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Viršeliuose: EMILIJOS BAUM ILAITĖS sukurti
aukštaitiški tautiniai drabužiai.

KAIP IŠVENGTI KULTŪROS PARADOKSŲ?
Interviu su

Kultūros ir švietimo

ministru

DARIUM KUOLIU

- Gerbiamas Ministre, daug kultūros darbuotojų sujudę, sune
rimę dėl būsimų pertvarkymų, kurie siejami su Jūsų atėjimu. Į ką
orientuojatės, kuo remiatės pertvarkydami kultūros įstaigas?
- Kurdami naują Kultūros ir švietimo ministeriją, atsižvelgiame į da
bartinius ir būsimus krašto kultūrinio gyvenimo poreikius. Plečiame užsie
nio iyšių tarnybą, stipriname paveldo ir etninės kultūros padalinius. Kul
tūros paveldo departamente atsiras prarastų krašto vertybių grąžinimu be
si rūpinantis Paveldo rekonstrukcijos skyrius, Klubinių įstaigų departa
mente - Etninės kultūros skyrius. įraukiame naujų, šiuolaikišką profesio
nalaus meno politiką formuoti gebančių žmonių ir Menų departamente
Ministerijoje atsirado Ryšių su užsienio tautiečiais sektorius, turėsiąs teik
ti paramą už Tėvynės gyvenančių lietuvių švietimo ir kultūros įstaigoms,
remti jų kultūrinius si ikius.

- Ką Jūs manote apie Kultūros kongreso pasiūlymus? Kas la
biausiai Jums patiktų ar, tiksliau, tiktų ministerijos daromoms
pertvarkoms iš Kongreso pateiktų nuostatų?
- Kongreso rengimą stebėjau iš šalies. Tiesiogiai susipažinau tik prieš
pat Kongresą. Aš džiaugiuosi, kad įvyko toks kultūros žmonių polilogas.
Pareikštos įvairios nuomonės, išsikalbėta, svarstytos rimtos kultūrinės ra i
dos problemos. Bet aš čia įžvelgiu vieną nedidelę nuodėmę - tai pusamžio
subrandintą nepasitikėjimą valdžia. Iki šiol kitaip ir negalėjo būti. Tas ne
pasitikėjimas kompensuojamas iš karto naujo administravimo potroškiu
Kongreso nuostatose esama šiek tiek ir seno moralizavimo. Yra nemaža
reikalingų ir priimtinų nuostatų. Matyt, ateityje turės būti ir Lietuvos kul
tūros taiyba, tačiau man kelia abejonių Kongrese siūlyta rinkimo tvarka.
Truputį gąsdina populistinės nuotaikos. Idealybės link mes artėt galime,
ir Kongresas į tai orientavosi. Vis dėlto naujo administravimo siekimas
man nėra simpatiškas.

- O tokie dalykai kaip Kultūros institutas, Nacionalinė gale
rija, Filmoteka ir kt.? Štai ir paveldu besirūpinantys žmonės kėlė
nemažus uždavinius - pradėti rengti paminklų registrą, sukurti
Informacijos centrą ir pan. Tačiau viskam reikia lėšų, visur - pa
pildomos struktūros. O kaip finansavimas? Ar įmanoma bus su
sitvarkyti bent jau šiuo požiūriu?
-Taigi, pirmiausia lėšos. O subsidijos kultūrai, kaip žinote, dėl bloka
dos nemaža dalimi sumažintos. Ir vis dėlto naujoji Lietuvos vyriausybė tu
rėtų paveldu rūpintis kur kas dėmesingiau negu iki šiol. Privalėtų rastis ir
Informacijos centras, ir paminklų registras... Tam lėšų gailėti būtų trum 
paregiška.
Dėl Kultūros instituto, - pati idėja puiki ir sveikintina. Būsimai Lietu
vai išties tokio instituto reikės, tačiau kalbėkime konkrečiai - kokie žmo
nės šiandien ateis į jį ir dirbs mokslinį tiriamąjį darbą? Mes turime nema
ža mokslinių centrų be mokslininkų. Tai tragikomiška. Taigi kokie žmo
nės dirbs ir ką dirbs? Juk viskas pareina nuo asmenybių. Mes kol kas ne
turim tiek kvalifikuotų kultūros tyrinėtojų, kad galėtume kurti institutą.
Tai mano nuomonė. Jeigu ji būtų klaidinga, aš džiaugčiausi. Štai ką tik
įkurtas naujas Mokslų Akademijos institutas, mano supratimu, lig šiol ne
turi raiškios, aktualiausius dabarties kultūrinio gyvenimo reiškinius atlie
piančios darbų krypties. Abstraktūs kultūros apkalbėjimai, kai mes turi
me tiek bėdų, tiek ncištyrinėtų kultūros plotų?! Reikėtų sudalyti sąlygas
dirbti kultūros istorikams. Manęs nežavi kultūros koncepcijos rengimo
(kuriuo užsiimtų visas institutas) idėja. Pažįstu nemaža žmonių, kurie su
gebėtų versti iš lotynų, graikų, senosios lenkų, rusų kalbos mūsų užmirštus
ir nepažįstamus meno, kultūros paminklus... Tie žmonės priversti dirbti
mokyklose ar redakcijose, o mes mokėsime atlyginimus tiems, kurie kurs

R. Virkučio nuotrauka
kultūros koncepciją? Juk jos neįmanoma išpiešti iš abstrakčių samprota
vimų, prievartaujant praeities daiktus. Stinga net XIX - XX a. kultūros ty
rinėjimų, o apie ankstyvesnius laikus nė nekalbu. Dirbo pavieniai entuzia
stai, priešindamiesi sistemai, kuri nebuvo palanki senosios krašto kultū
ros studijoms. Man atrodo, įsijungdami į pasaulį, Vakarų Europą, mes bū
sim priversti mąstyti ne tik Lietuvos, bet ir Europos kategorijomis, ir tada
viskas palaipsniui susitvarkys. Turėsim nemaža žmonių, sugrįžusių iš stu
dijų Vakaruose ir Rytuose. O Lietuvos kultūros praeities nuodugnesnis
išmanymas galėtų duoti pamatą ir originaliai lietuviškai kultūrologijai.

- Kokias problemas kultūrai kelia naujosios savivaldybės?
- Buvusio parlamento priimtas savivaldybių įstatymas kol kas nėra to
bulas. Jis neapibrėžia mechanizmo, kuriuo būtų įgyvendinama valstybinė
kultūros ir švietimo politika. Šis neapibrėžtumas gerokai komplikuoja Mi
nisterijos ir savivaldybių santykius. Kol kas viskas priklauso nuo to, kiek
kultūrai palankių ir ją išmanančių žmonių yra savivaldybėje. Tad įstatymą
nedelsiant reikėtų išbaigti. Kitaip kai kurių savivaldybių ambicijos graso
grąžinti Lietuvą į ankstyvojo priešmindauginio feodalizmo laikus. Valsty
binio, strateginio mąstymo sykiais kai kuriose savivaldybėse itin stokoja
ma.

- Tai gal kultūros įstatymas galėtų reglamentuoti kai kuriuos
dalykus?
-Taip, tačiau pirmiausia reikėtų gerai sutvarkyti savivaldybių įstatymą.
Kitaip mes pradėsim žaidimą viens kitam prieštaraujančiais įstatymais.
Tam tikra žaidybinė situacija jau aiškėja.

- Suprantama, sunku prognozuoti... Bet vis dėlto, kada gi par
lamentas imsis iš esmės svarstyti kultūros reikalus?
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- Sunki ekonominė ir politinė situacija labai apribojo ir vyriausybės, ir
parlamento strateginį žvilgsnį. Tas 30 proc. lėšų mokymui sumažinimas skaudi šio žvilgsnio stokos pasekmė.
Kitas dalykas, - kultūros valdymas yra gerokai susikompromitavęs.
Lėšų švaistymas fasadiniams renginiams pagrįstai piktina visuomenę. Juk
svarbiausias mūsų - mažos šalies - valstybingumo įprasminimas yra iškilūs
kultūros darbai. Šito nesupratę valstybės žmonės gali pasmerkti Lietuvą
nedėkingai pasaulio provincijos, tegu ir rėksmingos kaip Honkongas ar
Singapūras, lemčiai. Kai kurie dabar iŠ kultūros administravimo pasitrau
kiantys žmonės neturėtų savęs tapatinti su kultūra ir pavojaus savo egzi
stencijai laikyti pavojum kultūrai. Šitokio subtilaus niuanso jau esama.
Kultūrinis gyvenimas privalės palaipsniui įgyti natūralias, gyvastingas
struktūras. Bet apskritai valstybė, mano supratimu, turėtų kur kas labiau
rūpintis kultūra, negu iki šiol. Kitaip Kultūros ir švietimo ministrui tektų
skubiai grįžti prie mokslinio darbo.

- O kiek finansinių rūpesčių galima tikėtis perleisti būsimiems
fondams, sponsoriams ir mecenatams? Kaip turėtų būti tvarko
mas tų lėšų gavimas ir naudojimas? O gal čia turėtų vyrauti prin
cipas - kas kaip pasirūpins, tą ir turės?
- Ką remti - valstybės kultūrinė poliška. Prie jos formavimo turėtų pri
sidėti ir labai rimta kultūros taryba. Man imponuoja Norvegijos patirtis.
Norvegijoje yra 13-os žmonių (9 skiria vyriausybė, 4 - parlamentas) kultū
ros taryba, nuo kurios nemaža dalimi pareina šiuolaikinės Norvegijos kul
tūros plėtotė. Mat jos žinioje valstybės kasmet skiriamos lėšos finansuoti
moderniajam menui, kultūrai. J tarybos reikalus niekas nesikiša. Štai apie
tokią tarybą drįsčiau galvoti. O populistinių tendencijų nulemta naciona
linė kultūros taryba būtų dar viena triukšminga organizacija, kuri savo
sprendimų pati negalėtų įgyvendinti, tik nuolat taranuotų vyriausybę ar
parlamentą.

- Kryžkelėje atsidūrę kultūros namų darbuotojai. Kaip jūs įsi
vaizduojate jų ateitį?
- Lengva man samprotauti sėdint šiuose rūmuose. Mačiau visokių kul
tūros namų... Na, 6 jų ateitis, jų likimas - man atrodo, jie turėtų glaustis
arčiau mokyklos. Tapti kultūros židiniais jungdamiesi su mokyklomis. Tai
yra ir kituose kraštuose. Ankstesnis milžiniškų kultūros namų statymas ne itin išmintingas pinigų švaistymas, už kuriuos buvo galima įrengti tikrai
puikius kultūros ir švietimo židinius rajonuose. Tai būtų kultūros įstaigos
ir vaikams, ir suaugusiems.
Dabar iš tos krizės reikėtų bristi įvairiai. Negali būti vieno kelio. O pats
klubininkų rengimas kultūros mokyklose, Klaipėdos fakultetuose, mano
kukliu supratimu, yra savotiška proletkulto liekana mūsų gyvenime. Kai
žmogus orientuojamas vien į kultūrinių renginių darymą... vis dėlto tai dar
nėra kultūros žmogus. Tai žmogus, sugebantis ruošti masinius renginius,
bet vis dėlto atsiduriantis kultūros pariby, gana tragikomiškoj situacijoj.
Ateity reikėtų reorganizuoti kultūros mokyklas, nes jų abiturientų, išė
jusių į gyvenimą, lauks kiti uždaviniai, kitos priedermės. Ieškosime ben
dros kalbos su savivaldybėmis, mėginsime atsižvelgti į įvairius poreikius,
bet žmonių likimais neturėtų būti žaidžiama.

- Koks jūsų paties, vilniečio, santykis su etnine kultūra? Po
žiūris į jos puoselėtojus?
- Mes, Vilniaus vaikai, į liaudies dainą, liaudies kūrybą žiūrėjom kaip
į labai mielą dalyką ir daugelis savo laiku ieškojom šios atramos. Bet šian
dien įžvelgčiau tam tikrą pavojų - etninės kultūros žmonių susivalstybinimo pavojų.
Žinoma, rimtesnės etninės kultūros studijos būtinos aukštojoje moky
kloje, gal ir vidurinėje.

- Dėkoju.

Kalbėjosi
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Dalia RASTENIENĖ

LIETUVOS
Iš sekcijų darbo.
Mielas skaitytojau, tos trys dienos gegužės pabaigoje, su
traukusios į Vilnių Kultūros kongreso delegatus ir svečius, te
būtų sausas, formalus faktas, jei jo negaubtų daugiau kaip me
tus trukęs sambūris, į kurį nuolat įsitraukdavo naujų žmonių,
Kongresuiparengti leidiniai CLietuvos kultūros kongreso nuo
statos", Lietuvos kultūros koncepcijos metmenų"antroji re
dakcija, memorandumo medžiaga "Lietuvos kultūros būklė"),
kurie, tikimės, dar sukels rezonansą, Kongreso sekcijos, sutei
kusios galimybę išsikalbėti, pasitarti, pagaliau kultūros žm o
nių tapsmas, kurio negali riboti jokie kongresai.
Vis dėlto kai ką užgavo tai, jog nebuvo priimta Kongresui
pateikta programa. Kai kas bandė save ar kitus įtikinti, jog dėl
to Kongresas sužlugo... Ginčytinų dalykų nuostatose, kuriųp a 
grindu buvo parengta programa, nebuvo tiek daug jog nebūtų
buvę galima jų atsijoti ir palikti tolesniam svarstymui, o kita priimti. Daugiausia pastabų buvo pateikta dėl kultūros valdy
m o struktūrų ir mechanizmo. K ad šioje sferoje dar nesusivo
kiama, nerandama konkrečių sprendimų, nėra sutarimo, ma
tyti ir iš sekcijos "Kultūros savivalda. Valstybės strategija" dar
bo, nors... būtent šioje sekcijoje p o ilgii svarstymų Kongresui
pateiktai programai iš esmės pritarta. Tačiau susirinkusieji į
baigiamąjį plenarinį posėdį, pagauti nesuprantamo erzelio, o
gal neradę savo širdžiai mielo atsakymo ar pasiūlymo, urmu
vėlesniam laikotarpiui atidėjo viską.
Pagaliau, argi tai esminis dalykas?Argį galėtume vienu m o
stu pastatyti, suremontuoti, duoti pinigų visiems, kurie buvopaminėti rezoliucijose ar programose? Regis, ne. O tei
se pasakyti savo nuomonę - kas darytina ir kaip, Kongrese pa
sinaudota. Būtent šiuo atžvilgiu išskirtinas 15-os sekcijų dar
bas, kurių medžiagą Kongreso organizatoriai stengsis išleisti.
Keletą plenarinių pranešimų spausdinsime kitame žurnalo nu
meryje, o šįkart mes pabandėme apžvelgti 5-ių sekcijų darbą,
kadangijų tematika mus labiausiai domino. Nerasta jose vie
nareikšmių formulių, tiesmukų atsakymų, tačiau žmonės mą
stė, kalbėjo, rodė ryžtą kilniems kultūros darbams. Taigi -pir
miausia buvo žodis...

KULTŪROS KONGRESAS
Apžvalgos
SIEKTI VIENYBĖS
Universiteto teatro salėje susirinko tie, kuriems įdomios baltų

pardavinėjimas. "Kalba nėra pagrindinis tautiečio bruožas", - tvirtino
pranešėjas.
Jotvingių ir prūsų tautybių bei valstybių formavimąsi dar XIII a.

kultūros problemos - tai filologai, istorikai, etnografai, folkloristai. A t
vyko svečių iš Latvijos ir Baltarusijos.

sužlugdė kryžiuočiai. Tačiau pražudytų baltų genčių dvasia neduoda

Scenoje - tautinė, Ramuvos ir Vydūno draugijų, Prūsos klubo,
lietuvininkų bendrijos "Mažoji Lietuva", LKF lietuvių kultūros tyrimo
grupės, gėdiminaičių, vedų ir jotvingių vėliavos. Ypatingą sekcijos darbo
pradžios atmosferą kūrė žalumynais apipintas uždegtas aukuras ir
Ramuvos giedotojos.

daigas per asfalto dangą... Per trisdešimt tūkstančių Gardino gubernijos

Visus čia subūrė nerimas dėl mūsų žemėje tarpusios, dabar pamažėl
gaivinamos kultūros. Baltai - mūsų šaknys, tačiau vos vienas šeštadalis
senųjų baltų žemės šiandien priklauso Lietuvai ir Latvijai. "Baltiškoji
kultūra mus turėtų įkvėpti", - tikino Romas Batūra. Ne viename iš
keliolikos pranešimų kelta mintis dėl baltų vienybės realizavimo

ramybės, po tiekos šimtmečių beldžiasi į žmonių atmintį - lyg tas žolės
gyventojų XIX a. viduryje save tebelaikė jotvingiais. Šiandieninėje
Polesėje gyvenantys žmonės iki šiol išlaikė kalbos ir etninės kultūros
specifiką. "Mes ne baltarusiai, ne ukrainiečiai, ne rusai, mes - savi. Bet kas? Kalbame kalba, panašia į slavų, bet kalba - antrinis dalykas, dvasiniai
pagrindai - baltams vieningi. Daug bendro mūsų apeigose, dainų
siužetuose, tie patys motyvai, rūbų detalės..." - sakė svečias iš Baltarusijos
Mikola Šyliagovičius, iniciatyvinės Ruch grupės už Jotvingijos (Jetviazi)
atgimimą naiys, "Zbudine" ("Atbudimas") laikraščio redaktorius.
Prūsams atstovavo Voldemaras Šimėnas, kalbėjęs apie vakarinių baltų

būtinybės, ir šia proga kalbėta apie Vilniaus krašto problemas, čia pas

istoriją ir perspektyvą Karaliaučiaus krašte. Ramants Jansons iš Latvijos

taraisiais metais vyraujančią ideologiją: kas nekalba lietuviškai ar rusiškai,
tas - lenkas. Tuo tarpu prelegento Eduardo Satkevičiaus nuomone, dalis

dievturių draugijos "Ramava", vedų sandraugos atstovas Modris Slava
supažindino su draugijų veikla, ragino atmesti klaidingą protėvių religijos

lenkų kalba vyčių kalba, dalis - alšėnų (tai vakarų baltarusių tarmė); tad

interpretavimą (tvirtinama, kad senovės baltai garbino stabus, o iš tikrųjų

lietuviais laikyti tik lietuviškai kalbančiuosius - savotiškas kultūros

jų tikėjimas rėmėsi giluminiu jyšiu su gamta). Raginta visomis išgalėmis
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saugoti gimtąją kalbą ir tarmes, ypač dzūkų, kuri yra viena iš seniausių, ak
centuotas būtinumas atkurti baltų kalendorių ir atgaivinti nutrūkusį iyšį
su gamta ("tada ir ekologines problemas greičiau įveiktume”). Daug
minčių išsakyta, tačiau vyravo viena: senųjų baltų pasaulėžiūros ir

beatodairiškai puolant į Vakarų kultūros glėbį, vargu ar bus galima
sėkmingai atsikratyti sovietinio gyvenimo būdo (greičiau atvirkščiai); kad
turbūt niekas negali paneigti, jog betautę sovietinę kultūrą labiausiai
neutralizavo katalikiškoji dorovės samprata, nes paprastiems žmonėms ji

pasaulėjautos (dorovė, etika, religija) vertybės bus atgaivintos tik tuo a t

buvo aiškiausiai suvokiama. Sekso, pornografijos antplūdis tautinėje

veju, jeigu bus pasiekta vienybė ne kalbos, o kultūros pagrindu ir jeigu ar
timiausioje ateityje pavyks įgyvendinti svajonę įkurti Baltų kultūros centrą

spaudoje rodo, jog didelė dalis mūsų žurnalistų neturi elementaraus
etninės kultūros supratimo; tariamai puldami sovietinį puritonizmą, iš

(geriausia Vilniuje). Ir dan "Apsaugokime dvasines sienas. Taip pat, kaip

tikro jie patys negali atsikratyti to sovietizmo, t.y. nenoro būti savimi,

valstybės. Tik tada mūsų mažos tautos išvengs dvasinio degradavimo". Šie

gyventi tom nuostatom, kurias tautai lėmė geografinė padėtis, istorija,

sekcijos darbo pradžioje dievturių draugijos "Ramava" atstovo pasakyti
žodžiai tarsi leitmotyvas lydėjo du pusdienius skaitytus pranešimus.

pasaulėjauta, charakteris. Svarbus vaidmuo šiandien turėtų tekti
sekmadieninėms etninės kultūros mokykloms, tegu irpešiojamoms iš visų

Sekcija parengė rezoliuciją. Tik ar daug, be Universiteto salėn
susirinkusiųjų ją išgirdo? Ar kelių tūkstančių neramiai ir, reikia pripažinti,
viskam gerokai abejingai auditorijai Sporto rūmuose toji vienos iš sekcijos
darbo organizatorių perskaityta rezoliucija ką nors reiškė, ir išvis ar kas ją
girdėjo (tuo metu Kongresas jau kriko: kas lėkė į rūbinę ar į bufetą, būriai
dalyvių vestibiulyje šnekučiavosi, politikavo, koneveikė valdžią...). A r
diskusijų negirdėjusi auditorija rezoliuciją suprato?

pusių.
V.Milius savo pranešime "Etninė materialinė kultūra ir dabartis"
skatino nepamiršti ir tinkamai naudoti regionų etnografinius tautinius
rūbus, valgius, statyti tradicinius kiyžius, rasti ir daugiau materialinės
tradicinės kultūros dalykų, vertų atgaivinimo ir puoselėjimo.
S.Gutautas pranešime "Kai kurie liaudies architektūros reiškinių
etniškumo klausimai" akcentavo būtinybę kaimui projektuojantiems ar
chitektams atsižvelgti į būdingas lietuvio savybes, pastovumą, specifinę

ALMA SKRUIBYTĖ
DANUTĖ SKERSYTĖ

techninę ir meninę jungtį, siekimą darnos su gamta, kraštovaizdžiu. O
svarbiausia, anot pranešėjo pacituoto kaimietės motinos priesako sūnui
architektui - "Suprojektuok man tokį namą, kad mano karstą būtų galimą

RŪPESTIS
Sekcijoje "ETNINĖS KULTŪROS VIETA DABARTIES
KULTŪROJE", kuriai vadovavo N.Vėlius ir A.Vyšniauskaitė, išklausyti
28 pranešimai ir pasisakymai. Vienų šnekėtojų turbūt nukrypta į per didelį
teoretizavimą, kitų - į dejavimą, tačiau gerb. A.Vyšniauskaitė visiems
pagrįstai užbaigdama padėkojo už išsakytus rūpesčius, bėdas ir skausmą.
Apžvelgsiu labiausiai įstrigusias kalbėtojų mintis.
P.Kalnius ("Etninė kultūra ir gyvenimo būdo desovietizacija")
pabrėžė, kad reikia išgyvendinti gėdijimąsi etnine kultūra, kad
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išnešti pro duris..."
V.Mačiekauspranešimo apie lietuvių paprotinę teisę pagrindinės min
tys tokios: viena tauta nuo kitos skiriasi etnopsichologija, suformuota
skirtingų geografinių sąlygų, kuriomis tautos gyvena. Su etnopsichologija
glaudžiai susiję ir papročiai, kurių pagrindu formavosi paprotinė teisė.
Keista, kad šiandien, kuriant teisinę Lietuvos valstybę, diskutuojama, ką
imti pamatu - ar anglosaksų, ar kurią kitą teisę, pamirštama, jog turime
savo, baltų, paprotinę teisę, atsispindėjusią jau Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės statutuose. Mechaniškai perkelti paprotinės teisės normų

į dabartį, suprantama, neįmanoma ir nebūtina, bet vertinimų sistemą
vertėtų iš dalies perimti arba bent ja pasiremti.
D.Račiūnaitė kalbėjo apie folkloro kaupimo ir saugojimo problemas.
Ji pasiūlė Kongresui rezoliuciją dėl folkloro saugojimo materialinės bazės
neatidėliotino kūrimo, nes, jei norime išlaikyti ateičiai sukauptą ir
renkamą dvasinį turtą, turime įsigyti kokybišką audioaparatūrą,
stereomagnetofonus, stereomikrofonus, aparatūrą, reikalingą mag%
netofono įrašų pervedimui į skaitmeninę sistemą, kompiuterinę techniką
sukauptos medžiagos sisteminimui, šifravimui, videoaparatūrą, mag
netofonus daugiakanaliams įrašams...
RAmbrazevičius, kalbėdamas apie folklorinį judėjimą ir etninę
kultūrą Lietuvoje, polemizavo su kai kuriais kalbėjusiais. Jo nuomone,
etninė kultūra pas mus ne tik yra, bet ir buvoja: ji - gyvas darinys, gyvoji
dvasia, iš kurios septintame dešimtmetyje ir kilo folklorinių ansamblių

Z.KeImickaitė pranešime "Kaimo dainininkai - folklorinių ansamblių
mokytojai” gyvais pavyzdžiais paskatino kaimų ir rajonų kultūrininkus,
klubininkus, mokytojus ne ieškoti sausos medžiagos Vilniaus fonduose, o
daugiau dėmesio skirti greta gyvenantiems seniesiems dainininkams,
pasakoriams, muzikantams, kelti jų autoritetą, padėti jiems ateiti į savo
parapijos darželius, mokyklas, kad tuo suartintų kartas. Specialistai iš Vil
niaus, be abejo, niekad neatsisakys padėti, bet blogai, kai miestietis
daugiau žino už kaimo kultūros namų vedėją, kuris, beje, dažnai nėra savo
vietovės patriotas...
R.Astrauskas pranešime "Etninė muzika ir dvasios ekologija”, be kita
ko, teigė, kad "reikėtų iškelti ir pabrėžti tas mūsų žmonių savybes, kurias
kaip etaloną iškelia ir perteikia etninė kultūra, visas folkloras: darbštumą,
santūrumą, aukštą moralę, pastabumą ir išmintį, artumą gamtai, tiesumą.
Šių savybių prioriteto atgaivinimas botų reikšmingas žingsnis dvasios

judėjimas. Mes suklumpame įgyvendindami geriausias paskatas, nes

savitumui atgauti
RApanavičius pareiškė manąs, jog Kultūros kongresą skelbti buvo

susergame pavidalų liga, pavidalų, kurie užgožia esmę. Su praeitimi mus

ankstoka. Pilnaverčiu kultūros vartotoju ir kūrėju (turėta omeny mėgėjai)

riša tik paviršiuje matomi dalykai: aiškinamės, kaip buvo švenčiamos

gali boti (saviveiklos lygyje) tik laisvas žmogus. O to mes dar neturime.

kalendorinės šventės, o ne dėl ko ar kaip dabar mums jas reikia švęsti.
Ritualas, egzotika, scena ir kitos smulkmenos ne vienam užgožia esminius

žinovu. Bet kurioje vietovėje, jei atsiras tikrai talentingas "žmonių

dalykus. Jaučiam didelį norą tik reprezentuoti, perteikti folklorą kaip
prekę. Tai daro folkloro ansamblius panašius į fasadinės kultūros kūdikius

būrėjas", atsiras ir ratelių, ir būrelių... Kalbėdamas tema "Etnomuzikologija ir etninė istorija" prelegentas pabrėžė, kad

- liaudies dainų ir šokių ansamblius. O juk reprezentuoti galima tiek, kiek
gyveni tuo, ką reprezentuoji. Mąstykime, ar iš tikrųjų teisingu keliu
einame. Nuolatinį etninės kultūros išskirtinumo akcentavimą mūsų

etnomuzikologijąarba muzikinę folkloristiką reikia suprasti ne kaip vieną
iš smulkių muzikinių disciplinų, bet kaip sudėtinę etninės istorijos dalį.
A.Augulis kone su ašaromis kreipėsi į susirinkusiuosius: gal atsiras

dienomis pranešėjas siūlė laikyti savotišku SOS signalu, gelbstint žmogų

savanoris važiuoti dirbti į Gervėčių kultūros namus? Jau pusę metų yra

nuo šiuolaikinės kultūros kaleidoskopiškumo ir kosmopolitizacijos.

etatas, yra butas, tik nėra pasišventėlio.

Kultūros namų darbuotojas privalės būti savo krašto papročių ir tradicijų
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V.Rutkūnas kalbėjo apie regioninius etninės kultūros centrus, kurių
užduotis - rinkti, kaupti, saugoti, o svarbiausia, - grąžinti į gyvenimą tos
vietovės etninę kultūrą. Šia linkme turėtų persitvarkyti ir vietinės muzi
kos bei meno mokyklos (atkurti būdingus vietovei amatus, dainavimo,
muzikavimo būdą) ir t.t. Surinkta medžiaga turi būti prieinama ne tik fol
kloriniams ansambliams, bet ir darželiams, mokykloms, kultūros na
mams...
R.Sliužinskas teigė, kad etnokultūros tyrinėtojų - mokslininkų
pareiga - kuo greičiau sėsti prie bendro stalo su tautinės mokyklos kon
cepcijos kūrėjais, nes etninės kultūros dalykų dėstymas visų lygių mokyk
lose - jau neatidėliotinas.
Kiekvienas Lietuvos mokyklos diplomantas privalo turėti žinių iš
lietuvių istorijos, lietuvių kalbos kultūros, lietuvių etninės kultūros
pagrindų. Nepriklausomai nuo specialybės, tai kiekvieno Lietuvos
piliečio garbės reikalas.
E.Vyčinas akcentavo,jog būtinai reikalingas instrumentologijos
muziejus Vilniuje. Muziejaus struktūra turėtų būti tokia: instrumentai,
jų geriausi pavyzdžiai, rekonstrukcijos laboratorija, kopijos norintiems
susipažinti su instrumentų sandara, jų gamybos, muzikavimo vaizdo
įrašai, videosalė.
V.Baltrušaitis iš Rumšiškių (pranešimas "Muziejų problemos")
kalbėjo bijąs naujų muziejų steigimo tuo metu, kai esantys dar neturi
tinkamų patalpų fondams, ekspozicijoms. Gal geriau skatinti esančius
muziejus, kad jie prisidėtų prie etninės kultūros propagavimo. Bet ar
mūsų muziejai tam pasiruošę, ar turi kompetentingų žmonių?
Muziejininkų iš "prarastosios kartos" dauguma, deja, nežino nei papročių,
nei apeigų, praradę tikėjimą. A r sugebės jie gaivinti mūsų etninę kultūrą?
E.Mickūnas iš Žemaitijos: nereikėtų pamiršti nacionalinių parkų.
Juose būtina atgaivinti senuosius verslus. Viskas turėtų būti skirta
žmogui: ir ten gyvenančiam, ir atvykstančiam.
A.Počiulpaitė išvardijo skaudžias tautodailės problemas: kryžių,
koplytstulpių naikinimas, religinės tematikos eliminavimas ir meistrų
kūrybos ideologizavimas, muziejų vaidmens susiaurinimas, tautodailės

J.Šalkauskis siūlė užrašinėti, o gal ir populiarinti liaudišką
krikščionišką giedojimą.
J.Čepienė kalbėjo apie etninės kultūros dalykų mokymą vidurinėse
mokyklose. Jos nuomone, su etnine kultūra turėtų būti supažindinama
per pamokas, taikant mokymo integracijos principą, per praktinę
užklasinę veiklą, mokyklos-tėvų sąveiką (didinant tėvų vaidmenį etninės
savimonės ugdymui), neatsisakant, o galbūt ir plečiant kraštotyrą.
V.Tumėnas atkreipė dėmesį į dvi problemas: būtinybę dabartinėse
kapinėse žmones laidoti pagal tikybą, ir - tautinio kostiumo problemą: te
žurnalistai pirma geriau susipažįsta su autentišku tautiniu kostiumu, kad
daugiau nepropaguotų, o valstybinės įstaigos nefinansuotų pseudotautinio kičinio kostiumo.
M.Abunevičius iš Alytaus kalbėjo, kad siekis miesto rankomis
išsaugoti kaimo kultūrą duos mažai naudos, kol kaime egzistuos ver
goviniai santykiai. Jis taip pat nušvietė totorių bei kitų mažų tautinių
bendrijų etninės kultūros problemas.
Kraštotyros patriotė iš Vilkaviškio G.Karalienė, išsakydama turtingą
ir vertingą savo darbo patirtį (pvz., aprašant žmonių iškeldinimus iš kaimų
1939-1988 metais), pažymėjo, kad sąžiningi kraštotyrininkai niekad
nesivaikė pagyrų už sovietinio gyvenimo būdo idealizavimą, o fiksavo
tikrovę ir praeitį tokią, kokia yra.
A.Vyšniauskaitė užbaigdama pabrėžė, jog būtina dar ir dar kartą
susitikti atviram pokalbiui, kaip spręsti konkrečias sekcijoje iškeltas
problemas:
rūpintis visų Lietuvoje gyvenančių etninių grupių kultūra;
gaivinti etninę kultūrą, tradicijas, gerinti etnografinės medžiagos rin
kimo, saugojimo materialinę bazę;
remti etninės kultūros regioninius centrus;
padėti muziejams, muziejėliams, kad jie rastų savo vietą etninės kul
tūros sistemoje;
stengtis atgaivinti darbo šventes, verslus, kartų ryšį, mokytis bendra
vimo;
ieškoti būdų, kaip etninės kultūros dalykus integruoti į aukštųjų mo
kyklų programas;
ruoštis lietuvių etninės kultūros žinyno leidybai...

specialistų, leidinių stoka, mokslinių tyrimų chaotiškumas, plintąs kičas.
Į kiekvieno žmogaus gyvenimą (šeimoje, darželyje, vidurinėje mokykloje
ir t.t.) būtina integruoti ir tautodailę. Reikia kurti meistrų mokymo bazę,
keisti muziejų statusą (organizuojant laboratorijas-studijas, gaminant
geriausių eksponatų kopijas, leidžiant fondų katalogus), įsteigti specialų
institutą ar jo padalinį... Tik sutelktomis įvairių įstaigų, organizacijų ir
kiekvieno iš mūsų pastangomis galėsim išlaikyti tautodailės tradicijas, o
tautai suteiksime etninio savitumo.
A.Počiulpaitę papildė A.Marcinkas. Jo nuomone, svarbu organizuoti
mokslines konferencijas, nagrinėjančias baltų tautodailės raidą, rengti
parodas. Reikėtų išspręsti ir šiuolaikinę kultūros darbuotojų atlyginimo,
skatinimo problemą, kad atpildas pagaliau būtų adekvatus darbui.
A.Rekašius pranešime "Lietuvių papročių tyrinėjimo problemos ir
perspektyvos" atkreipė dėmesį į tai, jog reikia steigti papročių tylimo
centrą, ruošti etnologijos specialistus, gerinti surinktos medžiagos
leidybą, burti etnografinės medžiagos rinkėjus, rengti jiems metodinę
medžiagą, atkreipė dėmesį į papročių populiarinimo problemas.
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EUGENIJA VENSKAUSKAITĖ

PO SKUDUČIŲ AMŽIAUS
Nieko savo nepridėsiu, nebent truputį dvasios, truputį pastangų, tru
putį suinteresuotumo, vieną kitą papildomą žodį, kad gyviau iškločiau tai,
kas šnekėta Kultūros kongreso sekcijoje "MASINĖS KULTŪROS EK
SPANSIJA IR TAUTINĖS SAVIMONĖS BRENDIMAS". (Vadovai
M.Lukšienė, ŽJackūnas. Kalbėjo R.Grigas, Ž Jackūnas, E.Krukauskienė, O.Balakauskas, M.Lukšienė). Dalyvių susirinko pora dešimčių, bet ne

įvairovės, suprasti, vertinti savo etnokultūros savitumą. Visa tai supona
vo ypač gerą terpę antikultūrai (dažnai pasireiškusiai protesto forma) tar
pti. Ryškiausias jos elementas - dalis muzikos, plūstančios audio ir videokanalais iš Vakarų ir Amerikos. Turime ir savos muzikinės antikųltūros,
sąlyginai pavadintos armonikizacija (prisidengusi lietuviškumo skraiste
pseudoliaudiška muzika).
Taigi: negalavimo požymiai apytikriai nustatyti, belieka išrašyti recep
tą... Kokie vaistai bebūtų, akivaizdu viena: su menu privalu būti labai ap
dairiems ir tolerantiškiems. Negalima neigti (ar teigti - L.G.) absoliučiai,

manau, kad sekcijoje keltos problemos buvo nereikšmingos, neaktualios

nes, naikindamas piktžoles, gali sunaikinti ir visą pasėlį. Tėra viena aksio

ar nereikalingos, o sprendimo būdų ieškojimas - neįdomus.

ma: su negeru menu reikia kovoti geru menu. Mes jau turim liūdną patir

Masinė kultūra, pačia bendriausia prasme, tai populiarioji kultūra, be
siorientuojanti į kasdienius visuotinius žmogaus poreikius: estetinius, pra
mogos, psichologinio, fizinio atsipalaidavimo ir pan. Ta sąlyga suteikia jai
galimybę pasidaryti būtent masine. Kitas bruožas, sąlygojantis masinės
kultūros reiškinių išplitimą, yra jos demokratiškumas: ji orientuota į pa
prastą vidutinių kultūrinių interesų žmogų, nėra susijusi su didesnių kul
tūrinių vertybių iškėlimu, jų supratimui, suvokimui nereikia nei proto, nei
dvasios pastangų. (Elitiškumo čia - nė padujų! - L.G.). Itin masine ir pa
trauklia ją daro vadinamasis komunikacinis demokratiškumas - moder
nios prestižinės audiovizualinės priemonės, kurių dėka žmogui labai len

tį, kai, iš ideologinių pozicijų, kontrmuzika buvo laikomas ir džiazas. Bet
gerą meną reikia išmokti (išmokyt) skirti nuo blogo. Ir čia visa pilnatve
iškyla gero estetinio auklėjimo šeimoje, daržely, mokykloje, institutuose
reikšmė. Bėda, kad mūsų šeima yra praradusi tradicinį savo svorį ir auto
ritetą. Jaunuoliai, darbe susiformavusių estetinių, moralinių nuostatų, jau
atitolę nuo šeimos, bręsta tarp bendraamžių. Tuo tarpu mūsų mokykla...
o! ta mūsų mokykla... (Prancūzijos mokyklų, tarkim, muzikos programo
se mokymo tikslas suformuluotas taip: išugdyti žmogaus (atsižvelgus į

gva, labai patogu jos teikiamą "produkciją" priimti. Be to, masinė kultūra
glaudžiai susieta su komercija. Visa tai išplečia ją į universalų pasaulinį
reiškinį.

pan. Mokymas pradedamas nuo tos muzikos, kuri vaikui jau šiek tiek ži
noma, girdima aplinkoje. Dažniausiai tai - rokas, džiazas. Po to palaipsniui

Galima būtų įžvelgti ir išskirtines sąlygas šiai kultūrai tarpti Lietuvo

kiekvieno galias) vertybinį muzikos suvokimą ir poreikį pagal individua
lius sugebėjimus pačiam užsiimti muzika: groti bent kokiu instrumentu ar

bandoma suvokti įvairius stilius, liaudies muziką... Jei žmogus, baigęs mo
kyklą, sugeba skirti, atsirinkti estetines vertybes ir dargi moka visa tai mo

je. Visų pirma - sovietizuotos mūsų gyvenimo sistemos nualintas bendras
kultūros lygmuo. Ir ta aplinkybė, kad kai kurios kultūros sritys čia buvo
ypač nusmukdytos: dorovė, religija, žmonių bendravimo, politinės kultū
ros, etninės kultūros klodai. Dominavo vulgari ideologizacija, akivaizdžios
netiesos apoteozė. Tai išsekino žmonių emocinį potencialą, pakirto orien
tavimąsi vertybėse. Be to, ir mūsų mokykla, kurioje humanitarinių mok

stą meną. Tai itin svarbu.
Žiūrint plačiau, svarbiausioji atspara minimų problemų sprendimui
yra etninė kultūra bei požiūris į ją. Mes jau nebežinom savo prigimties,

slų sąskaita vyravo gamtos mokslai, nemokė suprasti, toleruoti pasaulio

esam pasimetę kaip tauta, o kad susivoktume vertybių įvairovėje, būtina

tyvuoti - tikslas pasiektas). Taigi: toleruojant menų įvairovę, kurioje kiek
vienas turėtų pasirinkimo laisvę ir galimybę, būtina iš mažens šeimoje, mo
kykloje, viso gyvenimo aplinkoje ugdyti imunitetą prieš prastą skonį, pra
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pirmiausia susivokti kuo esą. Savo etnolauką reikia suprasti kaip mūsų pa
čių sudvasintą, sužmogintą pasaulį, nuolat praturtinamą (ar skurdinamą L.G.) mūsų jausmų, minčių, darbų. Imperinio gyvenimo ir mąstymo gynė

LIETUVA YRA EUROPOJE
Viena iš Kultūros kongreso sekcijų buvo pavadinta "NAUJAS

jai teigia, kad, esant skirtingumams, atsiranda trintis, disharmonija, militarinės ir kitokios konfrontacijos. Bet šiandien pasauly formuojasi ir jau

POSŪKIS Į VAKARUS. LIETUVOS KULTŪROS VESTERNIZACIJA". Jai vadovavo filosofas K.Stoškus. Pats sekcijos pavadinimas

ima reikštis (ar tik ne mažųjų tautų iniciatyva? - L.G.) naujo tipo civiliza
cija, į kurią grįžta humanitarinės bendražmogiškos vertybės, atsigręžiama

rodo du svarstymų išeities taškus. Visų pirma, pasikliaudami sėkmingos
ateities nuojauta, ruošiamės tapti kultūrinės Europos bendrijos dalimi.

