kurių pagrindu galėtų būti
modeliuojama ir Kalėdų Senelio apranga).
Tai, kad jis – vyresnio amžiaus senelis, atitinka ir dabartinių vaikų įsivaizdavimą. Be to, toks vaizdinys natūraliai
siejasi ir su senąja pasaulėžiūra, kuriai būdinga pagarba
senoliams, įkūnijantiems nuoširdumą, gerumą, išmintį ir
žinystę. Ūsai ir ypač barzda – daugelio pasakų personažų stebuklingų galių simbolis. Tikrasis ar įsivaizduojamas
pasakų senelis, vaiko suvokimu, yra kitoniškas, ryškiau besiskiriantis nuo jo paties negu bendraamžiai ar tėvai, jis –
tarsi gyvas, daugiau ar mažiau apčiuopiamas ryšys su praeities kartomis, protėviais ir vos numanoma, nujaučiama
anapusybe (šventumu, amžinybe, pomirtiniu pasauliu). Jo
kitoniškumo, stebuklingumo, matomų ar simbolinių požymių reikėtų paieškoti visame pasakų lobyne.
Priedainis kalėda (jo atmainos ir plėtiniai – oi kalėda da
kalėda oi kalėdos kalėdėlės, oi tai kalėdos do kalėdzienės
ir pan.) – neatsiejama advento–Kalėdų laikotarpio dainų
dalis. Turint omenyje, kad tai labai senas apeiginis paveldas, kuriame matyti archajinio mitinio pasaulio įspaudai,
žodis kalėda, panašiai kaip neretai šalia jo pasirodantys
lėliu, leliumoj (pavyzdžiui, vai lėliu lėliu, kalėda), galėtų
būti senųjų dvasių, mitinių būtybių ar dievybių transformuotų vardų reliktai.
Esama pluošto dainų, kuriose minima ir antropomorfizuota būtybė Kalėda (arba šventa Kalėda). Apie jos išorę
mažai tepasakoma (pažymima, kad apsiavusi margais ar
mediniais čebatais), bet apibūdinama, iš kur ir kaip ji atvyksta, ką atveža. Dainų tipo „Oi atvažiuoja šventos Kalėdos“ (Kl 323) pavyzdžiuose ji atvažiuoja vežimu – auksiniais, gelažių, ąžuolų, kaustytais ratais, mojuodama diržų,
šilkų botagais („išvirkštiniuose“, bernams skirtuose posmuose – moliniais ratais, virkščių, virvių botagais), taip pat
„nauju važeliu, šyvu žirgeliu“, „žirgais kinkytais, gražiai
rėdzytais.../ gražiai užkloci ir pabalnoci“. Atvyksta iš toli,
„per aukštus kalnus, per žemas klonis“, „per žalias girias,
per lygus laukus“ (dainininkės pastaba: „Minimi kalnai ir
klonės – tai savaitės. Jeigu Kalėdos bus už savaitės, tai sakoma: už vieno kalno, už vienos klonies arba dviejų“. 9
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Kalėda atveža dovanų ar siūlo pirkti: mergoms – baltų
perlų, prausylų, balto muilalio, baltų perynų, žalio vynelio, bernams – juodų anglių, černylų, juodo deguto. Kitos
įvardijamos dovanos – lašinių paltys, dešrų kartys, riešutų maišeliai, vaikams – saldainiai. Dainoje „Ajo kalėda kalėdaudama“ (Kl 367) kalėda atvažiavo „su rugių puodu,
o riešutų – du“.
Kai kuriuose kalėdotojų dainų variantuose (Kl 357,
345) pati kalėda, kalėda juoče (galėtų būti, kad kalėda
šiuo atveju reiškia kalėdotojus) atvažiuoja aukos, duok
lės – jai duodama linų, kviečių ar žąsis ir/arba mergina ar
jaunuolis, „dukrelė verpėjėlė, sūnelis kūlikėlis“ (čia persipina šio laikotarpio dainoms labai būdingi vedybų motyvai, panašiais tikslais važiuoja ir kupčiai – piršliai).
Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant iš žodžių darybos, taip pat, kaip matysime, ir iš lyginamosios kitų tautų
medžiagos, dainų mitinė būtybė Kalėda yra moteriškos
giminės (Šventa Kalėda, šventos Kalėdos, ajo Kalėda kalėdaudama).
Advento–Kalėdų dainose paminima dar keletas daugiau ar mažiau apibūdinamų mitinių būtybių, kurios sunkiai interpretuojamos (jų esama įvairių ir prieštaringų).
Tai – Juodas Kudlotas (Kl 109; iš dainų konteksto matyti, kad tai piršlių, svotų, jaunikio pajuokiamas įvaizdis,
kuriame tyrinėtojų pagrįstai įžiūrimi „ano pasaulio“, įsivaizduojami chtoniškųjų būtybių, protėvių, persirengėlių
bruožai – galva kaip puodas, kojos kaip piestos, rankos
kaip grėbliai, barzdą iškėtęs, uodega kaip šluota, geležim
kaltas, diržais apraišiotas ir pan.), karanti juoda meška
(duodanti baronkų, mėtanti saldainius; kai kuriems variantams būdingi obsceniški, erotiniai motyvai; Kl 366),
galbūt ir Kalėda juoče (jei laikytis LLDK formos juoče, o
ne joče išskiriant kableliu – kalėda, joče – kaip KAD, ir žodį
juoče laikyti juodumą akcentuojančiu pažyminiu). Vargu
ar kuo galėtume pasinaudoti iš šių charakteristikų, kurias
vienija gauruotumo, juodumo, didumo požymiai, konst
ruojant šiuolaikiniam kontekstui tinkamą Kalėdų personažą, tačiau tai liudija archajišką šių mitinių vaizdinių,
būtybių, vaisingumo dvasių kilmę ir raidą (perėjimą iš totemizmo į antropomorfizmą).10
Dainoje „Kam Kalėdos, o mum bėdos“ (Kl 362) minimas Dievulis: Mūsų kluonelyj/ Dievulis sėdi, /Oi kalėda kalėda,/ Dievulis sėdi, /Kapeles skaito /Oi kalėda kalėda…
Anot Nijolės Laurinkienės, dainų vaizdinys kalėda numatoma reikšme artimas ugniai.11 Tai, kad ši būtybė atvažiuoja iš toli (per aukštus kalnus, per žemus klonius)
ratais, atveža dovanų, primena lietuvių dainų Saulę,
atvažiuojančią variniais rateliais, masinžiniais bateliais,
ugniniais arklaliais.
Suasmenintos latvių Kalėdos (ziemas svetki – t.y. žiemos šventės) taip pat ateina per kalnus – giedodamos
tris dienas ir tris naktis. Rusų kalėdinėse dainose (koliadki) minimas personažas Koliada, kuris gimsta Kalėdų
išvakarėse, atvyksta arkliais/arklių kinkiniu, vaikšto po
kiemus ir pan.12
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Latvių, rusų, baltarusių dainų vaizdiniuose Kalėdų
šventės iš tolimos šalies ateina tiltu (jis gali būti ir vertikalus, jungiantis dangų ir žemę, dievų ir žmonių pasaulį).
Mūsų dainų ir žaidimų Jievaro tiltu taip pat ateina Kalėdos. Pasak pateikėjų, moterys grindžia tiltą per Nemuną,
kad ateitų Kalėdos arba Pavasaris (tai gali būti ir šventės,
ir su saule, šiluma, šviesa susijusios mitinės būtybės ar
dievybės). Populiaraus rusų ir baltarusių dainų tipo kalėda važiuoja ar eina ledu ir išbarsto dovanas (išla koliada
po liadu/ koliada/ Passypala koliadu, /koliada/ a vy molodcy
ne guliaite, idzice koliadu pozbiraice/ koliada...).13
Kad personažas kalėda gali būti susijęs su soliariniu
kultu,14 rodytų ir baltarusių tradicijoje ją pakeičianti
kiaulė, taip pat vadinama koliada (dobraja u ciabe sioleta
koliada – „gera tavo šiemetė kiaulė) ir laikoma zoomorfiniu Saulės pavidalu. Dainose ledu eina, kalėdas barsto
ir Koliada, ir kiaulaitė; ąžuole – pasaulio medyje – įsikuria Kalėdos, bet jame lizdą susisuka ir kiaulė, vedanti
paršiukus auksuotom pėdutėm (saulės užuomina).15
Lietuvių kalėdotojų dainose dažnas itin išraiškingas
atbėgančio nepaprasto elnio motyvas. Šio gyvūno devyni ragai, juose degančios ugnelės, kalantys kalviai tyrinėtojų siejami su saulės simbolika, „kito“, mitinio pasaulio
ar protėvių kulto atspindžiais. Tiek dainų tekstuose (Atlekia elnias devyniaragis, lėliu kalėda kalėda) bei paskirtyje (kalėdojimo daina), tiek tikėjimuose jis sugretinamas
su Kalėdom („...Vaikai, laukit, žiūrėkit per langų, atbėgs
elnias, jis bus labai gražus – baltas baltas, ir pėdukės baltos, ir uodegėlė balta, kai jis krito iš dangaus, debesys
nuplovė uodegą ir kanopas padažė (…), ir kai jis išeina
iš miško, tai tada ir būna Kalėdos“16). Šio elnio vaizdinys
(archeologiniai radiniai liudija, kad mūsų krašte poledynmečiu gyveno ne taurusis, o šiaurinis elnias), manytume,
galėtų papildyti Kalėdų Senelio vaizdinio kontekstą.
Lyginant lietuvių žodį kalėda su jam gimininga slavų
tautų sąvoka koliada, kaliada matyti ne tik jo reikšmių
įvairovė, bet ir tai, kad jis – kertinis Kalėdų – Naujųjų
Metų laikotarpio žodis, žymintis daugelį sudedamųjų
apeigų dalių. Koliada įvardijama:
1. šventės – Kalėdų diena, kai kur ir vakarienė Kalėdų
išvakarėse (mūsų Kūčios);
2. šventinė duona (kaip mūsų kūčia) arba kalėdoms
keptas paršiukas (rusų, bulgarų), kiaulienos patiekalai
(baltarusių) – dešros, kumpiai, lašiniai (Jechala koliada
po liadu, rassypala koliadu...);
3. kalėdojimo apeiga, jos dalys – koliada yra sveikintojų
vaikštynės po namus; jos dalyvių grupė; vienas iš persirengėlių personažų, apsivilkusių išvirkščiais kailiniais
(Riazanės apskr.); dovanos, atsilyginimas už kalėdojimą; per apeigas giedama daina; duoklė, aukos bažnyčiai, kurias rinko pravoslavų dvasininkai;
4. rugių pėdas, atnešamas į namus Kalėdų išvakarėse
(vadinamas ir Ded, Deduch; baltarusiai, ukrainiečiai,
rytų lenkai.);
5. pietų rusų Koliada – mitinė boba, kuri Kalėdų išvaka-

