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Viešėdama Čikagoje, dailininkę
Magdaleną Birutę StankūnaitęStankūnienę susitikau Lietuvių tyri
mo centre, kur ji savo noru ir be jokio
atlyginimo tvarko dailės archyvą. Jau
iš kolegų buvau girdėjusi, kad daili
ninkė - nuostabus žmogus. Tai paty
riau ir bendraudama.
Begalinis optimizmas, švelni ironija ir gyveni
mo džiaugsmas spinduliuoja iš šios menininkės,
ir skaudžių netekčių, Sibiro grėsmės, alkanų Vo
kietijos metų, ilgų savęs įtvirtinimo dešimtmečių
tarsi nebūta. N e taip dažnai sutiksi lietuvį, kuris
džiaugtųsi visų savo draugų, pažįstamų ir tolime
snių bičiulių pasiekimais, kuriam skaudėtų širdį
dėl visos Lietuvos bėdų ir paklydimų. Tuo, matyt,
gyvi visi tikrieji menininkai ir mąstytojai...
Žiūrėdama į Magdalenos gėles Lietuvių tyri
mo centro kavinėje, vartydama jos kūrinių repro
dukcijas (1991 metais Vilniuje "Vagos" leidykla
išleido jos kūrinių albumą), negalėjau atsigėrėti
spalvomis ir savotišku, kažkokiu esminiu, giliu
lietuviškumu.

Grybautojai. 1988 m.

Tada ir pagalvojau, kad, grįžusi iš savo trumpų
studijų Amerikoje, būtinai pasiūlysiu nors trum
pai apie šią menininkę parašyti būtent "Liaudies
kultūrai", nes labai jau įdomūs pasirodė tie daili
ninkės, kūrusios Amerikoje, tautiniai atgarsiai.
Mes, penkiasdešimt metų negalėję iš Lietuvos nė
kojos iškelti, jaustume jos kūryboje pirmiau gal
Europos ar Amerikos kultūrų įtakas, o štai (bet
tai perskaičiau jau vėliau), kaip rašo Danutė
Čiplytė Magdalenos kūrinių albumo įžanginia
me straipsnyje, "būtent amerikiečiai M.B.Stankūnienės kūryboje įžiūrėjo ir įvertino tautišku
mą". Neturėdama specialaus pasirengimo, ne
bandysiu meniniu požiūriu analizuoti jos kūry
bos gelmių - tai puikiai padaryta minėtoje Danu
tės Čiplytės įžangoje, bet, parsivežusi dailinin-
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Vasaris Lietuvoje. 1983 m.
Prie upės. 1982 m.

kės kūrinių reprodukcijų,
norėčiau pasidalyti jomis ir
su žurnalo skaitytojais. Gal,
sakau, tai juos nudžiugins, o
gal bent kiek pastūmės ir
specialistus dažniau ir giliau
analizuoti profesionalių dai
lininkų kūrybą tautinių išta
kų, etninio šauksmo ir vizijų
aspektu, lietuvių ir kitų kul
tūrų sąsajų požiūriu, kas
ypač įdomiai atsiskleidžia ki
tų kultūrų terpėse kūrusių
menininkų darbuose.
Iš Lietuvos Magdalena
pasitraukė 1944 metais. Tik
dvasiškai stiprus žmogus,
pergyvenęs tiek kančių ir
išsiskyrimų, gali pakilti nau
jam kūrybiniam skrydžiui.
Per trumpą laikotarpį daili
ninkė ne tik išmoko dvi nau
jas kalbas, įsigijo siuvimo ir
modeliavimo specialybę, bet
ir pasiryžo akademinėms
dailės studijoms.
1958-1960 m. ji studijavo Londone,
StM artino meno institute, 1961-1970 m. Čikagos meno institute, dailininko Viktoro
Petravičiaus studijoje, Bogano koledže,
Lietuvių dailės studijoje "69", 1970-1973 m.
Birds of Paradise. 1975 m.
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Verpimas.
Linų rovimas. 1982 m.

White Orchid. 1977 m.

- Čikagos dailiųjų menų akademijoje.
Magdalenos pirmoji paroda Čikagoje buvo su
rengta Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 1968
metais, vėliau dar keliolika įvairiuose Amerikos,
Kanados, Vokietijos, Australijos meno centruo
se. 1985 metais dailininkė surengė parodą Vil
niaus dailės muziejuje. Ji taip pat dalyvavo to
kiuose prestižiniuose parodų centruose kaip Michello muziejuje, Čikagos universiteto klube, Hyde Parko meno centre, Šiaurės Indianos asocia
cijos ir kitur surengtose parodose.
M.B.Stankūnienė yra laimėjusi keliolika pre
mijų, jos kūryba žavėjosi eiliniai žiūrovai ir labai
gerai vertino specialistai. Žinomiausi tapybos ir
grafikos ciklai "Gėlės" (1974-1981, 1989), "Metų
laikai" (1970-1985), "Moterų darbai" (19701983), "Motinos" (1976), "Erdvėje" (1977), "Flo
ra" (1980), "Žemė Motina" (1987-1988), "Mitolo
ginis" (1987-1988) dailininkės padovanoti Lietu
vai, ir kiekvienas panorėjęs galės šią pažintį vis
gilinti ir plėsti.
O gerbiamai dailininkei Magdalenai linkiu dar
daug kūrybinių idėjų ir puikių darbų.
Giedrė KVIESKIENĖ
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PASITIKĖJIMO KLAUSIMAS
IR SOCIALINIŲ TEORIJŲ LABIRINTAI
Algimantas VALANTIEJUS
Intensyvūs ir gana netikėti 'etninio atgimimo* ir su
juo susijusios politinės mobilizacijos procesai, kelian
tys realią grėsmę egzistuojančių valstybių integracijos
perspektyvoms, XX a. pabaigoje apėmė ir dekolonizuotas valstybes, ir senąsias Europos visuomenes.
Todėl neatsitiktinai kyla klausimas, ar etninė mobiliza
cija yra ideologinių resursų, racionalių grupinių intere
sų koncentracijos ir perskirstymo šaltinis (etniškumo
prasmė periodiškai peržiūrima, nes istorijos perrašy
mas visada tarnauja dabarties tikslams), ar primordialinių (bendros kilmės, kalbos, kultūros tradicijos, rasės
ar religijos) skirtumų eksponavimas. 'Nacionalizmo
šmėkla klaidžioja ir po buržuazinį, ir po marksistinj
pasaulį', - taip reikėtų pradėti manifestą, kuris padari
nių egzistuojančioms valstybėms atžvilgiu gali būti
toks pat revoliucinis, kaip ir 1848-ųjų revoliucija,"-1985
metais 'įspėjo' žymus amerikiečių sociologas E.Tiryakianas1. Netrukus Rytų Europoje prasidėjo 1989-ųjų
revoliucinių įvykių grandinė, laikmetis, kurį R.Dahrendorfas savo knygoje "Apmąstymai apie revoliuciją Eu
ropoje" pavadino annus mirabilis, samprotaudamas
apie politines, socialines ir ekonomines Rytų Europos
problemas, vykdant demokratinius pertvarkymus, ir
būtinybę kurti 'atvirą visuomenę". Tačiau šis geografi
nis regionas išsiskiria ne tik savitu politiniu ir ekonomi
niu modeliu, bet ir ryškia etninių bendrijų, lingvistinių ir
religinių mažumų įvairove. Todėl kartu su demokratinių
pertvarkymų problemomis glaudžiai susijusios etninių
subjektų koegzistavimo, jų kultūros autonomiškumo ar
netgi politinės legitimacijos problemos. Autoritarinių
valstybių irimas, visuomeninių struktūrų institucinė de
zintegracija, staigių socialinių pokyčių patyrimas pa
prastai sukelia kultūros ir personalinės sistemų (verty
bių ir identiteto) krizę. Visuomenių reintegracijos pro
cesai, demokratinių institutų kūrimas reikalauja atsiž
velgti į išmintingą E.Burke’o patarimą: "Tikroji politinė
išmintis - taisyti, o ne naikinti ankstesnius institutus."2
Ką reiškia įvairiaspalvės etninės mozaikos kontekste
tautinės valstybės", tautinės visuomenės" kūrimas?