į tai, kas žmones jungia, o ne skiria. Iš esmės būdama bendražmogiška, to
ji civilizacija būtinai akcentuoja specifinius raiškos kelius (etniškumą, nacionalumą), nes imama suprasti: kitaip neįmanoma praturtėti žmogiško
mis vertybėmis. Žmonijos išmintis, protas artėja prie suvokimo, kad visa,
kas pasauly gražu ir didinga, gimsta įvairovėje. Įvairovė - tai pasaulio ima
nentinė savybė (būtent todėl imperijos neišvengiamai išsigimsta ir suby
ra), tad mūsų pareiga - puoselėti savąjį savitumą, kuris tik praturtina pa
saulį, o mums yra atsparos, harmonijos ir paties buvimo ženklas. Atbukus

Vieni neabejoja, kad ja esame ir dabar, tereikia intensyvesnių kultūrinių
mainų ir didesnio mūsų pačių atvirumo kitoms kultūroms. Jau galim būti
įdomūs pasauliui savo neoromantizmu, individualia "Šiaurės Atėnų" vizija
ar literatūra, besivaduojančia iš "raudonojo košmaro". Kitiems - tai ilgas
procesas, kurio metu turim perimti vakarietiškus standartus ir kriterijus,
pavyti teorinę mintį, sukurti savo filosofines mokyklas, kad taptume
lygiaverčiais partneriais. Sekcijos vadovas suformulavo visus vienijusią
mintį - reikia perimti Vakarų kultūrą, nors dabar dar daugiau norų, nei

etninio savitumo jausmui, atbunka ir žmogaus vertybinės orientacijos. (O
tada jau atsiveria šviesiausi mankurtizmo horizontai! - L.G.). Kita vertus,

galimybių juos realizuoti. Tai būdas, kuriuo gali sustiprinti savo
kompetenciją mūsų menininkai, Vakarų kultūros perėmimas sudaro lais

nevalia tiesmukai brukti ir etniškumo: vienašališkumas visada sukelia
priešišką reakciją. (Mūsų atveju, ji, matyt, pasireikštų etniniu neutralumu,
sustiprėjusią masinės kultūros iš Vakarų įtaka. - L.G.). Beatodairiškas, ne
kritiškas liaudies meno garbinimas pakenktų ir jam pačiam, nes sudarytų
sąlygas diletantizmui: juk liaudies mene šalia tikrų poezijos, grožio perlų
gyvuoja ir pačio menkiausio lygio kūrinių...

vo atsivėrimo pasauliui galimybę, tai kelio nuo prievartos į laisvę kryptis.
Kita - Lietuvos kultūros vesternizacijos problema. Ji iš teorinių
svarstymų ir projektų aukštumų sugrąžinta į graudžią šiandieną. Grėsmės
atmosferą sukūrė jau įžanginis gerb. K.Stoškaus žodis: saugoti tautos
identitetą ar pasiduoti. Pats vesternizacijos terminas čia turi neigiamą
prasmę - tai prastos masinės Vakarų kultūros antplūdis. Pasak vieno
kalbėjusių - tai masinė kultūra su apokaliptiniu ženklu. Ją reprezentuoja
video, kuris nemažai daliai jaunimo yra vienintelis besiilgimos Vakarų
kultūros šaltinis. Naiviai atrodė gerb. L.Tapino iliuzija sustabdyti šį

Mūsų didžioji nelaimė, kad stalinizmas sutapo su industrine visuome
nės pertvarka. Žmonės buvo atplėšti nuo savo Šaknų, nuo etnoso, suma
išyti, perkelti į visai naują, nelyginant sintetinę, miesto erdvę. Visa tai de
formavo vertybių sistemą, nususino etnokultūrą, atvėrė kelią išsigimimui...
Mūsų etninė kultūra - grynai kaimiškoji. Tuo tarpu miestui reikia įvairiapusiškesnio, komplikuotesnio gyvenimo vaizdo kultūroje. Kaimiškasis ga
li jo nepatenkinti. Būtina ir visas kitas Šiuolaikiškojo moderniojo gyveni
mo sritis (nuo buities iki kompiuterizavimo ir darbo organizavimo) sude

procesą administraciniu-teisiniu būdu, muitinių pagalba ir net formuojant
viešąją nuomonę - padalyti taip, kad jaunas lietuvis rinktųsi rimtą, o ne
pornokultūrą, Bet dirbtinis draudimas dar padidintų jos paklausą.
Masinės kultūros antplūdis neišvengiamas (įdomus filosofo L.Donskio

rinti su mūsų etnine prigimtimi. (Atsiribojimo nuo etninės kultūros pra
gaištingumą, tradicijų tęstinumo bet kuriomis sąlygomis svarbą pirmieji
suprato nūnai klestintys japonai...). Natūrinė laikų jungtis - būtina. Į sku
dučių amžių nebegrįšimc. Gerbdami, puoselėdami protėvių kultūra, mes
ir patys turim kurti jos ženklus. Tik šitaip ji bus gyvybinga (etnosas - ta
kas nebuvo užmiršta ir kuriama visa laiką), tik šitaip ji bus priima ir,..

pastebėjimas, kad jos buvo griebtasi, norint atsiriboti nuo politizuotos

Orientavimasis tik į praeitį kreiptų į konservavimą to, ką turime, užsiūk •
dimą. Novacijų pervertmrmas - dar pavojingesnis: težada kultūrinį prosizmą, revoliucionizmą. Terommą. f Būtent šitaip ir buvo ištaria: "teivrmą". Taigi: absoliutinimas kultūros srityje, matyt, absoliučiai pavojinga
-• L,G,).. Jei esame protingi, sūrėtume rasti ir protingą kompromisą
įvairiausių mūsų palikimo No kultūrinės raidos aspektų,.. (O kad oeo
tų, sakau, tik "ieškoti*, ’’formuoti“, “auklėti" ar "kovoti", kaip kad bu- •
sai neseniai, te mūsų miestai ir kaimai būna prisodrinti draugijų, organi
zacijų, kad kiekvienas žmogus atrastų, o neradęs - pats galėtų kurti - <*\-~
tinkančią savo kultūrinius poreikiui po* roškius. interesus. Te kieNkvūs
turi savo lauko vingi arbent va •ončl- koopct ariniame bute, kad galėtų ne
varžomas pagal savo išgales sėti ir kultūros grūdą - dalyvauti didelėj mu
sų tautinio atgimimo sėjoj. Tai ugdys reiklesnių estetinių poreikių žmogų,
o tuo pačiu ir aukštesnės kultūros reiškinius. Reikia tikėti: tauta pati save
atras. - L.G.).
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kultūros), todėl svarbu įvardinti esamą situaciją, suvokti, kokie pavojai
gresia Lietuvos kultūrai, kai į žmonių sąmonę ir pasąmonę ima aktyviai
skverbtis pati prasčiausia masinė produkcija ne tik iš video, bet ir iš
plačiųjų ekranų. Todėl ypač aktuali atsvaros jai problema, kaip galėtume
šiai ekspansijai pasipriešinti.
Pokalbyje buvo pasiūlytos kelios išeitys. Daugumos pranešėjų
nuomone, priešinti jai galime tik intelektualiąją arba elitinę Vakarų
kultūrą. Šis sprendimas rodėsi toks viliojantis ir išganingas, kad nebuvo
susimąstyta - kaip išvengti Vakaruose atsirandančio milžiniško atotrūkio
tarp negausaus kultūrinio elito ir pramoginiu menu pasisotinančių masių.
Gal apie tai ir anksti įkalbėti, kadangi elitinės kultūros perėmimas ir jos
prigįjimas šiuo metu dar labai problemiškas. Tik svajojam apie
vakarietiškos kultūros išsimokslinimą įgijusius intelektualus, iš svetur
atvykstančią profesūrą ar rimtesnes, ne dešimtmečiais vėluojančias,
pažintines publikacijas periodikoje. Kitą išeitį iš pat pradžių pasiūlė
filosofas K.Stoškus, akcentuodamas etninės kultūros reikšmę ir
manydamas, jog tai yra sveikoji mūsų tautos atspara. Ši mintis nebuvo ak
tyviai diskutuojama, bet beveik visi pranešėjai vienaip ar kitaip ją
užkliudydavo. Jautėsi, kad tai atvira problema, ir kad, galbūt, ji išviso nėra
pakankamai giliai aptarta ar dažnai per siaurai suvokiama. Didesnių

talgija žvelgiame į Nepriklausomos Lietuvos paskutinį dešimtmetį, kuris
pasižymi taikiu kaimiškosios kultūros tradicijos ir Vakarų kultūros
pažinimo sambūviu, o jo rezultatas - pavyzdžiui, nacionalinės dailės
susiformavimas irpripažinimas pasauliniuose kultūros centruose (1937 m.
parodoje Paryžiuje lietuvių tapytojai ir grafikai pelnė aukščiausius ap
dovanojimus). Šiuo laikotarpiu plačiai ir giliai buvo aptariamos liaudies
meno problemos, jo ryšys su profesionaliuoju menu. Viena iš tokių
svarstymų prielaidų - dar gyva kaimo kultūros tradicija. Tuo tarpu jau pir
majame šios sekcijos pranešime kino kritikas L. Tapinas suformulavo
teiginį - masinės kultūros pavojus šiandien didesnis, nei XIX amžiuje
polonizacija ar rusifikacija, nes pakirstos moralinės jėgos, neturime
kaimo.

^

Išties, nesame išsiaiškinę, kokia yra šių dienų etninės kultūros būsena,
kai gyvybingosios tradicijos kaimuose jau baigia išsekti, o miestas,
absorbavęs šią kultūrą, ją neišvengiamai performavo. 70 procentų
Lietuvos gyventojų yra miestiečiai, ir vargu ar bent 1 procentas jų tebėra
sutelkę savyje vientisą pasaulėjautą, o šeimose tebėra gyvos kaimo
kultūros tradicijos. A r mieste susiformavusi kultūra taip pat priskirtina
prie etninės, ir kas iš etninės kultūros galėtų būti natūralia miesto žmogaus
savastimi?
A r etnokultūra gali būti atspara masinei kultūrai, - suabejojo filosofas

atradimų nebuvo padalyta ir šį kartą, bet gal gerbiamam skaitytojui skir
tingos, net kontraversinės dalyvių pastabos sukels minčių tolimesniems
apmąstymams. Taigi ties šia problema apsistosiu plačiau.

L.Donskis. Jo manymu, etnocentrinė kultūros vizija būtina, bet kažin ar
ji padės pasijusti Vakarų kultūros dalimi. Tautos kultūros ignoravimas

Gal prasmingas būtų retrospektyvus žvilgsnis į Lietuvos IV-ojo

prilygsta perlaužtam žmogaus stuburui, ir vidurio Europos neoromantiz

dešimtmečio kultūrinę situaciją, juolab, kad po filosofo A.Sverdiolo

mas yra unikalus, bet pati savaime vertinga ir natūraliai esanti
priešpriešoje masinei kultūrai, ji negali būti pagrindine atspara.
Toks savaiminio etnokultūros reikšmingumo pripažinimas ne kartą
skambėjo Kongrese. Pavyzdžiui, sekcijoje "Religija atsinaujinusioje
Lietuvoje" taip pat buvo svarstoma tradicinės kaimo kultūros svarba
ateities Lietuvoje, jos nenuneigė nė vienas diskutavusiųjų. Pranešėjas
AJuknevičius teigė, kad papročiai ir tradicijos - tai tautos kaulai ir
raumenys, be kurių kūnas, nors ir turintis dvasią, negalėtų savarankiškai

pranešimo "Apie tautinės kultūros akiratį", kuriame jis konspektatyviai
išdėstė Nepriklausomos Lietuvos laikų filosofo St. Šalkauskio pažiūras,
buvo replikuojama - kai sugrįšim į tą kultūros lygį, koks buvo St.
Šalkauskio, A.Maceinos laikais, išties nebereikės kištis į kultūros vyksmą,
nebereikės jo reguliuoti, bus galima sutikti su mintimi, kad mūsų kultūra
stichiškai tautiška. (St.Šalkauskis tautinę kultūrą suvokia kaip tautinėje
lytyje realizuotą universalų turinį). Tuo tarpu šiandien reikia ugdyti etninę
kultūrą kaip tautinio identiteto ir savimonės formavimo pamatą. Su nos

judėti. Bet kaip tradicines vertybes grąžinti šiandienos žmogui? Galbūt
daugiau apie tai buvo kalbama etninei ir baltų kultūrai skirtose sekcijose.
Ką daryti, kad Vakarų kultūros okeane apskritai neištirptų lietuvių
kultūra - taip klausimą formulavo K.Rastenis. Jis mano, kad lietuvių
savitumas gali būti išganingas kultūros pirmapradiškumo nostalgiją
jaučiančiai Europai. Lietuviškam kontekste ir pasaulinės kultūros
apraiškos įgyja specifinį atspalvį: turim lietuvišką baroką, mačernišką
egzistencializmą ir pan. Tuo mes ir galim būti įdomūs. Bet negalima pasik
liauti vien savo patrauklia archaika, reikia studijuoti svetur, suteikti
galimybę menininkams išeiti į Vakarų kultūrą.
Visąi netikėtai įvyko teatro žmonių polemika. Buvo atsigręžta į realią
situaciją, kol kas nekeliančią entuziazmo. Deja, ne visada natūralus yra
profesionalaus meno mėginimas akcentuoti etninę ar tautinę kultūrą. Ak
tuali teatro kritiko EJansono mintis, kad teatro lietuviškumo nenulemia
jo repertuaras. Daug įdomesnis režisieriaus "lietuviškas" mąstymas, inter
pretacija. Lietuvių folkloro teatro vadovas P.Mataitis gynė nuomonę, kad
teatras yra ryškiausia tautos kultūringumo žymė, o tautos teatras turi būti
labiau remiamas, nei visi kiti. Paklaustas, kiek yra autentiškumo jo teatro

Kongreso akimirkos
R.Virkučio nuotraukos
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pastatymuose ir ar dera tautos teatrą tapatinti su folkloro teatru,
režisierius prisipažino, kad folkloras jo negali patenkinti, o rūpi ir lietuvių
literatūros klasika, Vydūno kūiyba, ir europinio teatro patirtis - taigi
susipainiojo, ir tik filosofas K.Stoškus sugebėjo apginti rytietišką tradiciją
turinčio kanonizuoto folkloro teatro svarbą.
Gražiu ir netikėtu atradimu tapo klojimo teatrai, kurie gyvuoja
spontaniškai kaimuose ir žavi savo natūralumu, ryškiais tipažais. Klojimo
teatrų gaivintojas P.Bielskis informavo, kad šiuo metu yra apie 15
gyvuojančių tokių kolektyvų. Čia žmonės realizuoja savo dvasinius
netekimus, pavyzdžiui, prarastą kartu dainuojamos dainos džiaugsmą.
K.Stoškus prisipažino, kad klojimo teatrų festiyalyje patyrė tokį
džiaugsmą, kurio nesuteikia profesiniai teatro kolektyvai. Klojimo teatrai
užpildo dvasinę tuštumą, juose atgimsta šventi dalykai. Prieš juos
profesionalai - dažnai tik amatininkai. Toks teatras tikrai reikalingas
žmogui.
Šitokia nuomonių polifonija susidėlioja jau po pokalbio, išskyrus
atskirus pasisakymus ir juos sugretinus. Įsiklausymo į kalbėjusiųjų mintis
ir gyvos polemikos,; spontaniškumo truko, taip pat truko ir
suinteresuotumo svarstymo objektu. Dėl to atradimų nebuvo daug.
Aktualus ir skaudus buvo kino režisieriaus R.Vabalo pasisakymas.
Sugrąžinęs į tikrovę, ir dar sykį įrodantis, kad per mažai svarstomas mūsų
santykis su etnine kultūra, o tradicinė jos samprata nepajėgi patenkinti
mūsų norų išsiaiškinti realią situaciją. Per retai klausiame, kodėl mums tai
svarbu, ir kodėl nesvarbu tai didžiumai, visiškai pasitenkinančiai prastąja
videoprodukcija. Pasak R.Vabalo, dabartinio jauno žmogaus nepatenkina
vaižgantiškas ritmas, neįdomi jam šviečiamoji literatūra ir P.Mataičio
teatras - gražus, taurus, bet neįdomus. Ir negalima dabar mums gyventi
šiuo ritmu - visai atsiliksime nuo pasaulio. Profesionalai turi šturmu imti
vakarietiškąją kultūrą ir taip pat rimtai atsigręžti į tautinės kultūros
formavimą. Skubiai reikia tikros analizės.
Išties, tos analizės trūkumas nuolat jaučiamas ir net pavojingas. Ir
šiame pokalbyje kelis kartus nuskambėjo tautinio socrealizmo, net proletkulto terminai. O gyvenime jau pastebime tendenciją neseniai vyres
niuosius graudinusį folklorinį judėjimą paversti konjunktūriniu ir vėl jį
visiškai nurašyti.
Nebuvo kalbama apie mokyklos, švietimo įtaką formuojant esmines
žmogaus vertybes. Ir gerb. R.VabaIo iššūkis galėtų būti pagrindu tolimes
niems svarstymams.
Kalbą apie etninės kultūros reikšmę, gręžiantis į Vakarus, galima
pabaigti gerb. K.Stoškaus žodžiais: kitos kultūros perėmimas galimas tik
turint savo kultūrą. Kas neturi savo vertybinio pamato - tiesiog pereina į
kitą kultūrą.
O sekcijos darbą gražiai reziumavo Leonidas Donskis: dabar mūsų
situacija panaši j rusų slavofilų ir zapadnykų. Tauta ir Vakarai
supriešinami dirbtinai. Europietizacija - tai savos sociokultūrinės poten
cijos realizacija, ji reikalinga, siekiant sugrįžti į Europą, kurioje ir esame.
Kalbėti apie kultūros projektus netikslinga - nežinom, kokie kultūros
asimiliacijos procesai vyks Lietuvoje. Ir, apskritai, kultūros teorija turi
truputį vėluoti - sekti kultūros reiškinius.
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BE POEZIJOS...
Į sekciją "KULTŪROS SAVIVALDA. VALSTYBINĖ STRATEGU
JA" susirinko gausus delegatų ir svečių būrys. Daugelis norėjo išsakyti sa
vas godas, viltasi išgirsti naujųjų vyriausybės vyrų strategiją ir taktiką kul
tūros, jos institucijų bei žmonių atžvilgiu (sekcijos darbui vadovavo Kul
tūros ir švietimo ministras Darius Kuolys su viceministru Vytautu Gaida
mavičiumi). Pokalbį pradėjęs D.Kuolys pastebėjo, kad savivaldos klausi
mai yra opūs, jų neįmanoma pridengti abstrakčiais išvedžiojimais ar poe
zija ir paragino visus konkrečioms ir dalykiškoms kalboms.
Prof. Saulius Sondeckis glaustai išdėstė profesionalių meno kolektyvų
dabartinę būklę ir perspektyvas nepriklausomoje Lietuvoje. Jau dabar or
ganizuojant koncertinę veiklą reikėtų kooperuotis su Latvija ir Estija, nes
mažai valstybei didelis menas per brangus. Ji nebus pajėgi išlaikyti net da
bar turimų orkestrų, muzikos mokyklų, teatrų. Štai, pavyzdžiui, Ispanija,
turinti žymiausius pasaulyje vokalistus, neturi operos teatro, nes jo išlai
kymui valstybė stokoja pinigų. Garsusis Barselonos teatras per metus dir
ba tik kęlis mėnesius.
Liaudies kultūros centro direktorius Juozas Mikutavičius kalbėjo apie
kultūros ugdymo prielaidas. Kultūros savivalda, anot jo, tai rūpestis dėl
miestų, miestelių, kiekvieno kaimo kultūros. Nemanytina, kad dabar, kai
daugelį problemų turės spręsti savivaldybės, kam nors bus lengviau gyven
ti. Reikia žinoti, ką kultūrai gali duoti valstybė. Nerealu ir nereikia kiek
viename kaime turėti kultūros namus. Tačiau svarbu nepalikti nė vieno
žmogaus be dėmesio, reikėtų, kad ir profesinis menas kaimui būtų priei
namas. Kai kuriuos kaimo kultūros dalykus teks spręsti ir centralizuotai.
Klaipėdos miesto kultūros skyriaus vedėjos Nijolės Navogreckienės
nuomone, į miesto kultūros programą turėtų būti įtraukiama ir tai, ką jam
planuoja Respublika. Kiekvieno miesto kultūrinis gyvenimas turėtų būti
savitas. Miesto kultūrą formuoti galima įvairiai. Galima ją įsivaizduoti ir
kaip savaime augančią pievą, kurią valstybė turėtų tik prižiūrėti. Vėliau
pažiūrėtume, kas iš to išeis, tik toks eksperimentas gali brangiai kainuo
ti...
Lietuvių jaunimo bendrijos "Lituanica" tarybos pirmininkas Audiys
Antanaitis kalbėjo apie jaunimo idealus ir organizacijas. Kol nėra idealų,
- teigė oratorius, - auga dvasios nykštukai, ir daugelis nepakyla iš abejin
gumo liūno. Dabartinė jaunųjų karta nesugeba veikti. Jaunimo organiza
cijų daug, bet jų faktinė būklė prasta. Žodžiais jos lenktyniauja, kas labiau
myli Lietuvą, bet norinčių dirbti Tėvynės labui - maža. Nėra žmonių, no
rinčių būti misionieriais Astrave, Varenave, Šalčininkų rajone... Kol kas
per mažai sąveikauja valstybiniai dariniai ir ’visuomeninės institucijos.
Antra vertus, visuomenininkams negalima prikišamai vadovauti.
Kultūros ir švietimo ministerijos departamento direktorius Edmundas
Jankūnas pastebėjo, kad valdymo grandys reikalingos tik tiek, kiek jos sa
varankiškai galės ką nors spręsti. Svarbu nepadaiyti klaidų kuriant naujas
kultūros ir švietimo sistemas. Nevalia kultūros sąskaita tvarkyti švietimo
reikalus. Reikia ieškoti abiejų buvusių sistemų veikloje sąlyčio taškų ir vie
ningai dirbti.
Šiaulių dramos teatro režisierius Gytis Padegimas, be kita ko, išsakė ir
tokią mintį: esame tauta, kuri ilgą laiką neturėjo jokios materialinės gero
vės. Tokiomis sąlygomis daugeliui žmonių kultūra - tarsi priešas. Ir jei kul
tūra nebus apginta, nebus kuriamas jos prioritetinio ugdymo užnugaris,
mūsų Vingių Jonas ją apspjaudys, o menininkai privalės emigruoti...
Kultūros darbuotojų profsąjungos Respublikinio komiteto pirminin
kė Aleksandra Leparskienė kalbėjo apie tai, kad, kuriantis savivaldybėms,
daug kultūros darbuotojų atleidžiama iš darbo, o profsąjungos yra bejė
gės juos apginti. Respublikoje šiuo metu 17 tūkst. kultūros ir 160 tokst.

švietimo darbuotojų, tačiau visų pirma mažinamas kultūros ištaigų dar
buotojų skaičius. Replikuodamas D.Kuolys pastebėjo, kad naujieji vado
vai atsakingi ne tik už žmones, bet ir už kultūrą, todėl dažnai atsiduriama
keblioje situacijoje.
Lietuvos MA Ekonomikos instituto sektoriaus vedėjas Romas Stan
kaitis pastebėjo, kad valstybė gali ir privalo finansuoti profesionalųjį me
ną. Valstybinis finansavimas gali būti įvairių formų, bet be mokesčių siste
mos neišsiversime. Pasaulyje kultūra formuoja pasiūlą, o atsiradus paklau
sai, numatomas finansavimas. Lietuvos sąlygomis turėtų būti derinamas a
priori su a posteriori. Kultūros įstaigas reikėtų atleisti nuo mokesčių.
Sponsorių lėšos, skiriamos kultūrai, turi būti traktuojamos kaip labdara.
Filharmonijai ir teatrams turėtų būti skiriama lėšų iš biudžeto. Vietinio
pavaldumo kultūros įstaigoms reikėtų taikyti dalinį finansavimą.
Rokiškio rajono kultūros skyriaus vedėjas Petras Blaževičius pastebė
jo, kad kultūros žmogaus, dirbančio savivaldybėje, funkcija turėtų būti tik
organizuoti ir koordinuoti. Reikėtų susitarti su savivaldybėmis, kad kultū
rai skiriamos lėšos būtų tik kultūros darbuotojų dispozicijoje.
Plungės rajono kultūros skyriaus vedėja Danutė Malakauskienė ma
nanti, kad ir rajonų centruose privalu turėti profesionalius meno kolekty
vus. Ji konstatavo, kad būtina pagerinti kultūros darbuotojų rengimą, nes
neretai nekompetentingi darbuotojai sutapatinami su kultūros įstaiga, dėl
to daromi neteisingi kultūros atžvilgiu sprendimai. Valstybinės konserva
torijos Klaipėdos fakultetų docentas Vytautas Jakavičius pratęsė ir išplė
tojo D.Malakauskienės mintį apie kultūros specialistų rengimą. Jis paste
bėjo, kad šiandien kultūros darbuotojams ypač trūksta humanitarinio pa
sirengimo. Jau dabar reikia rengti kultūros pedagogus.
Apie kvalifikacijos kėlimą, kaip vienintelį būdą šiuo metu užkamšyti
pedagogikos klaidas, kalbėjo Kultūros darbuotojų tobulinimosi instituto
direktorius Kazimieras Antanaitis. Jo manymu, kvalifikacijos kėlimas ga
lėtų suteikti teisę darbuotojui į peratestaciją, o kultūros darbo stažas jo 
kio vaidmens neturėtų vaidinti.
Sakių meninio apipavidalinimo kooperatyvo "Spektras” pirmininkas
Gintautas Bendoraitis pastebėjo, kad savivaldybės nepajėgios vadovauti
kultūros reikalams. Štai, pavyzdžiui, Šakių rajono taryboje 21 kolūkio pir
mininkas, tad suprantama, kad jie, net geriausių norų kupini, nedaug gali
patarti ar spręsti kultūros srityje. Kalbėtojas įsitikinęs, kad savivaldybėms
būtinos Kultūros ir švietimo ministerijos kvalifikuotos rekomendacijos ir
pasiūlymai.
Lietuvos konservatorijos profesoriaus Prano Tamošaičio nuomone,
Kongresas surengtas per anksti, nes dar nesuformuota valstybės nuosta
ta į kultūrą. Šiandieninėmis sąlygomis pokalbis būtų racionalesnis šiaure
sniame rate, labiau diferencijuotoje auditorijoje.
Daug kalbėta apie idėją sukurti visuomeninę kultūros taiybą. Lietuvos
chorų sąjungos prezidentas Arvydas Girdzijauskas siūlė tokią tarybą su
dalyti iš kūrybinių sąjungų atstovų, ir, tarp kitų klausimų, pavesti jai sprę
sti meno kolektyvų finansavimo reikalus. Jo įsitikinimu, gerai sutvarkius
reikalus, mecenatams turėtų būti naudinga remti kultūrą. Galop, lyg ir bai
giant šią temą, Vytautas Gaidamavičius pakvietė visus, turinčius minčių ir
pasiūlymų, kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvirtadienį 14 vai. atvykti į
Kultūros ministerijos (Basanavičiaus 51) kolegijų salę, kur tęs darbą Kon
greso organizatoriai.
Kalbėjusiųjų sekcijoje buvo daug ir bent vienu žodžiu visus paminėti
niekaip negalėčiau. Tik pastebėsiu, kad šalia racionalaus svarstymo ir pa
siūlymų būta nemažai iracionalumo, emocijų, beatodairiško neigimo. Kar
tais salė priminė garsųjį Babelio bokštą, kur oratorius kalbėjo tik jam su
prantama kalba, nepajėgdamas ir nesistengdamas suprasti kitų. Dėl laiko
stokos nespėta perskaityti, o juo labiau atsakyti į visus scenos pakylą už
plūdusius raštelius, sunkiai mezgėsi dialogas. Salėje sklandė netikrumas ir
neapibrėžtumas.

TERESĖ NAUSUTYTĖ

ATGARSIAI

LIETUVAI REIKALINGA
NACIONALINĖ FILMOTEKA
Kongresas vyko neveltui: galėjome įsižiūrėti į šiandieninį Lietuvos kul
tūros veidą - gal blyškų, gal pykčio ir nepasitenkinimo grimasų darkomą,
gal susimąsčiusį dėl naujų išmėginimų grėsmės, bet savą, artimą, su dva
sios šviesa akyse... Net ir mes, keletas Kino-foto-fonodokumentų archyvo
žmonių, dalyvavusių jame svečių teisėmis, pasiskaitę "Kongreso nuostatas”
ir "Lietuvos kultūros koncepcijos metmenis”, nudžiugome: kinematogra
fininkai G.Lukšas ir L.Vildžiūnas reiškia susirūpinimą dėl vizualinio tau
tos istorijos fiksavimo ir saugojimo. Tiesa, jie daugiau ar mažiau kritikuo
ja dabartinį Kino-foto-fonodokumentų archyvą, tačiau nepykstame už kri
tiką. Galbūt esame jos verti, suprantame, kad ji geranoriška, nors ir netik
sli.
Išties mums, Kino-foto-fonodokumentų archyvo žmonėms, šie dalykai
labai rūpi. Norėtume daug ką keisti, gerinti - tiek kaupiant brangią litua
nistinę medžiagą bet kokio tipo kino, foto ir magnetinėse juostose, tiek ją
sisteminant. Tam, mūsų supratimu, reikia pakeisti mūsų įstaigos statusą,
struktūrą ir, be abejo, pavadinimą. Pavadinimas "Nacionalinė filmoteka”,
mūsų supratimu, labai geras, imlus, skambus.
Taigi Lietuvai reikia nacionalinės filmotekos. Karštai palaikome šią ki
no kritiko L.Vildžiūno tezę ir jo siūlymą steigti ją mūsų archyvo bazėje, su
teikti nacionalinei filmotekai visišką savarankiškumą, atriboti ją tiek nuo
popieriuje užfiksuotų dokumentų archyvų, tiek nuo kino studijų, videostudijų, radijo ir kt.
Nacionalinėje Filmotekoje turėtų boti kinoteka, videoteka, fototeka,
fonoteka. Šios keturios sritys, būdamos glaudžiai susijusios (kuriant kino
ir videofilmus paprastai naudojamasi fotografijomis ir garso įrašais), vis
tik yra savarankiškos - kiekviena turi savo specialistus, specifinę aparatū
rą ir technologijas. Tai jas charakterizuoja daugesmingiau negu dokumen
tavimo, katalogavimo analogiškumai. Būtent todėl struktūros pagrindu
siūlome dokumentų rūšis, o ne jų apdorojimą ir sisteminimą, kaip buvo iki
šiol. (Komplektavimo, informacijos, katalogų sudarymo, saugojimo sky
riai turėtų būti kiekvienoje iš aukščiau minėtų filmotekos skyrių atskirai).
L.Vildžiūnas teisingai pastebi, jog Kino-foto-fonodokumentų archyvui
reikėtų skirti daugiau lėšų, iš pagrindų pagerinti aprūpinimą būtiniausia
kiekvienos srities technine įranga ir specialistais. Tuo tarpu G.Lukšo nuo
statoje "Dėl nacionalinės filmotekos įkūrimo" kritinės pastabos dėl kino
medžiagos kaupinio ir saugojimo sąlygų Kino-foto-fonodokumentų archy
ve neatitinka realios padėties: jeigu G.Lukšas būtų apsilankęs archyvo sau
gyklose, būtų įsitikinęs (pagal kasdien registruojamus prietaisų parody
mus specialiuose žurnaluose), jog drėgmės saugyklose tikrai paka nka-juo
stos čia nedžiūsta ir nenyksta, nors netvirtiname, kad visada pavyksta su
daryti idealias sąlygas kino juostai pagal kitus parametrus.
Kuriant nacionalinę filmoteką, pirmiausia tektų iškeldinti 1988 m. Ar
chyvų valdybos įkurtą Centrinę eksperimentinę laboratoriją, kuri restau
ruoja, įriša ir daugina visų archyvų popieriuje užfiksuotus dokumentus.
Kultūros kongreso nuostatose esama pasiūlymų muziejuose ir archyvuo
se atlikti restauravimo darbus, kad nereikėtų dokumentų gabenti iš vieno
miesto galo į kitą, kaip dabar. Iškėlus knygryšius ir restauratorius į archy
vus, atsirastų galimybė tą patį Kino-foto-fonodokumentų archyvo pastatą
geriau panaudoti nacionalinės filmotekos reikmėms.
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Kiao-foto-fonodokmneiatų srchyyo
skyriaus vedėja
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ETNINĖ KULTŪRA IR MOKYKLA
Tautines mokyklos idėja, taip drąsiai ir naujai nuskambėjusi prieš porą metų Lietuvoje ir ypač Sąjunginiame švietimo darbuotojų suvažiavime M a
skvoje, - šiandien jau nieko nėbestebina. Atvirkščiai - prie jos pripratome ir dažnai mechaniškai "tautiniais" perkrikštijame įvairiausius anksčiau kitais var
dais vadintus reiškinius. Akivaizdi grėsmė iškyla tautiškumo sąvokai ir sampratai, todėl svarbu aiškintis, kaip yra suvokiama tautinė kultūra, kas yra etno
kultūra ir kaip ji turėtų skleistis naujosiose mokyklų programose, ir, apskritai, kam visa tai reikalinga jaunam žmogui
Tautinės mokyklos koncepcija siejama su daktare Meile Lukšiene ir apie ją susibūrusiais bendraminčiais. Su jų formuluotėmis galima susipažinti kny
gelėje "Tautinė mokykla. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos koncepcija". (V: Žinija. -1989). Etnokultūros dalykų vieta mokymo procese numatyta ke
liose programose. Tai "Etninė kultūra pradiniame mokymo etape (I-IV kl.)", "Krašto pažinimo", kaip atskiros I-IV kl.disciplinos, dėstymo programa. Taip
pat bendriausia visus mokymo etapus (pradinį, vidurinįjį ir aukštesnįjį) aprėpianti etnokultūros programa. Šios programos buvo patikėtos ruošti Daivai
Prakopimaitei, paskutinioji sykiu su K Stoškum ir N.Vėlium. Ji ir sutiko kartu pasvarstyti iškylančias problemas.