rėse (naktį) vaikšto po namus ir tikrina, kiek kas priverpė verpalų;
6. apeiginis laužas, kurį degdavo Kalėdų išvakarėse,
naktį (makedoniečiai).17 Jis galbūt galėtų būti lyginamas su mūsų blukio deginimo tradicija?
Taigi mitinė būtybė Kalėda dainose aptinkama. Ar galima jos sąsaja su soliarine simbolika leidžia ieškoti užuominų Kalėdų personažo įvaizdžiui, spręstina įvairiai. Iškilmingą jo (ar jos?) vežimą, iš užuominų galbūt ir aprangą,
kurioje turėtų vyrauti šviesos, šilumos akcentai, ko gero,
įmanoma atkurti. Tačiau ar Saulė galėtų būti Senelio Kalėdos „vidinis turinys“, verta pasvarstyti.
Trumpai prisiminkime paliudijimus apie mitinių būtybių,
artimų atkuriamo personažo įvaizdžiui, pasirodymą paprotinėje aplinkoje Kalėdų laikotarpiu (apie tai jau ne sykį
rašyta Pranės Dundulienės, Juozo Kudirkos, Nijolės Marcinkevičienės, Angelės Vyšniauskaitės, Arūno Vaicekausko
ir kt.). Šįkart susitelkime ties vizualine jų charakteristika.
Tokių, individualiai, ne kalėdotojų persirengėlių grupėje
(kurioje, kaip žinome, būdavo ožio, meškos, arklio, gervės
ir kt. kaukės), veikiančių personažų šaltiniai mini.
Daugelyje Lietuvos vietų per Kūčias, prieš susėdant
šventinės vakarienės, „ateina“ Dievulis, nešdamas
„šventas Kūčias“ (kurios, panašiai kaip slavų Koliada, yra
ir šventė, ir apeiginis patiekalas – Dievo pyragas). Kaip
žinia, Dievuliu persirengia vyriausias šeimos narys, šeimininkas, pasipuošęs išeiginiais drabužiais. Kupiškio krašte
„Prieš vakarienę kiekvienų namų šeimininkas, kaip koks
senovės vaidila, apsirengia tam tikrais apeiginiais rūbais.
Apsivelka ilgus baltus trinyčius, kuriuos seniau kiekvienas turėdavo, susijuosia juoda juosta, kokios paprastai
niekuomet nejuosi. Ant galvos užsideda tam tyčia gražiai
padarytą juodą kepurę“.18
LKŽ greta žodžio trinyčiai reikšmių – pakulinis piemens
drabužis, prastos drobės švarkas, ilgi drobiniai marškiniai ir
pan. – nurodomos ir šios: baltos storesnės drobės apsiaustas (ppr. be pamušalo), užsivelkamas ant viršutinių drabužių apsisaugoti nuo dulkių ar drėgmės (An kailinių apsivilko
trinỹčiais ir išėjo Dsm.; Šiaulių apylinkės linų sėjėjas apsivilkdavo ilgą sermėgą ar trinyčius, nes norėta, kad linų pluoštas būtų ilgas ir geras rš), milu aptraukti kailiniai. Manau, tai
duoda peno rekonstruojant iškilmingus drabužius. Atkreiptinas dėmesys, kad apranga šviesi, balta. Tekste akcentuota įspūdingai tokią aprangą juosianti juoda juosta ir juoda
kepurė reikalinga kostiumo specialistų komentarų.
Aukštaitijoje minimi ir tiesiog Kalėdų Seniu, Seniu Kalėda, Kalėdų Daduliu (tarmiškai – dėdulė) ir pan. vadinami personažai (anot A. Vaicekausko, tai vėlyvas reiškinys,
paplitęs dėl Balio Buračo ir Antano Mažulio straipsnių
įtakos),19 susiję su namų lankymo ir linkėjimo tradicija bei
žmonių (vaikų ar jaunimo) virtinės vedžiojimu po kaimą,
atvedimu į vakarėlius („Avinėliai“, „Švykštas“, „Varmasa“, kt.). Informacijoje iš Anykščių r. Kurklių ap. Pilviškių k.
taip aprašoma jo išvaizda: „Žmogus apsirengdavo išvirkščiais kailiniais, susijuosdavo rankšluosčiu, prisilipdydavo
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linų barzdą, ant nugaros prisitaisydavo kuprą, paimdavo
krepšį, lazdą ir eidavo iš vieno namo į kitą“. Įdomu, kad
jo prisistatymas primena vestuvių oracijas ir kalėdinių dainų tekstus: „Aš – Kalėda, atėjau iš ano krašto, kur miltų
kalnai, medaus upės, alaus ežerai, saldainiais lyja, baronkom sninga, nešu skarbų pilną terbą, laimę, derlių ir kitokį
labą…“, mergelėms jis sakosi atnešęs „prausylų“, „bielylų“ ir kt. gėrybių.20
Dusetų krašte vaikus „tarmaso“ vedžiojantį Kalėdą (tai
buvęs kaimo kerdžius ar kitas vaikų mėgstamas senelis) B.
Buračas aprašo taip: „…Dėdulis apsivelka baltais [! – V. Š.]
kailiniais, ilgumo ligi kelių. Pasmakrėje prisitaiso didelę lininę barzdą. Rankon nusitveria ilgoką lazdą – pagaikštį“.21
Apie Panevėžį Kalėdų Dadulį vedžiojo vaikinai: „Apvelka
vyrą išverstais kailiniais. Ant nugaros uždeda sėtuvę, o ant
sėtuvės – pagalvį. Kiti vyrai jį veda į vakaruškas“.22
Kuo nors sujuosti versti kailiniai, lazda ar krivūlė, krepšys ar terba, „senumo“ požymiai – kupra, lininė barzda,
rečiau ir ūsai – tai dažniausiai minimi kaimiškojo Kalėdų
Senio, išaugusio iš persirengėlių tradicijos, atributai. Kaip
tie patys kailiniai galėtų atrodyti priimtiniau šiuolaikiniam
skoniui – fantazijos dalykas.
Esama duomenų apie iš sniego nulipdytą būtybę –
senį ar bobą. J. Kudirkos teigimu, jeigu būdavo atodrėkis,
vaikai būtinai lipdė Kalėdų senį (diedą, bočių…) – antrą
dieną, rečiau pirmosios vakare, o Marijampolės apylinkėse – ir prieš šventes. Aplink jį žaisdavo, jį sveikindavo.
Alovės apylinkėje Kalėdų Senelis nuo senio besmegenio
skyrėsi tuo, kad buvo su linų plaukais, ūsais, per liemenį sujuostas virve.23 Tai, kad ši būtybė gimininga kitoms
iš šiaudų, skarmalų, kitų medžiagų pavidalą įgyjančioms
būtybėms (Morei, „Rugių dziedui“ ir kt., taip pat minėtai
baltarusių rugių pėdu „įpavidalintai“ būtybei Koliadai),
galėtų būti apie archajiškesnę šio personažo kilmę.
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CURRENT AFFAIRS IN ETHNIC CULTURE

In Search of Christmas Characters
in Folklore
Vida ŠATKAUSKIENĖ
Out of the two possible ways of reconstructing the image of Father Christmas, historical-ethnological and folkloric-mythological, Šatkauskienė chooses the latter. She collects and interprets data on his appearance and function.
Although Father Christmas doesn’t exist in the Lithuanian
folklore (songs, fairy-tales, stories, etc.), one can draw on
images of his “forerunners” or resembling creatures, their
functions as well as the space and time in which they were
active. The fairy tale character Šaltis (Frost) is one of them.
He is usually depicted as an old man with a long and frosty
moustache and beard wearing a snow jacket (sometimes
Šaltis is called mister or master). Šaltis’ function is not only
to freeze, but also to implement justice, that is, to reward
the good and punish the bad.
Kalėda or šventa Kalėda (saint Kalėda) is another character evoked in refrains of Lithuanian advent-Christmas
songs: „kalėda, oi kalėda da kalėda, oi kalėdos kalėdėlės“.
The plots of such songs feature Kalėda arriving in gold, iron
or other carriage and bringing presents. In some versions
of Christmas parties (Kl 357, 345) kalėda, kalėda juoče is portrayed as coming for a sacrifice or tribute. Other mythical
creatures are also mentioned, fosuch as Juodas Kudlotas
(Hairy Black) or a black bear. They bear witness to their
archaic nature, to the transition from totemic to anthropomorphic belief and their relation to the chthonic world.
Some researchers’ conclusions (N. Laurinkienės) and comparative material from other cultures suggest a relation of
Kalėda character with the solar cult.
Archaic images surviving in folklore and customs and
beliefs related to Christmas make it possible to associate
the Father Christmas figure that escalated at the end of the
19th and the beginning of the 20th c. with mythical creatures
of previous times. Therefore, it would be appropriate to
use that cultural heritage to help develop a contemporary
image of Father Christmas.
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Kalėdų Senelis – mūsų ar ne mūsų?
Eglė PLIOPLIENĖ
Vartus į pasaulį atvėrusi nepriklausomybė žaibo
greičiu keitė gyvenimo būdą. Ramų Lietuvos gruodžio
mėnesį užtvindė komercinė, iš Europos ir Amerikos
atnešta Kalėdų karštinė, jau nuo lapkričio pabaigos didžiųjų ir mažesniųjų miestų aplinką pavertusi blizgančiu pardavimų ir išpardavimų rojumi. Užsienio verslininkai ieškojo naujų rinkų ir rado jas – posovietinės
mažosios valstybės tam kuo puikiausiai tiko. Ramios,
kuklios, giliausias prasmes turinčios Kūčios ir Kalėdos
tik kaimuose pasiliko tokios pačios: žinia, ten dar nepastatė didžiųjų prekybos centrų...
Šventės puošybos reikmenys, dovanos, gausybė
reikalingų ir nereikalingų daiktų, anglakalbė Kalėdų
muzika ir Santa Klausas rėkte rėkė: mes čia atėjom,
mes atnešėm Kalėdas! Tarytum tų Kalėdų Lietuvoje
niekuomet nė būti nebuvo...
Suomiai, seniausiai suvokę stipraus ir įtaigaus Kalėdų šventės personažo – Kalėdų Senelio – reikšmę bet
kokiai reklamai, buvo ypač aktyvūs. Vilniuje įsteigę ne
vieną savo verslo įmonę, jie šiuo personažu sumanė
užburti, privilioti patiklius, naivius mūsų krašto žmones – esą tik jų Kalėdų Senelis esąs tikras, taigi ir jo
diktuojamas gyvenimo būdas esąs pats tikriausias.
Kalėdų laikotarpis prasidedąs jau lapkričio pabaigoje, ir skelbiamas tada, kai Suomijos Kalėdų Senelis
atskrenda į Lietuvą. Naiviai tikėdami Kalėdų pasaka
ir tuo, kad svetimtaučiai veikia vedini vien gerų norų,
mūsų valdininkai visapusiškai talkino naujos kultūros
nešėjams. Vilniuje buvo surengtos pirmosios Kalėdų
Senelio sutiktuvės.
Naujasis Kalėdų senelis su nauja kultūra į Vilnių
buvo atskraidintas 1997 m. Surengti Kalėdų Senelio
sutiktuves Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros skyrius pavedė tuometiniam Etninės veiklos centrui. Tada
ir kilo būtinybė savęs ir kitų paklausti: ar mūsų kultūra
turi Kalėdų Senelį? Ir koks jis yra? Dainose minimi Kalėdos ir Kalėdienės personažai paakino remtis folkloro
medžiaga, suteikti progą Kalėdai, o gal ir Kalėdienei
pasirodyti viešumoje, diplomatiškai sutikti atvykėlį
svečią, tuo teigiant visuomenei: taip, mes turim savo,
lietuvišką Kalėdų Senelį.
Koks galingas fenomenas yra tikėjimas! Susidaro
įspūdis, kad tauta „lyg netyčia“ verčiama manyti,
kad mes neturim, mes negalim, todėl, vadinasi, esam
niekas. Kultūros kolaboravimas paprastam žmogui