("Mes esame tauta" - kuo ne puikus lozungas? Tačiau,
vertindamas jį kaip konstitucinę maksimą, matai, kad
jame lyg veidrodyje atsispindi totalinė valstybė... "3).
Kokie turi būti šių heterogeniškų segmentų politinio
dalyvavimo "atviros visuomenės" kūrime principai?
Kaip galima harmonizuoti dažnai prieštaringus ar net
konfliktinius grupių interesus etniniu požiūriu neviena
lytėje visuomenėje-valstybėje ir įtvirtinti segmentinio
pliuralizmo principus? Turbūt nėra valstybės, kurios
vyriausybė nenorėtų sumažinti (ar net visiškai elimi
nuoti) konfliktų galimybę, todėl vyriausybinės politikos
tikslas yra gerai integruota visuomenė. Politinių ribų
sureikšminimas suteikia idealią progą dominuojančios
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etninės kultūros pagrindu įgyvendinti visuomenės in
tegraciją dažnai panaudojant ir įteisintos prievartos
monopoliją. Etninių ribų dinamiškumas sudaro palan
kias sąlygas homogeniškai ir politiniu požiūriu įtakin
gai grupei plėsti savo ribas kitų etninių bendrijų sąskai
ta.4
Ilgą laiką sociologijoje (nuo Marxo iki Parsonso)
vyravo teorinė nuostata, kad modernioje visuomenėje •
etniniai ryšiai palaipsniui turėtų išnykti. Iškiliausiose
septintojo dešimtmečio teorinėse studijose (kuriose
buvo publikuojami R.Arono, E.B.Haaso, R. Dahrendorfo, S.M.Lipseto, M.Krozierio darbai), skirtose Naujosios
Europos ateičiai, nebuvo netgi užuominos apie etni
nes grupes, etninius konfliktus, separatizmą ir nacio
nalizmą. Kai kurie radikalūs politologai šiuos teorinius
lūkesčius priėmė kaip realybę ir paskelbė apie "Euro
pos nacijos" gimimą (E.B. Haasas).5 Anksčiau ar vėliau
įvairiuose visuomenės lygmenyse žmonės pradeda
kvestionuoti ankstesnių solidarumo ryšių teisėtumą,
socialinio įpročio tvarką, spontaniškai plėsdami pro
vincialumo rėmus, ieškodami naujų socialinio gyveni
mo horizontų, racionalaus veikimo prielaidų ir konsensualinio bendravimo užuomazgų. Daugiau kaip prieš
šimtą metų lietuviai buvo religinė lingvistinė bendruo
menė heterogeniškame Rytų Europos žemėlapyje.
Tuomet lemiamas grupės simbolis buvo religija.6 Akty
vių intelektualinių ir socialinių poslinkių konfigūracijos
suteikė kalbai visuomeniškai reikšmingas funkcijas.
Kalba tapo ne tik komunikacijos instrumentu, bet ir
solidarumo simboliu, kriterijumi, apibrėžiančiu "etni
škumo" statusą. Panaši tarpusavio sąveikų, interpreta
cinių procesų ir intersubjektyvių orientacijų evoliucija
buvo charakteringa visai Rytų Europai. XX a. pabaigoje
vėl pasireiškia gyvybinga etninių simbolių (kuriuos so
cialinė tikrovė neišvengiamai keitė ir darė kompleksiškesnius) jėga, nes tai integrali žmogaus gyvenimo,
tiesioginio patyrimo dalis. Matyt fundamentalus žm o
gaus gyvenimo neapibrėžtumas ir jį supantys susveti
mėjimo šešėliai nuolat griauna statišką pasaulio regi
mybę ir kviečia peržiūrėti identitetu (personalinio, so
cialinio, kolektyvinio) sistemos funkcijas, hierarchijos
tvarką ir kintančias jų formas. Išėjimo iš keblių ir trik
dančių problemų labirinto dažniausiai pradedama ie
škoti tik po to, kai dar neseniai nekeliantį nusistebėjimo
kasdieninio gyvenimo patyrimą ir teorinės sąmonės
projekcijas persmelkia aštrios abejonės nuojauta. Tuo
met neįtikėtinai greitai suyra tarsi savaime supranta
mos realybės šabloniškos interpretacijos tinklelis, o
išgyvenamų pokyčių veržlumas ryžtingai atsisako
įprastos socialinio patyrimo rutinos, drauge reikalau
damas teorinio atsako į iškilusią problemą.
Kas gi tas "tikrasis" lietuvis XX a. pabaigoje?7 Iš

pirmo žvilgsnio naivaus, netikėto klausimo paprastu
mas kaip žaibas perskrodžia socialinio suvokimo ri
bas. Kiek metų galima gyventi už Lietuvos ribų iki
pradeda nykti žmogaus lietuviškumas? Šis dirginantis
ir išsiplečiantis juslingumas - tai nuoroda į visuomenėje
vykstantį natūralų vertybių diferenciacijos procesą ir
skausmingą žinomybės pasaulio inversiją, atskleid
žiančią nežinomybės, klausimų arba neapčiuopiamybės sferą. Pavyzdžiui, aktyvus žmogaus orientavima
sis į jam reikšmingą bendriją atskleidžia ne tik instru
mentinius (grindžiamus racionaliais interesais), bet ir
sunkiai apčiuopiamus efektyvius, ekspresyvius ir difu
zinius elementus: “Bet atrodytų, kad daugeliui Lietuvos
gyventojų ne tik aš ir mano vaikai nesame “tikri“ lietu
viai, kad tokie nėra net mano tėvai ir jų karta, Lietuvoje
išaugę, visą savo gyvenimą alsavę meile jai...“8 Vadina
si, subjektyvaus patyrimo analizė gali padėti suprasti ir
etniškumo dimensijas, bandant prasiskverbti j jas “iš
vidaus“. Išorinių integracijos mechanizmų visuomenė
je sistema (politinė identifikacija, įteisintos prievartos ir
resursų paskirstymo monopolija) yra neveiksminga be
vidinio "pasitikėjimo“ proceso (kurio metu individas įsi
savina socialines normas) institucionalizavimo. Ne vi
sai įsisąmonintų diferenciacijos ir reintegracijos proce
sų kontekste radikaliai pabrėžiamas klausimas, kuriuo
remiantis nusprendžiama: “Ar tai mūsiškis, ar ne?“
T.Parsonsas pavadino jį “pasitikėjimo klausimu“, įve
sdamas subtilią lojalumo ir solidarumo distanciją.9 Tai,
kad “pasitikėjimo klausimas' yra universalaus pobūd
žio problema, rodo gausūs sociologiniai etninių proce
sų tyrimų pastaraisiais dešimtmečiais rezultatai. Pa
vyzdžiui, baskų etninio identiteto evoliucijos tyrinėjimai
atskleidė įdomų faktą: ankstyvasis baskų nacionaliz
mas XIX a pabaigoje buvo grindžiamas primordialiniais-etniniais ryšiais, o moderniais laikais, pasikeitus
sociodemografinėms aplinkybėms, remiasi pirmiausia
teritoriniais-socialiniais ryšiais (nuo XIX a. pabaigos
Ispanijoje prasidėjusi imigracija į baskų šalį sukūrė
etniniu požiūriu heterogenišką visuomenę, kurioje imi
grantų palikuonys ir dabartiniai imigrantai sudaro ne
mažą gyventojų dalį). “Baskiškumas“ tapo socialinio
statuso, bet ne primordialinių ryšių problema.10
1862 m. britų istorikas lordas Actonas tvirtino, jog
laisvė skatina įvairovę, o įvairovė apsaugo laisvę, užti
krindama adekvačias organizacijos priemones: “Kele
to tautų vienoje valstybėje koegzistavimas yra išban
dymas ir geriausias jos laisvės garantas.'11 Deja, šio
išbandymo daugelis valstybių neišlaikė. Nežiūrint po
litinių sprendimų įvairovės (nuo prievartinės etnocido
iki asimiliacinio liberalizmo politikos), nė vienai pasau
lio valstybei nepavyko rasti sprendimo, kuris patenkin
tų etninių valstybės subjektų įvairovę ir jų koegzistavi
mą. Nepaisant ilgalaikio konstitucinio polietniškumo
patyrimo, tarptautinės teisės tradicijų, etninių maž urnų
teisių polietninėse visuomenėse pripažinimo, tiek se
nosiose Europos imperijose, tiek moderniose demo
kratinėse valstybėse pagrindinė politinio nestabilumo,
dezintegracijos priežastis visada buvo etniniai konflik
tai. Netgi integrali šveicarų visuomenė, kažkada legen
diniame Riutlio klonyje “pasirašiusi“ visuomenės sutar
tį, neišvengia etninių konfliktų, iš kurių ryškiausias pa
vyzdys - prancūziškai kalbančios Berno kantono ma
žumos separatistinis judėjimas, 1979 m. sėkmingai

įgyvendinęs savo politinius reikalavimus sukurti Jure
kantoną.