SAULĖ MATULEVIČIENĖ:
"Mokykla turi būti tarpine grandimi
tarp šeimos ir visuomenės. Pradėjusi nuo
to, ką vaikas atsineša iš šeimos (arba nuo
to, ką turėtų atsinešti), ji turi formuoti
kiekvieną sąmoningą ir savitą santykį su
tradicine liaudies kultūra bei garantuoti
jos gyvybingumą.
Iki šiol mokykloje (taip pat ir
pradinėje) didesnis dėmesys buvo
skiriamas kūrybiniam liaudies žodžiui tautosakai. Programose bei vadovėliuose
yra skiriama vieta pasakoms, dainoms,
žaidimams, mįslėms ir patarlėms. Bet tai
daugiausia dalinis, mozaikinis tam tikrų
tautosakos dalykų pateikimas (yra
pasikartojančių kūrinių keliose klasėse iš
eilės). Kadangi iki galo nėra apmąstyta
kas, kiek, kur ir kokiu būdu turi būti
pateikta, tai pati tautosakos esmė ir
turinys nepilnai suvokiamas. Antra ver
tus, pati tautosaka tai tik dalis tradicinės
kultūros. Nuošalyje (geriausiu atveju pakraštyje;) lieka religija ir mitologija,
liaudies menas, papročiai, architektūra,
nekalbant jau apie tokius dalykus, kaip
bendravimo normos ir dorovė, estetinis
suvokimas ir nuostatos".
Tai citata iš "Etninės kultūros
pradiniame mokymo etape" įvado. Dir
bamas didžiulis darbas, kurio tikslas aprėpti tradicinės liaudies kultūros
visumą ir pateikti ją vaikui, kaip viso
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pasaulio pažinimo atskaitos tašką. Kokios
čia iškyla problemos, ir kokie tyko
pavojai? Gal galima pasiremti kitų šalių
patirtimi ar šiuo atveju mes unikalūs?

jį supančią daugiasluoksnę kultūrą ir visą

DAIVA PRAKOPIMAITĖ: Pradėję ruošti
"Krašto pažinimo” ’ programą, susikrovėm kal

laukas, siūbuojantys javai ar žydintys linai,
koplytėlė pakely ar kryžius... Kultūros ženklai -

pasaulį. Visų pirma, mažas žmogus turi pažinti
tai, ką jis mato šalia, kas jį supa, - ar tai mamos
dainuojama daina, ar pakely gražiai suartas

nus įvairiausių vadovėlių: čekų, vengrų, lenkų,

tai ir buitis, ir bendravimo normos, kalba,

prancūzų, amerikiečių ir pamatėm, kokie mes
tolimi nuo viso pasaulio. Ten visas šiuolaikinis
gyvenimas, visa gyvenimo praktika, ir pateikta
labai paprastai. Vaikas nuo pat atėjimo viską
pasaulyje mato, visur turi dalyvauti ir viską
žinoti. Pvz., prancūzų pradinių klasių vadovėliai
nukreipti į piliečių ugdymą. Tai labai
moderniški ir civilizuoti vadovėliai. Tuo tarpu

tradicijos ir pan. Jų atpažinimas padės skirti, kas
sava ir kas svetima, nors labai gražu, paslaptin
ga, įdomu, bet - ne mūsų. Tačiau etnokultūra tai
ne vien tam tikrų žinių suma. Vaikas gali kažko
nežinoti ar žinoti miglotai, svarbiau, kad tai jam
artima, pažįstama, net jo paties savastis. A t
siremiant į tradicinę kultūrą, turėtų būti for
muojamos bendros nuostatos, bendros

mūsų situacija - unikali, mes turim tai, ko tos

vertybės, elgsenos įgūdžiai kasdieninėje veik

didžiosios tautos neturi, todėl ir atspirties taškas
kitas. Mes ir pasauliui galim boti įdomūs savo
tradicijomis, kurios dar gyvos, o ateina iš amžių

loje, atsiskleidžiantys žmogaus santykiuose su
žmogumi, su gamta, su darbu ir kūiyba. Jei kal
bama apie pagarbą mirusiajam - atrasti laiko

glūdumos. Pradedant nuo savo kiemo, namų,

aplankyti

šeimos, nuo savo krašto, prisimenant tai, kas

kapavietę. Mokytis dainų, ratelių* suvokiant,
kad tai ne vien muzikinis kūrinys ar judesio plas

buvo ir kas čia yra - galima eiti į pasaulį. Be savo
kultūros pažinimo ir santykio su sava kultūra
suradimo, bendravimas su pasaulio tautomis
neįmanomas.

kapines

ar

sutvarkyti

apleistą

tika, bet daug daugiau - tai ir poezija, ir tar
pusavio bendravimas, etiketas. Jaunam žmogui
turėtų atsiverti vientisa kultūros visuma.

Kokie slypi pavojai? Pavojinga mokytis savo

Be galo naivu manyti, kad tik atsiribojus nuo

kultūros tik kaip dalyko. Dažnai įsivaizduojama,
kad tik dainuojant liaudies dainas, atgaivinant
senąjį gyvenimo būdą, amatus, įmanoma kažko

dabarties
gyvenimo,
ir
praktikuojant
etnokultūros dalykus, galima išsigelbėti nuo
vakarietiškos kultūros įtakos. Ji ateina, veikia
vaikų protus ir jausmus. Tai natūralu ir

pasiekti. Bet etnokultūra yra ne vien tai. Išties,
praktiniai įgūdžiai reikalingi, bet jei nebus

neišvengiama, jei mes būsim išsiugdę vidinę

ieškoma sąsajų su dabartimi, sunku tikėtis gerų
rezultatų. Juk iš dabarties laiko vaikas žvelgia į

atsparą, tai visai nebus baisu. Puikiausias pavyz
dys - XX amžiaus pradžia, 4 dešimtmetis - jauni

menininkai, atėję iš kaimo ir pasišvaistę po
Europą, giliai pažinę pasaulinę kultūrą, sugrįžo
į namus ir kūrė nacionalinę kultūrą. Kas
tautiškesnis - dailininkas A.Gudaitis, grafikas
Š.Leonavičius, kompozitoriai B.Kutavičius, O.
Balakauskas ar, pvz., dabartiniai dailės kom

Čia kyla nauja problema - kaip padaryti, kad
programos būtų pakankamai talpios, kad jose
užtektų erdvės ir šitam laikotarpiui. Dabar jis
liečiamas tik Lietuvos istorijos programose.
Ypatinga miesto vaiko situacija. Jis galbūt

krikščioniškosios kultūros pavyzdžiai - čia pat:
architektūra, bažnytinė muzika, giesmės,
apeigos ir kita - tai mūsų tautos kultūros dalis.
Jau paskutiniajame etape -11-12 kl., kai for
muojamas apibendrintas visumos vaizdas, šią

neturi jokio kaimo, jo seneliai miestiečiai in

problemą galima kelti, susipažįstant, su įvairiais

binato gaminiai - imituojantys liaudies meno
tradicijų tąsą?

teligentai, kurių nepaprašysi pasekti, o ne pas

požiūriais. Tuo tarpu viduriniajame etape tai

kaityti pasaką, ar papasakoti, kaip pjovė rugius,

Tautiškumas tegalimas bendrų, universalių

nes jis šito niekada nedarė. Miesto vaiką galbūt

reiktų aiškintis, jei kam nors kyla esminiai
klausimai, neduodantys ramybės, nors, aš

dalykų plotmėje, suvokiant istorijos tęstinumą ir
naujas išraiškos priemones.

reiktų pradėti mokyti ne nuo kaimo aplinkos, o

manau, kad vaikui tai nėra sąmonės problema.

Mokykloje daugelį etnografinių žinių galima
pateikti dėstant literatūrą, pvz.: Vaižgantą,
Krėvę, Borutą. Elementarius architektūros
pavyzdžius - parodyti pro langą. Galbūt tai bus
bažnyčia ar kryžius.

S.M.: Jūs sudarinėjate etnokultūros
programas. Ar nebūtų galima praplėsti
pačios etnokultūros sąvokas? Tautos
kultūra, kaip ir, pvz., tautodailė - daug
platesnės semantikos žodžiai nei įprastai
mes juos vartojame (tautos dailė išsyk
asocijuojasi su pačiais įvairiausiais dailės
reiškiniais. Jau P.Galaunė kritikavo šio
žodžio vartojimą tik liaudies meno
reikšme). Taigi, kokios galėtų būti
etnokultūros ribos, kas paliekama už jų.
D.P.: Etnokultūros sąvoka labai įvairiai
apibrėžiama. Vieni sako, kad tai kaimo kultūra
(kai kuriems ji asocijuojasi tik su XIX a. pab. XX a. pr.), kitiems - tai tautinės kultūros
sinonimas, yra dar treti ir ketvirti... Jei tai tautos
kultūra, tai koks jos santykis su profesionaliuoju
menu, literatūra, rašytine kultūra? N.Vėlius
skiria etnokultūrą ir profesionaliąją kultūrą:
etnokultūrą sudaro visa, kas nėra profesionalioji
kultūra.
Plačiausiai įsigalėjęs požiūris, kad tai kaimo,
valstietiškoji
neįvardinamas,

kultūra.

net

minty.

kaimo ir miesto vaikams (nors, vėl paradoksas,
kaimo kultūra buvo pradėta gaivinti kaip tik
miestuose).

S.M.: Viena tautos kultūros takoskyra
- tai miesto ir kaimo, galbūt, bajoriškoji ir
valstietiškoji kultūra. Šiuo metu aiškiai
brėžiama kita riba, atskirianti senosios
lietuvių religijos ir krikščionybės etapus.
Kaip to išvengti?
D.P.: Man atrodo, kad ši problema šiek tiek
išpūsta. Ji keliama tik teoriniuose disputuose,
mitologizuojant vieną ar kitą aspektą. Dabar
kaip tik gyvename visuotinio mitologizavimosi
laikotarpį,
todėl
gali atsirasti įvairių
interpretacijų. Pagonybė ir krikščionybė universalūs dalykai, bet platesnio jų suvokimo ir
populiaresnio aiškinimo labai trūksta. Čia matyt
yra ir šias sritis tyrinėjusių mokslininkų kaltės.

Bet

Vaikams tai reikėtų aiškinti labai paprastai.
Skirti ikikrikščioniškąjį laikotarpį, pabrėžiant,

buvę amatai, verslai, visiškai skirtingas
gyvenimo būdas - sudaro miestų kultūrą. Ji buvo

kad tai buvo labai labai seniai, kai lietuviai turėjo
savo dievus, dar nebuvo organizuojami kiyžiaus

labai ilgai nubraukta, bet tai taip pat tautos

žygiai, kad kažkada beveik visos tautos buvo

kultūros etapas. Pagaliau LDK laikotarpis,
bajoriškoji kultūra visais atžvilgiais buvo
išmetama. Ir tai tokie dalykai, kurių visai nėra
kaimiškojoje kultūroje: visai kitos bendravimo
normos, etiketas. Mes patys save apvagiame.

pagoniškos, mes - paskutiniai, priėmę krikštą.
Kodėl taip atsitiko? Bandyti aiškintis įvairias
priežastis. Kitas etapas - senosios kultūros
atšvaitai krikščioniškajame laikotarpyje iki pat
mūsų.

dalykas

-

turimas

dažnai

žinoti, kur koks žmogus palaidotas, kokia mies
to istorija, legenda, pasakojimai ir dainos,
kuriose šis miestas ar mažas miestelis minimas.
Viskas prasideda nuo tos vietos, kur pats esi,
kiekvienas žiūri į pasaulį pro savo langą. Tai
elementarūs dėsniai, kuriais grindžiamos
programos: nuo artimo prie tolesnio, nuo to, kas
sava, prie to, kas svetima. Galėtų būti net skir
tingos pradinio etapo mokymo programos

pažvelkime, kada susikūrė pirmieji miestai. Čia

Kitas

bet

Jis

nuo savos, jam artimiausios? Jis turėtų pažinti
savo miestą ar miestelį: kur yra kokia bažnytėlė,

nežinojimas,

nepakankamai ištirta ir išsiaiškinta.

visa

tai

S.M.: Sugrįžkime prie esamos padėties
- kaip programinius dalykus įvesdinti į
mūsų nugyventą mokyklą. Lengvai
įsivaizduojame šešiametį, kurį gaubia pir
mos mokytojos rūpestis, ir kuris yra
pradedamas mokyti jau pagal naująsias
programas. Bet kaip bus su vyresniaisiais,
kuriuos jau sunku sudominti etnokultūros
dalykais. Ką daryti mokytojui, kuris pats
nėra tokių pagrindų gavęs, o gal pernelyg
daug paveldėjęs iš savo laiko?
D.P.: Šiame klausime matau dalykų, kurie
neturėtų būti problema. Vaikas kosmopolitas tai

dabarties

kultūros

žmogiukas,

visko

prisiklausęs ir prisižiūrėjęs, bet ateinančiam į
mokyklą viskas yra įdomu, jis dar klauso ir tiki.
Vaikui mokytojas - didžiausias autoritetas, ir jis
pats kaltas, jei nesugeba pasidaryti tokiu, kokį jį
norėtų matyti mokiniai. Dabar iš mokytojo
negalima reikalauti, kad žinotų viską. Galbūt jis
nemokės dainuoti ar groti, pamokyti plastiško
judesio, bet svarbi nuostata, norai ir
pasiryžimas. Mokytojas turi būti ir dvasios
vadovu. Neužtenka savo dalyko išmanymo,
reikia pastebėti kiekvieną vaiką, savarankišką
asmenybę. Su pradinėmis klasėmis paprasčiau,
vyresnėse

klasėse

atsirandanti

mokinių-

mokytojo konfrontacija dažnai ne vien mokyk
los, bet ir visos visuomenės problema.
Šiuo metu praktikai tarsi pritilę, o jie turėtų
taip pat rašyti, svarstyti dabar iškylančias
problemas. Apeliuojama į mokytojo sveiką
nuovoką - reiktų pasikliauti savo išmanymu,
dirbti pagal savo programas, nelaukti, kol viskas
bus padaryta.

S.M.: Ačiū už pokalbį.

Lietuvos krikštas, jo reikšmė - fiksuojami
Lietuvos istorijos programose. Elementarūs

Kalbėjosi Saulė MATULEVIČIENĖ
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ATEITIES BEIEŠKANT
Etninės kultūros mylėtojai į Atgimimą atėjo ne tuščiomis rankomis.

grąžinimas į natūralią aplinką, į šeimos gyvenimą, [prasmingą ir vaisingą

Kelis dešimtmečius buvo triūsiama tyliai, bet atkakliai: organizuojamos

egzistavimo realybę. Folkloro išplėšimas iš natūralios aplinkos, natūralios

kraštotyros ekspedicijos, leidžiami liaudies kultūros rinkiniai, steigiami e t

erdvės tik skurdina, susina tautos dvasią. Nuosekliausieji mano, kad

nografiniai, folkloro ansambliai. Folkloristų susibūrimai buvo kone

tradicijų atgaivinimas ir tąsa įmanoma tik gamtinėje aplinkoje, kaime, kur

vienintelė priebėga, kur žmogus galėjo semtis lietuviškumo, lietuviškos

etninės kultūros ištakos. Miesto mūruose ir dėžutėse folkloras, esą,

dvasios. Prisiminkime R.Matulio Dainos klubą (dabar "Raskila”).

jaučiasi svetimkūniu. Jie įsitikinę, kad grįžimas į kaimą (ūkininkavimas)

Dešimtis kartų uždaiytas, jis kaip feniksas vėl atgydavo ir veikdavo:

turėtų suteikti etninei kultūrai prarastąjį pagrindą. Tai nelyginant grįžimas

dainuodavo, važiuodavo pas Vilniaus krašto, lietuviškų salų Baltarusijoje

į sudvasintąjį darbą, "prarastąją” žemę, kurioje gyveno mūsų seneliai ir

lietuvius. Tik nuolat reikėjo apsidairyti, saugotis blogos akies. Gal todėl ir

proseneliai. Pabrėžiama, kad tik per šeimą, jos papročių, švenčių

Etninės kultūros draugijos (EKD) steigiamasis suvažiavimas, įvykęs 1989

atgaivinimą įmanomas tradicijos gyvavimas ir tąsa.

metų balandžio mėnesį, buvo gana santūrus, be garsių lozungų, be

Du trečdaliai (72 proc.) apklaustųjų mano, kad folkloro judėjimas, iki

rėksmingų kalbų. Šnekama buvo konkrečiai, priimta draugijos programa,

šiol buvęs koncertinis, sceninis, turi keistis, persiorientuoti į šviečiamąjį

įstatai. Per suvažiavimą surengėme ir anketinę apklausą - norėjome

darbą, klubinę veiklą. Ansamblių koncertinė veikla neįsivaizduojama be

apibendrinti, šiek tiek susisteminti suvažiavimo dalyvių mintis, nuomones.

dalyvių atrankos. Tačiau ne visi turi gerus balsus, kitus duomenis, kurių

Manome, kad jos galėtų būti įdomios visiems etninės kultūros skleidėjams,

reikia scenai, ne visi nori koncertuoti. Daugiau yra žmonių, dainuojančių

kultūros darbuotojams.
Trumpa dalyvių charakteristika. Žmones, susirinkusius į suvažiavimą,

tik sau, savo vaikams ar šiaip susibūrimuose. Todėl sveikintinas klubų,
bendrijų, ramuvų steigimasis. Vilniaus miesto Ramuva ir ramuvos Kaune,

vadintume ekspertais, tai yra, asmenimis, kurie gali patikimai įvertinti

Panevėžyje, kituose miestuose - tai ne tik dainuojančių šeimų sambūriai.

etninės kultūros Lietuvoje būklę ir perspektyvas. Daugumos jų veikla

Juose gilinamasi į senąją baltų

tiesiogiai siejasi su etnine kultūra. Vieniems tai profesija, darbas, kitiems

pasaulėžiūrą, kad visa tai būtų mūsų savastimi, formuojančia šią dieną.

kultūrą, papročius, mitologiją,

- gyvenimo būdas. Dažnai ir viena, ir kita susiję. Apklausėme 221 žmogų.

Antra vertus, trečdalis apklaustųjų pabrėžia ir koncertinės veiklos plėtimo

72% nurodė, kad šventes švenčia pagal liaudies papročius, 70% renka,

būtinumą. Ketvirtadalis mano, kad reikėtų toliau tobulinti sceninį folkloro

užrašinėja liaudies dainas, folklorą, 58% studijuoja mokslinę literatūrą

pateikimą, sceninę interpretaciją. Manytume, kad šios kryptys nėra alter

folkloro klausimais, 57% dainuoja ansambliuose, 52% dainuoja namuose,

natyvios^ prieštaraujančios viena kitai. Tai pastebėjo ir EKD suvažiavimo

moko vaikus liaudies dainų, 37% groja liaudies muzikos instrumentais,

dalyviai, pasirinkę ne vieną, bet keletą atsakymo variantų. Vis dėlto

34% vadovauja folkloro ansambliams, 30% dirba kraštotyros darbą, 27%

pirmenybė teikiama šeimai, šventėms, tradicijoms.

dalyvauja folkloro klube, ramuvoje ar būrelyje, 14% dirba mokslinį darbą,
tiesiogiai susijusį su folkloru.

Sveikintinas noras grąžinti dainas, papročius, baltų tikėjimą į šeimos
kasdienybę ir šventes. Kas šitai turėtų daiyti? Kokie liaudies kultūros

Dauguma suderina kelis aktualizacijos būdus. Žinoma, tai sausa

plitimo keliai? Iš kur entuziastai išmoko liaudies dainų? Atsakymus

buhalterija, kuria neišmatuosi svarbiausio: dvasios stiprybės. Bet reikėtų

galėtume suskirstyti į tris grupes, atitinkančias tris dainų išmokimo būdus:

atkreipti dėmesį į vieną ypatingą folkloristų bruožą: ryšį su gyvenimu.
Populiarindami tradicijas, liaudies kultūrą, jie aktyviai formuoja naują,
savitą gyvenimo būdą.
Anketos klausimais bandyta ištirti liaudies švenčių atgaivinimo būdus,
folkloro ansamblių problemas, etninės ir kosmopolitinės kultūrų santykį,
folklorinio judėjimo kiyptis...
89% suvažiavimo dalyvių pritarė nuomonei, kad etninė kultūra atsvara kosmopolitizmui, todėl Atgimimo metais jai turėtų būti skiriama
daug daugiau dėmesio nei iki šiol.
Kokie folkloristinės veiklos tikslai? A r Vakarų vėjai neišvartys

1. Tiesioginis - tradicinis. Dainų išmoko iš močiutės, senelio, mamos,
tėvo.
2. Tiesioginis - naujoviškas. Dainų išmoko iš kaimo dainininkių,
folkloro ansamblyje, iš draugų, muzikos pamokose mokykloje.
3. Netiesioginis - naujoviškas. Dainų mokėsi iš plokštelių, mag
netofono įrašų, radijo, televizijos.
Tik trečdalis EKD suvažiavimo dalyvių dainų buvo išmokę iš tėvų, ket
virtadalis - iš močiutės. Iš tėvų: iki 24 metų -16%, 24-34 metų - 22%, 3549 metų - 44%. Daugiau kaip 50 metų - 73 %.

priespaudos metais mūsų sodintų daigelių? A r nepulsime prie

Kaip nutrūko tūkstantmetinė tradicija? Kaip saugojo dainas mūsų

vakarietiško pyrago, pamiršę lietuviškos duonos skonį? Dauguma (92

seneliai ir kodėl neišsaugojome mes, mūsų tėvai? Lemiamos reikšmės

proc.) suvažiavimo dalyvių mano, kad pagrindinis tikslas - folkloro

turėjo gyveninio būdo kaita. Palikę kaimą ir išsikėlę į miestus, mūsų tėvai
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atitrūko nuo savo šaknų. Pakito» deformavosi vertybių sistema: pasidarė
gražu tai, kas naujoviška, miestiška. Palyginkime: dainų išmoko iš tėvo ar
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mamos - 49% suaugusiųjų kaime ir 17% - suaugusiųjų didžiuosiuose mies
tuose.
70% EKD suvažiavimo dalyvių nurodė, kad liaudies dainų išmoko
folkloro ansambliuose. Etnografiniai, folkloro ansambliai per pas
taruosius porą dešimtmečių išties buvo pagrindiniai etninės kultūros
skleidėjai, tautinės savimonės ugdytojai. Dauguma folkloro ansamblyje
atranda "naująją žemę". Laiku negavę impulso šeimoje, deja, tą žemę

kad daina, pasaka turėtų skambėti tarme. Taigi kiekvienai mokyklai reikia

Gėlių darželis - reprezentacinė senojo Lietuvos kaimo vieta. Stebė
davosi XIX a. prašaliečiai, kad beveik palei kiekvieną gyvenamąjį lietuvio
namą nutįsdavo sodas arba margas gėlynas. "Seniau kuriuose namuose tik
rasdavosi mergaitė, tenai žaliavo darželis su rūtomis ir lelijomis. Nebega
lima to pasakyti apie šią gadynę. Tankiai tenka matyti, kad namuose yra
net kelios mergaitės, bet jų darželyje vos viena kita lovelė užžėlusi žiemi
niais žolynais, kurie nereikalauja nuolatinės priežiūros. Tokius be žolynų
darželius randame pas tąsias mergaites, kurios perdaug madas vaiko, kad
tik brangiau ir matgiau pasipuošus, ir pas tąsias, kurios iki gaidžių po va
karuškas trepsi. Mergaitė, pamilusi darželį, nepuls doroje, nes darželis
nuolat jai apie dorą primena" (Grigonis M. Rūtelių darželis. - K , 1913. 36 p.). Nors autorius kiek ir moralizuoja, tačiau viena aišku: po kraičio an
tras mergelės pasididžiavimas buvo darželis.
Sodžiaus merginos šventadieniais vaikščiodavo viena pas kitą, tar
pusavy džiaugdavosi darželiais, užsiprašydavo sėklų. Iš darželio sutvarky
mo, gėlių gausumo, suderintų spalvų spręsdavo apie šeimininkės ir jos
dukterų švelnumą, darbštumą, tvarkingumą, net dorą. Kaimo merginos
stengdavosi nesileisti į apkalbas, o siekdavo darbštumu nurungti viena ki

mokyti ne vien bendralietuviškų, bet savo krašto, kaimo, apylinkės dainų,

tą*

žaidimų, papročių, muzikos.

Gėlių darželis - merginos vidinio grožio išraiška, tauriųjų sielos pra
dų žadintojas. Lietuvaitė čia rasdavo paguodą ir sunkią gyvenimo valan
dą. "Ar aš nuvargus, ar nuliūdus būčiau, mane pakalbina aliai gėlelė..."
(Lietuvių liaudies daina). Mergelė darželio nepamiršta ir lemtingiausią sa
vo gyvenimo momentą - per vestuves, kai iš esmės keičiasi jos padėtis vi
suomenėje, kai einama į nežinomybę. Atsisveikinusi su tėvu ir motina, ji
kreipiasi į savo darželį: "Bagaslovyk, rūtų darželi, ir žalios rūtos, katras unt
savo gaivalas gražiai nešiojau, bagaslovykit šįgi lytel visi mano žolynėliai,
bagaslovykit visi kvėtkeliai ir kvėtkų žėdeliai didelan vargelin. Sudieu rū
tų darželiui ir žaliom rūtalam daugiau nebelunkysiu". (Balys J. Prietarai ir
burtai. - K , 1928). Šiuo atveju į darželį kreipiamasi kaip laisvų dienų, ne
rūpestingos jaunystės, prarastos tėviškės simbolį...
Tad kaipgi tie gėlynai atrodė, kas tie "brangūs kvėtkeliai"?
Jau ir mažybinis žodis "darželis" reiškė, jog jam būdavo parenkama
graži, matoma vieta, kad ne tik šeima, bet ir praeivio akis džiaugtųsi dar
niu margumynu. Parinkdavo dailesnius ir mažesnius tvorai statinius, jų ga
lelius įdomiau nupjaustinėdavo. Sėklų ryšuliukus naršyti mergaitės pradė
davo jau šv. Juozapo dieną (kovo 19), nugraibstydavo darželį, prašydavo
vyrų sukalti lovelius gėlėms daiginti. Kiek palaukusios, imdavosi lovelius
(lysveles) ruošti. Dažniausiai būdavo sukasami keturkampiai simetriški lo
veliai. Vėliau paplito apvalūs arba "širdučių" formos, balintais akmenė
liais, plytų nuolaužomis, vytelėmis paryškinti, geltonu smėliu išbarstytais
takeliais atskirti loveliai. Vos ne kas antro kaimiško darželio lysvelės - ža
lia tankia kaipo kilimas velėna sutvirtintos.
Buvo sakoma, kad gėles reikia sodinti jauname mėnulyje, - tada jos
ilgai žydėsiančios, spalvos būsiančios ryškios, žiedai pilnaviduriai. Apie Pa
pilį, Radviliškį mergaitės, kad greičiau ištekėtų ir gėlių vištos neiškapstytų, vos prašvitus daigelius stengdavosi į žemę įkišti. Antalieptės apylinkė
se gėles sodindavo saulei leidžiantis, kai ryškiai nusidažo dangaus vakari

atranda tik tie, kurie linkę į dvasinius ieškojimus. Kitiems etninės kultūros
lobynas taip ir lieka uždaras.
Ar grupelė (nors ir nemaža) entuziastų gali svajoti apie etninės
kultūros renesansą? 1987 metais Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto
Jaunimo sociologijos skyrius apklausė 950 didžiųjų Lietuvos miestų
gyventojų. Paaiškėjo,kad dauguma apklaustųjų norėtų vienaip ar kitaip
susipažinti su tradicine liaudies kultūra: 97% norėtų daugiau žinoti apie
senovės lietuvių papročius, tradicijas, 70% norėtų išmokti vieno ar kito
regiono dainų, 67% - etnografinių šokių, beveik pusė (42%) norėtų išmokti
groti senoviniais muzikos instrumentais.
Iš EKD suvažiavimo dalyvių tik 4% nurodė išmokę liaudies dainų
mokykloje, muzikos pamokose. Argi neatsiras vietos liaudies dainai
tautinėje mokykloje? Mes dar turėsime išauginti tėvus ir mamas, kurie
mokėtų dainuoti, sekti pasakas savo vaikams. Tai ilgas darbas. Juo labiau,

Dėl etninės kultūros vaidmens tautinėje mokykloje. Pateiksiu EKD
suvažiavimo dalyvių nuomonę: 65% mano, kad etninė kultūra mokykloje
turi būti susieta su visais dėstomais dalykais, 30% mano, kad turėtų būti
atskiros liaudies dainų, šokių, amatų pamokos, 13% įsitikinę, kad turėtų
būti liaudies meno fakultatyvas. Be abejonės, pirmojo varianto, už kurį
pasisako dauguma, įgyvendinimui reikėtų daugiausia pastangų, naujos
dėstymo metodikos, besiremiančios liaudies pedagogika, kūrimo.
Lengviau galėtų būti įkūnytas antrasis, specialių pamokų variantas. Reikia
bandyti, eksperimentuoti. O gal atsirastų (pirmiausia, matyt, kaime) viena
kita etninės pakraipos mokykla. Tokios mokyklos patirtį vėliau perimtų
kitos. Bet, matyt, natūraliausias, tikriausias kelias - per atskiras liaudies
dainų, šokių, amatų, mitologijos pamokas.
Iki šiol labai menkai liaudies kultūrą propagavo radijas, televizija. Tai
rodo ir mūsų apklausos duomenys. Reikėtų rengti specialią laidą ar
diferencijuotas laidas vaikams, moksleiviams, suaugusiems.

Kaip

mokomės užsienio kalbų, taip galėtume per televiziją mokytis liaudies
dainų, papročių.
Šiandien etninė kultūra dažnai tapatinama su tautiškumu. Tuo tarpu
nematoma lieka tai, ką paveldėjome iš tūkstantmečių gilumos: mūsų
baltiškoji kultūrinė tradicija, kurią koncentruoja DAINA. Daug Lietuvos
(ir ne Lietuvos) dvasios galiūnų kėlė ją, aukštino, laikė šventa. Ar
sugebėsime jų siekius pratęsti?

Inija TRINKŪNIENĖ
sociologė
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nis pakraštys ir vištos jau sutūpusios. Tada gėlės būsiančios ryškios ir viš
tos darželio nekapstysiančios. Salakiškiai sakydavo: jei pasitaiko vėlyvos ir
šiltos Velykos, tai gėles geriausia sodinti Didįjį ketvirtadienį - tais metais
bernai prie mergų labai lips. Jei tada sodinti neišeina, tai bent dirvą tą die
ną reikia papurenti.
Eidamos gėlių sodinti, mergaitės nusiprausdavo, gražiai susišukuo
davo, švaresniais drabužiais apsivilkdavo ir darželį tvarkydamos dainuo
davo, o kad už visų gražiausiai gėlės žydėtų, jauno ir seno širdį linksmin
tų, žolynai vešėtų, slapta ir pinigėlį lovelyje pakasdavo.
Ištekėjusios moterys darželiais mažiau rūpinosi, bet į tokius namus,
kur nėra merginų, atitekėjusioji turėjusi pulti tvarkyti darželį, nes tikėju
si, jog apleisto darželio marti nesugyvensianti su vyro namiškiais.
Dar šio šimtmečio pradžioje beveik kiekvienos valstiečių sodybos
darželyje augo rūtos. Nepasodinsi - būsi apkalbėta: "kas čia do mergos”!
Profesoriaus D.Saukos nuomone, gilinantis į lietuviškumo esmę, lietuvi
šką savimonę, dorovinę baltų kultūrą, anksčiau ar vėliau iškyla rūtos įvaiz
dis, kaip mūsų gyvastingumo šaknis ir versmė.
Amžinai žaliuojanti, kukliais gintariniais žiedeliais puošta rūtelė ne tik nekaltybės, bet ir stiprybės, amžinybės ženklas. Šiam garbingam žo
lynui ir lovelę pačiame darželio viduryje paskirdavo, ir "patalėlį" minkščiau
išpurendavo. Rūtas sėti vyresnės moterys (Alunta, Kavarskas, Pakruojis)
patardavo per ŠvJurgį arba Velykų šeštadienį (kad greičiau dygtų, žale
snės ir didesnės augtų). Koks oras būtų, rūtų sėti išsiruošusios mergelės
išsipindavo kasas ir linksmas dainas niūniuodavo, kad mylimas žolynėlis
žaliuotų, jo lapeliai garbiniuotųsi (Alunta, Šaukėnai). Vos išdygusias rū
tas suodžiais barstė, duonos gurinėlius į žemę kasė, vandeniu, kur žuvį
mirkė, laistė ir šiaip rūpinosi, kad rūtelės gražiai augtų, kad tik niekas ne
priekaištautų dėl jų nepriežiūros. Jei rūtos esti vešlios ir tais pačiais me
tais pražysta, jų šeimininkė tais metais gali piršlių tikėtis...
Dzūkės mergaitės, sekmadieniais į bažnyčią eidamos, nešdavosi ne
didelę rūtų puokštelę, vainiku vadinamą. Rūtų šakelė rankose reiškė, kad
tai - mergina (ne moteriškė).
Eidamos į šokius, mergelės rūtos irgi nelenkdavo, jos karpytą kvap-

Labiausiai Lietuvoje paplitusios darželių lysvelės
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nią šakelę į kasas įsisegdavo. Rūtas augindavo vaistams pasišutinti (nuo
šunvočių, išgąsčio, širdies) ir ištekėjusios.
Pagarboje buvo laikoma (po seklyčios langais sodinama, dažniau
palaistoma) baltoji lelija. Jos taurūs, porcelianiniai žiedai liudijo, kad šio
darželio šeimininkė rūpestinga, jos rankos švelnios.
Saulėtą vietą parinkdavo bijūnams (pinavijos, pivonijos), kurių sal
svą kvapą skleidžiantys dideli, ryškūs žiedai traukė akį. Šio augalo šaknys
žmogaus rankų nemėgdavo, todėl darželio gražuolį stengėsi kuo rečiau
persodinti, nes paliestos šaknys ne visada prigydavo. Apie Onuškį po bi
jūnų šaknimis užkasdavo kieno nors galvą (varlės, pelės, viščiuko); marcinkoniškės sakydavo, kad pinavija reikalauja trijų galvų, ir aukodavo...
vabalėlius. Apie Kauną po šaknimis kišdavo žiedą, pinigų, duonos, avižų,
todėl šiose apylinkėse bijūnai itin gražiai žydėję. Bijūnas (ypač baltasis)
ne tik išgąstį vaikams nuimdavęs, bet ir laimę namams atnešti galėjęs, tik
reikėję slapčia iš svetimo darželio bijūnų šaknis iškasti ir pas save pasiso
dinti. Prigijęs ir sodriai pražydęs vogtas žolynas pranašavęs laimę, o nud
žiūvęs - didelį vargą (Šventežeris).
Mergelės nenurimdavo, kol ilgastiebiais, didžiagalviais jurginais
darželio pašalių neapkaišydavo. Vengdavo sodinti jauname mėnesyje nors ir aukšti augs, bet žiedus vėlai kraus ir žiedlapiai smulkūs bus. Dzū
kai jurginus stengdavosi sodinti iš lyto, kol krosnyje dar ugnis dega - krū
mas gražiau žydės ir bus raudonas. Kiekviena mergina rudenį tikėjosi mar
gesnių žiedų, todėl baltųjų jurginų bulveles kišo kartu su raudonaisiais bu
rokėliais. Pasitaikydavo, kad pavydesnės kaimynės pačius gražiausius
jurginų krūmus išraudavo, o užkluptos piktadarės aiškindavosi, kad jur
ginai savo grožybe naikiną bulves.
Vieną darželio kertelę darželio šeimininkės palikdavo kvapniesiems
žolynėliams. Šalia švelnaus pilkšvoko diemedėlio stiebdavosi valakoškos,
pūkinės mėtos, šaltmėtės. Be šių kuklių augalėlių nė vienos mergaitės ar
moters puokštė - ne puokštė. Mėgo savininkė ją klėtelėje už balkio užki
šti, kad maloniai kvepėtų, greičiau užmigtų ir gerus sapnus regėtų. Neto
li lango auskariukų (dielitra, širdutė, paliokas) kelmelį ¿kišdavo. Šviesiai
žali karpyti lapeliai su kabančiais rausvais širdelės formos žiedeliais ma-

loniai džiugindavo praeivio ir prie langelio lymančios mergelės akį. O koks
gėlynas be nasturtos! Jos lyškūs žiedeliai anksti pražysta, maloniai kvepia,
bitutes kviečia. Rudasis gvazdikas (tagetė, aksomytė) senovėje buvo sodi
namas arčiau ūlyčios, kad bernelis per tvorelę galėtų pasiekti ir prie krū
tinės prisisegti ar į atlapo kilpą įsikišti. Geltonai rudas garbiniuotais pa
kraštėliais žiedas ne tik ilgiau už kitas gėles nevysta, bet ir tvirtybę, pasto
vumą reiškia. Savo linksmais žiedukais liaunučiai, margaspalviai žirniukai
pagyvindavo kiekvieną puokštelę ir vainiką. Persipynę stiebeliai, susimezgusios šakelės gynėsi nuo pietų vėjų ir reiškė draugystę. Į vieną lysvelę su
kišti levažandžiai (levukai, žioveiniai) prasižiodavo apie birželio vidurį ir
mirgėdavo iki didžiųjų šalnų.
Labai gerbiamas buvo kaimo darželių žolynas - linelis. Iki metro išau
gantis plonas stiebelis užsibaigia smulkiais, akį veriančiais geltonos, rudos
spalvos taisyklingais žiedeliais. Kuo daugiau saulės, tuo labiau žiba. Iki pat
vėlyvo rudens. Darželio akys - žydrosios levandros (aukštuoliai). Seimi
ninkės pačiam vidurvasaryje kamputyje nepamiršdavo pabarstyti našlai
čių (kitur broliukais, sesebroliais vadinamų) sėklyčių. Pavasarį persodin
ti, jie nušvisdavo kukliais, bet išraiškingais žiedeliais. Kiekvienas jų "su
charakteriu": vienas linksmas, antras paniuręs, trečias liūdnas, bet visi
mieli ir gražūs. Našlaitėlės paprastai linguodavo lysvelės pakraštyje, kad
jos visus matytų ir jomis žmonės džiaugtųsi. Šios gėlės buvo laikomos ku
klumo, gailestingumo ženklu.
Dar viena paprasta, bet miela, dabar beveik nebeaptinkama gėlė - vi
jūne (ipomėja, iponija). Širdies formos lapai ir reti balkšvi ar melsvi vio
letiniai piltuvėlio formos žiedai, vingriu liemeniu kaipmat pasiekdavo pa
stogę. Jautrūs orų permainoms permatomi vainiklapiai nušvisdavo tik gie
drą dieną. O kur dar išdidžiosios Juozapo lykštės (kardeliai, gladiolės),
darželio sargai vilkdalgiai (irisai)!
Mėgstami mergelių žolynai - įyškiaspalviai flioksai (kai kur karkleliais
vadinami), leukonijų pulkeliai, vėlyvosios astros, laibosios delpynės (markvynės), virpančios nuo kiekvieno vėjelio dvelksmo gležnosios aguonos,
išstypėliai sausiukai... (Vėlyvą rudenį jais puošdavo tarpulangius, kišdavo
į molinukus ir statydavo ant etažerių).