Mūsų Kalėda. 2003 m. Nuotrauka iš VšĮ „Kalėdų Senelio paštas“ archyvo.
Suomijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje
Timo Lahelma sveikina į Vilnių atvykusį suomių Kalėdų Senelį, o lietuvių
Kalėdų Senelis juos globoja. 2006 m. Viktoro Kapočiaus nuotrauka.
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Senelis Kalėda Vilniaus aerouoste dainuoja kartu su vaikų folkloro ansambliu „Dolija“ (vadovė Vilija Vaitkienė). 2009 m.

dažnai yra nesuvokiamas. To tik ir trūksta užguitai
tautai, ką ir sakyti – pabudome ir kelkimės, tarpais
panašu, kad, nemigos iškankinti, keltis nebenorim,
kurti nebenorim, prašymas vienas: duokit ramybę...
Nedėkingos Kalėdų švenčių tradicijų raidos aplinkybės! O ką daryti – arba esam, arba ne. Vaikui pirmasis poelgių vertintojas – Kalėdų Senelis, jis sukloja
pamatus daug kam, kas galvelėje suksis paskui – sava
ar svetima kalba („tikrasis“ Kalėdų Senelis kalba angliškai...) jis kalba, savas ar svetimas kraštas („tikrasis“ atskrenda iš svetur, ten daug dovanų, ten stebuk
lų kraštas...) svarbesnis, savi ar svetimi drabužiai, net
virtuvė (raudonas vėliavas primenantis raudonasis
„tikrojo“ apsiaustas, į šventės šurmulį išlydintis, patį
skaniausią Amerikos gėrimą kokakolą reklamuojantis
karavanas). Kas raudona, kas nemūsiška, tas ir gražu? Taip gražiai užslėptą agresiją kur bepamatysi...,
o švenčių blizgučiai paslepia giliąsias Kalėdų šventės
papročių, šventės personažų, įvairių šventėje įpras-
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mintų simbolių reikšmes, juk niekas gatvės šurmulyje
neaiškina, kad blizgieji burbulai – tie patys kvapnūs,
raudonskruosčiai obuoliai, tik be kvapo, be viduje
esančios sėklos, iš kurios pasaulio medis išauga...
Tikėjimo ir pasitikėjimo garantai perkeliami į komercializuotą svetimtaučių kultūrą...
Ką gi, tokie dalykai stimuliuoja laisvės siekį – jau pirmose Kalėdų Senelio iš Suomijos sutiktuvėse 1997 m.
pasirodė ir lietuviškasis Kalėda – su lino apsiaustu, krivule nešinas, tikra barzda pasipuošęs. Įspūdį padarėme
kaip mat: kitais metais ne kokį mažiuką, o didelį, stambų Kalėdų Senį suomiai atskraidino...Bet jau tąkart ir
mūsiškis nepasidavė, į Vilniaus Rotušės aikštę galybę
miestiečių sukvietė, skardžiu balsu drauge su puikiais
vaikų folkloro ansambliais Kalėdų šventės laikotarpio
dainas dainavo, tad kitais, 1999 m., suomiai savo Kalėdų Senio nebeskraidino visai... Tuomet mūsų Kalėdų
Senis su sraigtasparniu iš tolimosios Lietuvos šiaurės
atskrido, Vilniaus Vingio parke nusileido. Tiesa, tais
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metais uraganas Anatolijus privertė
keisti renginio datą. Nepaisant to,
Kalėdų Senelio sutiktuvės buvo sėk
mingos. Jį pasitiko daugybė Lietuvoje atsibudusių, įvairiais drabužiais
apsirengusių, su Kalėdienėmis ar be
jų Lietuvos Kalėdų Senelių. Saldainiai
vaikams, daug džiaugsmo, dainų ir
juoko žalioje Vingio parko pievoje!
Ypač buvo žavus, visus nustebino
Čepkelių raisto Kalėdų Senelis, atvykęs, beje, su savąja Kalėdiene. 1999
m. buvo pasiūti ir pirmieji tikrieji Senio Kalėdos kailiniai – su etnologais,
mitologais sutarta, kad tokiems kailiniams visokiausių žvėrelių kailelių
reikia, mat taip Kalėda įgyjąs jų visų
savybes, vadinasi, toks vaikų norus
labiau suprasti, pagalbon ateiti galėsiantis...
2000 ir 2001 m. sutiktuvės vyko
Katedros aikštėje, 2002 m. – Vilniaus „Akropolyje“, nes tais metais
šis parduotuvių milžinas buvo pagrindinis Kalėdų šventės sostinėje
rėmėjas. 2003 m. Kalėdų Senelio
sutiktuvės buvo surengtos Rotušės
aikštėje, viešoje erdvėje ji buvo paskutinė, nes, Vilniaus savivaldybės
Kultūros ir meno skyriaus manymu,
reikia rengti Kalėdų eglutės įžiebimo, o ne Kalėdų Senelio sutiktuves,
kaip skelbiančias Kalėdų švenčių laikotarpio pradžią. Data slankiojanti,
neapibrėžta, priklausoma nuo komercinių veiksnių, nors Vilnius vis
dar išlieka Kalėdų šventės rengimo
miestiečiams kelrodžiu.
2004 m. Senis Kalėda dalyvavo
„Topo“ centro Kalėdų Senelių rinkimuose – tarp raudonai aprengtų
Kalėdų Senelių kaip nors išskirtas jis
nebuvo. Vilniaus miestiečiai tenkinosi eglutės įžiebimu ir ta proga surengtu koncertu. Dar po metų koncertui pakviesti užsieniečiai buvo lyg įrodymas, kad
mes ir vėl negalim, mes neturim... Taigi ir eglutės įžiebimas tautinės savasties nebeteigia.
Pagarba Suomijos ambasadai Lietuvoje! Jau septynerius metus kelioms dienoms į Lietuvą atskraidinamas Joulupukis, Laplandijos Kalėdų Senelis, tapo
pretekstu pareikšti, kad ir mes turime savo, lietuvišką
Kalėdų Senelį! Jis diplomatiškai sutinka svečią iš Suo-

Kalėdos ir Joulupukio susitikimas. 2009 m.

mijos, drauge su juo lanko socialinės rūpybos, gydymo įstaigas, darželius, mokyklas. Visiems skelbiama:
Lietuvos Kalėdų Senelio vardas yra Kalėda, po truputį
formuojasi savojo, lietuviškojo Kalėdų Senelio įvaizdis.
Kalėdai talkino, folkloro programą atliko tautiniais rūbeliais apsirengę vaikai. Gražiai pasirodė, nuotraukose
ilgam išliko Vilniaus vaikų folkloro ansambliai: „Reketukas“ (vadovė Irena Strazdienė), „Viršulis“ (vadovė
Dalia Šmatavičienė), „Dainorėliai“ (vadovė Almonė
Rakauskienė), „Dolija“ (vadovė Vilija Vaitkienė).
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džio 11 d.). Taip nuvertinama Vilniaus, Lietuvos sostinės, reikšmė,
o toks eglės įžiebimas praranda
ritualo prasmę. „Tikruoju“ paskelbtas Laplandijos Kalėdų Senelis net
lapkričio 22 d. išdygo Kauno „Akropolyje“, Vilniaus BIG-e, nieko apie
tai nežinant Suomijos ambasadai;
gražios bendradarbiavimo idėjos
subliūkšta, šįmet suomių Kalėdų
Senelis Joulupukis taip, kaip jau
įprasta, neatskrido... Tikrą Kalėdų
Senelį keičia esą tikresnis, o kuris
pats tikriausiais?
Gal ir gera tokia makalynė. Juk
mūsų Kalėdos išlieka mūsų Kalėdomis! Niekas netrukdo kurti savųjų
tradicijų pagrindu: Lietuvos liaudies kultūros centras ir VšĮ „Kalėdų
senelio paštas“ paskelbė konkursą
Kalėdų Senelio įvaizdžiui sukurti,
tikimasi, kad tai duos gerą pradžią
tinkamai įtvirtinti ir propaguoti
lietuviškąjį Kalėdų personažo –
Kalėdų Senelio Kalėdos – įvaizdį.
Šių metų spalio 22 d. minėto centro patalpose įvykusiame kultūros
ir švietimo darbuotojų seminare „Lietuviškasis Kalėdų Senelio
įvaizdis: taip ar ne?“ mokslininkų
Arūno Vaicekausko ir Bronės Stundžienės, etninės kultūros žinovų
Jono Vaiškūno, Nijolės Marcinkevičienės ir Vidos Šatkauskienės išsakytos mintys sujaudino daugelį
klausytojų. Tad mūsų kultūrai yra
vilties ne tik išlikti, bet ir kūrybingai skleistis.
Naujasis Senio Kalėdos kostiumas. 2010 m. Zigmo Januškevičiaus nuotraukos.