Dauguma dabartinių valstybių susidarė iš keleto
skirtingų etninių bendruomenių. Formuojantis tau
toms, pavienių bendruomenių identitetai palaipsniui
prarado savo socialinę reikšmę ir išnyko. Sėkmingi
akultūracijos bei asimiliacijos procesai įteisino vieną
tautinę kultūrą, centro ir periferijos kultūroms suaugus
į vieną kultūrinę visumą. “Pirmiausia reikia atminti, rašė F.Znanieckis, - kad visos modernios tautinės kul
tūros visuomenės (priešingai konservatyvioms genti
nėms visuomenėms ir kaimo bendruomenėms, užda
roms religinėms sektoms ir pavienėms stabilioms tai
kingoms valstybėms) yra linkusios plėstis, pats jų for
mavimasis yra dinamiškas, ekspansyvus proce
sas..."12 Tačiau modernaus pasaulio polietninių valsty
bių tikrovė akivaizdžiai įspėja, jog suabsoliutintas ho
mogeniškos "tautinės valstybės“ idealas gali tapti fun
damentalių vidinių ir išorinių konfliktų priežastimi.
Kruopšti amerikiečių politologo G.P.Nielsono analizė
parodė, kad konvencinė “tautinės valstybės* sąvoka
tinka tik ketvirtadaliui pasaulinės valstybinės sistemos
narių. Pusei pasaulio valstybių netiktų vartoti “tautinės
valstybės“ sampratą. Likusi dalis tautinėmis valstybė
mis gali būti vadinama tik su didele išlyga (45-iose iš
164 valstybių viena tautinė grupė sudaro daugiau kaip
95% valstybės gyventojų, likusioms 119 valstybių bū
dinga etninių grupių įvairovė - 1 6 4 valstybes sudarė
1357 etninės grupės).13
Apskritai ilgą laiką etniniai ryšiai buvo laikomi ana
chronizmu, iracionaliais primordialiniais sentimentais,
kurie atitinka gana primityvų vystymosi lygmenį ir sun
kiai įsivaizduojami moderniame kontekste ar netgi truk
do visuomenėms modernizuotis. Socialinėse teorijose
pamažu įsigalėjo nuostata, kad etniškumas arbatradicionalistiniai sentimentai nesuderinami su modernu
mu. Teoretikai, priklausantys vadinamajai nacijų forma
vimosi (nation-building) mokyklai, tvirtino, kad, mod
ernizuojantis socialinėms struktūroms, etninius skirtu
mus išstums homogeniška nacionalinė kultūra. Ry
škiausias šios mokyklos atstovas, amerikiečių politolo
gas K.Deutschas lemiamu nacionalinės asimiliacijos
veiksniu laiko socialinės mobilizacijos procesą, kuris
lydi pramonės, rinkų, miestų, taip pat raštingumo ir
masinių komunikacijų augimą. Šio centrinio proceso
tendencijos nulemia visuomenių nacionalinės asimilia
cijos kryptingumą.14 Askriptyvinių identitetu atsparu
mas buvo laikomas socialinio progreso ir ekonominio
vystymosi kliūtimi, o etniniai ryšiai - nuolatinės įtampos
visuomenėje šaltiniu. Ši teorinė prielaida nebuvo nau
ja. Dar XIX a. viduryje Marxas įžvelgė pamažu didėjan
čią socialinių klasių poliarizaciją (kuri, jo manymu, tu
rėtų užgožti tradicinius etninius susiskaldymus), taip
pat ir mažėjančią neekonominių konfliktų tikimybę.
Marksistinės sociologijos pastangas reflektuoti mod
ernizacijos ir askriptyvinių identitetu sąveikas XX a.
viduryje pratęsė funkcionalizmo sociologija (N.Smelseris, S.N.Eisenstadtas, E.Shilsas), išskirdama "tradi
ciškai orientuotą" periferinę grupę ir "modernizuotą"
centrinę grupę. Funkcionalizmo paradigma tradicinių
bendruomenių irimą supranta kaip neišvengiamą
struktūrinės diferenciacijos proceso išdavą. Intensy
vius kontaktus tarp centro ir periferijos regionų skatina
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prasidėjusi industrializacija. Centro regione įteisintas
socialinės struktūros tipas po kurio laiko įsitvirtina ir
periferijoje. Palaipsniui kultūros skirtumai praranda sa
vo socialinę reikšmę. Nepasisekusi integracija aiškina
ma nuolatinių abipusių kontaktų stoka. Z inoma, centro
ir periferijos sąveika per se nėra pakankama naciona
linio vystymosi sąlyga. Išskiriamas centrinės valdžios
vaidmuo, manipuliuojant kultūros simboliais ir vertybė
mis. Prie šios perspektyvos prisišlieja ir R.E.Parko "Či
kagos mokyklos" liberalaus asimiliacionizmo (melting
pot) tradicija. Bendroji prielaida: modernizacijos pro
ceso elementų (urbanizacijos, rinkos ekonomikos, in
dustrializacijos, biurokratizacijos, institutų diferencia
cijos, politinės mobilizacijos, masinio švietimo) plitimas
sukuria universalų pavyzdį arba precedentą, kuris pa
mažu ardo visus askriptyvinius statusus. Modern
izacijos proceso metu etninius ryšius neišvengiamai
turėtų pakeisti nauji - funkcionaliai efektyvesni pasikei
tusių aplinkybių atžvilgiu ryšiai. Vadinasi, modern
izacija suprantama kaip visuomenės pajėgumas ab
sorbuoti tuos struktūrinius pokyčius, kuriuos sukelia
visuomenėje vykstantys diferenciacijos procesai. Su
gebėjimas modernizuotis - tai socialinės sistemos pa
jėgumas prisitaikyti prie kintančių struktūrinių poreikių,
absorbuoti juos politinėmis, ekonominėmis, admini
stracinėmis priemonėmis ir užsitikrinti savo tęstinumą
naujų poreikių bei naujų institucinių formų akivaizdoje.
Ekonominis vystymasis ir pokyčiai socialinėje organi
zacijoje, komunikacijų plitimas, tarpkultūrinių kontaktų
intensyvėjimas sukuria prielaidas visa apimančiai kul
tūros ir socialinei integracijai.
Susidomėjimą modernios visuomenės prigimtimi
labai sustiprino augantis susidomėjimas modern
izacijos procesų išsiplėtimu už jų tradicinio epicentro
Vakarų visuomenėse.15 Neišsivysčiusiose visuomenė
se etniniai konfliktai laikomi normaliu "pereinamojo pe
riodo’ reiškiniu, tačiau demokratinėse, industrinėse
visuomenėse - atsitiktiniu fenomenu. Vykstant struktū
rinei visuomenių diferenciacijai, etninės grupės diferencijuojasi į funkcionaliai efektyvesnes "asociacijas".