Koks darželis be žydinčių medelių: mėlynųjų bezdų (alyvų), žirnelių
(akacijų), jazminų, erškėčių, putinėlio, šilko (smydro). Pagarboje buvo pa
vasario pabaigoje išsiskleidžiantis baltuogės krūmas, rudeniop lyg perlais
uogom apibarstytas. Kūlės talkoms prasidėjus, jaunimas jomis kaišydavo
mašinas, o prieš Vėlines nešdavosi į kapines, iš uogų ant kapų išdėlioda
vo kryžiukus, širdutes, ir jos sužibdavo žvakučių atšvaituose lyg dangiškos
išėjusiųjų ašaros.
Vėliau į Lietuvos darželius atkeliavo ir savomis tapo cinijos, žiedą po
žiedo kraunančios petunijos, švelnios ir meilios gailiardijos.
Gėlių mūsų seneliai sodindavo tiek ir taip, kad darželis žydėtų nuo pa
vasario iki šalnų. Gėlių sėklų niekas nepardavinėjo - jas dalijo arba mai
nė.
Tad gal ateis diena, kai iš tiesų suvoksime, kad senieji papročiai, kaip
etninės kultūros dalis, padės atgaivinti mūsų tautiškumą, nes būtent pa
pročiuose glūdi tėvų ir protėvių patyrimas. Gal sugrįš ir gėlių darželiai, o
mūsų seseiys, mylimosios, draugės, kaimynės vėl galės didžiuotis: kaipgi
gražus gražus...

Parengė

Nijolė MARCINKEVIČIENĖ
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IŠ RUGIAPJŪTĖS PAPROČIŲ
Rugiapjūtėje skirtini keli svarbos momentai:
pirmasis *tai prapjovos, arba pradėtuvės, antra
sis - pati rugiapjūtė, trečiasis - pabaigtuvės, ar
ba nuobaigos. (...)
Apie pagoniškas lietuvių rugiapjūtės pradetuvių apeigas žinių duoda S.Daukantas, pasak
kurio, senovės lietuviai, išėję į lauką pradėti ru
gių pjauti, ant kalnelio dėdavo akmenį aukoji
mui. Šeimininkas ar žynys, supjovęs pirmąjį pė
dą, užmaudavo jį ant šmaikščio - pastatydavo pa
dirvyje. Po to, užkūręs aukurą, sudegindavo ke
lias varpas, dėkodamas Laimos ir derliaus
dievams už derlių ir prašydamas ateityje auginti
javus laukuose. Be to, dėkodavo PergrOdžiui,
Perkūnui, kad javus pavykino. Paskui prašydavo
dievų, kad leistų nuimamą derlių sveikiems su
vartoti. Jeigu būdavo menki javai, degindami ak
mens aukas, prašydavo Perkūno, kad stiprintų
juos kentėti badą ir alkį. (...)
Rugius pjauti pradėdavo vyriausias šeimos
žmogus. Supjovęs keletą pėdų ir sustatęs ai

škiausioje vietoje vieną gubą, atsigręždavo į sau
lę ir nusilenkdavo prieš ją keletą kartų iki žemės.
Visi kiti pjovėjai tuo momentu stovėdavo neju
dėdami, netardami nė vieno žodžio. Pasibaigus
apeigoms, visi eidavo prie darbo. (...)
Jeigu pirmykščiam žemdirbiui svarbus pra
dėt uvi ų momentas būdavo išėjimas pjauti, tai
vėliau dar svarbesnis įvykis buvo pirmojo pėdo
supjovimas. (...)
Pirmasis pėdas, vadintas "šeimininku", "gaspadoriumi", Dzūkijoje - "dziedu", "dzieduku"
arba "svečiu". (...)
Rugius pagal tradicinį paprotį pradėdavo
pjauti Šeimininkė. (...)
Pirmąjį pėdelį stengdavosi supjauti iš pačių
geriausių rugių, kurių tris saujas surinkdavo šei
mininkė, braidydama po rugių lauką. Supjauto
pirmojo pėdelio viršūnė būdavo surišama, o
apatinė jo dalis perskiriama pusiau. (...)Šiam pė
dui priskirdavo ypatingą magišką galią, apsau
gant trobas nuo gaisro, suteikiant nemažą skal

są, žmonėms bei gyvuliams sveikatą. (...)
"Rugius kaip pjovė, tai pačių pirmųjų saujų
ataneša i padeda pirkioj užustalėn, skaitosi vie
šnia. Laiko ją tol, kol veža visus rugius kluonan.
Su pirmuoju vežimu ir jų išveža, pastato kluone
kumpely, susparoj. Tada kūliais krauja aplin
kui". (Švenčionių raj., Rieškutėnų k., ES4
(730)). Pirmasis pėdas saugojęs klojimą nuo
ugnies ir kitų nelaimių, o pastatytas aruode - ru
gius nuo skalsių, nuo pelių. (...)
Į prapjovų lauką šeimininkė nešdavosi duo
nos, sūrį ir druskos. (...)
Kai kur, supjovus pirmąjį pėdą, visa šeimy
na susėsdavo parugėje ir suvalgydavo vieną rie
kę duonos, sakydami: "Duona su duona susitin
ka". Jei pjovėjos visos atsineštosios duonos nesuvalgydavo, tai parsinešdavo ją namo ir laiky
davo pasidėjusios iki rugiapjūtės pabaigtuvių.
Tada, nusinešusios į rugių lauką, suvalgydavo.
Senų žmonių manymu, duonos tuomet turėję
užtekti visiems metams. Kai visos pjovėjos sup-
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jaudavo bent po vieną rugių pėdą, prasidėdavo
vadinamosios prapjovų vaišės. Pirmąjį rugių pė
dą šeimininkė apdengdavo drobine skarele ir
ant jo padėdavo sūrio su sviestu. Šeimininkas
pastatydavo alaus ir duoninės giros ąsotį. Susė
dę apie šį prapjovų vaišių stalą, rugių pjovėjos
bei rišėjai vaišindavosi ir dainuodavo. (...) Ga
baliuką prapjovę, duonos užkąsdavo toje dirvos
vietoje, kur pradėdavo pjauti. Tai neabejotina
auka žemei, užauginusiai derlių. Po vaišių prie
darbo visi eidavo dainuodami. Prapjovų vaišės
paprastai būdavo trumpos...
Sugrįžusios iš prapjovų, pjovėjos, kurios ne
šdavosi pirmąjį pėdą, būdavo sutinkamos su
duona ir druska, atseit, sena duona pasitikdavo
naują duoną. Pasitinkant sakyta: "Šviežia duona
parėjo". (...)
Būta papročio, parnešus šeimininkei pirmą
jį pėdą, sušaukti visus, didelius ir mažus, valgyti
prapjovų. Susirinkusieji vaišindavosi duona, sū
riu, druska. Tie valgiai pačios šeimininkės-pjovėjos būdavo parnešti iš rugių lauko. Valgyti
pradėdavo šeimininkas, kuris laužydavo duoną
gabaliukais ir dalindavo visiems šeimos nariams.
Tai buvo sakralinė apeiga, turinti stipriai tarpu
savyje susieti kolektyvą. (...)
Kai kur, ypač Rytų Lietuvoje, būta papročio
pirmąją rugiapjūtės dieną iš lauko sugrįžusius
rugių kirtėjus aplieti vandeniu. Šita magiška
priemonė turėjusi išburti grūdų brandą ir puikų

orą rugiapjūtėje. Jei iš darbo grįžtančiųjų pjovė
jų šeimininkas nesuspėdavo aplieti vandeniu, tai
jie apliedavo patį šeimininką. (...)
Pabarėse pjovėjos rugiapjūtės metu atlikda
vo įvairiausias apeigas, senovėje turėjusias reli
ginę prasmę. D ar XX a. pradžioje rytų Lietuvo
je rugiapjūtės metu pjovėjos archainiu papročiu
baruose pasitikdavo tekančią Saulę giesmėmis.
Visos atsistodavo, žiūrėdavo į Saulę, užsidėda
vo pjautuvus ant pečių ir giedodavo, tikėdamos,
kad ji duosianti derlių, gerų grūdų, giedrą. Taip
pat, saulei leidžiantis, moterys pasidėdavo prieš
save rugių pėdą, į kurį subesdavo pjautuvus. Po
to susėsdavo ant žemės, susidėdavo rankas, žiū
rėdavo į Saulę,linguodavo priekin ir atgal, nusilenkdamos Saulei, ir giedodavo: Saulala sadino,
lylia... (žr. Slaviūnas Z. Sutartinės. T .l. - P.248).
(...) Pabaigtuvėse išskiriami penki momen
tai: 1. paskutinio pėdo pjovikas ir aukojimas ja 
vų dvasiai bei kitiems dievams; 2. jovaro (j eva
ro) pynimas; 3. vainiko pynimas; 4. vainiko par
nešimas ir įteikimas; 5. vaišės.
(...) Baigę nupjauti rugiuą aukodavo aukas
dievams, javų dvasioms, atlikdavo apeigas, tu
rinčias užtikrinti kitų metų derlių. Pasak J.Lasickio Prūsijos sūduviai, susirinkę svirne, auko
davo ožį. Viršaitis, rengdamasis aukoti, uždėda
vo ant aukos rankas ir kviesdavo iš eilės visus
dievus. Po to visi kartu iškeldavo ožį ir laikyda
vo tol, kol buvo giedama giesmė. Baigę giedoti,

ožį vėl pastatydavo ant žemės. Tada žynys ragin
davo žmones pradėti šį iškilmingą aukojimą.
(...) Auką skersdavo, jos kraują, sutekintą į lėk
štelę, ¿šlaistydavo žemėje, o mėsą atiduodavo
moterims, kurios ją tame pačiame svirne iškep
davo. Moterys, kol mėsa kepdavo, darydavo iš
kvietinių miltų paplotėlius. Tų paplotėlių ne
šaudavo į krosnį, bet vyrai, apstoję židinį, neat
sitraukdami svaidydavo juos per ugnį iš vienos
pusės į kitą, kol paplotėliai sukietėdavo ir iškep
davo. Šitaip padarę, valgydavo ir gerdavo dieną
bei naktį. Išaušus dienai, visi išeidavo už sody
bos, kur puotos likučius tam tikroje vietoje pa
slėpdavo, kad jų negalėtų pasigrobti nei pauk
ščiai, nei žvėrys. Iš ten kiekvienas grįždavo į sa
vo namus. (Lasickis I. Apie žemaičių dievus. V., 1969. - P.28-29). Lietuviai tikėjo, kad
pjaunant rugius, derliaus dvasios traukiasi į ne
nupjautą rugių plotą, o baigiant pjauti, ji įeida
vo į paskutinį pėdą, ypač varpas. Todėl paskuti
nis rugių plotelis buvo laikomas nepaprastu, o
jo pjovimas buvo lydimas įvairiomis apeigomis
ir magija. Dalis tų apeigų išliko lietuvių liaudy
je kaip tradiciniai papročiai. Pavyzdžiui, baigę
pjauti, kupiškėnai visi garsiai šaukė: "Pamušom
gaidį!" Prienų apyl. pjaunančiam pėdą sakyda
vo, kad jis "laužia eibę", "gružia barono uodegą",
Alsėdžių - "ėda veršio uodegą"... Šiuose posa
kiuose glūdi vaizdinių reliktai apie javų dvasią
gaidžio, avino, ožkos, veršio pavidalu. (...)
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Vėlyvojo matriarchato laikotarpiu javų dva
sios buvo įasmenintos moteriškos būtybės, daž
niausiai vadinamos mitologinėmis Bobomis,
Rugių bobomis. Tuo metu susiformavo papro
tys iš paskutinio rugių pėdo daryti siaba ir ij gar
binti. (...)
Antai Prūsijos lietuviai paskutinį pėdą, vadi
namą Rugių boba, sutaisydavo moters pavidalu
ir veždavo iškilmingai ant paskutinio rugių veži
mo per sodžių. Parvežę į namus, apliedavo van
deniu. Pietų Lietuvoje apvilkdavo baltais mar
škiniais, aprišdavo skarde ir dainuodami nešda
vo namo, parsinešę, šokdindavo, laistydavo van
deniu (...)
Pabradės apyh, baigus pjauti, paskutine sau
ja apvyniodavo pjautuvą, visi susėsdavo a m že
mės ratu, kūno viduryje iškasdavo duobutę, jon
įdėdavo duonos su druska ir užkasdavo. Po to
risi pjovėjai valgydavo. Pavalgę iš paskutinės
saujos surišdavo pėdelį ir pastatydavo ant užka
stos duonos, prašydami dievų saugoti laukus
nuo krušų ir visuomet duoti gerą derlių. Atlikę
pabaigtuvių apeigas lauke, dainuodami eidavo
namo, kur iškylaudavo. (...)
Švenčionių apyi., baigiant pjauti rugius, šei
mininkas atnešdavo iš namų maišelyje duonos,
druskos ir sūrio. Visa tai padėdavo baro vidurin.
Pjovėjos sustodavo ratu ir pjaudavo. Kai maiše
lis su maistu jau būdavo netoli, kiekviena skubė
davo pripjauti pilnąsaują, kad būtų skalsa. Bai
gus pjauti, visi susėsdavo aplink maišelį, šeimi
ninkė išimdavo sūrį ir padalindavo visoms pjo
vėjoms. Pasivaišinus pjautuvo viršūne iškasdavo
duobelę, kur įdėdavo duonos su druska ir laimi
no šiais žodžiais: "Šventoji žemele, tu mums da
vei duonelės, ir mes tau duodame1*. Tai pasakiu
sios, įdėdavo į duobelę ir užkasdavo pjautuvais.
(...) Pabaigoje pjautuvus puošdavo rugių varpo
mis. pindavo vainiką ir juostą. Vainiką uždėda
vo ant gaivos vienai iš merginų, o juosta sujuo
sdavo vaikiną, ir visi dainuodami eidavo namo.
Aiejusius pasitikdavo šeimininkė, kuriai uždė
davo art; gaivos atneštą vainiką, o šeimininką su
juosdavo juosta. Šeimininkai pjovėjus sodinda
vo už stalo ir vaišindavo. Pjovėjai dainuodavo,
šokdavo ir linkėdavo tiems namams visokios ge
rovės. (LTR 61> (146) Lygumų k.) (...)
Su paskutinio pėdo pjovimo apeigomis ir ja
vų dvasių bei derliaus dievybių garbinimu susi
jusi lytinių ii pietinių lietuvių apeiga, vadinama
jovaro pynimu. Jovaras buvo pinamas taip: baig
dami pjauti rugius, palikdavo nenupjautą rugių
kuokštelį, aplink kurį pjovėjos sustodavo arba
susėsdavo ratu. Tada su prijuostėmis, skarelė
mis ar kokiais nors skuduriukais, o ne plikomis
rankomis išravėdavo paliktą rugių kuokštą. Tai
darydavo, kad ateinančiais metais rugiai būtų
šviesūs, svarūs. Išravėtus rugius supindavo į ka
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są ir nulenkdavo varpas į šeimininko trobos pu
sę. Trakų raj. iš išravėtų rugių pindavo kasą, į ku
rią dėdavo duonos su druska ir ten palikdavo.
Alytaus raj. - pakasdavo duonos su druska, sa
kydami, kad tai teikiama žemei pagalba, kad jo 
je augtų javai, kad ji neliktų tuščia. (...)
Visur, kur tik buvo žinomas jovaras (Dzūki
joje, Sūduvoje), jis būdavo pinamas dainuojant.
Pirmiausia reikėjo sudainuoti jovaro dainą, ku
rioje jovaras vaizduojamas kaip Pasaulio medis:
Augo jovaras vartuose,
O jo uogelės languose.
Laido šakeles in žemę
O viršūnėlę in dangų.

Taip pat:
Šalia kelio jovaras stovėjo.
Slaunasai žolyne rugeli. Irkt. (...)

Paskutinis rugiapjūtės aktas buvo vainiko
nešimas. (...)
Vainikas buvo pinamas iš jovaro varpų (Ry
tų Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Sūduvoje), iš pasku
tinio pėdo varpų arba iš gražiausių, kuriose pa
gal seną lietuvių tikėjimą, gyvenusi rugių dvasia.
Vainikas buvo pagarbiai nešamas į namus, kabi
namas garbingiausioje vietoje. (...)
Visoje Lietuvoje buvo išlikęs paprotys pa
baigtuvių vainiką sutikti su duona ir druska, re
čiau su sūriu. (...)
Įteikiant vainiką, būdavo sakomos oracijos,
kurias paprastai sakydavo tie asmenys, kurie lai
kydavo vainiką, dažniausiai moterys. (...) Būda
vo linkima, kad javai būtų pakulos, kad šeimi
ninkai susilauktų daug naudos. Oracijų linkėji
mai, žmonių tikėjimu, turėjo išsipildyti. (...)
Šeimininkė priimtą vainiką pakabindavo ant
sienos, kur jis bodavo iki to laiko, kol kitais me
tais atnešdavo naują vainiką. (...) Senasis vaini
kas, kad nesimėtytų, kaip šventas daiktas, boda
vo sudeginamas. (...)
Pabaigtuvių vainiko grūdai laikomi turin
čiais nepaprastos magiškos galios ateinančių
metų derliui padidinti. Vainiko grūdus sumaišy
davo su rugiais, kuriais pradeda pirmąją sėją, ti
kėdami; kad tada būsią labai geri rugiai. (...)
Rugiapjūtės pabaigtuvių vainikas ir jo rugiai
buvo apsupti sakrališkumu, nes juose slėpdavo
si javų dvasia, kuri su vainiku ateidavusi į Šeimi
ninko namus ir čia išgyvendavusi iki to laiko, kol
ji su rugiais vėl būdavo išnešama į pasėlių lau
kus. Tada ji vėl gyvendavusi rugių lauke. (...)
Rugiapjūtės pabaigtuvių vaišėms būdavo
ruošiamasi iš anksto. (...) Be įprastų visoje Lie
tuvoje valgių, kai kurios apylinkės turėjo savo
specifinius, tradicinius pabaigtuvių valgius, pvz.,
Obelių apyl. pabaigtuvėms virdavo iš šviežių ru
gių rupiai girnomis sumaltą košę, kurią valgyda
vo su saldžiu pienu. Dzūkai (apie Marcinkonis,

Druskininkus) virdavo iš tarkuotų bulvių paga
mintus šaltanosius, į kurių vidų dėdavo varškės
arba smulkiai supjaustytu grybų. (...) Žąslių apy
linkėje iš seno būdavo paprotys pabaigtuvėms
pjauti porą žąsų ar ančių, padaryti kelis baltus
sūrius ir pastatyti statinę alaus. Antys ir žąsys
simbolizuodavo turtingumą, baltas sūris - šei
mos laimę, o alaus statinė - kitų metų gerą derlių. (...)
Įdomūs pabaigtuvių vaišių papročiai, per
sunkti archainio kulto, buvo užsilikę Kriukų ir
Gudžiūnų apylinkėse. Čia garbingiausioje vieto
je už stalo sėdėdavo baravedė, prie jos - iš vie
nos pusės vyrai, o iš kitos - moterys. Prieš valgy
mą ant stalo vidurio padedamos penkios vaipos,
Į kiekvieno lėkštę įdedama po varpą ar du grū
dus, kuriuos turėjo suvalgyti pačioje puotos
pradžioje. (...)
Pirmykštės žemdirbystės laikais lietuvių ti
kėjimai sukūrė labai daug burtų, susijusių su rugiapjūte. (...)
Baigusios pjauti rugius, merginos mesdavo
į viršų pjautuvus, kuri aukščiau išmesianti, ta
pirmiau ištekėsianti.
Su pirmuoju rugių vežimu valstiečiai parsi
veždavo iŠ lauko akmenų (akmenį), kuriuos pa
dėdavo klojime (į klojimo galą) ir tikėdavo, kad
jie magiškai perteiksią rugiams savo kietumą.
O tada pelės dantis išsilaužysiančios, bet rugių
neįkasiančios.
Vežant pirmąjį vežimą, šeimininkas nume
sdavo vieną pėdą sakydamas "Tai dėl pelių".
Anykščių raj., Valiešių k. "Paskutinį pėdą ri
šdavo didelį, kad ateinančiais metais didesnis
derlius būtų." (ES 131 p. 30).
Anykščių raj., Ažubalių k. manyta, kad "ru
gius pjauti pradėti geriausia antradienį, trečia
dienį, ketvirtadienį - tai bus balta duona. O jei
pradėsi pirmadienį, penktadienį, šeštadienį' - tai
bus juoda duona". Zarasų raj. Valeikių kaime
"kai baigdavo pjauti, tai virsdavo kūlio sakyda
mi: "Dievo garbei pabaigėm, tai ir virstam" (ES
131 p. 56).
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GYVENIMAI KALNELIŲ AUROJE
Nekrokultas - savaimingoje tautoje išsikristalizavę protėvių gerbimo
papročiai. Kuo dvasingesnė tauta, tuo prasmingesni jos tikėjimai, religi
niai vaizdiniai, mitologiniai kodai. Lietuviams nuo seno būdinga pagarba
vėlėms ir jų pasauliui. Šiapus ir metafizinis anapus - simbioziškai susiję.
Šią jungtį metaforiškai išreiškia folklore dažnai sutinkama kelionė [an a
pilį. Tikėtina, kad toje "pilyje” teksią jaustis "kaip pas Dievą už ausies”.
Vietovardžiai ”Antakalnis” (Antkainis) kalba apie įdvasintą sferą, kuri yra
ant kalno, bet ne pačiame jame. Tokie ir panašūs pavyzdžiai rodo, kad pro
tėviams rodytas išskirtinis dėmesys, kad jie buvo laidojami ne įprastinėje
aplinkoje, bet aukštesnėse, sakralizuotose vietose, arčiau dieviškojo dan
gaus.
Senojoje gyvensenos sanklodoje kone visose situacijose būdavo numa
tomą, kaip elgtis su vėlėmis, esančiomis tarp gyvųjų arba artimoje jų kai
mynystėje. Kalendoriniai metai ir ypač svarbesnės šventės būtinai turėjo
vėlių gerbimo "pamušalą”. Vėlinės (Ilgės), Kūčios, Kalėdos, Užgavėnės,
Velykos - iš įvairių kultūros tarpsnių mus pasiekusios šventės su vėlių ri
tualais. Antai Kūčios ir Kalėdos yra daugiau susijusios su gyvulininkystės
dominavimo reliktais, o Užgavėnės - su žemdirbiškais atributais ir pan.
Nesigilindamas ¡neblogai išnagrinėtus teorinius nekropapročių aspektus,
paanalizuosiu praeities ir dabarties kartų ryšius, juose slypinčias bendražmogiškas vertybes.
Paslaptingas, neįžvelgiamas atsainaus filisterio akiai yra žmogaus gy
versimas. Sakoma, kad žmogus tampa pilnavertis, kai suvokia, jog mirs.
Tas gyvenimas, lyg demiurgas brinksta pagal įpresuotą jame tobulume pir
mavaizdį ir kartu augina savyje tai, kas grąžins į kosmoso ūką nepatvarų
kūną, dvasiai apsukus skirtąjį ratą. Buvimo cikliškume suvokimas savi
vokos pasaulyje nuodas, bet kartu ir paguoda. Tų ratų dantračiai suksis,
gyvenimas ”nusės”, jei turėsime savyje galią tikėti, kad jie be pabaigos ir
paklosią reinkarnacijų išminčiai. Neteisingas yra klausimas, koks tikrojo
Dievo vardas, nes tada reiktų vienu metu ištarti daug žodžių, bet jų nega
lėtų sintezuoti nei popiežius, nei Dalai Lama. Nes "žmogaus egzistencinė
didybė - ne rezultatai, o jo, kaip mirtingojo būtis” (A.Šliogeris). Ir seno
lių išmintis, pagrįsta dar toteminiais vaizdiniais, paprasta - svarbiau ne pri
grūsta mašna, o santarvė suveliu pasauliu, arba, paprasčiau žiūrint, su sa
vimi.
Seniau lietuvis buvo dvasiškai menkai tepažeidžiamas, nes stovėjo ant
savo žemės papročiais ir tikėjimais sustyguotoje gimininėje - šeiminėje
bendrijoje, turėjo kapinėse visų godojamą savo sierąjąsūrąją (kraujo, aša
rų, prakaito) žemės pėdą ir šventus ąžuolynus. A r dar tebeiymo nūdienių
kapinių rimtyje protėvių tribunolas? Ką turime dabar, vėl beatgimstą ir
bevirsią iš minios tauta?
Važiuoji žaliomis lygumomis, ir ramu, sava. Kol nepamatai, lyg klajo
klių ordos nusiaubtų tyrų be medžio, be žmogaus, ¡gudusi akis tuoj pasa
kytų, kur apartas senkapis, pilkapis, nes išduoda specifinės įlomėlės, gū
briai arba... besivoliojantys kaulai. Ir dar. Sumankurtintus kriokiančių me
talinių monstrų "vibromechanikus” , kaip jie apgirtę "dievažijasi”, tokiose
vietose gildo nenusakomas nerimas, rodos, lygioje vietoje lūžta plūgai,
akėčios, bet jiems tai tik pretekstas... nuožmiau ”gesinti šachtas”. Paradok
sali situacija, kai net aukšti kultūros valdininkai nesupranta, kad saugoti
ni ne tik paminkliniai, mokslui vertingi palaidojimai, o visi kapai, kur ir
kokie būtų, nes žmogus, jo pomirtinė tąsa - nekvestionuojama vertybė,
Deja, paminklosaugos institucijos merdi, paminklų sąrašai pasenę ir ap
skritai prastai sudalyti, o pats kultūros subjektas nublokštas domėtis

’’plokštuminiais” įvykiais. Ir negali nesižavėti, kai skuodiškis medžio dro
žėjas ir kraštotyrininkas J.Vyšniauskas su bendraminčiais prakrapšto ra
jono ponelių akis bei sąžinę ir imasi registruoti bei įamžinti visas šio že
maičių galo kapavietes kryžiais ir "balvonais”.
Prieš pusamžį ir anksčiau kone kiekvienas kaimas, jau nekalbant apie
bažnytkaimius, turėjo savo kapelį, jungusį visus į bendruomenę gal labiau
negu parapijinė bažnyčia su klebonu, miestelio turgus ar kaimo seniūnas
su viršaičiu. Tai buvo būtina jautimosi kaip namie sąlyga. Pokaryje ši
mums įgimta struktūra buvo sugriauta arba neteko prasmės, imta naikin
ti kaimus, melioruoti visą susiklosčiusią kultūrinę infrastruktūrą, kurti
įvairius "centrus”, "kompleksus” ir kitokias "maišykles". Pleišėjo gyvenimai
už speigračio. Nyko autentiškos kapinės, liko geriau prižiūrimų tik prie
miestų, miestelių ir prie pasirinktinių propagandinių žudynių vietų prišlie
tų. Išplito kitokių mada - neretai gigantomaniškų, negrabiai suplanuotų,
skatinančių nesveiką piniguočių lenktyniavimą dėl kaimyniško pasipuika
vimo...
Kratais dažnai išduobtu žvyrkeliu, žvelgi į "žaliuosius masyvus” ir ma
tai - ten buvo gyvenimas, ten, o tolėliau į vešlesnių medžių guotą nebeve
da nė takelis...
Kalneliai, pakiiumėlės su kapeliais, su žmonių likimais, su tėvynainių
užsispyrimu gyventi savaip. Juose - lietuvybės oazė, nors nūnai mediniai
kryžiai ir nedažni, ir neilgaamžiai. Nedaug jų liko, ne visos kapinės, nors
ir lietuviškai stropiai prižiūrimos, išlaiko savo dvasią, nes stipraus būta ko
smopolitinio kvėptelėjimo. Užmeti akį, lyg ir lietuviškos pavardės, bet mo
notoniški akmeniniai luitai slegia ir gedintį, ir išėjusįjį. Gal kiša koją de
formuota nuolankumo forma, o gal katalikiškosios kultūros, gautos iš len
kų, teatrališkumas, barokinis puošnumas'7 Kuo daugiau, kuo Įmantriau,
ku^> brangiau - tuo solidžiau9
Žmogaus atminimas siekia 3-4 kartas. Tad nep: Tylai užmuštas me
morialiniams paminklams itin tinkamas medis, tas riet orio sielos media
torius. Te ne vien Šermukšniai atbaidinėja nelabuo&b*.
kopinių ”zomato”, tedžiugina ir "mediniai stebuklai”, juolab rialam .kere/iškai paveikt ¡¿jie išsilaikys gerą Šimtmetį. Gal tada atgautų 'svėpsvkr.ų Tevdirbystė, medžio kultas ir nebūtu taip dosniai žarstomi skatinai marmuro pjau
stytojų ir zulintojų kooperatyvams? Gerą pradžią pacarė Paberžeje tėvas
Stanislovas. Jo rūpesčiu kaimo kapinaitės yra tapusios bene ¿¡eiuviškiaus los - ten dominuoja mediniai kryžiai, stogastulpiai, šventųjų sievylos, ten
tikri dvasių namai, ten tykia ugnele spragsi natūralumas. Ten atsirado vk.
tos ir nusivylusiems gyvenimu savižudžiams, ir kitų užmirštiems... Beje,
buvo paprotys kur palaukėje palaidotiems sodinti kadagį. Kadagio smil
kalais virsdavo ir karų sumaištyse dingusių įamžinimas medeliais, tiesa, tik
užmiršus sodinimo tiksią, nes nuo tokių krūmelių raškyti šakeles apeigoms
nederėjo.
Kaimas, kaip pakankamai uždara ūkinė-kultūrinė sistema, turėjo nuo
latinį emocinį ryšį su "anapus", Lietuvių folklore, mitologijoje įprasmin
tas sentėvių kultas, kurio dorinis imperatyvas byloja: esame čia ir nieku?
kitur negalime boti, nes saisto giminės pradininkai, davę identiteto prad
menis, paremtus gamtojauta. Smėlio kalneliai aukštai, nukreipi! Į Dievą,
bet ir žemai, nes yra iš žemės, kurią valdo Velnias. Juose vyrauja vertika
li, todėl sėsli egzistencijos, kuri niekad nesibaigia, samprata. Ji išreiškia
ma visad žaliuojančiu pasaulio medžio (gyvybės) simboliu. Harmonija,
jungianti gyvųjų ir mirusiųjų pasaulius, išreikšta ir erdviškai, ir sferiškai
(dangus - žemė - požemis). Ji nesugriaunama ir tada, kai laidota po van~
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deniu (Obelių ežero radiniai) ar deginta, nes manyta, jog tai adekvačiau
sia sutaptis su dievybių globojamais ainiais.
Prahos kapinėse teko matyti sieną su įmontuotomis urnomis, kuriose
kremuoti palaikai. Pas mus kai kam tai perdėm ekscentriška, bet norinčių
atsiduoti ugniai atsiranda, juolab, kad kai kurie lietuvių indiškosios kilties
romantikai bevelytų išsibarstyti a la Gandi jūrų vandenyse...
Aišku viena, bet kur kapinės būti negali, nes yra susiklosčiusios ilga
amžės tradicijos. O kiek voliuntarizmo parenkant naująsias didmiesčių ka
pines, pvz. Vilniaus Rokantiškių, Karveliškių arba Klaipėdos naująsias...
Svarbu ne vien gruntas, bet ir daugybė bendražmogiškųjų veiksnių. Iš ko
smologijos žinome, kad pagal šviesulių padėtį žyniai parikiuodavo, kur ir
kaip laidoti, juk pastebime, kad vėlių kalneliai kartais labai neįprastoje
vietoje, bet ten ramybė apvaldo jausmus, o kitur - atvirkščiai... Ir juk žmo
nės, mokantys naudotis virgule, suranda ne tik vandens gyslą šuliniui, bet
ir palaidojimus, pavyzdžiui, viduryje keturių didžiulių ąžuolų, prie Tolmin
kiemio bažnytėlės. Magiškieji, lyg ir antgamtiškomis galiomis apdovano
tų "čerauninkų" gebėjimai dar mokslavyrių nesuprasti, nes kaip paaiškin
ti, kokiu būdu surandamos energetinės dangaus angos šventovėse, daž
niausiai po didžiaisiais kupolais. Jos duoda gyvenimo pilnatvės įkrovą.
Nuo Aušros Vartų plinta visus gobiančioji Vilniaus aura, ji, pasak spe
cialistų, siekia Tris Kryžius, šv. Jono varpinę, šv. Aleksandro Neviškio cer
kvę... E.Gudžinskas motyvuotai įrodinėja, kad "viso Vilniaus, o gal ir Lie
tuvos siela (angelas sargas?) gyvena aplink Aušros Vartus". Įdvasintieji
lietuviški peizažai neįsivaizduojami be nematomų kalnelių aurų. Jos pra
turtina savo gyvenimais (šį abstraktų žodį žemaičiai suvokia kaip visa tai,
kas yra jo sodyboje, jo valioje), kartų kanos, virtusios fosforescuojančiomis žaltvykslėmis ir užkoduotomis matricomis mumyse.
O mumyse vyksta amžinos kovos tarp dievažmogio ir miniažmogio.
Kraštotyrininkas iš Telšių Jonas Andriusevičius rašo: "Lietuvis juk praei
tyje šventai saugojo kapus, tvėrėjuos tvorelėm, sodino medį ir gėlę. Rei
škė pagarbą žmogui ir po jo mirties. Mane ir šiandien nukrečia šiuipas,
kai prisimenu į statybą Telšiuose Sedos gatvėje atvežtą žvyrą su pasklidu
siais baltais žmonių kaulais iš maro kapelių... Sunku buvo įkalbinti vyrus,
kad nutrauktų tą nežmonišką darbą. Jie mat vykdė planus!" Bešaknis, bea
smenis nomadas savo krašte viepėsi ir Prienuose, kai norėta vaikų darže
lį statyti ant buvusių kapinių, ir Vilniuje, Taurakalnyįe, kur susituokusios
poros G. Baravyko projektuotuose rūmuose ant kelių vilniečių dinastijų
palaikų leidžiasi šlaitu laiptais iš granito su žydiškais rašmenimis. Arba
Mosėdyje, kur, pasak A.Granauskienės, vietinių revoliucionierių Jurgai
čių šeima pasistatė sau garbstantį paminklą irgi iš Siono brolių atminimo
akmenų. O kur dar besiganančių ožkų, karvių kaimenės masinių žudynių
vietose, žydkapiuose! Švedai kelias karaliaus Karolio kariaunas ?* kų pa
laidojimo vietas pažymėjo, bendrija "Karių kapai" rūpinasi sava.toriais, „
kas pasirūpins bevardžiais prancūzkapiais, vokietkapiais, maro, bado, įvai
rių suiručių kapeliais. Tik "išvaduotojų" kapus "planingai" čiustijame, bet
ir jiems, atmetus sovietinius ornamentus ir propagandinį balastą, reikia
nepiktos rankos, nes jie tik sistemos bedžiai... Prieš kelerius metus Šilu
tės partinis funkcionierius Locaitis, paklaustas apie miesto centre esan
čias protestantų memelenderių kapines, arogantiškai atrėmė, kad visi "vo
kiečiai" išsidanginę, tad nėra kam domėtis jomis, išskyrus "chroniškai
ištroškusius" ir mėgstančius "gamtinius" reikalus... Dar, tiesa, norėta ten
įrengti laidojimo biurą su privažiavimo aikštelėmis... Tad ar reikia stebė
tis nesena Vilniaus Saulės kapinių niokojimo orgija, kad ir kokia "negera"
satanistų teorija ją beaiškintume. O viskas prasidėjo dar tada, kai rezisten tų kūnus tekdavo laidoti nakčia ir bevardžius arba, kaip, pvz., Andrioni
škyje, už tvoros, laikinai, kol skradžiai nugarmės nelemtasis užkratas.
O kapinių naikinimo terminai? Ar taipjau pateisinama, civilizuota po
kažkurio sugalvoto termino užpilti akis ir buldozerinti kad ir atskiro žmo
gaus gyvenimo, o kartu ir visų pilietinę istoriją? Maža žemės? Nėra kapi
nių - nėra problemos įvairiems "organams"? Bet juk "jie" irgi iš evoliucio
navusių beždžionžmogių... O nebetvarkomas Hado valdas derėtų bent ap
juosti tvora ir pažymėti informatyvia stela su pavardėmis. Gal kada bent
kompiuterių atmintyje bus atrandamas kiekvieno nuvargtas gyvenimas po
mūsų Saule. O po kitomis?
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Nepakankamai analizuota mūsų laidojimo tradicijų problema yra at
skirų kultūrų, konfesijų sąveikavimas. Būdami (ar kitų tautų vadinami?)
tolerantiškais ir šiais atgimimo laikais nesakome, kad Lietuva - lietuviams,
bet remiamės kita, jau kiek salstelėjusia formule - Lietuvos žmonės (gal
geriau tėvynainiai, tėviškėnai?). Gyvenę greta ir su draugiškomis gentimis,
ir su nedraugais lemties valia, lietuviai niekam dėl anų kitoniškumo prieši
škumo nejautė ir dabar nejaučia. Nei kalbos, nei tikėjimo, nei savo "gere
snio" kultūros tipo niekam neprimetinėjome, nors kaimynų ekspansijos
logika lyg ir vertė elgtis priešingai. Gyvenome greta, bet nepramaišiui, tad
natūralu, kad atskiros etninės grupės turėjo ir savas kapines, ir laidosenos
sampratą. Asimiliavimas pagal "lud litevski, narod polski", rusakalbės "ta
rybinės liaudies" ir kitus modelius gerokai sujaukė protus, tad neretai pa
matysi kosmopolitų liniuotės pėdsakus ir kapinėse. Naujose Sniečkaus ka
pinėse yra net laikini... paminklai, o pravoslavybė toleruoja ant kapo ir spi
ningą, ir taurelę...
Marijampolietė L.Linkienė spaudoje atsiliepia į raginimą "prikelti iš
užmaršties karių, tarp jų vokiečių, kapavietes". Prisimena, kad "vaikai nu
bėgę rado negyvą (vokiečių kareivį - J.Š.). Kaimynų vyrai ir mes, jaunesni,
palaidojom vietinių vokiečių kapinėse. Jos buvo aptvertos akmenine tvo
ra, sutvarkytos. Jas prižiūrėję vokiečių ūkininkai visi buvo jau išvykę į Vo
kietiją...", bet vietiniai žmonės jų neignoravo ir nuolat apgerbdavo.
Žinome, kad, pavyzdžiui, estai pogriežčiai laikosi kapinių autonomi
škumo savam krašte, atsiriboja nuo kitų, ypač neprašytų tautų, artumo. Tą
sąlygoja jų temperamentas, finougriškos kultūros ir protestantizmo nuo
statos. Rusų bendruomenės Amerikoje, kaip ir kitos, irgi išlaiko savas ka
pines. Lietuvos etninių mažumų labui turėtume formuoti panašią opiniją
ir steigti pagal nacionalines tradicijas tvarkomas kapines. Juk mišriakalbėse vietovėse kapinės išrodo gana konglomeratiškai. Antai Nemėžyje su-

Senosiose Panevėžio kapinėse Kapų gatvėje..
Panevėžio kapinėse Ramygalos gatvėje»
L.Gruhinsko nuotraukos»

plakti į vieną musulmonai totoriai, stačiatikiai rusai, lenkai, lietuviai... O
juk žinome, kodėl Babelio bokštas liko nepastatytas...
Gal tremtinių giminėms pasirodys erezija, bet norisi būsimoms savi
valdybėms pasiūlyti steigti atvežtųjų iš Sibiro kankinių memorialus su ai
minimo lentomis atskirai. Ten galėtų būti perkeliami ir rezistencijos Ko
votojai, ir užmirštieji savanoriai. Palaikytina ir A.Ruzo mintis, kad reikia
Amerikos Vietnamo karo aukų pavyzdžiu įsteigti imperijos aukų Taiga
naiM
, Vengrijos, Čekoslovakijos, "trečiojo pasaulio" teisdariai pei prievar
tą, žuvę armijoje "labusai") memorialą su išrašytomis visų pavardė mis
...Įstrigo į atmintį kaimo kapinaitės už Lenkimų, važiuojant vieškeliu
Darbėnų link. Jos prigludusios prie senos biržės, iš kurios glūdumos vėjo
atneštos gilės ir sėklos išvirto išlakiais ąžuolais, eglėmis, beržais. Tarp jų
išdėstyti kapeliai ant sieksninio aukštumo pakylumos nelygant kokio pa
goniškos alkvietės stalo. Jis iš visų pusių aprėmintas akmenų tvora, rodos,
augte įaugusia į tarpumiškio juodžemį. Natūrali reliktinės sengirės ir žmo
gaus būsto ir kapo joje dermė. Dabar šioje vakarų baltų genčių žemėje,
Senosios Europos girioje, daug gerai įdirbto humuso. Nuo šių kapinaičių
netolimuose Kalviuose gimęs S Daukantas byloja: "Neišžengiami (...) egly
nai, beržynai, ąžuolynai nuo amžių amžiais suaugę niūksojo ir visi vienų
viena giria buvo, upėmis tiktai ir upeliukais išvagota..." Čia gyventa dva
sioje stiprių kuršių, žemaičių, įvaldžiusių miškuose gyvenųnui tinkamas
laukymes. Tą rodo vietovardžių Laukžemė, Grušlaukė, Lenkimai etimo
logija, netoli nuo legendinės Kuršių pilies Imbarės dunksantis kalnalis, išli 
kusiais miškais pratekanti Šventoji...