Tikrosios kultūros draugauja! Tarp jų nėra konkurencijos. Tie patys gilieji simbolių klodai reiškiasi
skirtingu, bet taip pat gerai skaitomu stiliumi. Tautų
kultūras vieną nuo kitos skiria raiškos būdas, stilius,
šiuolaikiškai kalbant, mada. Tauta lyg šeima: yra tėvas, yra mama, tvirtoje šeimoje „tikro“ – „netikro“
tėvo klausimo nekyla.
Deja, kultūros politikai ir komercijos projektams
nepakeliui – šįmet Kalėdų laikotarpio pradžią gerokai per anksti paskelbė Kauno verslininkai – eglės
įžiebimas lapkričio 27 d., Klaipėdos – kiek vėliau –
gruodžio 4 d., vėliausiai eglė įžiebta Vilniuje (gruo-
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Does Father Christmas belong to us?
Eglė PLIOPLIENĖ
PLIOPLIENĖ tells about traditional festivals and their
revival since the restoration of independence and about
how the image of the Lithuanian Father Christmas has
been created. The aim has been to make sure that it is
as good as the stereotypical American coca-cola Father
Christmas and as the Joulupukki imported from Lapland.
The Lithuanian Father Christmas has been and continues
to be fashioned based on the local knowledge from mythology and folklore.
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Skudučių ir trimitų sutarai Utenoje
Algirdas VYŽINTAS
Surengti pirmąjį šalies skudučių ansamblių festivalį
– drąsus ir net kiek rizikingas užmojis. Iškyla natūralūs
klausimai: kiek dabartiniais laikais turime savarankiškai
veikiančių šios rūšies instrumentinių ansamblių, koks
jų repertuaras? Atrodo, kad skudučiavimas, anksčiau
plačiai pripažintas kaip originalus nacionalinis reiškinys
kultūros ir ypač švietimo srityse, dabar vėl liko tik entuziastų – mokytojų ir tautinių ansamblių vadovų – akiratyje. Laiko pėdsakai? Archajiška atgyvena? O gal paprasčiausias nesupratimas, kad archajiška muzika nėra
primityvi, jog ta archajika gali tapti šiandieninio novatoriškumo pamatu?
Švietimo srityje (kuo toliau, tuo labiau) tenka pastebėti ryškėjančią tendenciją: šalies moksleivija dėl tautinio
ugdymo nenuoseklumo visuotinai praranda elementarius savosios muzikos suvokimo ir priėmimo gebėjimus.
Jaučiame, kad ir perspektyva miglota. Jaunimo žvilgsnis
į liaudies muziką skeptiškas arba iškreiptas. Tad ir moksleivijai itin tinkančio skudučiavimo praktika nėra nuosekli
– ji banguoja nuo vienos Dainų šventės iki kitos.
Todėl Lietuvos liaudies kultūros centro ir Utenos
kultūros centro 2010 m. spalio 2 dieną organizuotas
šalies skudutininkų subūvimas turėjo didelę reikšmę –
galėjome realiai pažvelgti į esamą situaciją, išgirsti seniai užmirštas ir naujas skudučiavimo ypatybes, visa tai,
kuo gyvena ansamblių vadovai bei atlikėjai. Svarbus ir
esminis klausimas – jungtinio koncerto klausytojai. Kiek
jų susirinks erdvioje kultūros rūmų salėje ir kaip jie reaguos į tokio pobūdžio koncertą? Tad atsižvelgiant į žanro savybes ir situaciją kur kas anksčiau iškilo festivalio
turinio, formos ir stilistikos klausimai, pavienių ir jungtinių ansamblių pasirodymo galimybės. Festivalio sėkmę
lėmė kompleksiškas jo struktūros modelis: tiesioginiai
ryšiai su ansamblių vadovais koordinuojant repertuarą,
intensyvi reklama šios savivaldybės bei regiono laikraščiuose ir mieste. Be to, festivalio dieną veikė žinomo
liaudies instrumentų meistro Egidijaus Virbašiaus darbų
paroda, būdingų leidinių ekspozicija, trumpa ansamblių
vadovų apskritojo stalo konferencija. O kur dar jungtinis koncertas, ansamblių apdovanojimas, bendra (15
ansamblių, 150 dalyvių) vakarienė-vakaronė. Vyravo
optimistinė nuotaika, siūlyta panašaus pobūdžio festivalius įvairiuose šalies miestuose rengti kas dveji metai.
Antrasis toks renginys numatomas 2011 m. Biržuose.
Festivalio sėkmė daug priklausė nuo rengėjų – Lietuvos liaudies kultūros centro ir Utenos kultūros centro

žmonių iniciatyvos ir kūrybingumo. Netrūko ir globėjų
bei rėmėjų – LR Seimo narės Mildos Petrauskienės,
Utenos rajono mero Alvydo Katino, muzikos instrumentų meistro Egidijaus Virbašiaus, Lietuvos puodžių
karaliaus Vytauto Valiušio dovanų ir prizų, laikraščių
„Utenis“, „Utenos apskrities žinios“, „Utenos diena“
dėmesio. Aktyvūs renginio dalyviai buvo Šiaulių universiteto profesorius, muzikos vadovėlių autorius, habilituotas daktaras Eduardas Balčytis bei šio straipsnio autorius. Tačiau svarbiausią padėkos žodį tenka pasakyti
skudučių ansamblių vadovams, savo iniciatyva ir pastangomis puoselėjantiems šį originalų tautinio meno
žanrą. Tai – Alvyda Česienė (Kaunas), Algytė Merkelienė, Milda Damalienė (Klaipėda), Irena Latonienė (Utena), Nijolė Kaulinienė (Biržai), Dalia Jankuvienė (Venta,
Akmenės r.), Eglė Merkelienė (Jonava), Juozapas Juščius (Pryšmančiai, Raseinių r.), Jūratė Surblienė (Gargždai), Loreta Neseckienė (Užpaliai, Utenos r.), Neringa
Cimbalistienė (Anykščiai), Gražina Noreikienė (Alytus),
Valda Vasiliauskienė (Jurbarkas), Dalia Razumienė
(Kaunas). Programą paįvairino Utenos folkloro ansambliai, Laimučio Kirilausko trimitininkai, muzikos mokyklos kvartetas „Mums gerai“ (vad. Lina Jurkaitienė),
„Kupolytė“ (vad. Elena Kiškienė), „Utauta“ (vad. Liuda
Griciuvienė), liaudiškos muzikos kapela (vad. Laimutis
Kirilauskas) ir Kauno tautinės kultūros centro folkloro
ansamblis „Ratilėlis“ (vad. Alvyda Česienė).
Klausytojų nuomone, jungtinis festivalio koncertas
paliko netikėtai gražų įspūdį ir vertė susimąstyti apie
tokios senovės lietuvių muzikos originalumą. Iš tiesų,
nepaprastai šiltas ir jautrus įspūdis. Ne vienam ir ašara nuriedėjo. Ilgai nenutilo publikos diskusijų šurmulys,
siaudė skudučiai, gaudė trimitai, dundėjo būgnai…

Mintys dėl skudučiavimo esmės ir turinio
Liaudies instrumentais grojama visų pirma lietuvių
liaudies prigimtinė muzika. Skudučių, ragų, daudyčių
ansamblių repertuaro pagrindas – instrumentinės sutartinės, grindžiamos sekundinės polifonijos darna.
Todėl kiekvieno skudučių ar trimitų (ragų, daudyčių)
ansamblio repertuare turėtų dominuoti sutartiniško pobūdžio kūryba. Vargu, ar būtume teisūs, vadovaudamiesi vien atneštiniais Vakarų Europos muzikos
kanonais, kai turime šitiek daug nepaprasto savo muzikos paveldo. Turėtume stengtis, kad šiandieninėje
kultūroje deramą vietą užimtų tradicinė praėjusių
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atsidavimo. Tačiau tai mums –
privalu. Antra vertus, mus juk
supa kita kultūra, kiti šiuolaikiniai muzikos instrumentai, kitokia muzika. Ji kupina klasikinės
funkcinės harmonijos dėsnių,
su kuriais negalime nesiskaityti. Atsidūrėme Vakarų Europos muzikinio švietimo įtakos
zonoje, lėmusioje ir tam tikrą
muzikinį mąstymą. Šiai muzikai
veikiant buvo tobulinami senieji liaudies instrumentai, siekta
kuo geriausių šiuolaikinių solinių bei ansamblinių galimybių. Vis dėlto turėtume laikytis
savojo stiliaus, atlikimo būdų,
tembrų, dermių ir kitų būdingų
komponentų, kad išlaikytume
europinės ir savosios tradicinės
muzikos pusiausvyrą.
Dabartiniams skudučių ir
Skudučiuoja festivalio dalyviai. Adolfo Sinkevičiaus nuotraukos ragų
ansamblių vadovams
bei kiekvienam atlikėjui labai
svarbu suvokti instrumentinės
sutartinės esmę. Visų pirma,
šiems ansambliams nuo senų
senovės buvo būdinga lauko
(erdvės) akustika, kalvų, klonių,
ežerų ir pamiškių aidai. Scenos
sąlygos vis dėlto labai riboja esmines jų raiškos ypatybes, visuminį iš toli aidinčios instrumentinės sutartinės pojūtį. Jis yra
esminis tokios muzikos ir muzikavimo bruožas. Skudučiai
siaudžia, ragai gaudžia. Vadinasi, rengdami tokių ansamblių
koncertus, turėtume galvoti ne
vien apie salės, bet ir būdingas
gamtos sąlygas, tam tikrą laiką
ir vietą. Antra vertus, šis muzikavimas negali būti formalus.
Atliekant sutartinę, nei akyse,
epochų muzika, turtingi, įvairiapusiai dainuojamojo ir nei sąmonėje neturėtų egzistuoti natos. Turi veikti aninstrumentinio meno klodai. Tuo stiliumi mūsų laikais samblio pojūtis, jo sąsajos su gamta, susikaupimas, tam
kuriamos kompozicijos ir jų interpretacijos būtų bene tikra meditacinė būsena, sakrališkas žmogaus (atlikėjo),
vienintelė išeitis ir atspirtis vis labiau plintant pigiai Eu- sudievintos gamtos ir kosmoso derinys.
Liaudies muzikos instrumentai visais laikais buvo atropos popsinei kultūrai. Tad nuolat ieškokime rakto į
tuos senuosius klodus, stenkimės juos atskleisti šiandie- likėjų dvasinės raiškos priemonė.
Pažymėtina, kad tradicinėje skudučių arba ragų
ninėmis priemonėmis, parodyti pasauliui būtent tokios
muzikos, tokios tautos originalumą. Tai – sudėtingas sutartinėje kiekvienas garsas skamba išlaikant visą
uždavinys, reikalaujantis didelių pastangų, nuovokos ir jo vertę, tenuto. Jis tarytum susilieja su kitais garsais.
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Nebūdinga skudučiuoti kapojant, forsuojant. Sinkopės,
akcentai ir be forsavimo atlieka savo vaidmenį. Įprastas
štrichas – non legato. Ramiai, metronomiškai atliekama
sekundinė polifonija – tikra liaudiška maniera. Aštrūs
disonansai, klausant juos iš tam tikro atstumo, tampa
minkštesni, susilieja su gamtos harmonija, natūraliai
vienas kitą papildo.
Sutartinės tempas vidutiniškas, ramus. Senovės
skudutininkai ar ragininkai nežinojo įmantrių svetimų
žodžių – andante ar moderato, jie sakė: „Tempas toks,
lyg atrodytų, kad žmogus eina pėsčias tolimoje kelionėje“. Tenka pastebėti, kad šiandieniniai sutartinių atlikėjai per daug skuba – lieka formalus, kūrinio esmės
neatitinkantis įspūdis.