T.Parsonso nuomone, labai diferencijuotoje visuome
nėje yra keturi pagrindiniai "pasitikėjimo asociacijų"
subtipai: giminystės, societalinės arba panašių bendri
jų, religinės ir švietimo-kultūros asociacijos. Dabarti
niais laikais "etniškumo asociacijos" (etnines grupes
Parsonsas laiko bendrijos ir giminystės tipų "lydiniu")
palaipsniui diferencijuojasi į giminystės ir bendrijos
asociacinius subtipus.1®
Tačiau periferinių etninių grupių asimiliacija įvairiose
visuomenėse vyko nevienodai. Modernus "etnonacionalizmo"17 fenomenas demokratinėse, industrinėse
Vakarų valstybėse gerokai nustebino socialinius (ypač
funkcionalizmo) teoretikus, kurie mėgino paaiškinti jį,
remdamiesi anomijos18 samprata. Etnonacionalizmas
pasirodė esąs savotiška "iššūkio" forma etninės asimi
liacijos neišvengiamumui. Periferiniai etniniai kolekty
vai šiai asimiliacijos tendencijai priešpriešiais iškėlė
socialinio solidarumo pagrindu sukurtą modernaus
nacionalizmo instrumentinę politinę programą. Visi
škai nenuostabu, kad etnonacionalizmo pasirodymas
moderniose visuomenėse buvo sutiktas kaip anachro
nizmas arba anomijos reiškinys - empiriniai faktai ne
siderino su plačiai paplitusiomis socialinio mokslo
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prielaidomis. Tačiau empirinė realybė pasirodė esanti
sudėtingesnė už teorinius lūkesčius. J.AIexanderio
nuomone, šio fundamentalaus teorinio neadekvatumo
priežasčių reikia ieškoti kompleksiškoje Vakarų visuo
menių vystymosi istorijoje: "Nacijų formavimosi teorijos
yra Švietimo epochos mąstytojų produktas, kurį su
brandino dvi - politinio nacionalizmo ir industrializmo revoliucijos. Kaip socialinio vystymosi analitinė įžval
ga, šios teorijos buvo radikaliai racionalistinės. Jos
jautė utilitarinę antipatiją viskam, kas neracionalu, normatyviška, ir tikėjo iliuzija, kad moderni visuomenė
lengvai įveiks šias problemas."19 Europocentrinė-racionalistinė teorinė įžvalga, modernus socialinis mok
slas susidūrė su fundamentalia realybe, atsparesne už
kitus socialinės stratifikacijos pavyzdžius ir asociacijų
lygmenis. Nežiūrint į tai, kad buvo brėžiama atvirkščiai
proporcinga santykio tarp modernumo ir etninio atspa
rumo perspektyva, būtent Prancūzijoje ir Didžiojoje
Britanijoje (šalyse, kurios buvo laikomos išsivysčiusių
visuomenių pavyzdžiais) septintame šio amžiaus
dešimtmetyje atsirado "etnonacionalizmo" fenomenas.
Vakarietiškos sociologijos dėmesio centre atsidūrė
universali "tvarkos problema" (kaip galimas visuome
nės, organizuoto visuomeninio gyvenimo egzistavi
mas?), kuri buvo analizuojama modernizacijos ir de
mokratizacijos procesų kontekste. Kontrastas tarp se
nosios ir naujosios socialinės tvarkos, tradicijos ir mo
dernumo tapo atskaitos tašku, leidžiančiu apmąstyti
busimosios visuomenės kontūrus. Busimosios socia
linės tvarkos projekcijose etniniuryšių irimas buvo tarsi
savaime suprantamas dalykas. Si teorinė pozicija tik iš
dalies prasilenkė su empirine tikrove. Daugelio primordialinių, askriptyvinių (tradicionalistinių, giminystės, ra
sinių, kastų, religinių) ryšių silpnėjimas ir laipsniškas
nykimas buvo akivaizdūs empiriniai faktai. Modernėjančių visuomenių struktūriniai pokyčiai, komunikacijų
intensyvumas ir socialinė mobilizacija užtikrino pakan
kamas sąlygas socialinei integracijai ir homogenizaci
jai.
Tačiau pastarųjų dešimtmečių sociologiniai tyrimai
rodo, kad etninės grupės lengvai neišnyksta ir gali būti
atsparios sparčiai socioekonominei modernizacijai.
‘Nacijų formavimosi* šalininkų optimistinė prielaida,
jog intensyvūs ‘socialinės mobilizacijos* procesai turė
tų baigtis mažesnių etninių grupių kultūrine asimiliaci
ja, pasirodė esanti neadekvati (šios "mokyklos" pradi
ninko K.Deutscho požiūris į šią problemą buvo atsar
gesnis). Tačiau yra ir priešingų nuomonių apie sociali
nės mobilizacijos ir komunikacinių procesų poveikį
etninėms grupėms. Pavyzdžiui, VV.Connoras tvirtina,
jog efektyvi komunikacija modernizacijos proceso me
tu padeda išplisti tautos politinio legitimumo arba "ap
sisprendimo teisės" principui, kuris pažadina etninių
grupių sąmonę.20 Šios prieštaringos, susikertančios
teorinės prielaidos rodo paties modernizacijos proce
so sudėtingumą ir dvilypumą - tai, kad modernizacija
nėra vienareikšmiškas, bet vidujai prieštaringas po
slinkis, galįs tuo pačiu metu ardyti etnines ribas ir kurti
modifikuotas struktūras. Etninė mobilizacija nebūtinai
prasideda kartu su industrializacijos ir urbanizacijos
išplitimu. Kita vertus, klaidinga būtų užimti "idealistinę"
poziciją: sukaupti dėmesį į išsiplečiantį "pamėgdžioji
mo", "imitavimo" procesą (politologų vadinamą domino

principu), plintantį "ideologinėmis bangomis" iš Vakarų
Europos į kitas pasaulio dalis. Vienpusiškas susikon
centravimas tik į ekonomines arba tik į ideologines
priežastis yra neadekvatus - negali būti grynai "objek
tyvios" arba grynai "subjektyvios" socialinės tikrovės
analizės, todėl nekorektiška užimti vieną iš kraštutinių
pozicijų. Šios iš pirmo žvilgsnio nesuderinamos teori
nės prielaidos ir sudaro tą įtampos lauką, kuris gali būti
suprastas, orientuojantis į socialinės tikrovės faktus ir
kultūrines realybės reikšmes. Anot RBergerio,"... tvir
tinti, kad tam tikri ekonominiai procesai yra vidujai
susiję su atitinkamu sąmonės turiniu, nereiškia, kad
ekonominė bazė būtinai determinuoja sąmonę (kaip
aiškina "vulgarusis marksizmas“), tačiau neleistina ir
priešinga pozicija, kurios laikosi "idealistinės" istorijos
teorijos. Priežastingumas niekada negali būti nuspė
jamas, jis turi būti nustatomas empiriškai."21
Amerikiečių sociologas M.Hechteris, suformulavęs
alternatyvinį funkcionalizmo paradigmai (pavadinęs ją
"difuzine") modelį, kvestionuoja prielaidą, kad besiple
čiantys centro ir periferijos santykiai turėtų baigtis
struktūrine konvergencija (išskyrus, žinoma, pavienius
atvejus). Teritoriniu atžvilgiu netolygi modernizacijos
banga sukuria santykinai išsivysčiusias ir menkiau išsi
vysčiusias grupes. Šio pradinio, atsitiktinio vystymosi
metu išsikristalizuoja netolygus resursų ir valdžios pa
siskirstymas tarp grupių. Geriau įsitvirtinusi grupė sie
kia monopolizuoti ir stabilizuoti savo pranašumus,
stengdamasi įteisinti egzistuojančios stratifikacinės si
stemos institucionalizaciją. Grupė stengiasi reguliuoti
aukštą prestiž ą turinčių socialinių vaidmenų paskirsty
mą taip, kad šie būtų išlaikomi jos nariams, tuo pačiu
metu trukdydama jų siekti individams iš mažiau išsivy
sčiusių grupių. Ši stratifikacinė sistema (Hechterio pa
vadinta kultūriniu darbo pasidalijimu) skatina skirtingų
etninių identifikacijų išsivystymą šiose grupėse. Hechteris išskiria du kultūrinio darbo pasidalijimo esmi
nius parametrus - hierarchijos ir segmentacijos laipsnį:
‘Kultūrinis darbo pasidalijimas yra hierarchinis ta pra
sme, kad grupės čia (šiuo atveju etninės grupės) yra
skirtingai stratifikuotos. Kultūrinis darbo pasidalijimas
yra segmentinis ta prasme, kad etninės grupės yra
aukštai specializuotos profesiniu atžvilgiu. Nors šie du
faktoriai gali būti empiriškai susiję, analitiniu požiūriu
jie yra nepriklausomi vienas nuo kito. Ir hierarchija, ir
segmentacija gali stiprinti etnines susiskaldymo linijas
ir atitinkamai silpninti klasines susiskaldymo linijas po
litinėje sistemoje. Tuo laipsniu, kokiu kultūrinis darbo
pasidalijimas yra hierarchinis, etninių grupių stratifikacija bus maksimizuojama; tuo laipsniu, kokiu jis seg
mentinis, bus maksimizuojama sąveika etninių grupių
viduje. Jei su šiom dviem pagrindinėmis grupės forma
vimosi sąlygomis susidurs etninės grupės, bet ne kla
sės, atitinkamai bus stiprūs ir etniniai konfliktai.“22 Et
ninio solidarumo pasireiškimas yra atsakas j struktūri
nės diskriminacijos pavyzdžių visuomenėje suvokimą.