Irtų gyv-vrėmų ag-.dsuncmė energija neprapuola, ji juste juntama iš po
žemių tiems, kūrime; nereikia per daug žodžių. Žemė gyva, protėvių dvasis niekur neišeina, ji ‘¡k kartais užsisklendžia. Ji spragteli žvakių liepsne
lėmis didžiuosiuose žemaičių galo Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, lan
kant koplyčių kalnelius ar prislopintame maldininkų kalbėjime pavakare
prie savų vežimų, tarp savų arklių, moterų, vaikų. Ji sujungia žmones prieš
nežinomybę, kai budynėse meldžiami "Kalnai". Ji - neįžvelgiamų pavida
lu, visur esami, gobianti savęsp ir nuodėmėje paskendusius, ir vėlės su
grįžta į namus, dausosna, pas Vėliną, eidamos pas gerąjį senelį Dievą, įvai
riai suprastus ir suprantamus, bet vienijamus vienos galios - priimti. Per
šv. Roko atlaidus Ylakiuose žmonės renkasi pirmiausia kapinėse, koply
tėlėje vyksta pamaldos. Anksčiau to neleisdavo, ir žmonės kapinėse rin
kdavosi antrą dieną po atlaidų. Įaugęs į kraują paprotys reikalauja tą die
ną būtinai aplankyti amžino poilsio vietas, o visą savaitę prieš tai aptvar
kyti savo giminės ir gretimų užmirštųjų kapus. Aplinkinių kaimų senieji
žmonės daug žino ir sako: 'Visus nuneš \ Roką".
Atėjus ilgųjų naktų metui, aplankome, pagerbiame mirusius. Tą da
bar darome lapkričio pirmąją dieną. Ši diena neteisingai vadinama Vėli
nėmis, o iš tiesų tai pagal katalikišką kalendorių, kuriuo nūnai vadovauja
mės, Visų Šventųjų diena. Steriliai skamba dabar vartojamas oficialus pa
vadinimas - Mirusiųjų paminėjimo diena, nes neaišku, į okią kultūros si
stemą orientuojamės - į krikščionybę, "neopagonybę", ateizmą, o gal kar
iais į Rytų pasaulėžiūrines sistemas? Ar nevertėtų pamėginti inplantuoti
į sunykusius papročius užmirštą Ilgių pavadinimą? Ilgių prasmės galimas
paaiškinimas būtų: a) nuo žodžių "ilgėtis", "ilgesys", b) nuo žodžio "ilgas
(gedėjimas)". Žemaičiai sako: "Man ilgu" (liūdna). Šis pavadinimas sujun
gtų visus esamus, eliminuotų tiek grynai katalikišką šios dienos traktavi
mą, tiek ir valdišką neapibrėžtumą. Pagal istorinius šaltinius Ilgės tęsda
vosi apie mėnesį ir daugiau, tad šis vardas gali apimti dar ir bent porą sa
vaičių priešlapkritinio tvarkymosi. Kita vertus, įtariai žvelgiame į visokius
tradicijų, jų vardų koregavimus. Tada gal vertėtų greta Visų Šventų įtei
sinti ir Vėlinių (Maldų už mirusius) dieną.
Per Visus Šventus susimąstome prie kapų apie būties antinomijas.
Žvakių liepsnelės trumpam suartina du pasaulius. O ne taip seniai tai bu
vo ir viena iš pasyvaus pasipriešinimo formų. Pionierių būgneliai, pompa
stiškos vaidininkų kalbelės, medžiuose iškarstyti perdėm garsių žodžių ir
"gedulingos muzikos" reproduktoriai jau išsikvėpė. Kaip ir ką daiyti, nu
slinkus nuo akių valkčiui? Kai kur kultūros darbuotojai apsidžiaugė, kad
jiems, atseit, nebereikia kišti nagų prie to, tegu viską darą kunigai. Iš tie
sų, to "darymo" reikia mažiau, nes tai labai intymi ir asmeniška diena, bet
pravarti yra subtili nematoma režisūros ranka.
Ekspedicijoje Skirsnemunėje teko matyti miestelio kapinėse moterį,
kuri sakėsi ateinanti ten kasdien, nes Šitaip esą ramu širdžiai. Tai vieniša
senyva moteris iš Kauno atvažiuoja ¡Skirsnemunę kiekvieną vasarą ir tvar
ko ne tik artimųjų, bet ir daugelio aplinkinių užmirštųjų kapus. Jai kapi
nėse gražu, ir ji nesiekia niekieno įvertinimo. Ar daug tokių?
Kiekvienas turime po dvi Lietuvas. Viena - akimis paiytėjama, empi
rinė. Kita - dvasios (o gal paukščio?) akimis aprėpiama protėvynė. Juk kai
kurie paukščiai senoviniuose lietuvių tikėjimuose yra dievų siųstieji, tar
pininkai tarp mirtingųjų ir jų likimų lėmėjų. Bet nežvelkime įją iš pompa
stiškojo "paukščio skrydžio", nes tada neišvysime, kaip mūsų gyvenimus
prilemiąs prie žemės, slėpiningai pulsuojantis dangus gobia savęsp nykiai
niūksinčias kapines, senobinius kalnelius, pilkapius ir piliakalnius, vėlių
ąžuolijas. Žemė ir dangus nuolat susitinka, jie vientisi, ir mes esame tarp
jų, bet savam efemeriškam laike.
...Žalčio lankstais besigūbriuojanti Venta ties Papile aprėpia kapinė
mis virtusį piliakalnį. Jame po akmeniniu, nulaužtomis Šakomis ąžuolu
miega žemaičių didžiavyris S.Daukantas. Miestelio aikštėje jo stovyla ran
ka rodo į drūtumo šaltinį - prosenių žemę. Šiauriau, dešiniame upės atkrantyje ji atveria savo gelmenų istorijos įbrėžąs... Indai dažnai palaikus
plukdo šventuoju Gangu. Lietuvių gyvenimai pasilieka kalneliuose arba
plevena viršum jų.

JUOZAS ŠORYS
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1989 ųių ve tų P.Galaunės premijos laureatė. Šiuos 19 a.
pabaigos - 20 a. pradžios Aukštaitijos krašto drabužius auto
rė kure ketverius metus ir savo septyniasdešimtmečiui Kau
no istorijos muziejuje surengė parodą (penkiolika kostiumų,
iš jų - trylika merginų ir moterų). Tačiau tai nėra autentiškų
jų kopijos.
Kūrėja studijavo M.K.Čiuriionio dailės muziejaus liau
dies meno fondų eksponatus (konsultantė Aušra Kargaudienė). Jos sukurti drabužiai yra liaudiški, etnografiški ir novatoriški - atgaivintos kai kurios primirštos kostiumo dalys (jas au
sti ar siūti padėjo ir kitos tautodailininkės), visos jos apgalvotos, kruopščiai parinktos ir suderintos. Ypatingas dėmesys skir
tas galvos dangai: ji labai įvairi. Gerai parinkti papuošalai.
Ekspozicija rodo, kokios didelės tautinio drabužio kūrimo galimybės.
Gaila, kad parodai trūko reklamos - ji liko beveik nepastebėta.
G*Zalccko nuotrauka
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KO DAi

NEIŠSAKĖ

Dėdė Juozas <taip u vadina ansambliečiai; ne vieną ir ne
du kariu: pasuki j man apie savo gyvenimą. Ne kartą vaik
ščiojom smėlėtais Marcinkonių lakeliais, kur JUOZAS
AVERKA gimė k užaugo, mintyse., rodos, buvai? so juo k
Gardine, n prieškario Vilniuje, ir Kaune, rodos, karui slap
čia pereidavome demarkacinę sieną, bendravome su žmo
nėmis, kuriu pavardės dabar mirga mūsų laikraščiu pusla
piuose, kalėjom Minsko kalėjime, aštuoniolika, metų "mokė
mės* šatruose Stalino mirties universitetuose Šiaurėje... .Pa
tirtos kančios ir patyčios neužmušė Juozo Averkos svajonių
apie laisvę, teisingumu grožį, neužgožė meilės pažemintai
savo tautai. Dėdė Juozas lanko Vilniaus mokytojų namų fol
klorinį ansamblį, moko ansambliečius dainų, pasakojimų,
šokių, žaidimų, moko būti dzūkais, moko jausti kaimo žm o
gaus dvasią, suvokti tautos išminties vertę. Tiesumu, tvirtu
mu, optimizmu, besiderinančiu su blaiviu požiūriu į reiški
nius, savo gyvenimu ir viskuo, ką geriausio yra perėmęs iš
protėvių, jis užkrečia didelį būrį jį pažįstančių tautos išliki
mu besirūpinančių žmonių. Praeitų metų lapkrity, septynia
sdešimt aštuntojo gimtadienio proga jam buvo suteiktas
LTSR kultūros žymūno vardas. (Likimo ironija: po raudona
žvaigžde kalėj usiam žmogui - gauti tokį raudoną ženkliuką.
Tautai nusipelniusiems žmonėms įvertinti mes vis dar netu
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rime savo apdovanojimo ženklų). J.Averka yra ir neeilinis
tautosakos pateikėjas, iš kurio užrašyta per pusė tūkstančio
tautosakos vienetų (daugiausia - aukšto meninio lygio, gerai
išsaugotų savo krašto dainų). Esu sukaupusi nemažą pluoštą
šio žmogaus prisiminimų, puoselėju viltį, kad visa tai kada
nors virs knyga, kurios dėdė Juozas, be abejo, seniai nusipel
nė. O dabar norėčiau supažindinti mielus skaitytojus su kai
k oriais gražiais šio žmogaus pastebėjimais apie liaudies dai
nas, apie Marcinkonių kultūrinę praeitį, mūsų dienų etno
grafinius ansamblius... Tekstas iššifruotas iš magnetofono
juostelės.
# * *

Tai klausiat, kadu pradėjau dainuoc? Ir iš kur gali žmo
gus žinoc, kadu tu pradedi dainuoc? M otutė porino, kad aš
da lopšio pradėjau dainuoc, ale koks ty dainavimas buvo, tai
kas gali pasakyc. Va, kap jau savi prisimenu, tai gal kokių
šašų metų. Būdavo išvažuoja visi bulbių kasc. Rudenio vaka
rai tamsūs, laukai toli, tai parvažuoja jau sutemus. O mes su
sasaru vieni likį. Šviesos tai neduoda dege, o patamsiu sėdėc
bijai, tai, būdavo, sulipi langan ir kad jau giedzi, kad giedzi,
kad rėki, rėki. Pro mus ty kelias ajo, tai žmonys aina tuom ke
liu, cik galvom linguoja, o mes plėšiam: Tsjoj brolis man-

dravoc”, ir "Aš pasėjau balandėlį", ir... Kokių tik mokėdavom, tokių vis plėšdavom.
A paskui... Būdavo, užgirsti kur gražiai giedanc, tai nat
nejudzi, kap klausais. O Marcinkonys - vargo žmonys, be dai
nų būtų iš bado numirį, tai kur tik aidavo, ty dainuodavo: aidami in pievas, in laukus, namon, ir dirbdami, ir ilsėdamiesi.
Moterys, jei sustodavo pastovėc, tai būdavo apkalbamos,
kad ne darbinykės, tai jos sustodavo cik padainuoc. G iedo
davo nat patysdamos, ypač per rugiapjūtį... A kai išgirsti, kadu sau viena kokia sanesnė moteris dainuoja, tai jauti, kad ji
visų dūšių tynai indeda, visa, kas jai an širdzies guli.
Sykį tėvas nusiuntė pas kaimynų kažkų parnešc. Aš atajau prie durų, o durys uždarytos, tai stoviu priemenėn ir klau
sau, ar yra kas gyvas. Ir girdzu - dainuoja! Gerau pasakius gieda. "Dainuoja" tai cik dabar atsirado, o anksčiau - vis "gie
dodavo". Toj moteris buvo ištekėjus už našlio su vaikais.
Anyta jos vaikų nemylėjo, o šenavojo cik anuos, "siratėlas".
Tai toj moteris audžia ir gieda: "Siuntė anyta jaunų martelį".
Ir kad jau graudzai ji giedojo, tai nat ašaras man išspaudė.
Stovėjau kap apmirįs ir klausiau. Man tadu buvo apie ketu
riolika metų, bet tep ir liko toj daina lig šai dzienai...
Bet svarbiausi jaunimui buvo vasarų dainavimai šilan.
Muzikantų nebuvo, tai jaunimas žaidė žaidimus... O vakarop
kap sustoja visi, kap užtraukia kokių dainų, tai toli toli mi
škais nuskamba. O ty nug Marcinkonių netoli Grūda teka,
tai rodos, nuplaukia ty kur in Merkį tos giesmės.
Daugiausia dainų tai pats prisirinkau, vaikščiodamas
pas močiutes. A š joms paskaitydavau Žemaitės raštus (jos
labiausiai mėgdavo "Petrų Kurmelį" arba "Kunigo naudą vel
niai gaudo"), o jos man pagiedodavo.
Atvažiuodavo pas mus ir Pranas Bieliauskas, tas kur

"Varguolių dainas" parašė, ir toks Ksaveras Vanagėlis nat iš
Varšuvos. Mes dainuojam, o jiej guli žolėn, klausosi.
Pačios gražiausios, smagiausios arba rimčiausios dai
nos liko pas mūsų motulas. Jos nejieškojo svecimų dainų, vie
nokiai jas dainavo ir be jų negalėdavo gyvenc. Jei būdavo lin
ksma, tai rasdavo linksmų dainų, o jei liūdna, tai rasdavo
liūdnų - api vargų, api darbų sunkumų. Viskam turėdavo tam
cikras dainas.
O vesdavo dainas - tai tos rimtesnės. Buvo tokia Kašė
taitė Agotėlė ir Karsokaitė Marytė. Jos kap dainuodavo, tai
žmogus, net ir nejausdamas nieko dainai, jau nepakrutėsi.
Būdavo kap šventė. Visi stovi, tyli arba sėdėdami irgi nekrabžtels - tep klausydavo. Daina buvo kap poteriai. Jos niekas
nepertrauks.
Nu, dar vienas dalykas buvo mūsų tau sodziun - tai va
karų stacymas. Sunkiau buvo su knygelėm. Vilniun buvo du
knygynėliai, bet Šlapelienės - nelabai kų inkirsi - brangiai kai
navo, o ty Kazimiero, tai nieko gero nebuvo... Jei kur suži 
nom, gaunam, tai jau parsivežį išsirašom ir statom. Tep per
metus statydavom kokius keturis vakarus.
Buvo visokių vakarų: ir rimtų, ir prastų. Kokius gaudavom, tokius. Bet statėm ir gerų: "Aušros sūnūs", "Tadas Blin
da - svieto lygintojas". Atvežam pušalių, inkasam klojiman ir
vaidzinam. Kap mokėjom, patys, niekas mums nepadėdavo.
A le žmonių susirinkdavo visadu. Suvažuoja iš Barčių, iš Ka
belių. O po vakaro - žaidimai, šokiai, dainavimas.
A le kap atsimenu dar iš vaikystės: tai kap jau sodžiaus
žmonės mokėdavo kalbėcgražai, tai cik klausyk ir klausyk vi

sų nakc. A š jau porinau, kad mūsų namai buvo prie bažny
čios, dzideli, tai žmonių visados prisirinkdavo. Būdavo, prieš
rarotas ar prieš kų, tai saniai suveina iš vakaro, jiem prineša
šaudų, visų pirkių užkloja. Tai aš, būdavo, guliu an lovos, ty
už tėvo pecų, tai tėvas jau miegci, o aš klausau, kų porina. O
ty būdavo, kad porina, kad porina, kas turkų karau buvo, kų
ragėjo... O tep gražai mokėdavo pasakyc. Sako: "Vai, brolaliai, kap jau pažiūrėjome, kap pasipylė - nugi ir nežinai - kap
sniegelis visi balci, o aina nug tų kalnų, o aina... Vai, brolali,
kad pažūrėtai! Kur tu ty vajavosi! M es graicau bėgc visi". O
moterys kitan kampan galvas sukišį vėl savo porina: "Oi, sasula, širdela, argi dar tu nežinai? Tai va, dzievuliau, va kap
buvo, va". Ir tokis gražumas tų žodžių, toks meilumas. Rodos,
ty kai cikriausios sasarys suvėjį. Visų nakcį šugžda-bugžda.
Nu, o parvažavįs ca miestan, tai kad nebūtų tep nuobo
du, tai vis vienas sau zurzu, dainuoju ir dainuoju. A le dabar,
kap pažiūrai, tai žmonės kitep žiūro in dainų. Vis nori, kad
būt linksmesni. Aš, atsimenu, kad man būdavo liūdna kadu,
tai imu kokių liūdnų dainų ir tysiu pocykiai.Tai kitas klausia:
"Tai ko gi tau čia tep linksma?" Nesupranta, kad dainuoju,
kap liūdna, kap ilgesys kokis, o ne kap linksma.
Tos dainos keičiasi. Va pajėmus tokių dainų "Vai saniai
saniai pas motulį buvau". Tai ty tokie žodžiai buvo:

"Aš kelaliu aisiu
Ir vėjelį minsu,
A š pas savo cikrų mocinėlį
Viešneli būsiu
"

O dar klausau Vilniun, nugi, Dzieve, visai kitep. Sako aš kelaliu aisiu, dalgeli žolalį kirsiu. Ji ajo pas motulį, tris me
tus nebuvus, ir ant pecų dalgį nešės, kad takieiį nušienautų.
Tai nat juokas, kap paklausai. Bet ką padarysi, sako, kom po
zitoriai tep užrašė. Tai tep ir atsiranda visokių varijantų. Pa
dainuoja kas nemokėdamas, inkiša, ko visai neraikia. Ale sa
vo galvų raikia iurėc. O jau senovinė daina, tai ajo iš lūpų in
lūpas, buvo šiipuota šimtus metų, taijon nėra nieko neraika-

linge.
Nemėgsta dabar ansambliai liūdnų dainų. Vis nori, kad
būtų linksmesnė, kad gerau skambėtų. Tai kartais iš tos dai
nos padaro "Tararam-bararam", abi graiciau, abi garsiau. O
ne visas ton dainon gražumas su garsumu. Galima ir cykiai
padainuoc, žiūrine, kų ji porina, toj daina.
Dar kap pažūrai, tai sustato tą ansamblį, surikiuoja ir sa
ko: "Tu ca nekrutėk, ale stovėk va tep, savo vieton!" Žingsnio
niekur negali nuveic. A le anksčiau tai tep nebūdavo. Suvei
na ir sustoja visi laisvai, kap kam patogiau, ba daina tai būda
vo šventas darbas. Bet jeigu ti girdzi, kad baisai pjaunasi, tai
cik tadu pasislenki kiton pusėn, kad gerai išaitiĮ.
Paskui - aprangia tuos ansamblius, išmargina kap čigo
nus. Nei jau sodziun ankscau tep nešojo, nei kų... Savo turė
jo prisaudzį ir andarokų vilnonių, ir tų visokių bliuzkelių,
skaralių... Vai, ir kap gražu būdavo... Ale neparodom jau
mes to, kas saniau būdavo.
Čėsais ir aš nuveinu ansambliu padainuoc. Man labai
malonu, kad ataina jaunimas ir prašo, kad išmokytai tų sanų
dainų. Ir cikrai, kap jau ragi, kad žmonys iš dūšios skverbia
si in tų dainų, tai laoai malonu mokyc. Aš, būdavo, giedu išti
sas nakcis, kad cik jiej klausytų, kad cik jiej mokytųsi. Tegul
gieda, kad cik gražiau, kad cik linksmiau gyvenc būtų.

LAIMA PURLIENĖ
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HIPOTEZĖ?

SIDABRINĖ DANGAUS RYKŠTĖ
Kometa - įspūdingiausias ir paslaptingiau
sias reiškinys dangaus skliaute. Atklydusi iš ko
smoso gelmių prie Saulės, ji pasidabina nepa
prasto ilgumo šleifu, kartais nusidriekiančiu net
per keletą žvaigždynų. Šleifas - dujinis, jame vyk
sta keisčiausios metamorfozės, kasnakt keičian
čios kometos pavidalą. Visai arti Saulės nuo kar
ščio kometa nusimeta savo apdarus - skraistę ir
šleifą, po to vėl nutolsta į kosmines šalčio toly
bes. Yra nemažai kometų, kurios prie Žemės
grįžta periodiškai. Tarp jų ypatingą vietą užima
Halio kometa. Ji - pati ištikimiausia Žemės lan
kytoja, štai jau dvidešimt du amžius pasirodanti
padangėje kartą per 74-79 metus. Tad beveik
kiekviena žmonių karta turi galimybę ją stebėti
ir sieti su tam tikrais istoriniais įvykiais. Nepra
leisdavo nepažymėję įspūdingo reginio danguje
Europos ir Rytų tautų kronikos.
Europiečiai Halio kometos pasirodymą
siedavo su pralaimėtais mūšiais, imperijų žlugi
mu, net pasaulio pabaigos pranašystėmis. Ji va
dinta Dievo rykšte, gauruotąja pabaisa, bloga le
miančiu ženklu. Pavyzdžiui, 87 m. pr. m. e. romė
nų mokslininkas Plinijus Vyresnysis užrašė, kad
Oktaviano konsuiavimo metais, pasirodžius ry
škiai kometai, kilo pilietinis karas. 66 m. e. m. ko
meta išpranašavusi Jeruzalės sugriovimą, 218 m.
- Romos imperatoriaus Makrino nužudymą ir
t.t. Halio kometa minima ir mūsų krašto įvykius
aprašančiose kronikose. Volynės metraštyje
rašoma, kad 6573 m. nuo pasaulio sutvėrimo
(1066 m.) septynias dienas buvo ženklas dangu
je: didelė žvaigždė žėrėjo vakaruose kruvinais
spinduliais. Po to kilo tarpusavio vaidai, priešų
antpuoliai, dideli kraujo praliejimai. Vaikai gim davę be akių ir rankų, su žuvies uodega... Tokie
prietarai išliko iki XVII a.
Atspindžių apie svarbiausius mūsų prabo
čių gyvenimo įvykius iki rašto atsiradimo galime
įžvelgti tautosakoje. Joje meniniais įvaizdžiais
buvo fiksuojami ir dangaus skliaute vykstantys
reiškiniai. Štai Liudviko Rėzos užrašytos lietuvi
ninkų dainos (sekant latviškąja) žodžiai:
Menuo saulužę vedė
Pirmą pavasarėlį.
Saulužė anksti kėlės;
M ėnulis atsiskyrė.
M ėnuo viens vaikštinėjo,
Aušrinę pamylėjo.
Perkūns didžiai supykęs,
Jį kardu perdalijo.
Ko saulužės atsiskyrei?
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Aušrinę pamylėjai?
Viens naktį vaikštinėjai?
Šio kosminio motyvo variantų užrašė latvių
dainų tėvas KBaronas. Viename jų Saulė Mė
nulį baudžia, plakdama sidabrine rykšte.
Saule kūla Mėnestiąu
A r sudraba čakaminju;
Saule sėja rotu daržu,
MėhesnTca nosaldeja.
Vienintelis objektas dangaus skliaute, kuris
galėtų turėti sidabro rykštės ar kardo įvaizdį, yra
kometa. Iš dainų tekstų išrinkime informaciją,
nusakančią šio reiškinio aplinkybes. "Rykštė”
buvo matoma pavasarį, kai šalnos pakando Sau
lės sėtas rožes (senovėje taip buvo vadinami gu
dobelių arba piliarožių žiedai). Kometos uode
ga turėjo būti nukreipta nuo Saulės link Mėnu
lio, esančio ketvirčio fazėje ("perkirsto kardu").
Kuri iš periodiškai žemę aplankančių kometų to
kia įspūdinga, kad apie ją buvo sukurtos dainos?
Jeigu pavyktąją "susekti", galbūt nustatytume ir
tautosakos motyvo amžių.
Per du tūkstančius metų nuo 500 m.pr.m.e.
iki 1500 m.e.m. netoli Žemės pasirodė apie 1700
kometų. Tačiau pavasariais iki saulėgrįžos, kai
naktys trumpiausios, gerai matomų kometų bu
vo labai nedaug - tik apie dvylika. Iš jų reiktų
atrinkti tas, kurios dangaus skliautu praskriejo
tarp Saulės ir Mėnulio regimų padėčių, uodega
kirsdamos Mėnulio trajektoriją. Pasitelkęs elek
troninę skaičiavimo mašiną, suradęs atitinkamą
matematinę programą, šį darbą atliko Rygos po
litechnikos instituto docentas Janis Kletnieks.
Atsakymas vienareikšmis: tai galėjo būti tik Hav-o kometa, pasirodžiusi 240 m.prm
Rezulta
t e gana netikėtas, tačia.: mokr" ..b pagrįstas.
Taigi astronominė interuretao . patvirtina nepaprast-ą baltų tautosakos a raiškum ą. Sėsli-:-:
baltų genčių gyvenimas suformavo ir dvasinės
kultūros ypatybes, kurioms būdingas iraLb-bų
formų perimamumas.
Apskaičiavus Saulės, Mėer.-M b kometos
tarpusavio padėtis, galima įsivaizduoti kadaise
danguje stebėtą reginį. Halio kometa pasirodė
Avino žvaigždyne balandžio mėnesio pabaigoje.
Jos ryškumas prilygo Saturno planetos ryšku
mui. Gegužės pradžioje kometa 0,7 astronomi
nio vieneto atstumu priartėjo prie Saulės h
"išskleidė" uodegą. Kometos galva pasidarė dar
ryškesnė, užgožė pačias ryškiausias žvaigždes.

Gegužės viduryje uodega kaip vėduoŲė ištįso
per ekliptiką ir sieke 30-40 laipsnių. Kasnakt
nuo sutemos iki aušros ji vis artėjo prie Mėnu
lio, kuris užtekėdavo pusiaunaktį ir būdavo ma
tomas danguje iki pusiaudienio. Gegužės 17 d.
kometos uodega jau palietė Mėnulį; jis buvo
"plakamas Saulės rykšte*, "kertamas Perkūno
kardu". Giedrios nakty:., atnešė vėlyvą šalną,
nušaldžiusią žiedus. Kometa išties turėjo atro- .
> ip kosminis laikrodis - Halio kometa gv Ac .yalcrrtj žinomo tm»?;osakos motyvo atsi
radimą...
Belieka
.v-*« A d senovės baitų ko
smologinės pažiūros. '• <:3uiėrėdo5 supratimas,
archaiškasis k a ito k
s atsispindi daugelyje
liaudies kultūros
'
■ audinių ir drožinių
raštuose, vaizducc
ries dailės, folkloro kūri
niuose, žaidimuoss popiečiuose. Jų semanti
kos tyrimai galėtų A ri papildyti naudojant pa
leoastronomijos metodus.

LAMSTAS

KLIMKA

IŠ KULTŪROS ISTORIJOS

PIRMIEJI LIETUVIŠKI
Pirmieji daugiabalsės vokalines muzikos atlikėjai - bažnytiniai chorai
- Lietuvoje žinomi nuo krikščionybės Įvedimo, Jie giedodavo lotyniškai, o
vėliau ir lenkiškai bažnytines giesmes, pajėgesni atlikdavo J.Haidno,
V,A,Mocarto, L.Kerubimo ir kitų kompozitorių mišias bei oratorijas. Lie
tuviškai šiuose choruose nebuvo giedama, o ir pasaulietiškų lietuviškai
dainuojančių kolektyvų tuo metu dar nebuvo.
Po Lietuvos-Lenkijos valstybės ( Žečpospol iios)pasku t in ioj o padaliji
mo pažangioji bajorija ir atsirandanti lietuvių inteligentija susirūpino lie
tuviškos kultūros likimu, jos ugdymu. Tačiau caro valdžia, vykdydama didžiarusiškąją šovinizmo politiką, kylantį nacionalinį judėjimą negailestin
gai slopino.
Sunkiomis sąlygomis buvo pradėta tyrinėti lietuvių tautos praeitis, per
didelius vargus ar slaptai spausdinamas folkloras, kuriama grožinė litera
tūra. Tuo metu išleidžiama keletas lietuvių liaudies dainų rinkinių, o pa
čioje XIX amžiaus pabaigoje mezgasi ir nacionalinės muzikos daigai.
Pirmieji lietuviški chorai gimė bažnyčiose, nes ir spaudos draudimo
metais jose nebuvo draudžiama giedoti lietuviškai. Nors dvasininkija ska
tino kurti chorus ir sudarė sąlygas jiems dirbti, tačiau, kol pradėjo vyrau
ti lietuviškas giedojimas (paprastai buvo giedama lenkiškai), teko daug
kovoti su sulenkėjusiais dvasiškiais, ir vėliau jie, siekdami savo parapijo
se turėti choro monopolį, neretai trukdydavo kurtis pasauliečių chorams.
Lietuvių tautai daugiabalsis (vienos rūšies balsų) dainavimas buvo ži
nomas seniai. Tad įdiegti keturbalsį mišraus choro dainavimą, susiforma
vusį XVI amžiuje Vakarų Europoje, nebuvo
sunku. Taip pamažu buvo pereinama nuo
masinio dainavimo ir giedojimo prie meni
nio.

pradėta giedoti lietuviškai. Juk tuo metu daugumoje bažnyčių dar tebe*
buvo giedama, kai kur net dainuojama žargonu - pusiau lietuviškai, Drą
siau lenkiškai.
Turimomis žiniomis, vienas pirmųjų chorų, giedančių tik lietuviška.,
susikūrė Vilkaviškyje 1880 m. Šis gana kuklios sudėties - septynių žinomų
- "choras" (šešios moterys ir vienas vyras) trimis baisais tam tikromis pro
gomis lietuviškai giedojo mišparus ir rožančių. Ta pati giesmininkų grupė
kartais pagiedodavo ir Alvite. Tačiau tai - išskirtinis atvejis. Iki 1886 m.,
pvz., Suvalkų parapijose, giedota tik masiniu bodu. Prisimindamas pir
muosius choro žingsnius, seniausias Veliuonos choro dalyvis Pranas Vie
versys 1885 m. rašė: "Nors pačioje pradžioje žmonės murmėjo, kad kam
vokiečiai arba ožiai vienu baisu bliauna, sulenkėję gi dvarponiai rūgojo,.
kad perstojome giedoti lenkiškai, p. ¡.Kumetis (Vargonininkas - A.A.) ne
atstojo nuo savo tikslo, atvedėjau iki to, kad visi lenkišką užmiršo..." (Ži
levičius J."Aušra" ir lietuviška muzika // Židinys. -1935. - Nr.3. - P.283).
Iš to galime spręsti, kad 1880-1885 m. bent Suvalkijoje dar nebuvo spe
cialiai organizuotų chorų. Kai kur, ypač Suvalkijoje masinis giedojimas
bažnyčiose buvo vienbalsis, t.y. melodijai nebuvo pritariama. Tuo pat
metu kai kur jau buvo giedama dviem arba net trimis balsais. Tačiau iš
P. Vieversio žodžių (jei žmonės kalbėjo apie vienbalsiškumą kaip apie ožių
bliovimą, vadinasi, jiems buvo žinomas ir dvibalsis giedojimas) galime da
lyti išvadą, kad kitose Lietuvos vietose buvo giedama masiniu principu,
bet keliais balsais.

Joniškio vyrų choras. 1904 m.