Skudučiai Lietuvos mokykloje
Muzikos mėgėjams, ypač muzikos mokytojams pravartu žinoti, kad skudučių žanras išliko ir buvo plėtojamas pirmiausia tarpukario nepriklausomos Lietuvos
senosios kartos mokytojų dėka. Stasys Paliulis, Jonas
Švedas, Domas Andrulis, Vytautas Pečiūra, Albinas
Liepus, Ipolitas Cieška ir kiti mokytojai, dirbę įvairiose
mūsų krašto mokyklose XX a. pradžioje, įsteigė pirmuosius moksleivių skudutininkų ratelius, užrašė senuosius
muzikos pavyzdžius, kūrė naujus kūrinėlius, prikėlė skudučius naujam gyveimui.
Į Lietuvos Dainų šventes skudučiai kaip žanras pateko 1950 m., kai skudučiavimas buvo įtrauktas į mokyklų programas. Toje šventėje J. Švedo iniciatyva
skudutininkai pasirodė su atskiru repertuaru. Nuo tada
skaidrus ir originalus skudučių skambesys aidėjo visose
Dainų šventėse, suteikdamas joms naujų spalvų ir nuoširdaus pasigėrėjimo.
Vis dėlto pagrindinis skudučiavimo stimulas buvo ne
Dainų šventės, o pedagoginiai skudučių privalumai, pagrįsti principu: ne visi moksleiviai gali dainuoti, užtat visi
gali skudučiuoti. Laikantis šio principo reikėjo sukurti ir
pritaikyti naujus pedagoginius metodus, pakoreguoti
muzikos pamokų struktūrą.
Ypač didelį ir kruopštų darbą šioje srityje atliko Šiaulių pedagoginio instituto (dabar universiteto) profesorius, habilituotas pedagogikos daktaras Eduardas Balčytis. Remdamasis vyresniosios kartos mokytojų ir savo
patirtimi, jis sukūrė ir pagrindė skudučiavimo bendrojo
lavinimo mokyklų muzikos pamokose sistemą, parengė naujas programas ir vadovėlius, kuriuose daugiau
dėmesio teikta skudučiavimui. Skudučiai užėmė reikšmingą vietą muzikos pamokų struktūroje. Šių pamokų
pedagoginis efektyvumas buvo demonstruotas vietinėse ir tarptautinėse konferencijose, susilaukė aukšto
pripažinimo ir įvertinimo. Šią novatorišką profesoriaus
patirtį, išsamiai aprašytą vadovėliuose, perėmė daugelis muzikos mokytojų.

Skudučiavimą, originalų orkestrinio grojimo pradžiamokslį, diegia ir moksleivių pučiamųjų orkestrų
vadovai. Anot Vilniaus Žirmūnų gimnazijos orkestro
„Septima“ vadovo Vytauto Skripkausko, per skudučius pūtikai suvokia ir patiria pirminius ritmo, kvėpavimo, ansambliškumo ir nacionalinės muzikos savitumo
principus.
Muzikos mokytojams linkėtina nuo unifikuoto, dažnai gana banalaus, pigaus, bet atkakliai į jaunimo sąmonę besiveržiančio „meno“ nuolat kūrybiškai sugrįžti
prie originalių tautinių vertybių. Mūsų priedermė – siekti, kad jaunimas suvoktų ir skirtų praeinančias vertybes
nuo amžinųjų, diegti nacionalinį orumą.

Pirmojo skudučių ansamblių festivalio
Utenoje reikšmė
Kodėl Utenoje? Todėl, kad šiame Aukštaitijos, sėlių
genčių krašte nuo seno veši liaudies muzikos tradicijos. Nekeista, kad ir dabar jos kūrybingai puoselėjamos, susiklostė įvairiažanrė respublikinio masto meninių renginių struktūra. Utenoje galvojama ne vien apie
einamuosius nūdienos reikalus, bet ir apie kultūros
vyksmo perspektyvą, veiklos taktiką ir strategiją, atsižvelgiant į kintančius šiandieninės visuomenės poreikius bei interesus. Pagaliau neišvengiamai atėjo laikas
(jau vėluojama!) grįžti prie esminių liaudies muzikos
kultūros puoselėjimo reikalų. Ir šio festivalio pagrindinis tikslas – žadinti lietuvių tautinės kultūros fenomeną – skudučiavimą.
Būdamas vyresnės kartos liaudies muzikos gerbėjas, gyvenimą pašventęs meninei bei organizacinei šio
žanro veiklai, jaučiu pareigą nuoširdžiai padėkoti pirmojo Lietuvos skudučių ansamblių festivalio organizatoriams, visų pirma – socialinių mokslų daktarei Jolantai Sadauskienei, Utenos kultūros centro direktorei
Astai Motuzienei, dailininkei Aurinai Paškevičienei ir
renginio vedėjai Irenai Leikauskienei, ansamblių vadovams ir dalyviams. Tegu lietuviška sutartinė skamba
Dainų šventėse, mokyklose, reprezentaciniuose koncertuose, primindama pasauliui apie aukštos ir originalios kultūros kraštą!
CURRENT AFFAIRS IN ETHNIC CULTURE

Lithuanian Panpipe and Trumpet
Festival in Utena
Algirdas VYŽINTAS
In October 2010 the Lithuanian Panpipe and Trumpet
Festival was held in Utena. Panpipes, as a simple ancient
Lithuanian instrument, can be instrumental and useful at
schools in revealing the intricacies of the old Lithuanian
music and teaching the students to appreciate their native culture.
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„Kaliedoms kiaulės galvą vėrsem,
ka vėsė būtom kopėtelie“
Iš 2010 m. ekspedicijų lobyno
Šiame straipsnyje publikuojama medžiaga apie Kūčias (kontekste ir Kalėdos bei Naujieji metai) iš 2010 m.
vykusių ekspedicijų Kretingos r. Rūdaičių sen. Užpelkių k.,
Pasvalio r. Daujėnų sen. Baluškių k., Girsūdų k., Plungės
r. Žemaičių Kalvarijos sen. ir mstl., Gegrėnų k., Prienų r.
Lielionių sen. Užuguosčio k., Trakų r. Aukštadvario sen.
ir mstl., Onuškio sen. ir mstl., Grendavės k., Semeliškių
sen. Daugirdiškių k., Mackantiškių k., Ukmergės r. Pivonijos sen. Krikštėnų k. ir Varėnos r. Sarapiniškių sen. Miguičionių k. Ekspedicijose surinkta medžiaga papildo ir
praplečia kitų autorių publikuotus duomenis apie Kūčias
ir kalėdinį laikotarpį. Trumpai išskyriau ir atkreipiau dėmesį į keletą unikalesnių tekstų, bendrame kontekste palikdama ir plačiai Lietuvoje paplitusius tikėjimus, burtus,
žinias apie valgius.
Kūčių, Kalėdų, Naujųjų metų laikas šventas, todėl
buvo svarbu jį „teisingai“ gyventi. Kartu tai ir laikas,
kai galėjai pažvelgti į savo ateitį. Vladislava Babaitytė iš
Mackantiškių k. (Trakų r.) sakė, kad labai svarbu per tarpušventį nuo Kūčių iki Naujųjų metų nieko nedirbti. Vienai moteriai šventu laiku sijojant miltus gimę paršiukai
judėjo taip, kaip sijojami miltai, o kaimynui tokiu metu
lankstant rugių šiaudus veršiukas gimė užlenktomis kojomis. Tekstuose apie valgius, manau, yra keletas įdomių
ir svarbių faktų, iš kurių atsispindi buvę archajiniai ritualiniai veiksmai. Marija Jarmalavičienė iš Onuškio (Trakų r.)
papasakojo, kad per Kūčias ant stalo dėdavo kiaulės koją
ar kumpį tam, kad kiaulė neišeitų iš namų. Stefos Mažeikienės šeimoje (Plungės r., Žemaičių Kalvarijos mstl.) pirmasis valgis Kalėdų rytą buvo kiaulės galva, kuri valgoma
tam, kad visi būtų drauge, kopėtelie. Vladislavos Bovydavičienės (Trakų r., Grendavės k.) mama per Kūčias visiems
vaikams kepdavo antytį. Domicėlė Našlėnienė iš Užuguosčio k. (Trakų r.) prisiminė, kad jos tėvas giedodamas
ir nešdamasis Kūčios maistą triskart apeidavo apie namą.
Iš užfiksuotų burtų išskirčiau burtus su kiaušiniais. Trakų
r. Aukštadvario apylinkių merginos kiaušinio baltymą
leisdavo į vandenį ir žiūrėdavo, ką ten pamatys. Išsiliejusi
girlianda, velionas ar altorius su degančiomis žvakėmis
lėmė vestuves, o karstas pranašavo mirtį. M. Jarmalavičienė iš Onuškio (Trakų r.) sakė, kad tai turi būti ne bet
koks, o pirmasis vištos padėtas kiaušinis, kurį merginos
laikydavo burtams. Valerija Augustinienė iš Žemaičių Kalvarijos miestelio (Plungės r.) pasakojo, kad per Naujuosius metus merginos leisdavo šiaudą ir mazgė mazgelius,
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iš kurių spėjo, už kiek metų ištekės. Vaclovas Babaitis iš
Mackantiškių k. (Trakų r.) papasakojo, kad dar vaikas būdamas jis nuogas bėgo apie namą, nes buvo tikima, kad
ta, kurią sutiksi bėgdamas ir kuri paduos marškinius, ir
bus tavo žmona. M. Jarmalavičienė iš Onuškio (Trakų r.)
pasakojo, kad savo ateitį galima pamatyti ant sienos, o
Pranė Sidorova iš Krikštėnų k. (Ukmergės r.) ne tik papasakojo, bet ir parodė, kaip iš sudeginto popieriaus šešėlio
galima pamatyti savo ateitį.
Rita BALKUTĖ

TIKĖJIMAI
Per Kūčias mirusios dūšios ateidavo kūčių valgyt.
– Galvodavo lietuviai, kad sugrįžta mirusieji per Kūčias ar dar kada?
– Nu tai per Kūčias, sako, kad ateidavo [mirusios
dūšios], ateidavo kūčių valgyt. Tai dabar jau mes ir nedarom taip, ale tėvai kadais tai ir lėkštutes padeda, ir
šakutes, ir šaukštus padeda per Kūčias. (9)