Todėl klaidinga laikyti jį tradicionalistiniu sentimentu.
Priešingai, toks solidarumas rodo grupės narių, sie
kiančių pakeisti kultūrinį darbo pasidalijimą, aukštą
politinę sąmonę. Hechteris, aiškindamas etninių kon
fliktų atsiradimo ir intensyvėjimo priežastis, sėkmingai
formalizuoja kintančius centro-periferijos santykius ir
nagrinėja juos kaip "grynąją sociacijos formą“ (Simme-

lio formaliosios sociologijos tradicija). Dėmesys sutel
kiamas j ekonomines ir politines sistemas, šių sistemų
poveikį socialinių vaidmenų stratifikacijai ir potencia
lias konflikto sąlygas. Daroma prielaida, kad kolektyvi
niam veiksmui didelę įtaką daro materialinis kontek
stas, kurio subordinacinės struktūros skatina “aiškios"
etninės savimonės formavimąsi. Todėl Hechteris, api
brėždamas etnines grupes, naudojasi ir marksiška
klasės, ir weberiška statuso sąvokomis, pažymėda
mas, jog vien tik ekonominės nelygybės suvokimo
nepakanka kolektyvinio solidarumo išsivystymui: "Kita
gyvybinė sąlyga atsirasti kolektyviniam solidarumui tai pakankama komunikacija tarp išnaudojamos gru
pės narių.“ Pati savaime stratifikacinė subordinacija
tarp centro ir periferijos regionų neskatina etninės sa
vimonės vystymosi, kol jai subjektyviai nepriskiriama
atitinkama socialinė reikšmė. Koncentravimasis tik į
socialinės struktūros kintamąsias yra pernelyg sche
matiškas, tiesmukiškai pereinant prie kultūros proble
mų. Kiek vėliau pats Hechteris prisipažino, jog vidinio
kolonializmo teorijai pernelyg didelę įtaką turėjo
“struktūralistinis mąstymas“: “Struktūrinis aiškinimas
nėra adekvatus visoms analitinių problemų rūšims.
Geriausiu atveju jis atskleidžia, kodėl specifinės gru
pės paklūsta bendroms aplinkybėms ir interesams.
Bet jis mažai naudingas aiškinantis, kaip būtent gru
pės reaguos į šias aplinkybes."23
Anglų filosofas E.Gellneris pernelyg schematišką
socioekonominį aiškinimą praplečia gilesne socialinės
struktūros ir kultūros santykio analize, akcentuodamas
reliatyvų kultūros autonomiškumą ir komunikacijų reik
šmę moderniai visuomenei (skiriamos trys pagrindinės
žmonijos istorijos vystymosi stadijos - ikiagrarinė,
agrarinė ir industrinė). Santykiniu stabilumu pasižy
minčios agrarinės visuomenės, nežiūrint j tai, kokios
jos būtų įvairios savo socialiniais vaidmenimis, yra
"tolerantiškos" giliems, permanentiniams skirtumams
tarp žmonių, tiksliau, šių visuomenės stratų:“... lokalinė
kultūra yra beveik nepastebima. Uždara bendruome
nė paprastai naudojasi kalba, kurios prasmę galima
nustatyti tik apibrėžto konteksto atžvilgiu (...) Trumpai
kalbant, kultūros sėkmingai plinta šiame pasaulyje;
tačiau apskritai jo sąlygos neskatina situacijos, kurią
būtų galima pavadinti kultūriniu imperializmu, t.y. vie
nos ar kitos kultūros pastangomis įsivyrauti ir plečian
tis užpildyti politinį vienetą. Kultūra linkusi sluoksniuotis arba horizontaliai (išskirdama socialines kastas),
arba vertikaliai, apibrėždama mažas lokalines ben
druomenes."24 Tradicinėje visuomenėje struktūra ir
kultūra yra tarpusavyje glaudž iai susijusios. Modernio
je šie ryšiai atskiriami - individas jau nėra susijęs su
savo specifiniu socialiniu vaidmeniu. “Paprastose vi
suomenėse kultūra yra svarbi, bet jos svarba priklauso
nuo to, kiek ji stiprina struktūrą (...) Moderniose visuo
menėse kultūra ne tiek sudaro pagrindą struktūrai,
kiek ją pakeičia.“25 Gellnerio analitinis "socialinės
struktūros" ir "kultūros" lygmenų, dviejų santykinai au
tonomiškų sferų išskyrimas26leidžia atidžiau įsižiūrėti į
subjektyvius ir dinamiškus kultūros fenomeno aspek
tus. Modernaus tautinio identiteto samprata apima
ekspresyvius poslinkius kultūros kom pleksiškum o lin
kme. Tada etnocentriškas ir statiškas “tautos" vaizd i
nys, ištirpęs tradicinės socialines struktūros ir kultūros
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vientisume, virsta įsivaizduojamos praeities, sustabdy
to laiko, 'kolektyviškai patirtų* kančių eksponavimu.
Siaurai apibrėžtas identitetas tampa neadekvačia są
voka, kuria užsispyrusiai bandoma matuoti pakitusias
kultūros dimensijas. Jei lingvistinis homogeniškumas
ir atitinkama solidarumo forma buvo socialinis žmonių
kūrinys, tai ir šiuolaikinė kompleksiškų sąveikų ir dina
miškų lūkesčių sistema, ekspresyvi simbolinių reikšmių
struktūra, visuomenėje atliekanti komunikacijų tarpi
ninko vaidmenį, negali būti aprašoma tradicinių difuzi
nių etninių ryšių sąvokomis. Santykinis socialinės ir
kultūros sistemų autonomiškumas neatmeta jų tarpu
savio priklausomybės ryšių. Teoriniai sprendimai ne
gali ignoruoti sociologinio kompleksiškumo, skirtingų
analizės lygmenų specifikos ir abipusės sąveikos pro
blemų. Kultūros pokyčių fone prasišviečia formalių
struktūrų tinklas, kurį atitinka moderni anonimiškų so
cialinių santykių sistema. Nepajėgiant suprasti sudė
tingų integracinių struktūrų, belieka orientuotis j Gemeinschaft tipo bendruomenės tęstinumą ir homoge
niško solidarumo akcentavimą. Savaime suprantama
ir 'akivaizdi' koreliacija tarp etninės bendruomenės ir
modernios tautos neleidžia išvysti realios šiuolaikinės
visuomenės prigimties. Modernėjančios tautos simbo
lių diferenciacija reiškia, kad romantinio rūmo šešėlyje
ilgai puoselėtas ‘tikrojo lietuviškumo* idealas iš sakra
linio teksto virsta visiems bendrų komunikacinių ryšių
desakralizuotu kontekstu, kuriame skirtingi individai
jaučia vienas kitą solidariame darbo pasidalijimo pro
cese. Vienintelė stabilumo forma socialiniame pasau
lyje yra reliatyvi organizacija. Socialinės vertybės kinta
kartu su individų ir socialinių grupių troškimais bei
lūkesčiais, tapdamos laikinu konsensusu ir nuolat at
naujinama visuomenės sutartimi.