Yad. ILBiržys

Nepaisant vyskupo V.Strašinskio 1837 m.
išleisto dekreto, pagal kurį net grynai lietuvi
škose Suvalkų parapijose pamaldos turėjo
būti laikomos tik lenkų kalba, bažnyčiose ka
skart dažniau ima skambėti lietuviškos gie
smės. 1860 m. vyskupo M.Valančiaus pastan
gomis Varniuose, žemaičių dvasinėje semi
narijoje pirmą kartą viešai buvo užgiedota
lietuviškai, o po trejų metų lietuviška giesmė
vis dažniau ima skambėti Gudelių bei Liškia
vos bažnyčiose. 1870 m. lietuviškos giesmės
ir "graudūs verksmai" pradeda skambėti
Naumiesčio, Šventežerio, Seirijų, Simno bei
Prienų bažnyčiose. 1880 m. Zapyškio bažny
čioje iš giedamų tekstų pradėta šalinti polo
nizmus.
Minėtose ir kitose vietovėse iki 1880 m.?
vargonams pritariant, chorai giedodavo vie
nu ar dviem balsais. Tačiau, svarbiausia,
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Neabejotinai veiksminga paskata daugiabalsiam giedojimui bei
dainavimui atsirasti buvo 1886 m. pasirodžiusios J.Kalvaičio "Lietuviškos
mišios”, skirtos keturių balsų mišriam chorui. Joms atlikti buvo telkiami
rinktiniai dainininkai. Nuo tada pradėta mokyti meninio giedojimo.
Minėtos mišios greit buvo pamėgtos. Ne be jų įtakos lietuviškai pradėjo
giedoti Veliuonos ir Pagirių, apie 1888 metus - Šėtos, Truskavos,
Ramygalos bei Joniškio chorai.
Didelė kliūtis meniniams chorams atsirasti buvo prasilavinusių
chorvedžių vargonininkų stoka. Išmokyti chorą giedoti J.Kalvaičio mišias
bei jas pagriežti vargonais galėjo tik specialiai tam pasirengę žmonės.
Deja, tokių buvo keletas. Payzdžiui, 1856 m. vakarinėje Lietuvos dalyje
(Žemaičių vyskupijoje) nebuvo nė vieno vargonininko, mokančio groti iš
natų. Ko galima buvo tikėtis iš kitų, jei net Žemaičių kunigų seminarijos
vargonininkas O.Bobenskis, vargonininkavęs net prie vyskupo
M.Valančiaus, o nuo 1860 m. - Veliuonoje, lenkiškas mišias, pritariant var
gonams, giedojo tik iš klausos... Negana to, kai žmonės užgiedodavę
suplikaciją, O.Bobenskis "surasdavo" tonaciją tik giesmei baigiantis. Kita
vertus, daugelis katalikų kunigų, bodami ne lietuvių tautybės ar sulenkėję,
ir vargonininkus kviesdavosi lenkus, kurie dažniausiai ignoruodavo visa,
kas lietuviška.
Tuo laikotarpiu keletą vargonininkų parengė Rokiškio vargonininkų
mokykla. Jų dėka Šiaurės Lietuvoje įsisteigė daugiau bažnytinių chorų.
Prie to taip pat prisidėjo Varšuvoje bei Petrapilyje muziką studijavęs
J.Kalvaitis ir M.Račas-Racevičius, J.Dryja-Visockis, St.Butkevičius. Ypač
pažymėtina J.Dryjos-Visockio veikla. Yra žinių, kad jis, var
gonininkaudamas Šeduvoje, dar 1875 m. suorganizavo chorą. Deja,
išsamesnių duomenų apie tai neaptikta.
Nuo 1887 m. J.Visockis vargonininkavo Joniškyje. Čia jis taip pat
ėmėsi burti lietuvišką bažnyčios chorą. Tačiau, turėdamas puikų balsą,
palyginti neblogai grodamas vargonais, jis giedodavo vienas, o chorui
dėmesio neskyrė. Apie 1898-1903 m. J.Visockis išvyko į Rygą, o Joniškio
chorui ėmė vadovauti jo sūnus A. Visockis, vėliau Rokiškio vargonininkų
mokyklos auklėtinis K.Diržys. Palaipsniui Joniškio bažnyčios choras tapo
vienu žymesnių chorų Šiaurės Lietuvoje.
ICDiržys, tenkindamas 1903 m. pasirodžiusios popiežiaus Pijaus X en

spėdavo tuos chorus bent kiek geriau parengti. Kituose šaltiniuose taip
pat minima, kad kiek pajėgesnį chorą M.Račas turėjo tik Gruzdžiuose.
Matyt, ne tuščioje vietoje 1890 m. Vabalninke lietuvišką chorą suor
ganizavo Varšuvos muzikos institutą baigęs J.Naujalis. Jis išmokė chorą
giedoti savo pirmąsias lietuviškas mišias "Prieš sostą tavo puolam su viera". Jos buvo sukurtos ketveriais metais vėliau už minėtas J.Kalvaičio
mišias ir skirtos lietuviškam giedojimui propaguoti. Atrodo, iki to laiko
choristai nieko rimtesnio nebuvo giedoję, jei, kaip žinoma, J.Naujalis šias
mišias sukūrė choro repertuaro spragai užpildyti. Taigi J.Naujalis, būda
mas kvalifikuotas muzikas, gūdžioje kaimo vietovėje pasėjo pirmuosius
profesionaliosios muzikos daigus. Būtent tuo metu, kai lietuviškų chorų
ir kiek labiau prasilavinusių muzikų buvo vos vienas kitas. Panaikinus
spaudos draudimą, Vabalninko bažnyčios choras tapo vienas stipriausių
periferijos chorų, rengusių vakarėlius su lietuviškomis dainomis.
1891-1896 m. Pabiržėje mišrų chorą buvo subūręs T.Brazys, tačiau
išsamesnių žinių apie jį neužtikta.
1892 m. Jurbarke chorą suorganizavo V.Nacevičius, kuris jau kitais
metais dalyvavo Tilžės "Birutės" draugijos šventėje ir atliko keletą lietu
viškų dainų. Tai vienas pirmųjų lietuviškų chorų, dainavęs už savo para
pijos ribų. Šis įvykis reikšmingas ir tuo, kad Tilžėje tada dar nebuvo pa
stovaus lietuviško choro.
Prieš pat 1900 m. bažnytinis choras, vadovaujamas K.Treinio, veikė
Leliūnuose. 25 moterų ir vaikų choras, diriguojamas vargonininko Mozū
ros, nuo 1900 m. gyvavo Valkininkuose. Panaikinus spaudos draudimą, šis
choras išaugo, įsijungė į pasaulietinę veiklą. Yra žinių ir apie tais pačiais
metais veikusį chorą Pandėlyje. Nelegaliai lietuviškas dainas dainavo Ma
rijampolės bažnyčios choras. Apie 1902-1903 m. vyrų ir vaikų chorą turė
jo Troškūnų bažnyčia. (Šiame chore diskantu dainavo LTSR nusipelnęs
meno veikėjas, dirigentas M.Karka). Deja, šis Rokiškio vargonininkų mo
kyklos auklėtinio J.Balčiūno vadovaujamas choras giedojo tik lotyniškas
(tiesa, keturiais balsais) mišias, giesmes ir pasauliečių veikloje nedalyva
vo. Vaikams užaugus, Troškūnų (kaip ir Joniškio) choras persitvarkė į mišrųjį.
XIX a. pabaigoje (apie 1899-1900) palyginti didelį chorą ir orkestrą
Gervėčiuose (dabar Baltarusijos TSR) suorganizavo Mikas Petrauskas.
Nepaisant klebono protestų, čia buvo pradėta giedoti lietuviškai.
B.Sruogos ir V.Žadeikos duomenimis, chorą sudarė 80 žmonių, orkestrą
- 36. M.Petrauskui išvykus mokytis į Petrapilį, chorui kurį laiką vadovavo
keturiolikmetis Kipras Petrauskas, o jam taip pat išvažiavus, choras bei

ciklikos, vadinamos "Motu proprio" reikalavimus, buvusį mišrų chorą
perorganizavo į vyrų ir kelių diskantų - berniukų kolektyvą. Šie choristai
giedojo iš natų, matyt, jie buvo kiek labiau išlavinti už kitų bažnyčių choris
tus. Seniausieji šio choro dalyviai Šliarpa ir Avižienis prisimena, kad
mišios ir mišparai buvo giedami lotynų kalba keturiais, net penkiais bal

orkestras liovėsi gyvavęs.
Pirmaisiais XX a. metais būta choro ir Ukmergėje. Kiek vėliau,

sais. Pažymėtina, kad šis choras dar XIX a. pabaigoje slapčiomis pramoko

panaikinus spaudos draudimą, matyt, nusižiūrėjus į Kauno katedros

daugiausia paties J. Visockio sukurtų bei harmonizuotų liaudies dainų. Jas
iki spaudos atgavimo paprastai dainuodavo tik uždarame rate įvairių
švenčių, gimimo ir vardo dienų progomis. Vėlesniu laikotarpiu iš J. Visock

chorą, nauji choristai tam tikrą laiką buvo mokomi muzikos rašto ir tik po
to priimami į pagrindinį chorą. Ukmergės choras buvo savitos sudėties:

io choro atliekamų dainų paminėtinos J.Naujalio "Raseiniečių daina" ir
"Ilgiausių metų".
Mykolas Račas-Racevičius Varšuvos muzikos institutą baigė 1882 m.
Iki mirties (1895 m.) jis vargonininkavo Jurbarke, Raseiniuose,
Zarasuose, Gruzdžiuose, Šiauliuose ir kitur. J.Žilevičius teigia, kad

jame dainavo mažos mergaitės, berniukai ir vyrai. Tuo metu tai buvo
neeilinis atvejis. Chorui vadovavo kunigas J.Dirginčius.
Grįžęs iš studijų Vokietijoje, 1882 m. Kauno katedros chorą ėmėsi
reorganizuoti J.Naujalis. Iki tol, vargonininkaujant J.Kalvaičiui, į chorą,
atrodo, buvo žiūrima kaip į antraeilį dalyką. Dėl šios priežasties jis mažai
tesiskyrė nuo eilinių provincijos chorų ir grigališkąjį choralą giedodavo

minėtose vietovėse M.Račas-Racevičius buvo suorganizavęs chorus ir

unisonu. J.Naujalis atvertė visai naują šio choro istorijos puslapį. Moterų

išmokęs juos savos kūrybos giesmių, mišių,, netgi lietuviškų dainų. Tačiau
turint galvoje, kad vienoje vietoje jis ilgai neišgyvendavo, tai vargu ar

balsus jis pakeitė berniukų balsais - diskantais ir dirbdamas vadovavosi
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tam tikrais savitos muzikos mokyklos principais.

Priimtieji Į chorą iš pradžių buvo mokomi teorijos, solfedžio, ir tik po
to jiems būdavo leidžiama giedoti. Didesnę vyrų grupės dalį sudarė kate»
droš vikarai, kunigai ir Kunigų seminarijos auklėtiniai, kurioje J.Naujalis
dėstė bažnytinę muziką ir vadovavo chorui. 1896-1897 m. choras turėjo
apie 60 giesmininkų (iš jų - 30 berniukų) ir buvo pasiekęs palyginti aukštą
meninį lygį. Be kulto reikalams skirtų, dažniausiai grigališkojo choralo
vienbalsių melodijų, buvo atliekami Dž. Palestrinos motetai, įvairus Orlando Laso, F.Surijano, T.L.Vitorijos ir kitų kompozitorių kūriniai. Dalį
kūrinių choras atlikdavo pritariant vargonams, o prieš Velykas, per ’’did
žiąją savaitę”, bažnyčios kanonams draudžiant tuo metu grot? vargonais,
senųjų klasikų muzika buvo atliekama be pritarimo.
Kurį laiką pajėgesnio choro, negu J.Naujalio vadovaujamo, Lietuvoje
ir nebuvo. Apie jo meninius pasiekimus ne kartą rašė tiek lietuvių, tiek len
kų spauda. 1909 m. "Vargonininke” buvo pažymėta, kad katedros choras,
esą, galėtų lygintis su geriausiais Europos chorais. Mano nuomone, choro
meninis lygis čia kiek pervertintas. Taip atsitiko matyt todėl, kad silpnu
čiai to meto provincijos chorai diktavo labai žemą vertinimo kriterijų. Be
abejo, Katedros choras už juos buvo daug geriau parengtas. Tačiau iki Iojo pasaulinio karo šis choras giedojo tik lenkiškai ir lotyniškai. Net panai
kinus spaudos draudimą, čia ilgą laiką lietuviškai nebuvo giedama. Jo nuo
pelnu laikytina tai, kad choras išugdė nemažą muzikos mylėtojų būrį, su
teikė pirmąsias muzikes žinias kai kuriems būsimiesiems vargonininkamschorvedžiams bei kompozitoriams, vėliau aktyviai ugdžiusiems lietuviškų
chorų ir apskritai tautinę muzikos kultūrą, iš kurių norėtume paminėti pa
saulietiško choro meno entuziastus, kompozitorius S.Šimkų, J.Štarką,
A.Kačanauską. Besimokantiems pas J.Naujalį vargonų meno, Katedros
choras buvo vienintelė chorvedybos mokykla. Jo rengiamų kursų klausy
tojai, daugiausia kaimo vargonininkai, privalėję giedoti chore, ugdė savo
muzikinius įgūdžius, perėmė chorvedybos pagrindus.
Žymiai anksčiau už Kauno katedros chorą prasidėjo Vilniaus katedros
choro veikla, nors su lietuvių chorine muzika jis taip pat neturėjo nieko
bendra. Tačiau, kadangi 1910-1914 m. šiam kolektyvui vadovavo pirmasis
lietuvių muzikos vadovėlių autorius kompozitorius T.Brazys, norėčiau
bent keliais žodžiais aptarti jo veilą.
T.Brazys buvo pradėjęs harmonizuoti lietuvių liaudies dainas, bet nie
kad jų nemokė, nes chorą lankė daugiausia lenkų klierikai ir vaikai, viską
giedoję lenkiškai arba lotyniškai ir attikdavę tik religinę muziką. Chore bu vo apie 120 giesmininkų. Jo veikla ypač pagyvėjo 191.2 m., kai repertuaro
pagrindą sudarė geriausi kompozitorių klasikų religiniai kūriniai.
Sprendžiant iš atsiliepimų to meto spaudoje, su šiuo kolektyvu galėjo
konkuruoti nebent Kauno katedros choras. Girdėj tįsieji jį lygino net su ge
riausiais Romos chorais... "Katedra apmirdavo, o silpnesnės nuojautos in
teligentai, ypač ponios, pravirkdavo... Tokia galinga, jaudinanti ir baisi bu
vo psalmė "Miserere"... (Milžinas A. prel. T.Brazį prisiminus // Rytas. 1930. spalio 1 d.). Nėra abejonės, kad toks vertinimo kriterijus yra analo
giškas Kauno katedros choro vertinimo kriterijui. Jis taip paremtas paly
ginimu su žymiai silpnesniais aplinkiniais chorais.
Iki 1904 m. lietuviškų bažnytinių ir nelegalių pasaulietinių ehcnf fb*
Vilniaus ir Kauno katedrų), turinčių apytikriai 13-20 žmonių, buvo a %
dvidešimt penkis, tai yra, palyginti su bažnyčių skaičiumi, Sabai mažai. No. o
daugelis šių chorų buvo gana menki, tačiau kai kurie, net mažyčiai kaimo
chorai, stengėsi dainuoti iš natų, atlikdavo keturbalsius kūrinius ir tuo a r
tėjo prie meninio dainavimo bei giedojimo. Jie buvo Lietuvos chorinio dai
navimo pradininkai.

KUPIŠKĖNU
VESTUVĖS
BALYS

BURAČAS

T o lia u spausdinam e v e stu v ių apeigų aprašymus. Šį k a rtą - Ba
lio Bur&če 1935 m. Kupiškio apylinkėse užrašyti senų žmonių at
siminimai (BuraČas B. T a u to sa k o s darbas. I, ~ K.: LTA, 1935. P.195-278). ^Aprašiau taip/kaip senieji žm onės pasakojo, k u rie pa
tys y t a tas apeigas m atę a rb a g ird ėję savo senus tėv u s p a s a k o ja n tį
- įžangoje rašė autorius.
P iršlio k o rim ą, so d o pirkimą, jaunosios vadavim ą, gaubteves, dovanojimo apeigas ir nemažai vien šiam Lietuvos kraštui bū
dingų apeiginių momentų pateikiame skaitytojui beveik netrumpinę, kaip k ra š to ty rin in k o užrašyta; dėl ribotos žurnale vietos at
sisakėme to, kas Šioms d ienom s n ech a ra k te rin g a : tru m pinom e il
gus dainų, raudų tekstus, dialogus ir kt., o skyrius Piršlybos,
Prieveseiis, Bažnyčioje ir pas svočią, Kraičių išleistuvės išvis pra
leidome.

DIDYSIS ARBA UŽGĖRŲ RYTAS
Jaunojo šalies sutiktuvės. Jaunosios kiemo vartai gražiai parėdyti:
vasarą vainikais, berželiais, gėlėmis ir popierėliais, o žiemą dažytom skie
drelėm, eglaitėm ir popieriais. Vartai atviri ir neužstoti. Išgirdę skambant
vestuvininkų varpelius, atbėga vaikai jaunosios kieman ir rėkia:
- Jau atsiekia jaunojo pusė! (...)
Tėvas su močia, o jei jau tėvų nebėra, tai kas nors kitas tų namų vyre
snis, jaunikį su jo svečiais kviečia vidun:
- Prašom vidun apšiit.
Jaunosios pajauniai - vedžiai sėdi už stalo ir klausia:
- Tai iŠ kur gi šitie sveteliai čia suvažiavo?
Jaunikio pajauniai prie durų stovėdami atsako:
- Piršlys iš Rygos, svotai iš Tilžės, o šis jaunas jaunikaitis iš Puponių
u tyčios.
- Tai ko gi jūs norit?
- Žąselės ieškom, matėm - s k r i d o skrido ir va tuos namuos nusileido.
- Gal ir yra.
Tuomet jaunikio didysis pajaunys užstato ant didžiojo stalo butelį gė
rimo. Jaunosios pajaunys irgi užstato butelį ir pasitraukia nuo stalo, užlei
sdamas jį jaunojo pusei.
Susodinus svečius už stalo, piršlys klausia močią:
- Kur gi mūsų žąselė?
- O gi nežinau pairau Na pirksim išskrido. Ieškokit, gal surastai. (...)
im uosi© « ieškojtm&s p©
Jaunikis sėdi gryčioj už stalo. Pir
šlys eina jaunosios ieškot. Pankoje laiko aprėdytą lazdą - piršlio ženklą.
Kartu su piršliu eina ir pajauny:- mitulys.
Jojęs maftuvei», pui'vs .v?i c
- Motutė man oaveUic; •vs»*'**!* Nena žąselę, tai katrą gi čia man duo
sią?
- P rašo m

¡n k

* ,* • - ’?v .

'• ja u n o m

ru

au n v s.

Kai kada j *un«.>sio>, . marš*.;
» ne
be, j.-ui.ūkio pajaunys
mitulys.
Pats piršly. po maršk. >į\; negali, turi tik ranką pakišęs nutvert jauna
jai už rankos ii išvest laukan. Je< m-.paia‘fcai nutvert jaunosios, gali vesti ki
tą. (...)
Toji nusijuokusi vėl bėga atgal po marška. Piršlys skuba ton vieton, kur
girdėjo jaunosios balsą. Vėl nutveria kokiai už rankos ir išveda viduasSin.

ANICETAS ARMINAS
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Jaunąją veda užustalės*. I š v e d u s j a u n ą j ą i? p o m a r š k o s , t a i p pa?
iš e in a iš p o m a r š k o s i r v is i p a m e r g i a i P i r š l i u 1 • //* ; . j a u n o j i n e s i d u o d a , i š n e 
r ia s a v o r a n k ą iš j o p e r jė g ą . T u o m e t j a u n a j a i u? r a n k o s p a im a tė v a s ir v e 
d a g iy č io n . M u z ik a n ta i j a i g r o ja iy d ė tin į m a r š ą .
Sėda už stalo. Sėda visi u ž s ta lė » u ž d id ž io jo s ta l o , ju u m .» ..; p u s ė ( j a u 
n ik is , p a j a u n i a i ir piršlys) v is i s ė d a a p s iv ilk ę ta ip , k a ip j ie a? v a ž ia v o . Jau
n ą j ą prie p a m e r g i ų už stalo sodina m o č ia . J a u n o j i s ė d i r o s ” ja u n ik iu , b e t
su d id ž iu o ju p a m e r g i ų , kol j ą u ž g a u h i a n u o m e t u . (...)
U žgėros arb a p rag e rtu v ė s. D id y s is j a u n i k i o p a ja u n y s , v a d i n a m a s
m itu ly s , p a i m a n u o s t a l o lė k š t e lę , a p d e n g i a d r o b i n e s k a i y t e , k u r i o s k e r t e 
le s a p a č io j s u ė m ę s la ik o . I š s iim a iš k iš e n ė s b u t e l į s a ld y to s , s u im b i r a i s ir
p i p i r a i s v ir i n t o s d e g tin ė s , p r ip i la s tik le lį ir u ž g e r ia į m o č ią s a k y d a m a s :

- Sveika, motinėle, užauklėjus man dukrelę!
U ž g ė r ę s į m o č ią , p a d u o d a ja i s k a r e l e a p d e n g t ą lė k š t e lę s u d o v a n o m is .

Jei jaunoji turi seserų, tai po močios užgėrimo didysis pajaunys užge
ria ir į visas jaunosios seseris, paeiliui iki pat mažiausiai; kurios yra ištekė
jusios irgi užgeriamos.
Seserims ir svočiai užgeriant, jaunoji kiekvienai vis taip rauda:
"Negerkit, sasutalas, šito vergelio gailaus šarmėlio, pakaks jum, sasutalas, mono rūtelių gailios rašalas. Neskirkit mani jaunolytas iš savo pul
kelio'’.
Didysis pajaunys, apėmęs skarele apdengtą lėkštelę, uždeda ant jos rū
tų vainikėlį ir pinigą. Užgeria jaunajai jos vardu, taip sakydamas:
- Sveika, Agotėle, būsi mūsų martelė!
Užgėręs jaunajai, pajaunys siunčia jai stiklelį gėrimo ir skarele užden
gtą lėkštelę su rūtų vainiku ir dovanomis. Vainiką paduodamas, pasako
tokią oraciją:
"Siunčiu broliuko dovanų grožių - vainikų žolių. Šis vainikėlis jaunų
panų skintas, baltų runku pintas, vyni mirkytas - nesuvytytas. Par giralį na
štas, paukštelių čiulbatas".
Jaunoji negeria ir dovanų neima.
(...)

Pamergys, paėmęs siunčiamą vainikėlį, išpeikia jį:
"Ne koks čia vainikas, žydaukų skintas, čigonių pintas, vornų nupešio
tas, šorkų nunešiotas - netinka mūsų sesiulai!"
Pamergys, pasakęs vainiko išpeikimo oraciją, tą vainiką numeta šalin,
o jaunajai uždeda kitą. Atsakymui iš savo pusės siunčia pajauniui dovanų,
ant lėkštelės padėtą triragiškai sulenktą skepetėlę su rūtų šakele ar vaini
kėliu, o kartais gražų abrūsą. Pajauniui siunčia dovaną pagal jo dovanos
didumą. Pamergio atsiųstąjį rūtų vainikėlį jaunikio didysis pajaunys užge
ria jaunikiui. Jaunikis negeria, o už jį išgeria svočia. Užgertąjįvainikėlį jau
nikis sau prie krūtinės prisisega arba svočia jam prisega.
Dabar didysis pajaunys pripila lėkštelėn druskos ir druskon įdeda sa
vo pinigą. Lėkštelę apdengia skaryte, kurios kerteles apačioje, saujon suė
męs, paduoda jį užgėręs į pamergį. Pamergys išgeria stiklelį, o parodyda
mas savo gudrumą, turi atrasti druskoj paslėptas dovanas. Jei pamergio
siųstą skarelę svotas yra pasiėmęs sau, tai visos jo dovanos tenka didžia
jam pamergiui, o jei nepasiėmė, tai iš pajaunio gautas dovanas (pinigus)
pasidalina visi pamergiai.
(...)

Prieš išvažiuojant bažnyčion, jaunosios močia, o jei jau močios nėra,
tai bažnytinė svočia dalija mažas skarytes su rūtom laimingo kelio ženklan
ir sako:
- Prošpartus padaviau, prašom dabar, vaikeliai, užkąst, ir važiuosma
bažnyčion.
Jaunoji bučiuoja stalą. Pavalgius, bet dar visiems užstalėj besė
dint, bažnytinė svočia atsistoja ir sako:
- Na, vaikeliai, važiuosma bažnyčion!
Tėvas ar močia pastato ant stalo kryžiuką ir uždega žvakę. Visi už sta
lo sėdintieji pakyla. Jaunoji pabučiuoja kryžių, stalą ir duonos kepalą.
Aplink stalą stovintieji pamergiai ir pajauniai taipgi pabučiuoja stalą.
c-.) . . .
Visi eina aplink stalą. Dabar visi tylom eina aplink visą stalą. Jau
noji eina pirmoji, o visi kiti paskui ją. Eina nuo durų pasieniui, kaip sako
pasauliui. (Seniau eidavę triskart, o paskui pradėję eit tik po vieną kartą).
Tėvai laimina jaunąją. Apėjus visiems aplink stalą, bažnytinė svo
čia taria:
Na, motinėl, žegnok dukrelę!
Duktė persižegnoja, puola klupsčia motinai po kojų raudodama:
’Tėveli brungus, motynyta mėloja, bagaslovykit mani jaunolytįdidžion
kelic’*3lan išvažiuojunt, sunkiem vargeliam ataduodunt" (...)
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i . <Uję ; aunajai ant galvos rankas, laimina ją:
'. *‘a v i a š ir močia vardan Dievo Tėvo dunguj gyvanunčio ir

„

\ .Sų
Atsi$v a k in im a s Jaunoji atsisveikina su visais, kurie nevažiuos
»: P i. a m a u s ia atsisveikina su tėvu ir močia, broliais ir sese
i r visais susirinkusiais jaunosios išleistuvėms.
AtsisvciLininriSfr ¿u nam eliais. Tėvas i r piršlys veda j a u n ą j ą v e ž i 
m a n . J i a ts i s v e ik in a s u s a v o nameliais:
"Sudieu tė ir. nameliam, kuriuos ošei augau. Sudieu tom duralam, ka
trų aš jaunolyta daugiau nebavorstysiu."
(•••)
Išvažiuoja bažnyčion. Jaunoji nelipa vežiman. Ją piršlys ir svotai
kelte įkelia per prievartą. Jaunoji sėda su bažnytine svočia ir didžiuoju pa
mergių. Jaunikis sėda su didžiuoju pajauniu mituliu. Jaunojo šalis važiuo
ja skyrium. Važiuojant niekas nedainuoja.(...)
k a r i u bažnyčK
r im is , p a s k ų s

PIRŠLIO

VARGAI

(...)
Išleidę jaunuosius, vėl visi grįžta giyčion. Saugoma, kad piršlys nepa
spruktų, - tuomet jis išsisuktų nuo visų piršlio vargelių.
Piršlys moterims pamylėti arba nuo jų išsipirkti, kad jo neužkamuotų,
turi atsivežęs statinaitę gero alaus ir kitų gėrimų. Piršlio alaus statinaitė
gražiai aprėdyta, stuomenim apvyniota ar abrūsais aprišta. Piršlys savo gė
rimus saugo paslėpęs, gėrimų geruoju moterims neduoda. Reikia mokėti
prispirti, kad duotų. Moteiys pradeda reikalauti piršlio gėrimų. IŠ kur tik
nutverdamos visokius tuščius indus (butelius, stiklines, uzbonus, puode
lius, samčius), neša skambindamos, barškindamos ir stato ant stalo, prašo
"piršlio kraujo". Piršlys nebeiškentęs duoda bent kiek savo gėrimų. Vienos
geria, kitos peikia, sako: šarmas ar rašalas, o ne alus. Prašo saldžios degti
nės. Piršlys ginasi neturįs.
Moterys piršlį kamuoja kaip tik beišmano. Atneša, atvelka priemenėn
mediniais kuolais akėčias, atverčia atvirkščias ir padeda ant rogelių. Piršlį
suriša virvėmis, abrūsais ir guldo ant akėčių. Pasiima dar kokį palaikį pla
ušinį maišą, kuriame įkišus piršlį galėtų prigirdyt.
Kartais piršlį įkiša didelėn statinėn ir ritina karčiamon. Gėrimais pir
šlys turįs išsipirkti sa\to kaltybę, kam jaunąją mergelę varguos paskandino.
Piršlio teismas. Kai jau užtenkamai piršlį prikamuoja, tuomet jį
teisia. Pasako visas jo kaltybes, ką jis blogo padarė. Paskui visų atsiklausia,
kaip už tai reikia jis nubausti. Kas tik ką beišmano, visokių juokingų pa
baudų jam skiria. Piršlys vis tiek reikia pakart, todėl su ta bausme visi su
tinka. Iš piršlio būsią daug naudos: iš kojų bus kačergos, iš rankų - žarste
kliai, iš pilvo - bubnas, iš žarnų - stygos, iš akių - sagtys, iš galvos - puody
nė. Ir daug jo visokio turto paliksią visiems.
Rašo anglim pečiadengtėn ar pečiaus kakton piršlio teismo dekretą. Ką
pabraižo ar nepabraižo, bet pasako žodžiais, jog tokiu ir tokiu štai nutari
mu reikia piršlį pakart. Nieko nelaukdami, taisosi jį kart. Piršliui striokas.
Piršlys rašo testamentą. Pamatęs, jog taisosi jau jį karti, piršlys
nusigandęs šaukia:
- Palaukit da nors vieną adynėlę, leiskit nors pusę adynėlės gyvent!
Duokit plunksną, atramentą, parašysiu testamentą.
Paduoda piršliui didelę žąsies plunksną ir popieriaus. Sėda piršlys už
stalo ir rašo:
Aš, žemjau pasirošys savo kairi runku,
Kas noras m ono roštų perskaityt nesunku.
( ...)

Būdamas piršliu, suvalgiau tris dešras ir skilandžio šmotų,
Išgėriau gorčių alaus ir arielkos kvortą.
Persirijau amžinai, įsigijau badų.
Jau dabotas perskaitytas, ratunko nebara.
Rodos, nerodos, batpriseis jau mirti.
Kų čion surašysiu, prošom ncažmiršti.
M ono palikim ai yra tokie: plėčka atramanto,
Tų palieku tom, kas roštų supranta,
Tagul mokias rašyti unt mono pam inklo.
Rim kos rašto knygelį poskiriu klebonui,
Untriį pušį nerašytų stadintui Staponui.
Ožio rago pečėstį lieku už kapeikų,
Tų poskiriu, kas mokys trijų dienų vaikų.
Dvi kepuras milinas, vienų ba kazirko,
Tas palieku laidokui, kom galva ištvirkus.

Lieka geri kailiniai, tik sulopyt raikia,
Ataduokit tuos skolom, tagul man nepeikia.
O tas kėlnias, kur muvju, kiauros, ale geros,
Padegėliui žydeliui m eskit unt apieros.
Apivarai, noginas, naują vyžą porą,
Pasijims taspijokėlis, kurs arielkos nori(...)
KnygH geni,r visokią dvi pušinas skrynias,
Tas palieku dėl pelią, tagul grauš ir žvynas.
Letuviškos, linkiškos, rusiškos ir visokios,
Tagul palas cecioja arba skaityt mokias.
Lieka grūdą trys pūdai, tą niekom neduosiu,
Tuosposkiriu dėl vonią, žvirblią ir dėl kuosą.
Pūdas miltą žimienią - blynam negadinkit,
Tik su madum sumaišy, prūsokus gaivinkit.
Pinkios štukos kaliešią, tuos poskiriu ponui,
O ba kerčią grytalį - vyriausiom čigonui (...)
Korva teitą devynią, šluba alio jauna,
Kas pasijims, tagul ją čebotais apmauna. (...)
Arklys matą ba skaičiaus, geras, alia brungus,
Su jo skūru uždinkit tos gryčėlas lungus.
Du buteliai liekarstą, tą niekas nerykit,
Tik po šaukštą pačmy, pyjokam dalykit. (...)
Jau artinas mon golas, aš ne šuva loju,
Išpildykit ligomin, Icū čiaprigriozdoju. (...)
Sudieu, prieteliai mono, p akol čėrkon lajau,
Taip jum niekas nemylas, kaip aš jum mylajau!

Piršlį karia. Baigiant rašyt testamentą, moterys neria piršliui už
kaklo abrūsą. Kas nors atneša vadeles, riša jas už balkio arba per aukšti
nį paleidžia vilkstę ir neria piršlį pusiau ar už kojų. Piršlys kenčia, nepyk
sta, jei užgauna, supurvina, vandeniu ar alumi aplaisto. Pagaliau jaunosios
močia apjuosia piršlį drobės stuomeniu ar gražiu abrūsu. Tuo piršlį išva
duoja iš moterų. Tuomet jau piršlį nustoja kamavę ir visas jo kaltybes do
vanoja. Išvaduotas piršlys džiaugiasi, šoka, trepsi ir dainuoja.
Išleistuvėms piršlį pamyli. Išvaduotą piršlį moteiys vėl sodina už
stalo prieš išleidžiant jaunojo pusėn. Po korimo jau meiliai sukasi apie pir
šlį tos moterėlės, kurios turi jau paūgėjusių dukrelių, kad piršlys būt jom
palankesnis.
Bevaišindamos ir bemylėdamos piršlį, moterėlės jį apdainuoja tam ti
kromis lotinėmis dainelėmis, visaip jį išpeikdamos ir išbardamos:
Visgi piršlys malogis,
Piršlys teisybas niekam nešoko.
Sokė grožūs nameliai,
Apie namus dideli sodeliai.
Kai aš jauna nuvėjau,
Piršlį šelmį, malogį atradau.
Radau laužus namelius,
O sodely karklalią krūmelius.
Visgi piršlys malogis ir U. (...)
Važiuojant piršliui namo, moterys jį labai juokingai aprėdo. Padaro iš
šiaudų giverį arba kepurę. Giveris apkaišytas gaidžio plunksnomis, kaspi
nais, juostelėmis, popieriais ir žibuliais. Per petį persijuosia ir šiaudų nu
pintą juostą, kartais dar ir pagražintą visokiais kulosais. Prie šono prisi
taiso šiaudinį kardą. Pasidaro šiaudinį šautuvą. Patsai piršlys irgi visaip
apraišiojamas šiaudais. Piršlio trinyčių kišenes prikrauna akmenų.
Piršlio vežimas. Paprastų ratų sėdynėj parėdo šiaudinę būdą. Šalia
būdos pririša kačergas, pušines pečšluostes ir šluotražius. Užpakaly veži
mo pririša lopšį. Šalyse vežimo prikabinėja senų puodų, šakes puodams
kaisti ir pečiaus pagaikštį. Užpakaly vežimo pritaiso kelias poras senų vy
žų, kad važiuojant vilktųsi žeme. Vežiman prikrauna visokių palaikių daik
tų: geldų, verpsčių, krepšių, kibirų ir kitokių niekam jau nebetikusių daik
tų. Piršlio arklį irgi labai juokingai aprėdo, kaip kokią baidyklę. Patį arklį
apvelka arba apraišioja senais drabužiais. Arklio priešakines kojas ap 
mauna senomis kelnėmis. Šiaip visur patį arklį apraišioja šiaudais, virvėm
ir paklodėm. Prie pakinktų lanko pririša seną šluotražį. Aprėdę piršlį, kel
te įkelia jį vežiman ir pririša. Įdeda vežiman duonos kepalą ir ragaišio. A t
sisveikina, palinki laimingos kelionės.

Piršlio su tik tu v ės. Jaunikio pusėn nuvažiavusi piršlį pasitinka sve
čiai, kartais net su maršu ar dainomis. Piršlys juokingai atrodo, todėl jį vi
saip pešioja ir juokiasi.
(...)

JAUNOJI GRJŽTA NAMO
Vestuvių vartai. Kad vartai būtų gražesni, pastato aukštus mede
lius: vasarą berželius, o žiemą eglaites. Kai kur pastato aukštas kartis ir
aprėdo vainikais, žolynais, margais popierėliais. Šalia vartų pastato stale
lį, ant stalelio padeda duonos, druskos ir gėrimų. Gėrimų ir užkandžių in
dai aptaisyti vainikais. Prie vartų laukia jaunimas su muzikantu. Vartus
užstoja tik iš jungtuvių grįžtant ir marčią jaunikio pusėn išvežant. Sutuok tuvininkų nestabdo.
Vartininkai. Vartus turi saugoti. Vartininkų viršininkas bodavo la
bai puikiai apsirėdęs: galvą pasipuošęs aukšta kepure, kaip kokio vysku
po, per petį persirišęs plačią juostą, žibuliais ir margais popierėliais pa
gražintą. Rankoj turi didelę lazdą, ant kurios pritaisytas koks senas gor
čius ir pripiltas puodšukių, kad barškėtų.
Mergaitės ir vaikinai irgi juokingai apsirėdo.
Vartus užstoja. Vestuvininkams prisiartinus prie vartų, vyriausia
sis vartininkas duoda ženklą sustoti. Sustojusieji pirmojo vežimo pajau
niai išlipa iš vežimo ir vaišinasi vartininkų gėrimais ir užkandžiais. Po tru
putį paragavę vartininkų gėrimo ir užkandžių, išsiperka kelią. (...)
Jei muzikanto nėra, tai vestuvininkus pasitinkančios kaimo mergaitės
dainuoja sutiktuvių dainas.
Sutiktuvėms jaunosios kieme, kur nors aukštame medyje ar ant ilgos
karties, pritaiso smaluoto rato stebulę, kurią uždegę iškelia, kad iš tolo
būt matyti.
Jaunosios sutiktuvės. Jaunosios kiemo vartai gražiai parėdyti.
Muzikantai groja sutiktuvių maršą. Nuo vartų jaunimas ir muzikantai ly
di jaunąją ligi priemenės durų. Močia išeina savo dukrelės pasitikti ir įve
sti gryčion. Prie durų privažiavusi, jaunoji rauda:
"Išeik gi, tėveli moni jaunolalaspasitikt, bagi klausk, kuršių naktalįva
žinėjau. Išeik gi, motynala, mono augintojėla, bagi klausk, kuršių naktalį
ūliojau. Kom gi palaidai mani, motynala, su šitais vergeliais tolimų kelalį
važiuot. Negi nežinai motynala, kur šių naktalį važinėjau, kur rūtų vaini
kėlį ir jaunas dėnalas praūliojau?” (...)
Tėvai pasitinka jaunąją. Tėvas turi vyno butelį ar alaus ąsotį, o
močia lėkštę su dviem stiklinėm, duona ir druska. Jaunoji kiek išgeria ir
užkanda duonos su druska. Visi trys eina kartu.
Sodina už stalo. Stalai užsėsti viešnių ir kaimynių. Kad jos užlei
stų stalą, jaunosios didysis pajaunys užstato viešnioms ant stalo butelį, o
svočia uždeda karvojų su paukštytėm. Tuomet viešnios užleidžia stalą.
Stalą išvadavus, visi sėda ir valgo. Jaunikio čia dar nėra. Kurie nepa
vargę, dainuoja ir šoka.
Jaunosios sodas. Ruošiamasi jaunikio sutiktuvėm. Svarbiausias
darbas - tai jaunosios sodo pynimas. Senovėj vestuvių sodas būdavo dvejaip daromas: kartais aprėdoma eglės viršūnė, o kartais paprastieji siūlų
vyniojamieji vytuvai. Sodą pina moterys. Eglės viršūnę ar vytuvus gražiai
apipina žolynais, karpytais popierėliais ir žibuliais, pakabinama morka,
svogūnas, česnakas, kartais ir kopūsto galva. Visuomet sode turi būti nors
pora obuolių ir kelios kekės negliaudytų riešutų. Viduty sodo yra buteliu
kas saldytos degtinės, bet taip paslėptas, kad jį gali rasti tik pripratę sodą
pirkt pajauniai. Sode yra ir daržininkas su žmona, padalyti iš raudono bu
roko. Pora lėlyčių, viena vyriška, o kita moteriška ir žvirbliukas. Pritaiso
ma kelios mažos lajinės žvakelės, kurias reikalui esant uždega.
Šiaudiniame sode taipgi yra daržininkas, obuoliai, pyragėliai ir kita. Jis
kabo krikštasuolėj ties didžiuoju stalu...
(...)