Per Kūčias košdavo žirnius ir aprišdavo obelaites.
– Paskui dar toks prietaras. Per Kalėdas pas mus, visada an Kūčių, virdavo ir žirnių. Žirnių ir pirmiausia, kai tą
kalėdaitį laužydavom, tai pirmiausia reikėdavo suvalgyt
žirnių kažkodėl, kokį nors šaukštą. O neskanu, lauki gi kisieliaus, bulkelių saldžių, kai kartą per metus tik paragauni, a čia liepia tų žirnių [valgyt]. Tai žirnius tuos košdavo
per šiaudus. Per šiaudus... A kodėl per šiaudus – tais šiaudais mama liepdavo aprišt obelaites. Aprišt obelaites,
reiškia, tada bus obuolių kaip žirnių – labai daug.
– Tai išverda žirnius... O ant ko padeda tuos šiaudus?
– Ant kokio kubiliuko ar an kibiro pakloja ir iškošia,
tie žirniai lieka an tų šiaudų, o vanduo nubėga, tai tais
šiaudais [apriša obelaites]. Ir kodėl aš šitą prisimenu,
nes mama liepė eit ten tėvui ar broliui rišt, o tie neina, nu Kūčios, šalta gi rankom, a mama barasi: „Kodėl
Zujus visada apriša? Iki Kalėdų pas jį būna tik dvi gniūžtės – perriš[t]a apačioj ir viršuj, a po Kalėdų jau trys!
Visada apriša, pas juos ir obuolių kai žirnių [būna]!“.
Aš dabar galvoju: tų Zujų sodelis nedidelis buvo, bet
ten toks molis, užtat ten buvo ir obuolių, [o] pas mus –
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P. Sidorova iš Krikštėnų k. (Ukmergės r.) rodo Kūčių vakaro burtą:
sudeginti popierių, pridėti prie sienos ir žiūrėti, kokie bus ateinantys metai.

prie žvyriuko [tai ir obuolių mažiau]. Nu tai obelis gi mėgsta kur molis, bet žmonės va šitaip galvojo. (13)

Jeigu intėjai in mišką ir pablūdijai, prisimink,
trijų metų Kūčios kokioj dienoj buvo.
– O Jūs kaip girdėjot?
S. J. O aš tai girdėjau taip. Kaip ji sako, kad prisimink,
kad Kūčios dieną kur tu sėdėjai, o aš tiktai žinau tą: jeigu
intėjai in mišką ir tu pablūdijai, ir jokiais būdais išeit negali...
M. J. Tai čia kitas dalykas, kita tema.
S. J. ... tada prisimink, trijų metų Kūčios kokioj dienoj
buvo, ir tau viskas pasirodis, ir išeisi [iš miško].
– Ar pirmadienį, ar antradienį, ar trečiadienį...
S. J. Taip, kurią dieną buvo, trijų metų, tada išeisi.
– Iš eilės trijų metų?
S. J. Taip.
M. J. Tai aš šito negirdėjau.
S. J. Paleiskim, aš nuveisiu in mišką grybaut, nu tai man
reikia žinot tris metus, kada Kūčia buvo, kokiom dienom
[prisimint].

M. J. Kartais taip susisuka galva...
– Jum taip pasitaikė?
S. J. Paklydęs tai buvau.
– Padėjo?
S. J. Tai kad aš pats nežinau, kokiom dienom [tos
Kūčios buvo], tiek daviau, tiek daviau, tik ne in Rūdiškes nuvėjau iš Onuškio, tada išlindau iš miško. (9,10)

Po Kalėdai iki ir po Naujų metų vakarais
jau nieko nedaro – šventūs vakarai.
– Naujųjų metų vakarais nieko nedarė jau, šventa. Tai būna, katrie ką dirba, buvo tokių... Viena vakare miltus pasėjo [= sijojo] ir duoną keps. Apsiparšavo
kiaulė, tai paršiukai va tepos sukinėjos kaip [kad] ji
sėjo [= sijojo], ir išgaišo tie paršiukai. Ir paskum čia
buvo kaimynas, jie rugius darė ir įlanko juos [= užlenkinėjo juos], tai apsiteliavo karvė, ir kojos [teliuko
buvo taip] susilenkusios.
– Tuo metu jis rugių pėdus darė, užlenkinėjo, o karvė
kai apsiveršiavo, tai teliuko buvo kojos užsilenkusios?
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[reikia], kad neišeit kiaulė iš namų,
reiškia, kad kiaulės augtų.
– Tai ką reikia padėt ant stalo?
M. J. Ar koją, ar kumpį kokį, ale
kiaulienos.
– Ale per Kūčias negalima valgyt
mėsos.
M. J. Nu negalima, ale padeda
ant stalo.
S. J. Žalią padeda ir guli.
– Žalią?
S. J. Pavalgei ir tada nuneša ir vėl
padeda.
– Tai žmonės taip darydavo?
M. J. Jo, visada kadais darydavom. Dabar jau aš nedarau, neturiu
nei kiaulių, nelaikom, ale kadais tai
[darydavom].
– O kurioj vietoj padeda?
M. J. A bet kur. Bet kur.
– Tai lėkštutėj?
M. J. Nu taip nedėsi, jau staltiesė.
Pateikėja Marytė Jarmalavičienė iš Onuškio mstl. (Trakų r.) ir Rita Balkutė.
– Ar uodegą, ar koją...
– Nu. Vakarais po Naujų metų... Po Kalėdai iki NauM. J. Ar uodegą, ar koją, a bet
jų metų vakarais jau nieko nedaro. Ką daris, [tas bus su kad [tik būt] kiaulienos, ar uodega, ar koja. (9,10)
gyvuliais]: lankstyt negalima, siūt negalima, nieko negalima daryt, šventūs vakarai (...) (3)
Kiaulės galvą vėsomet vėrsem – a švintas
***

Per Kūčią vienas žmogus dvyliktą valandą užsikėlįs
gėrė vandenį, tai buvo vynu pavirtį, ale gi reikia pataikyte tą minutę. Ar ty buvo, ale vienas per kitą pabaina. (12)
Anksčiau ir žirnius virdavo Kūčiai, tai, būdavo, tų
vandenį tai tėvas nešdavo, an obelių išpildavo tų vandenį, tai, sako, obelys geriau vaisius ves. (6)
Nuneša šieną iš po Kūčių stalo ir nuneša gyvuliam,
jie kalba apie savo gaspadorius. (19)
Kūčių kruopų duoda vištom, tai geriau kiaušinius
deda. (3)
Iš po staltiesės traukia šiaudus, žiūri, kokio ilgumo
bus linai. (19)

VALGIAI
Kiaulės koją ar uodegą padeda Kūčioj an stalo,
kad kiaulės augtų.
– O nesakydavo, kad kiaulės uodegą reikia valgyt?
S. J. A, ponia, kolchoze kur ten buvo tų uodegų...
Nu kad ir ne kolchozo laikais, teko tarnaut už berną
pas ūkininką, nu negirdėjau, kad [būtų] kokių nors tokių varažbitų.
M. J. Tiktai padėti koją ar uodegą Kūčioj an stalo
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Velykas, a Kaliedas.

– Ar per šventas Velykas, ar per Kalėdas liob virt kiaulės galvą – a šnipį, a da ką nors?
– Kiaulės galvą vėsomet vėrsem, kuokės jau šventės
[bus] – a švėntas Velykas, a Kaliedas. Kartas pusį, jė bus
mažiau, posė galvos, o kartas šinką ton padies. Kartas
išvėrs jau vėsą ton galvą, kad jau daugiau bus, vėsa ta
šeimyna. Išvėrs ton galvą, padies un lėkšties, liobam
pjaustysma.
– O dėl ko, įdomu, kiaulės galvą virdavo?
– Nažėnau tuo. Pasimelsdavo ta tikta, niek a nažėnau.
– Tik virdavo?
– Išvėrdava, ka jau vėsėms būtom, vėsė iš veina, ka
vėsė būtom kopėtelie, vėsė sakydavo, kad vėsa laiką
laimingė būtomėt, vėsė kopėtelie, vėsė pjaustys, pasiims peilelius, pjaustysma kuokį jau luitielį.
– Kožnas savo pjaustydavo?
– Liobam atsipjautė, kuožns atsipjausma, kurie jau
galiejė, kurie negaliejė, mama beatpjaus.
– O tą kiaulės galvą per Kalėdas dėdavo ar per Kūčias?
– Ne, par Kaliedas. Kaliedų pėrmoj rytą pusryte bus
su kiaulės galva. O paskiau... Kūčioms nieka [mėsiško
nedėdavo].
– Spirgynę darydavo?
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– Spirgynę, iš ko, iš kanapių, iš tun sėmenų? Nieka nežėnau. Dvylėka struovų sutaisysi. Dvylėka kad būtom, dvylėka
apaštalų bova pri vakarienės ir dvylėka tų pateikalų padies. Ir
aš pati, liobam, taisysio, kad su vyro buvau. Kap jau bus, tep – i
žirnius, i pupas, vėsuokius [valgius suskaitysi], kuoks jau bebūtų [valgis], kad tik būtų dvylėka sutaisytė. Dvylėka apaštalų
siediejė pri vakarienės, bova.
– O grūdų ar buvo per Kūčias?
– Kveičių bova.
– Kas ten per valgis?
– O įsidies, kas nuories, veinus, o kas nuories – peinelė įsipėls. (...) Kartas spėrgotynė ton dėrbdava. Tata liobam malsma agounas. (...) (14)

Senovėj tai sakydavo, kad eina su tuo maistu
Kūčios apie namą triskart.
– O per Kūčias gal ką nors nešdavo apie namą?
– Už mano atminties ne, neidavo.
– O senovėj?
– Senovėj tai sakydavo, kad eina su tuo maistu Kūčios apie
namą. Triskart apeina, tada jau įneša, ant stalo deda.
– O kokį neša Kūčios maistą?
– Ką pasiruošį, visą kūčią tą.
– Kas eidavo – tėvas ar mama?
– Tėvas, jei yra.
– Tai sudeda kūčią visą...
– Rėčiai yra, kur sijoja, tai in tą rėtį susikrauna, susikrauna
visokio maisto. Tai, aišku, jei šeima yra, tai viso maisto nesusikrausi, bet kas pagamyta, tai visokio maisto.
– Ir apeina tris kartus apie namą?
– Aha.
– Ką sako?
– Da ty nežnau, gieda eidamas ką, ale jau nepasakysiu, tik
girdėjus aš. Aš girdėjus da, kai vaikas buvau, tai ty senų senovėj tep buvo.
– O dėl ko eidavo kaži?
– Nu tep insitikinę [buvo]. Būdavo, nemokyti buvo, nei
rašyt, nei skaityt [mokėjo], tai, ką kunigas pasakė, ir tą viską
išpildo. (...) (16)
***