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ŽVILGSNIS į SENOVĖS
PRŪSŲ KERAMIKĄ
Gytis TALMANTAS
Visi Lietuvoje žino apie dingusj gintaro kambarį... Ir labai
nedaugelis žino, kad prieškariniame Karaliaučiuje buvo su
kaupti rytprūsių archeologiniai radiniai. Visi jie taip pat din
go... Tarp tų radinių buvo ir Neringoje rasti gintaro antropo
morfiniai amuletai, įvairūs papuošalai, keramikos dirbiniai ir
kt. Šiandien apie prūsų priešistorinius ir vėlesnių laikų radi
nius galime sužinoti tik iš keleto knygų ir vieno katalogo.
Diduma radinių - indų šukės, bronzos papuošalai. Iš jų formų

galime susidaryti tam tikrą vaizdą apie mūsų gentainių prūsų
vartotus daiktus, grožio pajautimą, suvokti šios tautos kultū
ros lygį tuometinės Europos fone. Išsamesnė medžiaga su
kaupta knygoje "Urgeschichte Ostpreussens" von Dr. Wil
helm Gaerte, Director des Prussia Museums (Königsberg Pr.
1929). Panagrinėję iliustracijas, nesunkiai išskiriame du pa
grindinius indų formų tipus. Vieni indai sunkūs, išpūsta, išdi
dinta apatine dalimi ir lengvesne, grakštesne viršutine. Apati
nės dalies siluetas dažniausiai išgaubtas, išpūstas į išorę, o
viršutinė dalis kontrastuoja apačiai įgaubtu, įlenktu siluetu. Šių
dalių sandūrą dažnai akcentuoja tarytum diržas kietoka briauna. Antrąją grupę sudarytų
visiškai priešingų proporcijų indai: aukštos
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kojos iškelia į viršų išpūstą
sunkų indo tūrį, todėl šie indai
atrodo lengvesni. Tarp šių
grupių - pereinamojo tipo indų
įvairovė. Išorinės jų formos
įgalina gilintis j amžių glūdu
mas, pajausti nuotaiką, aplin
kos dvelksmą - kuo gyveno
prieš daugelį šimtų metų šių
indų kūrėjai.
Pirmiausia
įžvelgiame
žmogų - kūrybinio įkvėpimo
šaltinį. Indo dalys kaip žmogaus: pėda, kojos, pilvas, pečiai,
kaklas, lūpos ir ąsa - rankos. (Beje, visame pasaulyje indo
dalys taip pat vadinamos). Abiejose formų grupėse išreikšta
nelyginant moteriškos, platėjančios į apačią, ir vyriškos, pla
čiais pečiais, figūrų apibendrinta esmė. Nejučiomis persikeliame į kitą humanistinės kultūros lopšį - Graikiją, prisimena
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me jos keramikos gimimo, klestėjimo ir
smukimo istoriją. Keraminiai indai visa
da buvo arti žmogaus gyvenimo ir yra
bešališki savo laiko kultūros lygio liudy
tojai. Graikijos ankstyvojo laikotarpiokeramika rūstoka, pa
prasta, bet "stipri", didinga - įkvėpta. Šiandien pasakytume monumentali, nors primityvoka. Svarbiausia, turi vidinį grožį
- taurumą. Klasikos laikų keramika - grakščių formų, ryškaus
silueto linijų. Matome, kaip analitiškas protas valdo linijų
lenkimo stangrumą, tikrina dalių santykių proporcingumą...
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Piešinys čia laisvas,
techniškas, tobulas,
ritmiškas. Kuriant for
mas ypač paisoma
daikto paskirties. Ai
škios
dominuojan
čios grožio taisyklės
ilgainiui ima kartotis,
praranda betarpišku
mą, įtaigą. Ir kai Alek
sandras Makedonie
tis išplečia valstybę iki
Indijos, pavienis žm o
gus lyg ir netenka val
stybinės svarbos, ima
reikštis nuobodulys, įnoringumas, asmeniniai jausmeliai,
"kiemo interesai."
Deja, prūsų keramika neturėjo istorinio laiko savo formų
išpuoselėjimui, išvystymui. Jos kūrėjai tespėjo įkvėpti balti
škos kultūros aromatą, to įkvėpimo mūsų laikams teliko
šukės. Bet ir tai liudija apie savitos kultūros formavimąsi.
Suprantama, prūsų keramikos techninis lygis daug žeme
snis už antikos. Tačiau ji nenusileidžia įtaigumu, vidiniu gro
žiu, formų raiškiu išbaigtumu, amato meno ir paskirties suvo
kimu. Ją galime gretinti su senąja graikų, Tripolio, kitų senųjų
kultūrų keramika.
Labai įdomu prūsų keramiką lyginti su senąja lietuvių
keramika ar net netolimos praeities puodžių dirbiniais, ku
riuos turime sukaupę muziejuose. Skirstant pagal paskirtį,
dominuoja puodynės, ąsočiai ir dubenys. Skiriasi jie dyd
žiais, yra grakštesni ar masyvesni, tačiau labai didele formų

įvairove nepasižymi. Todėl nustembame pažvelgę į minė
tos knygos prūsų keramikos pavyzdžius. Ąsočių formos
gana įvairios. (Karaliaučiuje leistame Vokiečių-lietuvių kal
bų. .. Milkaus ž odyne jie vadinami "ž ledukais" (nuo žodž io
žiesti), pienpuodžiais.) Tie ąsočiai turi aukštas kojas,
nemažus pilvus, plačius kaklus ir palyginti mažas ąsas,
svorio centras iškeltas aukštai. Jų dugnuose - meistrų ar
dirbtuvių ženklai (I). Galime manyti, kad saviti papročiai ir
įpročiai sąlygojo ir keramikos skirtingas formas. Buvo ir
kitokių ąsotėlių: aukštu kaklu, žemu pilvu. Dažnai šie indai
dvigubomis ąsomis. Jie gana stabilūs, svorio centras
apačioje (II).
I
Labai įvairios dubenėlių formos. Daugiausia jų -10-12
cm diametro. Jie grakštūs, jaukūs, "minkšto" silueto, pa
togūs rankai. Gal iš jų buvo geriama - kaip mes šiandien
arbatą? Gal jie buvo susiję su ritualais, nes gausi orna
mentinė puošyba, o gal šitaip puošta kasdienybė? (III).
Dubenėlių formą paįvairino maži švelnūs iškilimai,
išaugę iš indo tūrio, tarsi ąselių užuomazgos. Dažnai
matomi ir nedideli apskriti įspaudai, lyg tam, kad patogiau
būtų paimti. Be ornamentinio piešinio, čia kalba šviesa,
šešėlis, forma. Tai teikia ne vien įvairovės, - byloja apie
žmonių išvystytą lytėjimą.
Išraiškingesnio silueto indai puošmenų daug neturi. Orna
mentą dažniausiai sudaro linijos (vingiuotos, laužytos, susi
kertančios), įstrižiniai dryžiai, taip pat taškeliai, taškelių juo
stos bei brūkšnelių ir taškelių įvairūs deriniai. (IV).