JAUNOJO

ŠALIS

ATVAŽIUOJA

Pajauniai važiuoja "sodo pirkti". Po pietų pirma visų vestuvininkų
bent du tiys jaunikio pajauniai važiuoja jaunosios pusėn stalą vaduot ar
ba, kaip kupiškėnų dažniausiai sakoma, ''sodo pirkt”.
Pajauniai sodą perka. Moterys viešnios apsėda aplink didįjį .stalą,
kur kabo gražiai nupintas jaunosios sodas. Tą stalą moteiys apsėdusios
saugo, kad kartais jaunikio pajauniai neužimtų stalo be išpirkimo.
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Moterys daina kviečia pajaunius sodo pirkt:
Augo sodi sarbintėliai,
Raiks m okėti pinigėliai
Mūsų sodas žibuliuotas
Ir nepigiai bus parduotas.
Šeši šimtai muštinėlių
Ir karvojus su paukšteliais.
Mūsų sodas yr nedykas,
Viduj sėdi agrodnykas.
Agrodnykas pravoslaunas,
Žilu barzdų nebajaunas.
Ilgai sodo nesutiko
Agprodnykas iš ridiko.
A ikit čionai, ilgaūsiai,
Mas darasma su jum drūsiai
A ikit šalin, plikakokčiai,
Nenupirksta jūs lignokčiai (...)
Pajauniai, priėję prie stalo, sukinėja aplink sodą, žiūri, derasi. Sodą pa
jauniai vis peikia. Viešnios neužsileidžia - sodą giria, o svotus peikia. Vi
skas daroma kaip kokiam teatre. Sodą nupirkę, svotai sėda už stalo, o jau
nosios viešnios pasitraukia nuo didžiojo stalo.
(...)

Jaunoji laukia jaunikio. Laukiant jaunikio, jaunoji sėdi už stalo,
apsirėdžiusi apeiginiais rūbais, su kalpoku ant galvos ir su kasnykais.
Jaunojo šalis atvažiuoja su dideliu triukšmu, su dainomis ir muzika.
Jaunikis privažiuoja kaimą, randa kelią užtvertą, kartimi užušautą ar
kokius vartus parėdytus. Kelią turi išpirkti jaunikio pajauniai, kitaip varti
ninkai vestuvių nepraleidžia važiuoti. Keliui išpirkt svočia duoda karvojų,
o pajaunys buteliuką raudonos. Jaunojo šalį muzikantai pasitinka su ma
ršu. Vartininkai, gavę vartų išpirkimo dovanas, leidžia jaunojo šalį kieman.
Jaunosios tėvai veda jaunikį su jo svečiais giyčion. Pajauniai stalo vaduo
tojai užleidžia jam stalą, giriasi labai brangiai užmokėję už sodą.
(...)

DIDIEJI PIETUS
Jaunikio pajaunių apdainavimas. Jaunikio pajauniai sėdi už sta
lo ir valgo didžiuosius pietus. Kaimo jaunuomenė, vadinami pašalninkai,
stovi gryčios tarpdury, kur yra vietos, ir dainuoja lotines dainas:
Susiproskit, svoteliai,
Ko mum šiandien raikia.
Kaip susiprastai,
Būstą išgirti,
Kad nesusiprastat,
Būstą išpeikti (...)

JAUNOSIOS VADAVIMAS
Jaunoji slapstosi. Kartais išbėga pas artimą kaimyną ir užlipa ant
krosnies. Ji slepiasi prieš pat vadavimą, vadinas, prieš vainiko nuėmimą ir
gaubimą. Tuo ji parodo savo pasipriešinimą apmartavimui.
Jaunąją atranda. Svočios gaubėjos vyras ir jaunikio svotas ieško
pasislėpusios jaunosios. Po didžiųjų pietų jau ir dairos, kur jaunoji pasi
dės, kad niekam nematant kur neprapultų. Samdo kokius berniukus už
pyragėlius, kad jie pasekiotų besislapstančią jaunąją ar pasislėpusios ie
škotų. Užtikę jaunąją, vaikai duoda žinią jaunikiui ir jo svotams. Šie ją par
siveda klėtin. Klėty laukia jaunosios visi pamergiai apeiginiai apsitaisę, su
kalpokais ir kasnykais galvas pasipuošę. Jaunoji aprėdoma apeiginiai su
kalpoku ant galvos ir rūtų vainiku.
Jaunąją veda gryčion. Aprėdę jaunąją apeiginiais rūbais, tėvai ją
veda giyčion. Jaunoji vedama spiriasi, bučiuoja tėvui rankas ir rauda. Vi
si pamergiai jaunąją lydi, o iš paskos ir visi pajauniai. Kas nors iš senesnių
gieda giesmę "Marija, būk pagarbinta". Jaunoji rauda:
"Tėveli, sanolali, kurgi tu mani jaunolalį vedžioji? Negi vedžiojai tujai
mani nė vienų vakarėlį už baltų runkelių. A r gi tu nori mani tiem verge
liam balamūtėliam ataduot? Dakui, tėveli, kad mani užauginai, darbelių
išmokinai, tik ne dakui, kad mani jaunolalį parduoti šitėm vergeliam šaltarunkėliam".
Tėvas gryčioj pasodina jaunąją už vaduojamojo stalo, bet ne krikšta
suolėj. (Krikštasuolėj sėdi jaunikis).
Jaunoji prašo tėvus ją vaduoti. Užvaduojamojo stalo jaunoji sė
di tarpe visų draugų, pamergių, lymo pasirėmusi ranka ir prašo tėvus ją
vaduoti:
"Tėveli sanolali, motynyta sangalvala, vaduokit mani jaunolalį iš ažu
šito bolto stalalio, neparduokit šitėm vergeliam".
Pajaunys mitulys atneša molinę lėkštę arba didelį bliūdą, pastato jį vi
dury stalo ir patsai sėda už stalo ir kviečia visus jaunąją vaduot. Pirmiau
sia šaukia jaunosios tėvą, močią, brolius ir seseris ir visus jos gimines, pra
dedant artimaisiais, ligi pat tolimiausių. Šaukia vardais ir pavardėmis:
"Prošom, tavai, unt miežių šyvo, unt kviečių pyrogo, unt rugių lošo!"
Jaunoji, prašydama tėvą, kad ją vaduotų, rauda:
"Tėveli, mono sanolali, vaduoka mani jaunolalį, neparduok mani jaunolytas šitėm vergeliam aštriarunkėliam".
Pirmas užmeta pinigą tėvas. Jaunoji:
"Dakui, mielas tėveli, ažu didžias dovanalas, ažu auksų, sidabrėlį".
Metusiam pinigą, svotas mitulys vis duoda po vieną stiklą išgerti.
Jaunoji prašo močią vaduoti:
"Vaduoka mani, motynyta, šį gi vakarėlį iš didžio vargelio, gailių aša
rėlių!"
Pajaunys kviečia močią vaduoti savo dukrelę sakydamas:
"Prošom, motuta, unt miežių šyvo, unt rugių lošo, unt kviečių pyrogo!"
Močiai užmetus pinigą, jaunoji bučiuoja jai rankon ir dėkavodama
taip rauda:
"Dakui, motynyta, ažu didžias dovanalas. Didžios tavo dovanalas, gai
lios mono ašaralas!"
Pajaunys ir močiai duoda stiklelį išgert.
(...)

(...)

Vestuvėse muzikantai turėdavo labai daug groti. Groja ne tik
šokiams, bet ir dainoms. Kur tik jaunieji eina, muzikantai juos lydi su ma
ršu. Vestuvių svečiai visuomet pasitinkama ir palydima su maršu. Kai tik
muzikantai nustoja grot, bent kiek ilgiau pailsi, tai užustalėj sėdėdamos
moterys dainuoja:
Nabagroja muzikontai,
G ol kata papjova.
Grok, grok, muzikontai,
A š tau atmokėsiu:
A š tau duosiu pupų rėtį,
Kad tu nesuvėsi
Kupiškėnuos senovėj pirmutiniu šokiu buvo suktinis. Kaip kas mokė
jo, taip ir šoko.
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MARČIOS

PIRKIMAS

Jaunikio šalis marčią perka. Jaunosios pamergiai ir pajauniai šau
kia jaunikio pajaunius marčios pirkti:
- Kur anos šalies svotai, eikit marčios pirktų! Jūs vergai, jūs ubagai, jūs
ilgavyžiai, neturit nieko, neinat marčios pirkt!
Dabar jau ateina ir jaunojo šalies pajauniai, kokį maišelį šukių nešda
mi, ir sako:
- Turim mes pinigų, bet ar verta pirkt?
Jaunikio pajaunys, priėjęs prie stalo su maišu pinigų, pasisemia sauje
lę smulkių iš maišelio, meta juos lėkštėn ir rėkia:
- Mūsų marti!
Jaunosios šalies pamergiai ir pajauniai irgi meta pinigus:
- Mūsų marti!
Jaunosios šalies pamergiai ir pajauniai irgi meta pinigus:
- Mūsų sesuo!

Jaunojo šalies d ovanų jau n o ji neim a. Jaunikio pajauniui užme
tus saują pinigų, jaunoji griebia kokį pinigą ir meta aslon:
"Neprašau ošei tavo vorio šmotelio, pakaks manojaunolytas gailių aša
rėlių ir mono tėvelio aukso sidabrėlio!"
Kas jaunikio pusės užmeta pinigą, jaunoji niekam nedėkavoja, dargi
išpeikia dovaną ir dovanotoją:
"Neraikia mon šitų vergelių vorio šmotelio, pakaks mono tėvelio auk
so sidabrėlio.
Jaunikio pajauniai varžosi su jaunosios pusės jaunimu:
"Mas turim pinigų, aukso ir sidabro. Mas nupirksma ir pomergius su
visais vaikais!"
Pamergiai atsiliepia:
"Pas mum nėra vaikų, bat pas jum, tai gol vaikų yra daugiau negu pini

gų!"
Kai jaunikio pajauniai toliau nebegali jau varžytis su jaunosios pusės
jaunimu, tuomet jie kviečia jaunikį pirkti marčią, taip sakydami:
- Atvažiuos kupčius iš Rygos, jis nupirks visus su namais ir vaikais.
Paskui kreipiasi tiesiog į jaunikį:
- Eik, kupčiau, marčios pirktų! Nupirk ją su visu stalu ir su visais žmo
nėm.
Jaunikis atsistoja ir eina iš užustalės. Visi nutyla. Jaunikis meta daug
pinigų, - marti nupirkta.
- Marti nupirkta! Mūsų marti! - rėkia jaunojo šalis.
Jaunosios pusės visi tyli, nebesipriešina.

GAUBTUVĖS
Tėvai leidžia nuimt vainiką. Jaunosios vadavimo apeigoms pasi
baigus, jaunikio didysis pajaunys mitulys atsistoja užustaly, persižegnoja
ir klausia tėvus:
- Tėveli, motynėl, ar galima jaunajai vainiką nuimt?
Tada jaunoji prašo tėvus neleisti jos vainikėlio nuimti:
"Nezvolyk, motynala, nezvolyk, tėveli, no mono gaivalas nuplašt rūtų
vainikėlį. (...)
Nežiūrint jaunosios graudžių raudojimų, pirma močia, o paskui ir tė
vas pajauniui atsako, jog galima nuimt vainiką.
Jaunoji gina vainiką. Pajaunys, gavęs tėvų sutikimą nuimti jauno
sios vainiką, tyko užšokt ant suolo jaunajai už nugaros. Pamergiai saugo.
Vikrus pajaunys vis dėlto užlipa ant suolo, atsistoja jaunajai už nugaros ir
griebia jaunajai už rankų. Jaunoji, sunėrus abi rankas viršugalvy ant vai
niko, laiko vainiką, kad pajaunys jo nenuplėštų.
Pajauniui plėšiant nuo galvos vainiką, jaunoji rauda:
"Vergeli aštriarunkėli, nedraskyk rūtų vainikėlio, neplašyk šilkų kąsnykėlių, neveik mono kaselių, neduosiu vainikėlio, neraikia mon nometėlio".
Tuo tarpu svočia gaubėja stovi prie vaduojamojo stalo, nusitvėrusi
rankose nuometą, ir laukia, kada nuims jaunosios vainiką. Svočia prašo:
- Gana, dukrai, ataduok vainikų, niekojau nebamočys.
Jaunoji vis prašo leisti dar jai pasinešioti vainiką:
- Duokit mon jaunolalai nors vienų adynalį...
Pagaliau pajaunys vainiką nuima ir užsideda sau ant galvos. Muzikan
tai groja graudų maršą. Jaunimas gieda:
Oi tu, rūta, rūta,
Rūtala žalioji,
Ko nuvytai, rūtytala,
Žalia bebūdama?
Užtiks jau šalnala,
Nubirs tau lapeliai
N o žalių šakelių Verksi, sasutyta,
Par visų amželį. (...)
Vainikėlio nuėmimas - graudi valanda.
Gaubimas nuometu. Kai tik pajaunys jaunajai nuima vainiką, svočia
gaubėja užmeta jai ant galvos nuometą ir veda prie didžiojo stalo. Nuo
metu gaubiama jaunoji stumia svočią gaubėją šalin. Tik iš kokio trečio kar
to apsukri svočia užgaubia jaunąją nuometu.

D u k te rs dovanojim o apeigos. Užgaulius jaunąją nuometu, tėvas
paima ją už rankos, pasodina šalia jaunikio ir pasako dovanojimo oraciją
(oracijos buvusios labai įvairios).
"Monodukrala labai šėnavota ir vainikėlis nesunešiotas. Gražiai užau
ginta ir darbelių išmokinta. Baltų drobių audėjėla, žolio šieno grėbėjėla.
Mylak jų ir šėnavok, nesuduok didesni rykštali, kaip rūtų Sakeli".
Arba tik trumpai pasako:
"Šito mono dukrala par man buvo grėbėja, audėja ir skalbėja. D abar
jų povadu ir ataduodu tau, žintėl."
Jaunosios jaunikiui atidavimo apeigos metu visi užustalėj sustoja ir
stovi su didele pagarba ir rimtimi.
Paskui dainuotojos, šokėjos ir pamergiai gieda: "Nebar sasutytas
tarp mūsų pulkelio, verk sesiula žalių rūtų, rūtų vainikėlio". (...)
Vainiką nuimdavę jaunąją šokinant. Būdavo prieš vainiko nuė
mimą išveda pajauniai jaunąją šokint. Visi pajauniai iš eilės ją šokina, o
piršlys ar pajaunys vis artinasi prie jaunosios vainiko ir sako: "Vogsiu vai
nikėlį, vogsiu". Tuomet pajauniai suka jaunąją kuo smarkiau, kad piršlys
negalėtų nuimt jai vainiko, pakol visi pajauniai jos nepašokins. Kaip tik
pritykoja, tuoj capt ir nuima jaunajai nuo galvos kalpoką su visu vainiku.
Svočia gaubėja stovi laikydama rankoj nuometą ir laukia, kada jaunąją nu
vainikuos. Kai tik jaunajai nuėmė vainiką, tuoj svočia jai užmeta ant gal
vos nuometą ir suriša. Apgaubus nuometu sodina marčią už stalo kartu
su jaunikiu. Apmartuota jaunoji jau visuomet ir vadinasi marti.
(...)

Vainiką iš pajaunio turi išpirkti didysai pamergys. išpirkęs atiduoda jį
jaunosios jaunesnei seseriai, uždedamas tą vainiką jai ant galvos.
Jaunosios seserį "karunavoja". Po gaubimo jaunosios pajauniai
vedžiai pasodina apvainikuotą jaunosios seserį viduty gryčios kėdėn ar
suoleliu. Ji aprėdyta apeiginiai, kaip ir jaunoji prieš gaubimą, su kalpoku
ir su jaunosios rūtų vainiku ant galvos. Tuo metu aplink vainikuojamąją
stovintieji šviečia' žvakelėmis. Pajauniai vedžiai, paėmę kėdę su sėdinčia
mergaite, kėliąją aukštyn lig lubų šaukdami:
- Karūnavojam ant vienų metų!
Jeigu mergaitė labai jauna, tai šaukia ant daugiau metų. Vadinas, lin
ki jai per tiek metų ištekėti.
Jaunosios sesers "nekarOnavoja", jei likusios seserys yra vyresnės už
ištekančią.
Po "karūnavojimo" jaunosios seserį sodina už prastojo stalo, pastato
ant stalo lėkštę ir jai, kaip jaunajai, meta "vadavimo pinigus". Pinigai m ė
toma, kaip sako, žiedeliui ar parėdniams, "šilko kasnykėliams pasipirkti".
G aubėjos p ietu s. Duodami paskutiniai pietūs, vadinami "gaubė
jos pietūs", nors jau yra vėlyvas vakaras. Svočia gaubėja uždeda ant stalo
savo karvojų.
Valgant dainuojamos Jotinės dainelės, visaip išpeikiančios anos šalies
svočią:
A nos šalęs svočia,
A nos šalalas,
Jie nieko neturi,Pastalalan žiūri
Do ne tau, svočiula,
Svočiosi aiti,
Geriau tau, svočiula,
Kiaulalas ganyti (...)
Kai svočia dainuotojams duoda didelį karvojų su paukštytėmis, dai
nuotojos ją labai gražiai dainomis išgiria.

(...)
Dainininkės apdainuoja jaunikį:
Onyta, sasuta,
Šaly ko tu sėdi?
Šaly palų maišo,
Šaly aukštinio kumščio. (...)
Lūpos kai lepšis,
N osis kai balnas Tai tavo, sasuta,
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Tai tavo rinktinisf
Jaunikis pats ar per savo pajaunį siunčia dainuotojoms dovanų. Svočia
siunčia karvojų.
Tėvas ir močia laimina dukterį. Tėvas atsistoja prie didžiojo sta
lo ir sako:
- Bagasloviju tavi dukralį jaunų ir tavo jaunas dienas, kad tu užlaikei
žalias rūtalas, tagul tavi bagaslovija visi tavo giminas ir susėdėliai.
Močia ją laimina:
- Bagasloviju aš tavi Dievulio žodeliais, taguPtavi bagaslovija visi gimi
nas ir susėdėliai, rūtų darželis ir visi takėliai.
Jei kas iš jaunosios tėvų yra mirę, tai dar sako:
- Bagaslovija tavi anami švieti tavo ( tėvelis ar motuta).
Jaunoji tėvams padėkoja už palaiminimą:
- Dakui mielom tėveliui ir motynalai, kad nepagailajai mon Dievulio
žodelių...
Atsisveikinimas su tėvais. Tėvas su močia stovi. Jaunoji, lydima
svočios nuleidėjos, išeina iš už stalo ir klaupiasi. Močia pasilenkia ant duk
ters galvos, uždeda rankas, suspaudžia jos galvą ir pabučiuoja. Duktė klū
po ir rauda. Paskutinį kartą atsisveikinant, tėvai dukrelę peržegnoja.
Jaunoji atsisveikina su visais.
(...)

ATITEKA MARTELĖ
Kelią išperka. Vartai užkelti ir pakuliniu pančiu užrišti. Prievartų
stovi būrys jaunimo. Nepraleidžia įvežt kieman marčios kraičių.
Vedžiai sveikina vartininkus:
- Sveiki gyvi, sveteliai! Kas jūs čia esat, ar geri žmonės?
Vartininkai atsako:
- Mes esam karališkos giminės, bagočiūnai! O kas gi jūs toki, vergai,
ubagai ar čigonai koki?
Vedžiai atsako:
"Mas asam geri žmonas - karoliškieji*, dideli bagočiūnai. Mas jieškom
gerų žmonių, geros vietos, kad būtų kur gerai apsistot. Mūsų čia atvažiuo
ja trisdešimt vežimų (vieną vežimą skaito dešimčia). Ieškom vietos, kur
mūsų turtus padėt!”
Vartininkai atsako:
”Čia ne barsiukų urvai, bat dvarai mūravoti, žmonas bagoti: vorio vortai, aukso roktai, gelažinas durys, sidobro spynos, zarkolų lungai.” (...)
Jaunimas dainuoja. (...)
Vedžiai užkabina ant šešūro vartų gražią juostą, stuomenį ar abrūsą,
įteikia gėrimo. Dovanomis vartai išvaduojami. Sešūras atkelia kiemo var
tus ir įleidžia vedžius kieman. Visi dainuoja.
0*0
Pajauniai kviečiami stalo vaduot. Stalą išvaduojant, reikia iš mo
terų atpirkti vadinamąjį sodą, kuris kabo palubėj ties krikštasuolių ir did
žiuoju stalu. Pajauniams suėjus giyčion, viešnios dainuoja:
Sveiki gyvi, svotai mūsų,
Ilgų buvo mum ba jūsų!
Prošom sodo pažiūratų
Ir su m umi paskalbatų.
Mūsų sodas do nedykas,
Vidur sodo daržinykas.
Mūsų sodas oboliuotas,
Nebus pigiai jum parduotas. (...)

Pajauniai sodą perka. Pajauniai sukinėja sodą aplink, žiūrinėja ir
peikia. Nesą ko tokio sodo ir pirkti. Tuomet viešnios ima jaunikio sodą la
bai girti, rodo obuoliukus ir visa, kas tik jame yra. Dėl juoko šokdina so
do apačioj kabantį daržininką, kuriam patampius prie kojų pririštą siūle
lį, jis Šoka kaip gyvas. (...)
*Karali6ki«ji tai tie, Kurie nėjo dvaran baudžiavų
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Kaimas neįsileidžia marčios. Gale kaimo marčios sutiktuvėms nu
pinti gražūs vartai. Juos saugo jaunimas. Prie vartų stovi stalelis su duona,
druska ir alumi ar kitu gėrimu. Privažiavus vestuvininkams prie kaimo var
tų, vartininkai juos pasitinka su dainomis, muzika ir garsiais šūkavimais.
Vartininkai vaišina vestuvininkus gėrimais ir užkandžiais. Svočia duoda
karvojų su paukštytėmis. Kur tik vartai užstoti, ten reikia juos vaduoti rie
stainiais ar saldainiais.
Sutiktuvės prie kiemo vartų. Jaunųjų laukia būrys vestuvininkų ir
svečių. Už sutiktuves gauna iš jaunikio dovaną - butelį gėrimo. Jaunimas
lydi jaunuosius klėtin su muzika ir dainomis.
(...)

Jaunuosius veda klėtin. Pasveikinusi anytą, jaunamartė stovi prie
klėties, anyta kviečia ją klėtin:
- Prašom, martel, pasilsėti iš didžios kelionėlės.
Jaunuosius suguldžius, abi svočios duoda vakarienę.
(...)

PIRMARYČIAI
Pajauniai eina vogti. Dar jauniesiems tebemiegant, pajauniai mitu
liai eina pas kaimyną daiktų vogti. Vagiama jaunamartės gyvenimo prad
žiai tokius daiktus, kad savininkas tuojau galėtųjų pasigesti ir ateitų daik
tų atsivaduoti: samtį, šaukštą, pečiadengtę, kačergas, druskines, peilius ir
kita.
Perėję viso kaimo gryčias, pajauniai parsineša iš kaimynų surinktus
daiktus. Tada laukia ateinant kaimynų savo daiktų išsivaduoti. Daiktus tu
ri visi išsivaduoti iki jaunųjų keltuvių. Kas per tą laiką savo daikto neišperka, tai po keltuvių neišvaduotieji daiktai prikalami vinimis prie sienos ir
jau nebegalima jų išsipirkti. Atėjusieji daiktų vaduoti, turi nuo pajaunių
išgerti kuo šlykščiausiai užtaisytų gėrimų: burokų rasalan pripilia pipirų,
druskos, česnakų ir duoda išgert. Jei tokį gėrimą išgersi, tai atgausi savo
daiktą.
Jaunųjų keltuvės. Giminės, kaimynai ir pajauniai eina jaunųjų kelti.
Atsineša iš klojimo glėbį nekultų javų (kai nėra nekultų javų, tai gerai ir
koks šiaudų kūlys), pasitiesia bent du ar tris pėdus prie klėties durų ir gra
žiai kultuvais kulia, sutartinai, kaip ir klojime, arba skambina pečiadengtėmis, keptuvėmis, pjūklais, puodais ir kitais visokiais pabūklais.
Po keltuvių ateina dvi svočios jaunųjų aptaisyti. Jaunamartei rūbus ap
valkstyti ir nuometu užgaubti padeda svočios.
Pirmaryčiuose siunčia pasiuntinį suprašyti visus kaimynus marčios lan
kytų: ”Prašom marčios jukdytų”, ”prašom marčios šokdytų”...
Marti stalus dengia. Nuo stalų visi valgymai nuimti, visos staltiesės
sudėvėtos, senos ir sušiurusios. Pajaunys visus stalus uždengia naujos šei
mininkės kraičiu: gražiomis, nė karto nedėvėtomis staltiesėmis.
Marčią veda gryčion. Marčią vedant, muzikantai groja ”pirmaiyčių
maršą”. Prie priemenės durų giedoriai pasitinka su giesme ”Iš verksmo sto
jos linksmybė”. Jaunuosius pasodinus už stalo, giedoriai nutyla giedoję.
Tėvas laimina jauną porą. Pasodinus jaunuosius, tėvas, lyg ir per
leisdamas savo gaspadoiystę jaunai porai, pasako pamokslą, kaip jaunieji
turės gyventi, ir palaimina:
"Vaikeliai mono brungūs, prodadat naujų savo gyvenimų, tagul jūm
Dievas podada. Gyvinkit sveiki ir linksmi meilaj. Mylakit savo tavus. Klau
sykit vienas kito. Netingėkit, nemėtykit turtų, kad prisigyvintumat do dau
giau visokios gėiybas. Kad susilauktumat ir gražiai užauklatumat didalį,
sveikų ir grožių šeimynalį. Tagul jūm nepabosta sugyvint po šimtų matų.”
- Prašom, vaikeliai ir sveteliai, sėst, valgyt ir gert.
Kai tėvo ir močios jau nebėra, pamokslą ir palaiminimą jauniesiems
kalba kas nors iš giminių ar kaimynų.
Ant didžiojo stalo dedama didysai karvojus, o ant mažųjų stalų - ma
žieji karvojėliai.
Marčią juokina. Pirmaryčiuose už stalo marti turi liūdėti. Ją reikia
pralinksminti, bet tai nėra taip lengva. Dainuoja juokingas dainuškėles.
Marčiai prasijuokus, visi ima smagiai ploti. Didelė garbė tam, kuris
marčią prajuokina, kartais jis gauna ir dovanų.

PASKUTINĖ VAKARIENĖ
Kaimynų dovanos. Pirmaryčiuose kaimynai eina marčios sveikinti su
maišais dovanų: viename maiše - du kepalai juodos duonos ir du kepalai
Marčios pajaunius apdainuoja. Prieš pajaunių ir svočios išleistuves
pyrago, pusė paršo mėsos, du trys žąsiukai nupešti ir sudoroti, dvi ar trys
poros dešrų, vogonė sviesto, sūris ir degtinės butelis. Antras dovanų ma jaunikio tėvai duoda vakarienę. Valgiai ir gėrimai yra jaunikio tėvų. Jau
išas pridėtas mažų ir didelių pyrago bandelių. Pirmas bandelę gauna sene nikio pusės kaimo jaunimas apdainuoja jaunosios pajaunius ir marčią:
lis ir bobutė. Paskui - vestuvių stalo virėja ir aludaris. (...)
A nos šalies svotai,
Marčiai užgeria su dovanomis. Valgant ’’kaimynų pietus”, marti sė
Anos Šalalas,
di už stalo, jai užgeria kaimynai ir giminės su dovanomis:
Labai puikūs,
- Sveika martele, aš tau linų pundelį ant pradžios gyvenimo.
- Dėkui, susiedėl, dėkui, atminsiu tavo gerą širdį.
Labai patogūs:
Jei kas turi atsivežę marčiai dovanų, tai tuojau ir atiduoda, o kas dabar
Su slunksčiu didumo,
su savim dovanų neturi, gali ir vėliau atiduoti. Dovanų gali duoti avelę ar
Su piestu drūtumo.
žąselę, ar Vilnelę, nors ir kumelę.
Mes tokius svotelius
MARČIOS DOVANOS IR ŠOKINIMAS
Labai pravožosma Kūginin varysma,
Marčios dovanos giminėms. Svočia visus gimines iš eilės pagal gi
Su kiaulam guldysma.
minystės artumą pavadina klėtin prie marčios dovanų. Marčios dovanos
duodamos irgi pagal giminystės artumą. Pirmas marčios dovaną gauna
Pajauniai visoms dainuotojoms siunčia gėrimų, pyragų. Tuomet dai
šešuras, antroji - anyta, toliau jaunikio broliai ir sesetys. (...)
Marčios dovanos kaimynėms. Svočia prie kiekvienos padeda ant nuotojos giria pajaunius:
stalo po rankšluostį ir sako:
Oi žymūs, žymūs
- Prašom priimt marčios dovanėlę, prašom.
Gavusios dovanas kaimynės dėkavoja:
Mūsų šalies svotai - Dėkui, dėkui, martel, kad tu ilgai gyventum.
A žu stolo sėdi,
Svočia neša glėbį juostelių vaikams. Šie sustoja eilėn, palenkia galvas
Kai jurginai žydi. (...)
ir laukia juostelių. Marti klausia vaikučio:
- Ar paganysi marčios karves?
Marčią peikia. Marti valgo vakarienę, o kaimo jaunimas turi savo
- Paganysiu, paganysiu, - rėkia kiekvienas.
darbą - marčią apdainuoti. Dainuoja:
(...)
Marti ¿luotą suriša. Anyta paduoda marčiai palaidą šluotą ir sako:
- Prašom, martel, susirišt šluotelę, kad turėtum kuom giyčią pašluot.
Broliukai jaunasai, ką padūmojai,
Marti paima tą šluotą ir suriša ją gražia juosta.
Kokią draugelį pasidabojai?
Anyta perduoda gaspadinystę marčiai. Pavalgius svočios nuleidė
A r ją dabojai, kad ji bagota,
jos pietus, anyta nusiveda marčią prie pečiaus, paduoda jai į rankas kačergas ir samtį sakydama:
A r iš giminią išeina kokią?
- Tai tu, martel, dabar gaspadinė.
Nemoka austi gerai dvinytą,
Tokiu būdu pati anyta marčiai perduoda savo šeimininkavimą jauni
Nėra ko klausti apie trinytų.
kio namuose.
Marčios šokinimas. Po pietų išvedama marti šokinti. Visi išeina didelėn priemenėn, pajauniai užsidega piršto ilgumo lajines žvakutes ir su
stoja visi ratu. Muzikantai smagiai užgroja senovės kupiškėnų suktinį.
Jaunikio didysai pajaunys vidurin žvakelių rato išveda marčią pasižiū
rėt, ar nešluba martelė. Kas nors iš būrio sako:
- Žiūrėsma, ar nešluba mūs marti.
Marti su pajauniu tyčia nepašoka, šlubuoja. Pašokinusiam pajauniui
marti užsveria ant peties drobės stuomenis. Paskui išveda marčią šokti pats
jaunikis. Su jaunikiu marti šoka gerai, nešlubuoja. Kartais marti nešlubuo
dama šoka ir su pajauniu. Tuomet visi šaukia: ”Nešluba martelė, ne!” Mar
čią šokinant visi ratu aplink stovintieji su degančiomis žvakelėmis ranko
se dainuoja ir Šokinėja aukštyn. Pašokusi su šešuru, marti pabučiuoja jam
rankon ir užsveria ant peties dovaną - stuomenis ar juostą. Paskui marčią
šokina anyta. Pašokusi su anyta, marti pabučiuoja jai į abi rankas ir dova
noja gražų abrūsą. Toliau marčią šokina svočios gaubėjos vyras, dieveriai
(jaunikio broliai) ir visi kiti. Marčios šokinimas yra laikomas labai svarbiu
ir visų labai laukiamas.
Šokiai su marčios dovanomis. Kai marti padalina "marčios dova
nas", visi išeina šokti su marčios dovanomis. Kiekvienas savo dovana susi
juosia paprastai arba per petį persijuosia, kitas ant kaklo užsiveria. Šoka
ma, kad dovana būtų matoma ir gerbiama. Šoka visi - seni, jauni, vaikai,
dėl to ir vadinama dovanų šokinimas.
Seni, jauni ir kuproti Visi nori tuncavoti.
(...)

Pajauniai karvojų vagia. Prieš paskutinę vakarienę apdeda stalus
karvojais. Svočia gerai žino, kad pajauniai tykoja pagauti karvojų, todėl ji
labai saugo stalą. Norėdami pagauti karvojų, jaunikio pajauniai sukinėja
si aplink stalą, kalbina, juokina svočią, bene pamirš svočia savo karvojų.
Svočios vyras duoda pajauniui vyno butelį, ir karvojus atvaduotas.

(...)

Dainuotojom marti nieko neduoda.

Seni daiktai naujam gyvenimui. Į vestuvių pabaigą jaunikio kaimy
nai kieman neša visokius senus daiktus "gyvenimo pradžiai": senas geldas,
puodus, dubenius, kačergas, samčius, lopšius ir kt. Tai jaunikio gaspadolystei būsią reikalinga. Abu naujuosius šeimininkus sodina suolelin, kelia
aukštyn šaukdami, jog perduoda jiems visą gaspadoiystę.

VESTUVIŲ

PABAIGTUVĖS

Ragina namo važiuoti. Dauguma tebesėdi už stalo. Kas nors iš gi
minių ar kaimynų ragina svečius namo važiuoti:
Kinkykit, svečiai, orklius,
Matas namo kokti.
Nesvėlykit, nesvėlykit,
Bus jum tamsios noktys.
Pamy/ajau vokar,
Pamylačiau šindien,
Pamylačiau do rytoj,
Kad bačka tylatą.
c-.)
Svečiai prašo gert ir valgyt, dainuoja, skambina kibirus, puodelius, sti
klines (...).
Jaunosios pajauniai išsiveža ir jaunikio vestuvių sodą, kurį stalą vaduo
dami yra nupirkę. Sodą veža aukštai prisikabinę ir aukštai iškėlę. (...)
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PRAKTINIAI

PATARIMAI

SENOSIOS LIETUVIŲ KANKLĖS
IR KANKLIAVIMAS
4. Suvalkiečių kanklės

P.Puskunigio mokiniai ir dabartiniai Skriaudžių kankli
ninkai derina:

posiomis stygomis į save, bet dažniausiai laikomos ant kelių,
paguldytos horizontaliai (stygomis į viršų) arba beveik verti
kaliai (stygomis į priekį). Pastebėta, kad horizontaliai kan
kles dažniau laiko pradedantieji kanklininkai, nes taip ge
riau matomos stygos. Tuo tarpu patyrusieji skambina verti
kaliai laikomomis kanklėmis: taip jiem s patogiau, taip geriau
sklinda garsas, o klausytojams geriau matomos kanklės.
Stygų užgavimas. Stygos užgaunamos branktuku. Jis
išdrožiamas iš paprasto sauso medžio gabaliuko. Geriausiai
tinka beržo šakelė, atpjaunama ties išsišakojimu: toje vieto
je ji stipresnė, patogiau ją suimti pirštais. Brauktuko ilgis 4,5-5 cm. Smailesnysis jo galas iš vienos pusės nudrožiamas
nuožulniau: ta vieta stygos ir užgaunamos.
Brauktukas laikomas dešinėje rankoje tarp nykščio ir
smiliaus. Laibasis galas išlindęs apie 8-10 mm. Storasis len
gvai prigludęs prie smiliaus vidinės pusės. Stygos užgauna
mos braukiant nuo aukštesniųjų stygų žemyn (nuo savęs).
Geriausiai kanklės skamba, kai stygos užgaunamos maždaug
vieno trečdalio viduriniosios stygos ilgio, atstumu nuo deši
niosios atramėlės.
Kairioji ranka. Mokymosi patogumui kanklių stygos nu
meruojamos. Numeruojamos nuo žemųjų stygų. Boselis ir
gretimoji styga žymimi bendru pirmuoju numeriu. Taip da
roma todėl, kad šios dvi stygos užgaunamos ir skamba visa
da kartu. Popieriaus juostelėje skaitmenys surašomi taip,
kad, juostelę pakišus po stygomis (arčiau jų dešiniojo galo),
kiekvienas skaitmuo sutaptų su atitinkama styga. Pvz.

Pakito ne vien tonacija (iš G-dur į F-dur), bet svarbiausia
- ir intervalas tarp boselio (žemiausios vyniotos stygos) ¡r
greta jo esančios stygos (iš kvartos į oktavą).
Boselio derinimą paliksime kanklininko nuožiūrai, tik
priminsime, kad suderintas kvartos intervalu, jis tiks užgau
ti su Subdominantės ir Tonikos akordais, o oktavos - su To
nikos ir Dominantės.
Kanklių laikymas. Kankliuojama sėdint. Namų aplinkoje,
kankliuojant sau, kanklės kartais dedamos ant stalo, trum

Kairiosios rankos pirštais dangstomos sąskambiams ne
reikalingos stygos. Beveik visada dengiama antroji -d l styga
(kai kanklės suderintos F-dur tonacija). Šią stygą P.Pusku
nigis ir dauguma jo mokinių dengdavo ketvirtuoju pirštu (vė
lesnieji ir dabartiniai kanklininkai dengia penktuoju). Ku
riuo pirštu (penktuoju ar ketvirtuoju ) dengti antrąją stygą,
nuspręs pats kanklininkas, tik norėtųsi pastebėti, kad den
giant penktuoju, likusieji keturi galės laisvai apimti kitas sty

Suvalkiečių kanklės nuo kitų Lietuvos regionų kanklių
skiriasi ir savo išvaizda, ir skambėjimu, ir kankliavimo bū
dais. Manoma, kad jos atsirado iš žemaitiškų, bet siaurasis
galas čia staigiai praplatintas ir suapvalintas, o plačiojo smai
lesnysis kampas užbaigtas į riestainį panašiu užrietimu. V i
ršutinėje lentelėje yra dvi šešialapės išpjovos ("saulutės’').
Šios kanklės turi vienuolika (kartais dvylika) stygų.
Aprašinėdami kankliavimą suvaltietiškomis kanklėmis,
remsimės Prienų rajono Skriaudžių apylinkių tradicija. (Čia
dar 1906 metais Pranas Puskunigis, visą gyvenimą rūpinęsis
kanklių populiarinimu, subūrė kanklininkų ansamblį, kuris
tebegyvuoja ir mūsų dienomis.)
Derinimas. Suvalkietiškos kanklės derinamos dažniau
siai F-dur arba G-dur tonacija. Įvairiai derinamos žemosios
stygos. P.Puskunigis derino taip:
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gas, ir bus lengviau išvengti dengimo klaidų. Taigi: jeigu an
trąją stygą dengiame penktuoju pirštu, tai likusius išdėstyki
me - praleisdami po vieną stygą:

Matome, kad kaitaliodami kairiosios rankos keturis
pirštus, laisvas galėsime palikti bet kurias stygas, išskyrus
antrąją, retai tenaudojamą. Dabar belieka dešinėje rankoje
laikomu brauktuku išgauti akordus.
Kankliuoti bus lengviau, jeigu ranka bus laisva, per riešą
beveik tiesi, pirštai šiek tiek suriesti.
Grojimo būdai. Suvalkiečių kanklininkai skambina
brauktuku ir mišriuoju būdu.
Kaip skambinti brauktuku, iš esmės jau aiškinome,
kalbėdami apie kairės ir dešinės rankos funkcijas
kankliuojant. Šis būdas yra pagrindinis.
Mišriuoju būdu skambina patyrusieji kanklininkai. Jis
labai tinka atliekant greitus kūrinėlius, kai stygos
užgaunamos pakaitomis brauktuku ir kairiosios rankos
pirštais, tarsi nusprūstančiais nuo stygų: nykštys "sprūsta"
link žemųjų, o visi likusieji - atvirkščiai. Mišriojo kankliavimo
elementai naudojami išgaunant melodijos puošmenas
(melizmus), "pavirpinimus".
Skambinimas iš gaidų.