Prieš Kalėdas daro bandelį – antytį. Mama per Kūčias visiems vaikams padaro po antytį. (6)
Kruopų ir kviečių išverda, perlinių kruopų su aguonom,
verda kisielių iš avižinių miltų. (19)
Senuovie par švėntas Velykas ar par Kaliedas vėsomet
mama turiedava kiaulės galvą. Išvėrdava vėsą ton kiaulės galvą, įdiedav į didilį katėlą ir tuokė cielą padiedavo unt stala. Par
švėntas Velykas vėsomet iškepdava gražį pyragą, kad vėsė
pjaustytų. Ne mama pjaustydava, bet vėsėm doudava peilį atsipjautė su lašėnoko, pasūdytą kiaulės galvą. Vėson ton galą
išvėrdava i padiedava un stala, i pjaudavuom ausis, vėskas būdava kap reikint i tad vėsė... Padoudava pyraga i tad vėsė, kei-

Pateikėja Marytė Jarmalavičienė iš Onuškio mstl. (Trakų r.).

kveins atsipjaudavuom i valgydavuom. Švėntų
Velykų stals visomet bova tep: reikiejė poterius
pakalbietė už stala, vėsėms parsižegnuotė, vėns
kėtam atleidėma paprašytė ir sėsdavuomies. Susimuštė kiaušinį, toukart pradedam kiaulė valgytė. Valgydavom su krienas, burokielių daug. Aš i
daba verdo, bet daba laikau šaldiklie. (11)
Par Kūčias bova žirnių, kanapių. Par Kūtes –
jokių mėsų. Spirgynės, cibulynės būdava. Raudonųjų burokielių užsiraugo, cėbulių, pėpėrų,
vundens ir viskas. Kėtė vundenio silkės galva paskanėn. Par Kaliedas vėrdavo kiaulės galvą. (11)

BURTAI
Per Kūčias degydavo an dugnelio popierius.
– O per Kūčias varažino?
– Tai daug varažino. Pas mane buvo mergaitė,
tai ji varažino. Degydavo an dugnelio popierius ir
žiūrėjo an sienos. Tai jai išvaražino pagrabą [= laidotuves]. Nu ir prauda, ji turėj vaiką ir tas vaikas
mirė tuos pačius metus.
– Tai sudedi popierių...
– Nu suglamžai an dugnelio, uždegi, ir viskas...
Aš tai leidau kiaušinį in vandenį. Tai man [pasirodė] altorius ir žvakės. Ir tais metais apsivedžiau.
Kai višta sudeda pirmą kiaušinį, tai tą kiaušinį į
[vandenį reikia suleist]. Pusė stiklinės vandens ir
į tą vandenį išleist tą kiaušinį – ir rodo viską. Ir altorius gražiausias, ir žvakės dega, ir pora. (...) (9)
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Per Kūčias paimkit popieriaus, palamdykit ir
uždekit, šešėlis kai bus, ir matysit ateitį.
– Kūčių pavalgę išsiburkit savo gyvenimą ir žinosit
[kas jūsų laukia kitais metais]. An savo lėkštutės, kur valgėt, kai Kūčias valgot, savo lėkštutę turit vis tiek. Kai pavalgysit visai jau Kūčią, apverskit kitą pusę, kad švari čia
būtų. Apversit kitą pusę, paimsit popieriaus, palamdysit,
uždėsit ir uždegsit, ir tas šešėlis kai bus, tą lėkštutę suksit
ir matysit, kas ten matosi. Mes tai statom [ir mirusiems
žmonėms lėkštutę]. Mano sūnus dingo be žinios (...), jo
lėkštutę statom, kad jis dalyvauja ten, Kūčias kai valgom.
Sakom, jeigu negyvas, tai gal ateis dūšia (....) valgyt čianai (...). Tai jūs nepatikėsit, sukam [ir matom]: nu grynai
karstas juodas ir karsti kaip kažkas guli.
– O popierių kokį paimt, paprastą?
– Paprastą, sąsiuvinia kakio. Uždegei, kaip sudega
visai, tas viskas ir rodysis. Mana anūke žiūri, žiūri, nu
grynai kaip mokyklinis suolas ir kažkas sėdi. Sakau, nežmoniškai [panašu]. (...)
– O Jūs sau ką išsibūrėt?

– Trys karvės margos rodėsi. Saka: „Nu va, mama,
fermoj dar dirbsi“. A senelis grynai, grynai atroda, kad
kombainas stovi, a jis visą laiką su kombainu dirbo.
Sako: „Nu va, kombainas dar stovi“.
– Kas išmokė šitaip [burti]?
– Jau nebeatmenu, kad jau amžio to buvo, nežinau.
– O merginos burdavo, ištekės ar neištekės, per Kūčias?
– Nu tai išeidavo pažiūrėt, iš katros pusės šunys loja,
iš ten bus [jaunikis]. Reikia, sako, pastatyt veidrodį,
žvakę uždegt, grūdų papilt, vištą atnešt, nu ir dabar ką
višta daris: jeigu per veidrodį žiūrės, tai vyrą gausi tokį
pamaivų, toks tinginys [bus]. Arba vandenį geria, tai pijoką gausi. Čia tom nevedusiom vis.
– Tai kaip pastatyt?
– An žemės pastatyt veidrodis, kur ta višta prieis: ar
prie grūdų, ar vandenį gers. Vanduo tai išeina... Jeigu
vanduo, tai pijokas bus.
– O žvakę kam uždegt?
– Nu tai, kad šviesu, kad matytųsi. (...) Nu, sakysim,
naktį, kaip kūčias valgai, nu žvakės tai labai šešėlis didelis ir labai gerai matosi (...).
– O veidrodis?
– Veidrodis, čia jau tinginys.
– O grūdai?
– Grūdai, tai darbštus bus.
– Ką jūs išsibūrėt?
– Nieka nesibūriau.
– Tai jūs taip ir išsiburiat [kiekvienais metais savo ateitį]?
– Tais metais kas bus, tai taip ir pasirodys.
– Tai kas išmokė, neatsimenat?
– Nežinau, nuo ko čia buvo pradžia. (18)

Kūčių burtai: padeda kūčiukų ir įleidžia šunį.

Pateikėja Jadvyga Belevičienė iš Onuškio mstl. (Trakų r.).
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– Kūčiom merginos varažydavosi, ar ištekės, ar ne.
Tai visokių būdavo [burtų].
– O kaip varažydavo?
– Nugi, sako, sudeda šitų kūčiukų... Sudeda, sudeda, nu kiek, kiek tų merginų yra ir [varažina], katra
pirma ištekės, jei [turi] seserį. Nu ir inlaidžia šunį, ir
katros pirma suės [kūčiuką], tai toj pirma ištekės. O
nei ty teisybė, nei nieko. Aš šitą kap žinojau, tai savo
mergaitėm, da, kaip sako, jos tik mergaitės buvo, nu
ale aš taip papasakojau, nu ir sakau: „Pasivaražykitie
kaip užaugsitie, katra pirma ištekėsitie“. Nu ir tokį, žinai, per pusę šito, šuniukiukas buvo, jau jis užaugęs,
ale jis mažiukas buvo, ale toks gudrus. Sudėjo trys
mano mergaitės [kūčiukus], sudėj, sudėj, tai viena,
musėt, buvo gal kokių tik 5 metų. Sudėj visos, tas šuniukas pauostė, pauostė ir tos jauniausios ir suėdė. O
ji už vyresnę 10 metų jaunesnė [buvo], jau tos paaugį
[buvo]. Tai aš vėlek [sudėjau], ik trij kartų sakau. Nu ir
vėl tep sudeda, ir tu žinai, nu nesuprantu, kas ty išeina,
ir vis tik jos ir jos. Triskart dėjo eilute po tą kleckelį ir
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vis tos jauniausios suėdė. O atvirkščiai, ženynos vyriausia, po
to antra, o ta ovaš dar pabuvo, o vedė visos 20 metų. [Paskui per Kūčias dar taip varažino]: in vandenį ty kap kiaušinį
inlaidžia in puoduką ar ty stiklinę [tai jei vestuvės, pamatysi
valioną], o jei mirs kas, tai karstas pasirodis.
– Tai leidžia kiaušinį ir žiūri, kas pasirodys?
– Išeina, ar vestuvė tuose namuose bus [ar laidotuvės].
– O kas ten pasimato?
– Nu tai mato [valioną], tai jau išeina – tuose namuose bus
vestuvė, o jei kas mirs tuose namuose tais metais, tai karstas.
Bet nežinau, man neteko.
– O kaip daro?
– In stiklinę inlaidžia žalią kiaušinį, tai tep pasakodavo, o
man tai neteko varažytis ir matyt, kas varažinas. Paskui kambarį iššluodavo. Ale reikia pusę kūčios suvalgyt maisto ir pusę
pašluot, ale nešnekėti nieko, nu ir paskui kitą pavalgei, vėl [iššluot], ten kokį jau skuduruką [paimt], kaip vadindavo puodkelėm, jau išeina susimt kokį šiukšliuką, nesvarbu kiek ir nešt,
reiškia, an trečio kiemo kaimynystoj va su tom šiukšlom, tai
tada užgirsi: jei vestuvė tam kaime bus, tai muzika gros, o jei
jau mirs, tai verksmas bus.
– Tame name išgirsi?
– Kaime bendrai.
– O eiti an trečio kiemo?
– An trečio kiemo, tai tam kaime nesvarbu, kuriam name...
– Viską daryt tylom, nekalbėti?
– Tylom, tylom. (...) Man tai teko, tep išeina... Vedus buvau,
jau mergaitės buvo, ale aš jau tep tyčia bandymą [dariau], kap
jau nuo vaikystės. Tai aš tep pasišlaviau, pasišlaviau nešnekėdama ir išėjau, aisiu jau ty in kaimyną, ty paėjėsiu, tai mano
vyras išejo ir in tvorą lazda paukšt, paukšt. Tai va, dar netep
pasakiau. Išeina, jei verkiant ir tašant [ką nors išgirsiu, tai bus
laidotuvės]. [Seniau] karstus darydavo patys žmonės, mokėjo
(...). Tai tas išejįs in tvorą kokia lazda paukšt, paukšt, išeina, aš
jau užgirsiu, bus laidotuvės, jau tašo, ir grįžau [nieko nepešus],
išeina. Tai tep ir kadaise buvo, aš pagalvoju. Žinojo, va tep nubaina visokių varažbitų, o kiti žinoj ir pilnina, tai te va ir padaro. Pradeda gal kirvį pasiėmįs kur ką tašyt ar pradeda verkt kur
užsiglaudį, tai tą ir intikina, kad va girdėj. Tai čia senų senovėj,
kada buvo žmonys nemokyti, jiej neraštingi buvo, tai jiej tik va
kalbom – pasakė, jiej insitikina ir viskas.
– Sakydavo, kad gyvuliai kalba?
– Dvyliktą valandą.
– O kaip ten būdavo?
– Išeina, kalba, bet niekas negirdėjo kalbant.
– Ką jie ten kalba?
– Reikia užlipt... Žinotie, kaip tvartai buvo, tokias šatras
sudeda, dar šiaudų prideda, kad gyvuliam būt šilčiau, tai reikia užlipt ant tų šatrų, atsigult, išeina, ir, kap dvylika valandų,
klausyt, kad lygiai dvylika valandų [būtų], tai jie žmogaus kalba kalba. Čia neteisybė, kur jiej kalbės!
– Gal kas klausėsi?
– Ne, paskui jau gudresni, kaip sako, [pasidarė], jau mokyklos, viską, tai jau tų varažbitų [nepaisė]. (...) (16)

Pateikėja Ona Kazlauskienė iš Gegrėnų k (Plungės r.).