Stebina gebėjimas įvairuoti tą patį modulį, išsaugant for
mos paprastumą ir jaukumą. Ypač patrauklūs dideli dubenys
(V). Visur jaučiamos molio savybės - paslankumas, plasti
škumas, trapumas, šiltumas ir grublėtumas. (Indai, kuriuose
buvo verdamas maistas, visada buvo daromi iš molio ir
grūsto akmens mišinio, jie atrodo grubūs, šiurkštūs). Atskirai
reikėtų paminėti urnas - išsiskiriančias formos saikingumu,
griežtumu (VI). Tačiau ir čia matome didelę formų įvairovę,
įspūdingai atrodo urnos, lyg ir suvožtos iš dviejų dubenų.
Daugybė sukibusių ąsų sudaro tarsi ornamentą. Urnos puo
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štos kaip kiti indai, tačiau ant jų ret
karčiais vaizduojamas ir žmogus.
Urnose arba jų dangčiuose matome
net "langelius", "dureles", gal kaip
name: matyt, dūšelei įeiti, išeiti. (Be
sidominčiam veidinėmis urnomis
galima nurodyti kitą knygą. Die
Pommerellischen
Gesi
chtsurnen von Dr. G.Berendt. (Königs. Bergreferendar, Docent der Geologie an
der Alberlus-Universität n.
Geologe der König!, phys. -
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Ökon. Gesellschaft zu Königsberg) König
sberg 1872 in Commission bei W.Koch.)
Atskirą indų grupę sudaro taures prime
nančios vazelės. Šiandien sunku pasakyti,
kam jos galėjo būti naudojamos, bet nuo
kitų skiriasi pasigėrėtinu grakštumu. Grak
štumo įspūdį sukelia aukštos kojelės, jau
triai modeliuojamas tūris, siluetas (VII).
Dar yra ypatingai mažų puodelių iš Klai
pėdos apskrities (VIII. Pirmojo aukštis - 5
cm, apskritimas - 5,6 cm).
Pabandžiau pažvelgti į prūsų kultūrą tik
per menką jos atšvaitą, kurį šukių, piešinių
ant jų pavidalu mums išsaugojo istorija. Ak
centavau tik formos pojūtį. Siekiau sužadinti
susidomėjimą pratęsimo neturėjusiu savitu
Europos dvasios kultūros židiniu. Pradėtą
lyginimą su antika tektų užbaigti tokiomis
mintimis: kaip Egėjo kultūra užgeso, ne
daug tepaveikus graikų meną, taip maža
mes, lietuviai, tesugebėjom paimti iš visus
baltus pralenkusios Prūsijos, dvasios turtais
praturtinusios tuos, kurie ją sunaikino...

ARKLYS TOTEMINIS GYVŪNAS?
Bronislava KERBELYTĖ
Lietuvių mitologinė sakmė apie tai, kaip medžio
tojas tykojęs vilkų prie negyvo arklio ir buvo mirtinai
išgąsdintas, J.Balio "Lietuvių pasakojamosios tauto
sakos motyvų kataloge" pavadinta "Velnias dvėseno
je" ir priskirta poskyriui "Velnias". N.Vėlius šią sakmę
irgi naudoja velnio požymiams apibūdinti. Keliuose
sakmės variantuose velnias iš tikrųjų minimas, todėl
reikia išsiaiškinti, koks šio personažo vaidmuo kūriniostruktūroje.
Žodžiais iš konkretaus teksto aprašysime šios sak
mės struktūrą (pasirenkame variantą, kuriame siu
žetą sudaro vienas elementarus siužetas ir kuriame
minima piktoji dvasia):
Pradinė situacija: Medžiotojas papjauna arki j ir
padeda jį prie jaujos (vilkams privilioti).
Svarbiausia akcija: Medžiotojas jaujoje tyko vil
ko, kuris turėtų ateiti ėsti papjauto arklio. Negyvas
arklys atsikelia ir verž iasi į jaują.
Rezultatas: Medžiotojas iš išgąsčio miršta.
Teiginys: "Pikta dvasia buvo įlindusi į dvėseną".
Sakmės siužetas turi būtinus minimaliai išplėtoto
elementaraus siužeto struktūrinius elementus: pra
dinę situaciją, svarbiausią akciją ir rezultatą. Pabai
gos teiginys siužeto struktūrai nepriklauso ir tekste
nebūtinas. Šis teiginys rodo, kaip įvykį suvokia patei
kėjas (beje, tokius paaiškinimus dažnai išprovokuoja
tautosakos rinkėjai). Šios sakmės žinomi 29 varian
tai, bet tik 5 iš jų pabaigoje sakoma, jog tai buvęs
velnias ar piktoji dvasia. Taigi, apibūdinant velnio
vaizdinį, šią sakmę nederėtų naudoti.
Elementaraus siužeto struktūros ašis ir semanti
nis branduolys yra svarbiausia akcija. Jos pobūdį le
mia žmogaus veiksmai: jie sukelia mitinės būtybės
reakciją ir sąlygoja susidūrimo rezultatą. Aprašyto
elementaraus siužeto herojus yra žmogus, o antipo
du laikysime mitinę būtybę - negyvą arklį. Elementa
rus siužetas baigiasi herojaus mirtimi, todėl reikia
ieškoti pralaimėjimo priežasties - neteisingo poel
gio. Visuose 29 variantuose sakoma, kad žmogus
tykojęs vilkų; viename variante medž iotojas pamatęs
lapę ir šovęs. Paprastai kūriniuose beveik nekinta tie
elementai ar net smulkios detalės, kurios yra svarbios
jų semantikai. Todėl medžioklę laikysime ne buitiniu
įvykio fonu, o herojaus veiksmu, sukėlusiu antipodo
pyktį. Reikia išsiaiškinti, ar žmogus nepažeidė kokio
nors medžioklės papročio. Šešiuose sakmės varian
tuose nusakomas įvykio laikas: žmogus išėjęs med

žioti Kūčių naktį/pavalgęs Trijų Karalių kūčias.
Draudimas medžioti per Kūčias minimas dauge
lyje lieuvių papročių aprašymų. Bausmė už medž lo
jimą per Kūčias / Kalėdas ir kai kurias kitas kalendo
rines šventes bei maldai skirtą laiką vaizduojama ir
kitose lietuvių mitologinėse sakmėse. Pavyzdž iui, sa
koma, kad kiškis veržiasi į jaują, kurioje tyko med
žiotojas / žmogų vejasi pulkas kiškių / žmogus susi
žeidžia ir pan.
Remdamiesi šiais faktais, rekonstruojame įvykio
laiką- Kūčių naktįar kitąšventę, kurios metu papro
čiai draudžia medžioti. Tokiu atveju elementaraus
siužeto struktūroje numanoma dar viena akcija:
Liepimo akcija: (Per Kūčias / Kalėdas / Tris Kara
lius žmonėms draudžiama medžioti.)
Liepimo akcija būna tik tuose elementariuose siu
žetuose, kur antipodas išbando herojų. Neįvykdęs
išbandymo herojus paprastai netenka gyvybės arba
kaip nors kitaip nubaudžiamas. Išbandytojas liepia
herojui ką nors padaryti arba ištverti ko nors nepa
darius. Analizuojamoje sakmėje liepimą nemedžioti
per šventę pasako ne antipodas: ž mogus pats privalo
žinoti paprotį.
Taigi sakmės elementaraus siužeto herojus pasiel
gia neteisingai, nes neištveria nemedžiojęs. Taip jis
demonstruoja, kad nesilaiko nustatyto papročio.
Išbandymo neišlaikiusį herojų antipodas nori nubau
sti.
Nekelia abejonių, kad senovėje ši sakmė vaizdin
gai skatino per tam tikras šventes nemedžioti. Kai
veiksmo laikas nekonkretus, kūrinio semantika šiek
tiek kinta: atsiranda suvokimas, kad negyvas arklys
yra pavojingas ir kad nedera prie jo priartėti. Šitaip
interpretuojama tik žmogaus veiksmais besiskirianti
sakmė: žmogus ką nors dirba ar net meldžiasi prie
neuž kasto negyvo arklio, o šis atsikelia ir puola ž mogų. Tokia samprata atsispindi ir lietuvių bei slavų
sakmėse, kuriose sakoma, kad mergina paspiria ar
klio galvą / arklio griaučius ir pakviečia į patalkį /
kartu dirbti - arklio galva ar griaučiai ateina ir ima
šokdinti / reikalauja darbo. Samprata, jog reikia ven
gti kontaktų su negyvu arkliu, ko gero, veikė anali
zuojamą siužetą: dalyje variantų prijungiamas antras
elementarus siužetas, kuriame vaizduojamas žmo
gaus išsigelbėjimas (antipodas suvokiamas ne kaip
išbandytojas, kurio sprendimui reikia paklusti, o kaip
kito pasaulio būtybė). Kai pasidarė nebeaišku, kaip
galėjo atsikelti arklio griaučiai, tekstuose atsirado
teiginiai apie įlindusį į dvėseną velnią.