Liaudies

muzikantai patys

kankliavo ir kitus mokė vadovaudamiesi tik klausa. Vėliau jie
melodijas užrašydavo skaitmenimis ir kitokiais ženklais.

Pereinant į kitą poziciją, penktasis pirštas lieka vietoj, o
visi kiti perkeliami per vieną stygą žemyn:

Dabar gana daug tautiškų melodijų užrašyta gaidomis.
Melodijos užrašomos įvairiomis tonacijomis. Lietuvių
kanklės yra diatoninis instrumentas, todėl iš gaidų
kankliuojantiems melodiją, kuri užrašyta skirtinga nei
kanklių tonacija, norėtume patarti, kaip elgtis, kad nereikėtų
melodijas perrašyti.
Aiškindamiesi suvalkietiškų kanklių derinimą, matėme,
kad ketvirtoji styga atitinka pirmą gamos laipsnį. Jeigu
kanklės suderintos F-dur tonacija - ketvirtoji styga bus fl,
jeigu G-dur - g i ir t.t. Belieka nustatyti, kuria tonacija
užrašyta melodija, ir jos pirmą laipsnį atitinkančias gaidas
groti ketvirtąja styga, antrąjį - penktąja ir t.t. Tarkim, kanklės
suderintos F-dur, o melodija užrašyta A-dur tonacija. Tada
ketvirtąja styga skambinsime gaidas - la, penktąja - si, šeštąja
- do-diez ir taip toliau.
Linkime
Jums
daug

džiaugsmo

kankliuojant

suvalkietiškomis kanklėmis.

VYTAUTAS ALENSKAS
Taip išdėsčius pirštus, liks laisvos 1,4,6,8,10 stygos, kurios
skambės:
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PAS MOČIUTĘ AUGAU

AUSK, MOČIUTE, DROBELES

Liaudies daina

,

v** M * V# * i |

|

-

m

*IĮ

*r

-

j

Pay m očiutę augau.
Valelę turėjau, 2 k
Kas tytelįvakarėlį
l darželį ėjau.
2 k.
/ darželį ėjau,
Rūtytėles skyniau, 2 k
Nusiskynus rūtytėles,
Vainykėlį pyniau. 2 k
Vainykėlįpyniau,
A nt galvelės dėjau, 2 k
Užsidėjus vainykėlį,
Jaunimėlin ėjau.
2k

Užrašyta iš Antano Degučio, gim. 1898 m. Užrašė ir išši
fravo VAlenskas, Prienų raj., Skriaudžių ap., Skriaudžių km.
1970 m.
Suvalkietiškos kanklės, padarytos Jurgio ALENSKO
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Liaudies daina

Ausie, močiute, drobeles,
0 aš, jauna, juosteles.
Kalbin mane bernužėlis
1 tolimą šalelę.
2k
Dar palauki, dukrele,
Dar palauki, jaunoji,
Dar palauki, dukružėle,
Dvejus trejus metelius. 2 k
Oi, močiute, negaliu,
Oi, širdele, negaliu.
Atvažiuos dieverėlis,
Išveš margas skryneles. 2 k
Trinka bilda skrynelės,
Trinka bilda margosios.
Gailiai verkia dukružėlė,
N uo močiutės eidama.
2k
Oi, neverki, dukrele,
Oi, neverki, jaunoji,
Prisiverksi rytoj dieną,
Kai paliksi tu viena. 2 k

TAUTINIAI DRABUŽIAI

3. KLAIPĖDIŠKIŲ MARŠKINIAI
MOTERŲ MARŠKINIAI
Klaipėdiškių marškiniai išsiskiria savitu sukirpimu, parodytu 1 ir 2 pav.
1 pav. marškinių stuomuo siuvamas iš skerso audeklo. Stuomuo ker
pamas iš dviejų dalių (abi po 140 cm pločio). Ilgis toks. kad marškiniai neišsipeštų iš sijono. (Net aukštaūgėms užteks 70 cm). Rankovėms kcipami
du siauri (maždaug po 30 cm pločio) stačiakampiai. Jų ilgį reikia pasima
tuoti individualiai - nuo kaklo iki riešo ir, žinoma, geriau kiek pridėti, nes
vėliau rankovę sutrumpinti lengviau negu pailginti. Visos keturios sukir
ptos detalės išdėstomos kaip parodyta brėžinyje ir sujungiamos, susiuvant
maždaug 20 cm ilgio siūles nuo būsimų kaklo raukinių žemyn. Tada sulen
kiame marškinius, sudedami abi stuomens puses viena ant kitos ir, palikę
nuo ką tik susiūtų rankovę ir stuomenį jungiančių siūlių 15 cm tarpą pa
žasties įdūrui, susiuvame šonines stuomens siūles iki apačios, {statome pa
žasties įdūrą. Šiuose marškiniuose jis kitokios formos, nebe kvadratas, o
keturkampis dviem stipriai ištęstomis kraštinėmis. Trumposios jo krašti
nės yra apie 15 cm ilgio, o ilgesniųjų ilgis turi būti toks, kad smailusis kam
pas tik per 2-3 cm nesiektų rankovės galo. Tuomet susiuvami likę 2-3 cm
rankovės. Susiuvant galima dar porą centimetrų susiaurinti. Rankovės be
rankogalių,palaidos, bet neplačios. Apie kaklą marškiniai suraukiami ke
liomis siūlėmis 0,5-1 cm atstumu viena nuo kitos. Raukiama labai smul
kiai, užkabinant adata po 2-3 siūlelius. Paliekama pločio tiek. kad įlįstų
galva - šie marškiniai neturi prakirpto ančio ir susegimo. Nėra ir apyka
klės. Taigi, jų kaklo iškirptė atviresnė nei kitųdiaudiškų marškinių. Norė
tųsi atkreipti dėmesį, kad šitokio sukirpimo marškiniams tinka ne kiekvie
na medžiaga. Audinys turi būti plonas ir gerai kristi, nesipūsti. Juk apie
kaklą suraukiama daugiau kaip 3 rn medžiagos! Naminė drobė, iš kurios
pasiūti tokio sukirpimo muziejuje saugomi marškiniai, yra labai plona ir
minkšta. (Perkelio plonumo, tik geriau krintanti). Šiandien reikėtų ieško
ti kokio nors plono nesipučiančio pirktinio audinio.
Klaipėdietiški marškiniai puošiami taikantis prie skirtingo nei kituose
regionuose jų pasiuvimo. Puošniausia detalė yra rankovė prie peties. J i
siuvinėjama tam regionui būdingais geometriniais a r b a g e o m e ir i z u o ta is
augaliniais raštais. Būdingos s p a l v o s - r a u d o n a , m ė ly n a . P r i e k u r i o s n o r s
iš šių spalvų kartais pridedama i r š ie k tie k g e lto n o s . Siuvinėjimo d y g s n ia i
labai įvairūs: siūlų išvarstymas i m i t u o j a n t a u s t u s ž ič k u s , kryželis, š e š ė l i a 
vimas. Pav.4 parodytas rankoves r a š t a s p r i e p e t i e s . A b i p u s t o k i o s p la č io s
siuvinėtos juostos kartais dar r ik u o j a s i p o 1 -2 s i a u r e s n i o r a š t o j u o s t e l e s .
T a i gali b ū ti paprasčiausia iš s i u v i n ė t a " d a n t u k ų 1’ e i l u t e ^ p a v y z d ž iu i, to k ių ,
k u r i e s u d a r o plačias laužytas j u o s t a s 4 p a v . p a t e i k i a m e rašte), g a li U; t* ' 2 cm pločio peltakiai. Kartais s i u v i n ė j a m a ir r a n k o v ė s a p a č ia , p a p j u t* 0,5-1 cm nuo krašto. 3 pav. parodytas k ry ž iu k u s iu v i n ė t o s r a n k o v e * ^sb

(b). Rankovės (c) šiuo atveju platesnės, apie 50-60 cm. Rankovės plotis
dalijamas į 4 dalis. Ji prisiuvama prie stuomens ir perpetės taip. kad per
petei tektų dvi vidurinės dalys (ties perpete rankovę galima paraukti), o
kraštinės dalys prisiuvamos prie stuomens neraukiant. \ pažastį Įsiuvamas
kvadrato formos įdūras (d). Plonai palenkiami ančio įkaipos kraštai. Apie
kaklą stuomens ir perpečių karštai gausiai suraukiami smulkiomis stačio
mis klostytėmis. Galima siūti marškinius be apykaklės, kaip 1 pav.. bet rau
kiniai bus arčiau kaklo, nes yra ančio įkirpimas, prie kaklo surišamas rai
šteliais arba susegamas sagute. Galima prisiūti tiesią atlenkiamą apykaklę
(e). Rankovės būna su rankogaliais arba ties riešais surauktos koreliu, pa
liekant laisvą kokių 6 cm pločio galą, kuriame gali būti išausti arba išsiu
vinėti raštai. Ir šio kirpimo marškinių svarbiausia puošybos vieta - perpe
tės. Kraštas prie rankovės siuvinėjamas tokiais pat būdais kaip ir 1 pav.
parodytų marškinių. Be to, dar gali būti siuvinėjami rankogaliai ir apyka
klė
Abiem šiais būdais sukirptus marškinius klaipėdiškės vilkėjo 18 a. pab.
-19 a. I pusėje. 19 a. II pusėje - 20 a. pradžioje minėtus specifinius sukir
pimus išstūmė visoje Lietuvoje paplitę tunikiniai marškiniai su perpetė
mis, siuvinėjami baltais, juodais ar tamsiai rudais siūlais kryželiu geometrizuotais augaliniais raštais (tokio stiliaus kaip 3 pav.).

VYRŲ MARŠKINIAI
Vyriškų marškinių, kaip ir bet kokių kitų vyriškų drabužių, rinkiniai
mūsų muzicj uose labai kuklūs. Todėl norintiems pasiūti vyrišką tautinį ko
stiumą vien muziejinės medžiagos neužtenka. Tenka remtis ir literatūra,
ypač vyrų kostiumą tyrinėjusios Vidos Kulikauskienės straipsniais.
Taigi lietuvių vyrų marškiniai siuvami iš tokių pat medžiagų kaip ir mo
terų. Išeiginiai - iš plonos drobės, vėliau ir iš pirktinių medvilninių audi
nių. Marškiniai neilgi - sulig nuleistos rankos riešu arba sulig plaštaka ( i l 
gesni pasitaikydavo tik trumpam kai kuriose vietovėse, sustiprėjus Rusi
jos kultūros poveikiui). 19 a. išeiginiai marškiniai nešioti suleisti į k e ln e s .
Tik R y tų L i e t u v o j e 19 a . O p u s ė j e s la v ų k u l t ū r o s į t a k o j e k a s d i e n i n i a i , o
k a r t a i s ir iš e ig in ia i m a r š k i n i a i b u v o n e š io j a m i iš le is ti v ir š k e ln ių . V y r iš k i
m a r š k i n i a i s iu v a m i tu n i k i n i a i s u p e r p e t ė m i s (5 p a v .) ir, v ė ly v e s n į, s u ilg i
n ė m is ( 6 p a v .) . B r ė ž i n ia i b e v e i k to k i e p a t k a ip m o t e r i š k ų m a r š k i n i ų . K a i
k u r ie s k i r t u m a i : n e b ū n a la b a i p la č ių r a n k o v i ų ,

ne t o k i o s

įm a n trio s a p y k a 

k lė s . V y r iš k ų m a r š k i n i ų m a t m e n i s ž y m ia i s u n k i a u n u s t a t y t i n e i m o t e r i š k u
T i k b e n d r a i o r i e n t a c i j a i g a lim a p a s a k y ti, k a d v y r u i, n e š i o j a n č i a m 4 8 - 5 ?
d y d ž io d r a b u ž i u s , r e i k i a m a ž d a u g 8 0 c m p l o č i o a t r a i ž o s m a r š k i n i ų s t u o 
m e n iu i. S iu v a n t v y r iš k u s m a r š k i n i u s , m a t u o t i j u o s b ū s im a m s a v in i n k u i p a
t a r t i n a d a u g k r u o p š č i a u , n e g u s iu v a n t m o t e r i m s . V y r ų p e č ių , k a k lo , r a 
k u m u s k u l a t ū r a g a li p r i v e r s t i n e k a r t ą k e is t i p a ž a s t i e s i r k a k lo į d a r u s , Bcz

r a š ta s .
1 -a b a i d a r b š č i o s m o t e r y s k a r t a i s s iu v in ė jo i r g a u s ia i s u r a u k i a

>V ,

n u s i m i n u n e v e r i a , P a v a r g s im e k ie k d a u g i a u s iū d a m o s , b e t a t s i g r i e b s i m i

i š k i r p t ę . P a v y z d ž iu i, ¿ S v a rs č iu s io s d a ž n o m i s ra u k im e ) s iū ly to m is 8 t.m p io

p u o š d a m o s : s e n ie ji v y rų m a r š k i n i a i n e b u v o p u o š ia m i. I š e ig in is v y riš k a s

č io j u o s t ą a p ie k a k lą , s u t e i k u s i o s j a i a p a č i o n p l a t ė j a n č i ą f o r m ą , iš s i u v m e 

k o s t i u m a s • ta i, v is ų p i r m a , s e i m ė g a a r b a tr in y č ia i. K a k lą , i r t ą d e n g i a k a 

19 a. II

d a v o a n t t ų r a u k i n i ų s m u l k ų s u d ė t i n g ą o r n a m e n t ą , a m s a . p m L .i g i a m .i

k la s k a r ė . V y r ų m a r š k i n i ų p u o š y b a p l i n t a tik

s u t v i r t i n a n t į m a ž a s s ta č ia s k i o s t e l e s . A p ie k a k lą t a d a s i : m m o o v

- ¡ ..a

iš s tu m ia s u r d u t a i , o v ė lia u i r k l a s i k in io k o s t i u m o š v a r k a i, a t i d e n g ę m a r 

p u s ė je , k a i s e r m ė g a s

lk a k le . iŠ p o k u r io s s m u l k i o m i s k lo s ty to m is s r ū v a p l o n a d r o r c . ik *

iv

š k in ių k r ū t i n ę . V y r iš k u s m a r š k i n i u s p u o š ė ta is p a č i a is b ū d a is , k a ip i r m o 
te r i š k u s , tik , p a p r a s t a i , m a ž ia u , k u k lia u , P a v y z d ž iu i, b e v e i k n i e k a d n e p u o -

s iu v in ė jim o a u k š t a s i s p i l o t a ž a s .
K ita s k la ip ė d iš k ių m a r š k i n i ų k i r p i m o b ū d a s p a r o d y t a s p a v .2. S i u o m u o

š d a v o p e r p e č i ų • p o š v a r k u j ų n e s i m a t ė . R a n k o g a l i o d a ž n i a u s ia i p u o š ė tik

t a i p p a t k e r p a m a s d v ie jų d a l i ų ( b r ė ž in y je p a ž y m ė ta a ) , b e t j a u v i s u r i ,le-

p a t į k r a š t ą - t ą v ie tą , k u r i g a l ė j o iš lįs ti iš š v a r k o r a n k o v ė s . P u o š n i a u s i a v ie 

tu v o je į p r a s t o p lo č io . P r i e k i o d a ly je įk e r p a m a s
m e n s k ra š tų p rid u r ia m o s

maždaug 21

c m ilg io

25-30 c m
20-30 c m

a n tis . P r i e s t u o 

ta - k r ū t i n ė s v i r š u t i n ė d a lis , p a k a k l ė i r a p y k a k l ė s p r i e k i n i a i k r a š t a i . D a ž 

p lo č io p e r p e t ė s

n a i tu o p u o š y b a ir a p s irib o d a v o .
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Puošybos būdai:
1. Krūtinėje užsiuvamos smulkios klostelės, nusiuvamos įvairios deko
ratyvinės siūlytės, prisiuvamos pirktinės arba namie darytos kiyputės,
stangelės ( 7a pav.). Taip puošė marškinius visoje Lietuvoje.
2. Baltas siuvinėjimas augaliniais motyvais, dažniausiai tik krūtinėje (8
pav.). Yra išplitęs Suvalkijoje, bet pasitaiko ir Dzūkijoje (9 pav.).
3. Būdas, giminingas antrajam. Tik, užuot siuvinėjus, užsiuvamas pir
ktinis baltas kiauraraštis. Paprastai derinama su klostelėmis ir dekoraty
vinėmis siūlytėmis - įdūrimą reikia gražiai užmaskuoti ( 7b pav.).
4. Spalvotas siuvinėjimas. Paprastai derinamos dvi spalvos, dažniau
siai raudona su juoda arba ruda su juoda. Galima suskirstyti į dvi grupes:
a) kukliai pasiuvinėjama tradicinio kirpimo marškinių priekio lystelė,
apykaklė, rankogaliai. Dygsniai įvairūs: imituojantys žičkus, "grandinėlė",
"virvelė", "pluoštelis" ir "kiyželis". Būdas paplitęs Dzūkijoje (10 pav.);
b) slaviško kirpimo marškiniai su ilgėmis, užsegimu kairiajame šone,
stačia apykakle, siuvinėta išvien su plačia krūtine. Raštas geometrinis ar
ba stilizuotas augalinis. Tokie marškiniai trumpą laiką buvo paplitę viso

je Lietuvoje. Kiek ilgiau išsilaikė Dzūkijoje. Šiandien etnografai šitokių
marškinių atgaivinti nerekomenduoja - vis dėlto tai didele dalimi svetim
kūnis, liaudyje neįsitvirtinęs. Vienok, jei kam nors tokie marškiniai labai
labai patinka (reikia pripažinti, - jie gražūs), vilkėti juos patartume prie
dzūkiško kostiumo - ten jie geriausiai prigijo.
5.
Ant krūtinės užsiuvama pirktinės medvilninės medžiagos krūtinėlė,
kartais su keliomis klostelėmis (7c pav.). Iš tos pačios medvilnės pasiuva
ma apykaklė, rankogaliai.
Literatūroje yra užfiksuotas ir vyriškų marškinių puošimas įaustais
raudonais žičkais.Tačiau žinios apie juos pernelyg skurdžios, kad būtų ga
lima konkretizuoti raštus ir puošybos sistemą. V.Kulikauskienės paskel
bti tyrinėjimai leidžia manyti, kad vyriškų marškinių puošyba ir rinktiniai
žičkų raštai "prasilenkė", t.y., kai vyrų marškinius pradėjo puošti, žičkai jau
buvo nebe madoje. Todėl šiandien siuvinėti vyriškus marškinius rinkti
niais raštais nerekomenduotina.

TERESĖ JURKUVIENĖ

1 pav. XVIII a. pab.
- XIX a. I pusės
klaipėdiškių marškiniai:
a) detalių išdėstymas;
b) pažasties įdaras;

2 pav. XVIII a. pab.
- XIX a. I p
klaipėdiškių marškiniai
su perpetėmis:
a) stuomuo;
b) perpetės;
c) rankovė;
d) pažasties įdaras;
e) atlenkiama apykaklė.
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3pav. Klaipėdiškių tunikinio kirpimo marškinių siuvinė
jimas kryželiu.
4 pav. Klaipėdiškių marškinių (2 pav.) rankovės prie per
petės siuvinėjimo pavyzdys.
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S pav. Vyriški tunikiniai su perpetėmis marškiniai: a) stuomuo; b) rankovė; c) pažasties įdaras; d) rankogalis;
e i apykaklė; t ) perpetė; g) -varlytė*.

44

7
pav. a) vyriškų marškinių krūtinės puošimas baltu siuvinėjimu; b) dzūkiškų vyriškų marškinių puošimas baltu siuvinėjimu:
apykaklė ir krūtinė, ilginių kraštas, rankogalis.
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8 pa?. Vyrišką marškinių kratinės puošimas: a) klostclėmis ir kryputėmis; b) pirktiniu baltu kiauraraščiu; c) klostelėmis ir
dekoratyvinėmis statytėmis.
9 pav. Dzūkišką vyrišką marškinių apykaklės, užsegimo lystelės ir rankogalių puošimas.
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ELGETOS IR ELGETAVIMAS
Ši tema pas mus beveik netyrinėta.
Yra pasirodę tik keli bendro informaci
nio pobūdžio straipsniai. Juose šis rei
škinys neanalizuotas teisiniu požiūriu
mažai liestos socialinės problemos ir
moralė. Tyrinėjimų stokos objektyvi
priežastis etnografinės ir tautosakinės
medžiagos stygius. Mokslininkai naudo
jasi pavieniais užrašymais išXIX a. pa
baigos, XX a. pirmosios pusės.
Pateikiamos anketos autorius
prašo pagalbos visų, kas neabejingas
mūsų praeičiai, Lietuvos kultūrai. Kvie
čiame į talką kultūros ir švietimo dar
buotojus ir organizacijas, kraštotyrinin
kus, moksleivius ir mokytojus (ypač li
tuanistus ir istorikus, literatų, kalbinin
kų, istorikų būrelių narius ir vadovus).
Prašytume ir dvasininkų -parapijų
klebonų paramos, nes daugelis senosios
kartos žmonių kartu su katalikybe išsau
gojo ir lietuvių papročius bei tradicijas.
Jūsų žodis, pritarimas labai padėtų. Me
trika tokia:
,

-

1. Anketos užpildymo vieta ir lai
kas.
2. Medžiagos pateikėjo (-jos) pa
vardė, vardas, tėvo vardas. (Ištekėju
sioms moterims nurodyti mergautinę
pavardę).
3. Pateikėjo (-jos) gimimo vieta ir
metai. (Jei pateikėjas yra persikėlęs,
nurodykite, kada persikėlė).
4. Dabartinis pateikėjo adresas.
5. Laikotarpis, apie kurį pasakota
(kiek galima tiksliau).
6. Anketą užpildžiusio asmens pa
vardė, vardas, tėvo vardas, adresas ir
telefono numeris.
¡.ELGETOS
1. Kaip Jūsų kaime vadinami žm o
nės, kurie vaikščioja prašydami išmal
dos - ubagai, žebrokai, elgetos ar pan.?
2. Kaip vadinama tai, ką žmonės
duoda elgetoms (išmalda, almužna, dovė, duoklė, apiera, malda ir pan,)?
3. Ką vadina "tikrais" ir "netikrais"

II. ELGETAVIMAS KAIME
elgetomis? Ar nepasitaikydavo apsi
metėlių? Kaip juos pažindavo? Ar ne
14.
Ar kaime elgetaujantys kuo
teko girdėti apie tokius elgetas, kurie
nors skyrėsi nuo mieste elgetaujančių?
šventoriuje rodydavo "luošą" kūną, o
Gal skyrėsi jų apranga, kalbėjimas,
vėliau "pasveikdavo"? Kodėl jie taip da
įpročiai ir pan.?
rydavo? Kas apie tokius elgetas pasa
15. Ką sakydavo įėjęs į trobą elge
kojama?
ta? Kas iš šeimos narių sutikdavo jį ir at
4.
Ar neteko girdėti apie "ubagų
sakydavo į pasveikinimą? Kaip atsako
balius"? Kokiomis progomis elgetos
ma į elgetos pasveikinimą?
"baliavodavo"? Kur jie rinkdavosi ir ką
16. Ar kviesdavo elgetą sėstis? Kur
darydavo per "ubagų balius"?
troboje jis sodinamas? Gal buvo tradi
5. Kas yra "laikini" elgetos? Ar nuo
cinė vieta elgetai? Ar kviesdavo elgetą
gaisro nukentėję laikomi tikrais elgeto
prie stalo, kokiais atvejais?
mis? Kuo skiriasi išmalda, duodama el
17.
Kaip elgeta prašo išmaldos,
getoms, nuo aukų padegėliams? Ar
kokias giesmes gieda? Ar buvo elgetų,
duodavo padegėliams grūdų (pažymė
kurie giedojo giesmes arba maldas, ar
kite kokių ir kiek)?
ba litanijas/arba kurie skaitė iš "kantič6.
Ar padegėliams duodavo drabu
kų"? .
y
:
. \ v ‘.
žių, ar drobės, milo drabužiams pasi
18. Ar buvo elgetų, kurie grodavo
siūti? Ar padegėliai buvo šelpiami pini
kokiais, nors muzikos instrumentais?
gais (pažymėkite, kiek duodavo)? Ką
Kokiais žpdžiais ar ženklais (pvz., ne
dar aukodavo padegėliams?
byliai) elgetos stengdavosi išprašyti
7. Ar padegėliai turėdavo kokį d o
daugiau išmaldos?
kumentą, kad jiems atsitiko nelaimė?
19. Ko elgetos labiausiai prašyda
Kas tokį raštą išduodavo?
vo ir ką jiems dažniausiai duodavo?
8. Ar nebuvo elgetų "nuo prigim
20 Kas iš šeimynos paduodavo
ties", kurių kelinta karta gyveno iš elge
išmaldą? Kodėl?
tavimo (tiksliai užrašykite tokius atve
21. Ar elgetos dėkodavo už gautą
jus)? Gal būdavo elgetaujančių šeimo
išmaldą? Gal sakydavo kokias padėkas
mis?
ar palinkėjimus? (Tiksliai užrašykite!)
9. Gal tekę matyti elgetų, kurie va
22. Ar elgetoms duodavo pinigų,
žinėdavo arkliais? Kaip atrodydavo ve drabužių? (Jei duodavo pinigų, nuro
žimas, pakinktai? Ką jie su savimi ve- dykite, kiek).
žiodavosi?
23. Gal, duodant elgetai išmaldą,
10. Kaip elgetos būdavo apsiren būdavo prašoma kokios paslaugos už
gę? K uojų apranga ypatinga ar neįpra ją? Ar neprašydavo pasimelsti už miru
sta? (Užrašykite, kaip vadinosi jų dra sius, ligonius? Ar ištekėjusi, bet vaikų
bužiai.) Kuo skyrėsi elgetų vyrų ir m o neturinti m oteris neprašydavo pasi
terų drabužiai? Kuo rengdavosi žiemą, melsti, kad susilauktų? A r senmergės
neprašydavo pasimelsti, kad gautų vy
kuo - vasarą?
11. Kokius įnagius nešiodavosi el rą? Gal žinote tokių atvejų, kai elgetos
malda padėjo? (Tiksliai užrašykite).
getos? Ką su jais darydavo? (Išsamiai
Gal buvo prašoma pasimelsti kokioje
užrašykite).
nors ypatingoje, šventoje vietoje, per
12. Kur susidėdavo gautą išmaldą? atlaidus, prie altoriaus kuriam nors
Kelias terbas turėdavo? Kaip jas nešio šventajam? (Nurodykite, kokiu atveju
davo?
taip būdavo prašoma!)
13. Ar neteko girdėti, kad elgetos
24. Ar susirgus gyvuliui, neužderė
turi susigalvoję tik jiems suprantamą jus derliui bei kitai nelaimei ištikus,
kalbą? (Smulkiai užrašykite).
žmonės klausdavo elgetų patarimo?
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Gal teko girdėti, kad žmogui elgetos
patarimai padėjo? (Tiksliai užrašykite).
25. Ar neteko girdėti, kad elgetos
užkalbėtų žmogaus ar gyvulių ligas, gy
vatės įkirtimą? (Tiksliai užrašykite!)
26. Kaip elgetos elgdavosi su šyk
štuoliais, kurie nieko neduodavo arba
mažai duodavo?
27. Ką darydavo elgetos su kaime
surinkta išmalda? Ar jie patys viską su
naudodavo? Ar neteko girdėti, kad
ubagai gautą išmaldą kam nors par
duotų? Kaip jie panaudodavo gautus
pinigus?

28. Ar neįkyrėdavo dažnas elgetų
i.mkymasis? Ar žmonės kaip nors ne.v-idraudavo, kai nenorėdavo priimti
elgetos arba duoti išmaldos? Ką tokiu
Avėju šeimininkai darydavo arba saky

davo?

metu (kuliant javus, per linaminį ar davo (ar tai geras, ar blogas ženklas, ką
pan.)? Kas tada jiems paduodavo val reiškia)?
47. Kaip būdavo priimamas elgeta
gyti ir išmaldos?
tuose namuose, kuriuose yra gimdyvė
37.
Ar šeimininkės neprašydavo
elgetos atlikti kokį smulkų darbą (pa ar naujagimis? Ką tokiu atveju sakyda
kapoti žabų, atnešti vandens ar pan.)? vo?
48. Kas sakoma, jei, vežant vaiką
Gal prašydavo patalkininkauti ir prie
didesnių darbų? Ar elgetos sutikdavo krikštyti, kelyje sutinkamas elgeta? Ar
tokius darbus dirbti? Kodėl? Kaip už kūmai, pakrikštiję vaiką, duodavo elge
toms išmaldos? Ką duodavo ir ko tada
tokią pagalbą būdavo atsilyginama?
38. Gal yra kokių pasakojimų apie prašydavo? Gal prašydavo už ką nors
kaime duoneliavusius elgetas? Ar ne pasimelsti?
49. Kas sakoma, jei jaunavedžiai,
dainuodavo apie juos dainelių?
39. Ar neteko girdėti pasakojimų važiuodami į bažnyčią, sutinka kelyje
apie elgetas, kurie vagia vaikus? Kokiu elgetą? Gal piršlys arba svočia duoda
tikslu jie tai darydavo? Kaip būdavo el vo ką nors?
50. Kaip elgetas priimdavo, jei na
giamasi su pavogtais vaikais? Ar negą
sdindavo valkų elgetomis? ("ubagui muose buvo marinamas žmogus? Gal

atiduosiu...", "įsidos ubagas į ierbą...“ ir

lokiu atveju ką nors liepdavo daryti?

pan.}7

Kas pasakojama apie tokiu:' apsilanky
mus?
51. Kaip elgetas priimdavo, jei ne
tyčia užeidavo į šermenis ar atmininius
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29. Kaip elgeta būdavo sutinka
mas, jei pas ūkininką užeidavo vėlai va
40. Kur elgetos susėsdavo prašyti
kare? Ar priimdavo nakvynėn? Kur jį išmaldos per Žolinę, Visus šventus,
guldydavo, kaip sujuo būdavo elgiama Vėlines. Kalėdas, Velykas? Kurioje ta
si?
ko pusėje stengdavosi atsisėsti? Ko
30. Ar elgeta dekodavo už nakvy dėl? Kokias jie maldas tomis dienomis
nę? Ką jis sakydavo šeimininkams? Ar kalbėdavo, kokias giesmes giedodavo?
elgetai duodavo pusryčius? Ar įdėdavo
41. Ką aukodavo elgetoms per Žo
kelionei maisto?
linę, Vėlines, Kalėdas, Velykas? Gal
31. Ar apsinakvoję elgetos nepa per šventes aukodavo tai, ko paprastą
sakodavo vaikams atsitikimų, baisių dieną neduodavo? U ž ką tomis dieno
įvykių, pasakų ir pan.? Kaip tokius el- mis prašydavo pasimelsti?
getas-pasakorius žmonės vertino? Gal
42. Kas yra "ubaginė” arba "ubagų"
jiems duodavo daugiau išmaldos?
duona? Ar prieš kepant duoną elge
32.
Ar galėjo ūkininkas elgetos ne
toms, į tešlą nebuvo įspaudžiama kokių
priimti nakvynėn, išvaryti vėlyvu metu ženklų? Kodėl taip buvo daroma? Ar
ar blogu oru? Ką sakydavo apie šeimi visus duonos kepalus peržegnodavo, ar
ninkus kaimynai?
tik kurį vieną? Kodėl?
33. Ar nėra pasitaikę, kad apsi
43. Ar nebuvo šventės, prieš kurią
nakvojęs elgeta mirtų? Ką tokiu atveju galbūt veždavo elgetoms paskersto gy
darydavo? Kas ir už kokias lėšas jį lai vulio mėsos? Kokį gyvulį jiems skerdodavo? Kaip vykdavo šermenys ir lai sdavo? Gal per kokią šventę duodavo
dotuvės? Gal būdavo kokios nors neį išmaldos grūdais ar miltais?
prastos apeigos? Kur laidodavo? Gal
44.
Ar per šventes elgetos
girdėjote pasakojimų apie elgetų lai ščiodavo po kaimus? Kaip būdavo prii
dotuves? (Išsamiai užrašykite!).
mamas elgeta per Kūčias, Kalėdas, V e
34. Gal kaimas turėjo nuolatinių lykas ir kitas šventes? Kas sakoma apie
elgetų, kurie išmaldą rinkdavo tik tame tą dieną apsilankiusį elgetą?
pačiame kaime? Kaip žmonės juos
45. Jei elgeta ateidavo prieššventi
priimdavo?
nę arba pirties kūrenimo dieną, ar ne35. Ar nebuvo iš Jūsų kaimo kilu vesdavo jo išmaudyti?
sio ir jame gyvenančio elgetos? Kaip jis
46. Kaip būdavo elgiamasi su elge
buvo išlaikomas? Kas rūpinosi (ar bu tomis, kaip priimdavo, jei netyčia užei
vo atsakingas) jo išlaikymu? Kur toks davo per vestuves ar krikštynas? Kur jį
elgeta gyveno?
tuomet sodindavo? Kuo vaišindavo ir
36. Kaip būdavo priimami elgetos, ką duodavo išmaldos? Ką žmonės apie
netyčia atėję svarbaus darbo ar talkos tokius netikėtus apsilankymus kalbė
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(devintines, trisdešimtines, metines)?

Kuo tada elgetą vaišindavo, ką duoda
vo išmaldos? Kaip būdavo vertinamas
elgetos apsilankymas šermenyse arba
atminimuose?
52. Gal žinote atvejų, kai elgeta
buvo kviečiamas melstis arba raudoti
per šermenis? Gal prašydavo pasimel
sti per atminimus?
53. Kuo elgetai atsilygindavo už
pasimeldimą arba pagiedojimą?
54.
Ar nėra tekę girdėti, kad prieš
mirdamas kas nors paskyrė dalį turto
elgetoms? D ėl ko taip darė?
55. Ką žm onės sako, jei, veždami lai
doti mirusįjį, sutinka elgetą?
56. Ar neatiduodavo mirusiojo dra
bužių elgetoms? Kodėl?
57. Ką reiškia sapnuoti elgetą?
58. Ką dar žinote apie elgetas ir el
getavimą?
vaik
Anketą parengė A.REKAŠIUS
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PASĖJAU KANAPĘ

k a -n e -p i-ja

g r s - ž i mG-eų kanj-pa-fli~3a

Ratelio pateikėja Julija Rekienė pasakojo,
kad jaunimas vakarėliuose labai mėgęs ratuoti
"Kanapę”. Dvylikos posmų ratelio dainelė il
goka, tad būdavo puiki proga visiems iki soties
pasišokti.
Ratuotojai poromis sustoja į du ratus:
išorinis apjuosia vidinį (1 pieš.). Jeigu nėra po
lygiai vaikinų ir merginų, sudaromos ir
nemišrios poros.
Muzika dviejų dalių: pirmoji trunka
aštuonis, antroji - dvylika taktų. Metras - 2/4.

I. Ratai (8 tkt.)
1 -8 taktas
"Pasėjau kanapę
A nt marių krantų" - 2 k.
Abu ratai, vidinis ir išorinis, sukasi
priešingomis kryptimis (1 pieš.).

II. Poros pasirinkimas (12 tkt.)
1-12 taktas
"Ei vija, kanapija,
Gražį mūsų kompanija, - 2 k.
A nt marių krantų".
Vidinio rato šokėjai pasirenka sau porą iš
išorinio
rato,
susikabina
dešinėmis

ant

parankėmis ir šešis taktus sukasi vietoje
pasauliui (2 pieš.). Kartojant "ei vija... ir t.t.",
poros šokėjai susikabina kairėmis parankėmis
ir sukasi į kitą pusę. Po to į vidinį ratą stoja
pakviestieji iš išorinio rato, o visi kiti jų vieton.
Ratai vėl sukasi, o ratuotojai dainuoja:
Išdygo kanapė
A nt marių krantų - 2 k
Ei, vija kanapija,
Graži mūsų kompanija, - 2 k
A nt marių krantų
Užaugo kanapė
A nt marių krantų - 2 k
Ei, vija... irt.t.
Tai gražiai žaliuoja
A n t marių krantų
Tai gražiai dainuojam
A nt marių krantų
Ei, vija... ir u .
Nuroviau kanapę
Nog marių krantų - 2 k
Ei, vija... irt.t.
Nukūlėm kanapę
Nog marių krantų - 2 k
Ei, vija... i r u

Bta -

.rlų krantų.

Pamerkem kanapę
Prieg marių krantų - 2 k
Ei, vija... i r u
Suverpėm siūlelį
Prieg marių krantų - 2 k
Ei, vija... i r u
Numezgėm tinklelį
Prieg marių krantų - 2 k
Ei, vija... i r u
Pagavom žuvelę
Prieg marių krantų - 2 k
Ei, vija... i r u
Suvalgėm žuvelę
Prieg marių krantų - 2 k
Ei, vija... i r u
Tai gražiai dainavom
Prieg marių krantų - 2 k
Ei, vija... i r u

R atelį parodė ir padainavo JULUA
REKIENĖ, gim. 1925 m., gyvenanti Len
kijos Liaudies R espublikoje, Suvalkų
vaiv., Punsko vaisė., Slynakiemyje. Užrašė
ALINA KIRVAITIENĖ1989 m.
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