Per Kūčias burdavo visaip.
– Mergos per Kūčias ar burdavo?
– Burdavo visaip: ir malkas nešioja, ir kūčią kai
valgo, tai visų [valgių po] gabalukų sudeda ir padeda sau po galva, tai prisapnuos... Ką prisapnuos,
su tuo apsiženis. Padėdavo, ką valgė Kūčioj, tuos
gabaliukus. Tai parašo vardus ant kortelių, prirašo
vienuolika vardų, o dvyliktas tuščia ir nakčia patamsyje ištraukia, tai [žiūri], koks [berno] vardas
bus, o jei tuščias, tai jokio neturėsi.
– O kur padeda?
– Po pagalve.
– Visokių valgių sudeda?
– Nu.
– Tylom darydavo?
– Tylom.
– Su kiaušiniu ar varažino?
– Su kiaušiniu varažino. Ir žinote, [ne] čia, o
Ūbiškėj, jie rusiški buvo, jau vyrai rusų Kūčioj,
rusų Kūčia buvo ir vyrai nuėjo in pirtį, o duktė jo
užlipo [an aukšto]. Stangos išmazgotos an aukšto ten buvo ir ji, kaip lipo, pamatė – grabas ten
stovėjo, jai pasirodė, [kad] an aukšto grabas stovi. Tai ji nulipo, a tas tėvas prausėsi pirty ir mirė.
Tėvą jau negyvą parnešė iš pirties! O jai pasirodė
[grabas].
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– Į karštą pila?
– Į šaltą, į švarią stiklinę, kad matytųsi.
– Tai varažinot?
– Aš nevaražinau, ale kiti tai Kūčioj [varažino]. Čia iš Čižiūnų, jo
sesuo buvo ištekėjusi Mackantiškėj, o ji buvo iš Čižiūnų merga, ji
pavaražino, išpylė ir išpylė grabų ir mirė. Ne po Kalėdų, bet metus
nepraėjo, pavasarį paskendo.
– Ta mergaitė, kuri varažino?
– Ir išvaražino, pamatė grabą. Dar bažnyčioj buvo[m], kad
atlakia į bažnyčią jos sesuo, sako: „Paskendo mūsų Marytė“.
– Tai čia teisybė burtai tie?
– Nu. (3)

Kūčioj aplinkui namą apibėga ir žiūri, ką sutiks.

Pateikėja Stefa Mažeikienė iš Žemaičių Kalvarijos mstl.
(Plungės r.). Ritos Balkutės nuotraukos.

– Tai kada čia taip atsitiko?
– Kūčioj, dar prieš vakarienę viską padarė,
o tas tėvas an Kūčių ten ir mirė.
– Ko ji ten ėjo ant to aukšto...
– Stangos ten buvo išmazgotos, tai [ėjo]
paimti, sako, išlyginsiu, an rytojaus, kaip bus
šventa, [pasipuošiu]. Tik palipo ir jai pasirodė
grabas. O tuos kiaušinius kaip lieja, tai irgi pasirodo. Ir popierius kūreno ir žiūrėjo, visokių
buvo [burtų].
– O kaip kiaušinius lieja?
– Į vandenį. Reikia tas kiaušinis, kad... Pirmas kiaušinis vištos, bil kiaušinis tai ne[tinka],
[reikia], kad pirmas kiaušinis būtų.
– Kai višta sudeda pirmą kartą kiaušinį, tai
merga pasiima...
– Pasiima, pa[si]deda, o Kūčioj jau varažina.
– Kaip ten varažina?
– Nu tą kiaušinį pramuša ir tą geltoną nepila, [tik baltymą pila į vandenį ir žiūri], ten
pasirodo [viskas]. Kaip ištekės, taip ir rodosi,
kaip altorius stovi, lygnai žvakės dega, tep ir
pasirodo. O jeigu numirs, pagrabas bus, tai
pasirodis grabas ir žvakės dega, ir kryžius,
taip pasirodis.
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– O neidavo su Kūčių valgiais apie trobas?
– Mes tai nėjom, o buvo [kad ėjo]. Tas Vacys, jis buvo dar vaikas, o jis girdėjo, kad buria, kad Kūčioj aplinkui namą apibėga ir
ką sutiks, ar ten ženotą, ką sutiks, šiemet apsiženis, ištekės. Jis
dar vaikas buvo. Ir nusirengt marškinius [reikėjo]. Jis nusirengęs
ir bėga aplinkui, o motina išeina: „A kad tavi perkūnas, kaip nusigandau, galvojau, kad velnias“. Cha cha cha cha... Dar buvo vaikas, dar piemenukas, o jis girdėjo, kad tep šneka, tai jau ir jis...
Jam [dar] nei tos mergos rūpėjo, nei nieko.
– Tai tris kartus reikėjo apibėgti?
– Tris kartus. Cha cha cha...
– Tai ką sutiksi, kas bus tada?
– Jei sutiksi jau ženotą, tai apsiženysi...
– Apie savo namą reikia bėgt?
– Apie savo.
– Bet šalta per Kūčias.
– Būna šalta.
– Bet išsirengt reikia?
– Nu. (...) (3)

Reikia pavalgius Kūčias nusirengt, apibėgt apie namą tris
kartus, kas paduos marškinius, tai tas bus tavo.
– [O kaip ten jūs Kūčių vakare apie namą bėgot]?
– Reikia an Kūčių vakaro... Pavalgė Kūčias, nu ir nusirengt, apibėgt apie namą tris kartus. Tai Kūčios, taigi žiemą, šalta, tai kas
paduos marškinius, tai tas tavo ir bus. Aš apibėgau, aplėkiau ir
išsigandau – kas ten paduos man tuos marškinius...
– Kiek metų jums buvo?
– Gal dešimt vienuolika metų. Pamėginau, daugiau nedariau.
(...) (2)
***

Kur šunys, in katrą pusę, tai in tą pusę ištekėsi. (12)
Klausom, kur šunys loja, tai atvažiuos jaunikis. (19)
Klausyk, iš katros puses šunes los, iš tynai kavalierius ateis. (5)
Šakalius neši gliebį ir skaičiousi. Nematydams tur nešt, jei
pora, apsižanysi, o jei lėks veins i neapsižanysi. (1)
Burtai: nešam per Kūčias malkas. (6)
Eina laukan, skaičiuoja strikolius, jei ne prieg porai, tais metais
neištekėsi. (17)
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Kūčias jau pavalgė, tai eina, kur tvoros, apkabina
tvoras, ar pora bus, ar ne, skaito, ar ištekėsi tais metais,
ar ne. (7)
Kūčių burtai: šakaliukus neši pora nepora; šukas po
puodušką diesi, kas ateis sušukuoti. (15)
Nešioja malkas ir skaičiuoja, kiek pagalių, ar prie porai, ar lyšna. (19)
Per Kūčias tynajus lėkdava mergiotes laukan dvylika
valandų, šiukšl[e]s nešdava išpilt kur un obelių, klausydava, kur šunes loja, iš kur piršliai atvažiuos. Tokius burtus darydava. Nežinau, dėl ko teip reikėdavo: nuneš,
išpila ir klausosi, iš kur piršliai atvažiuoja. (7)
Sakydava, reik nusimaut batą ir mest par stogų. Aš
mečio bato, užmečio un stoga – neparmečio. Reik Kalėdų eit bažnyčion – un stoga bats. Da buva striuka, kol
nukase su kartim. (5)
Kadaise klumpes nešiojo, tai klumpes dėdavo nekočion ir va te va kratė, tai katros greičiau išpuls, tai to
greičiau apsiženys. (12)
Dvyliktą valandą naktį po Kūčiai varažina. Paima
kiaušinius ir stiklinę vandens, ir tą kiaušinį sumuša, ir tą
baltymą įleidžia į tą vandenį ir žiūri, kaip ten bus. Jeigu
nieko nebus, reiškia, nieko nebus, a jeigu ištekėsi, tai
girlianda būna. Taip varažina. Aš tai nevaražinau, bet
kaime kai gyvenom, tai kitos mergaitės varažino. Jeigu
bus girlianda, tai ištekėsi, a jeigu nieko nebus, tai neištekėsi. Iš to baltymo pasidaro kaip girlianda. Mano kaime taip varažino. Viena sako: „O jau aš ištekėsiu, jau
girlianda buvo!“ A kita sako: „Aš tai nieko [nemačiau]“.
„Tai, – sako, – neištekėsi“. (7)
Per Kūčias burtus darė: an slankscio kleckus deda,
kurios šuo pirma suvalgo. (17)
Sudedam visi kleckus, kano šunukas suės kleckų, tas
apsiženis pirmas. (6)
An Kūčių varažino: surašai bernų vardus ir padedi po
pagalvi. (20)
Pripila vandenį, pastato tiltuką, prirašo vardų ir padeda an to tiltuko – ar susapnuoja, kas per tą tiltuką
atvažiuos. (19)
Po Kūčių dvyliktą valandą nueit prie girnų, pastatyt
veidrodį, uždegi dvi žvakes ir žiūri, koks ateis vaikinas. (19)
Par Naujus metus an šiauda rek mazgytė mazgelius. Mazgysi, keik sumazgysi, už teik metų kavalierio
gausi. Mazgysi, kėtam įdousi, sumazgės kitam, kėts
sumazgės viel įdous. Keik tų mazgų, už teik metų jau
greta gausi, palėks tarpus tokius, palėks tarpus tokius.
Jė didilis tarps, jau greta negausi, jė mažos tarpielis,
greta apsižanysi. (1)
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Parengė Rita BALKUTĖ
PEOPLE TELL

“Will make pig’s head for Christmas,
so we all stay in a pack”
Rita BALKUTĖ shares fragments of expeditions held
in 2010. They reflect Lithuanian Advent, Christmas Eve
and Christsmas customs, meals and charms.
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