Dabar patikrinkime sakmės semantikos rekon
strukciją ir kartu pabandykime išsiaiškinti, kodėl pa
pročio pažeidėją baudžia negyvas arklys. Pasistenki
me surasti arklį ar jo kūno dalį išbandytojo vaidme
nyje. Pirmiausia pateiksime sakmę, labai panašią į
analizuojamą: moteris šeštadienio vakare labai ilgai
verpia (ji "įverpia" į sekmadienį, kai dirbti draudžia
ma); jai beverpiant, į trobą ima veržtis kumelė /ku
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melės kaulai ir liepia eiti gulti / liepia daugiau taip
nebedaryti. Kumelės galva / kumelės kaukolė būna
antipodo vaidmenyje tuose lietuvių ir slavų kai kurių
stebuklinių pasakų elementariuose siužetuose, kur
vaizduojami jaunuolių ar merginų išbandymai. Pa
vyzdžiui, arklio galva (variantuose - mirusio žmo
gaus galva) liepia ją prižiūrėti - pasodinti, pavalgy
dinti, nuprausti. Podukra ar jauniausias brolis gerai
prižiūri arklio galvą ir apdovanojamas, o pamotės
duktė prižiūri blogai ir nubaudžiama.
Pasakų elementarių siužetų apie jaunimo išban
dymus antipodai paprastai būna genties vyresnieji
(senis, senė, ponia, teta, krikšto motina, kūma), to
teminiai gyvūnai (meška, vilkas, gyvatė, žaltys ir kt.),
dievybės (Dievas, Marija). Tokie elementarūs siuže
tai yra susiję su senoviniais iniciacijos papročiais.
Manoma, kad jaunuolius "egzaminuodavo" žmonės,
persirengę toteminiais gyvūnais. Šią išvadą paremia,
pavyzdžiui, čekų pasaka. Mergina eina pas savo kū
m ą/ krikšto motiną, pasižiūri pro jos trobos langą ir
mato, kad jos kūma su arklio galva. Mergina turi
papasakoti, ką matė eidama, t.y. kūma su arklio galva
ją išbando.
Arklys išbandytojo vaidmenyje pasitaiko ir kituo
se lietuvių bei kitų tautų kūriniuose. Pastebėjome ir
dar vieną svarbų dalyką: su negyvu arkliu reikalauta
elgtis taip pat, kaip ir su mirusiu žmogumi, t.y. pro
tėviu. Šie pasakų ir sakmių duomenys leidž ia manyti,
kad lietuviai ir kai kurie kiti indoeuropiečiai arklį ne
tik ypatingai gerbė, bet ir la;kė toteminiu gyvūnu genties tolimu protėviu.
Taip pasidaro suprantamesnis XIX a. viduryje
A.Baranausko užrašytas teiginys, jog "Anykščių pa
rapijoj žmonės kuino galvą ant pečiaus laikydvo dėl
apsigynimo nuo ligų". Zarasų ir Rokiškio rajonuose
XX a. užrašyti dar trys panašūs pasakojimai. Juose
stebimasi žmonėmis, kurie kumelės kiaušą laiko už
stalėje ar papečėje. Viename sakoma, kad žentas
išmetęs kiaušą, ir tuoj pat išdvėsusios avys. Uošvė
suradusi kiaušą ir vėl padėjusi užstalėje. Iš pasakoji
mų matyti, kad arklio galva buvo kaip magiška apsau
ginė priemonė ar fetišas. Ji laikyta prie židinio arba
prie stalo - vietose, kurios geriausiai reprezentuoja
žmogaus būstą ir buvo laikomos garbingomis. Taigi
ir šie pasakojimai rodo buvus arklio kultą.
Lietuvių ir kitų tautų pasakose ž irgas daž nai būna
herojaus artimasis, padedantis įvykdyti sunkias už
duotis, įspėjantis apie pavojų ar patariantis. Žirgas
čia elgiasi taip pat, kaip ir kiti gyvūnai: jis atsidėkoja
už suteiktąpagalbą arba tęsi ž odį, kurįdavė herojaus
pagautas. Žirgas labai dažnai poetizuojamas lietuvių
liaudies dainose. Dainose jis - ištikimas jaunuolio
bičiulis, jo neatskiriama dalis. Neretas dainose ir
žirgo simbolis. Bet šiuos pasakų ar dainų žirgus var
gu ar galima sieti su žirgo - toteminio gyvūno sam
prata.
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Arklys, žirgas, eržilas,
kumelys, kumelė,
ašva, ašvienis
Šių žodžių reikšmės ir kilmė
Jonas KLIMAVIČIUS
Pradžioje buvo žodis, paskui pasaulis. Bet žmonių
gyvenime - pirma pasaulis, paskui pavadinimai. Mes indoeuropiečiai, pradėkime nuo tų laikų. Indoeuropie
čių pradžios arklio pavadinimas tiksliai nežinomas, tik
jo rekonstrukcija. Lietuvių kalba jai pateikia senžodį
ašva "kumelė", žinomą tik iš K Sirvydo, J. Brodovskio, P.
Ruigio, K Milkaus, F. Neselmano žodynų. F. Kuršaitis jį
įsideda į žodyną kaip žinomą iš kitų žodynų, bet negir
dėtą iš žmonių. Vadinasi, prieš pustrečio šimto metų
žodis dar buvo gyvas, prieš šimtą metų - jau miręs. J.
Bretkūno biblijoje vartotas variantas ešvh. Gyvi vandenvardž iai Ašva, Ašvija, Ašvinė. Žemaičiai indoeuropiečių
senovės arklio pavadinimą liudija gyvu žodžiu ašvienis
(ašvienys) "darbinis arklys". Broliai latviai neturi ko liu
dyti, išskyrus ežero vardąylsva ir kitus panašius vietovar
džius. Iš mirštančių prūsų užrašytas žodis aswinan (plg.
aswinan dadan "kumelės pienas"); jų žemėje būta upių ir
ež erų vardųAsswene, Asswin, Assuenus, liudijančių didelį
paveldą iš indoeuropiečių protėvynės laikų. Slavų pasau
lyje tvyro užmaršties tyla, žemės kalba byloja tik baltų
ten palikti vandenvardžiai Osva, Osveja ir kt. Germanai
liudija savo prokalbės konservatorių islandų žodžiu ior,
šen. anglų eoh, mirusių gotų žodžiu aihvatundi "dygliuo
tas krūmas, erškėtis" - tai (v)ašok(š)lių, dabar turinčiu
reikšmę "serbentai", senovėje - "arklių (ašvų) mėgstami
krūmai" gentainis (avių mėgstamą pašarą mums pasako
žodis avietė). Kadaise platus keltų pasaulis atsišaukia
šen. airių žodžiu ech- ir kimrų ebol- "kumeliukas"; pėd
sakų likę galų žemėje. Daugiau byloja pietų kraštai, ž i
noma, ne gyvosios, o protėvių kalbos: šen. indų ašva-,
avestos aspa, šen. persų asa-, į Centrinę Aziją nusidangi
nusių ir ten uigurų nutautintų tocharų A yuk, B yubve,
šen. graikų hippos, tarm. ikkos, lotynų eąuus "arklys". Iš
šitų istorijos išsaugotų palikuonių rekonstruojamas in
doeuropiečių prožodis ekuo-s.
Lingvistinė paleontologija keltų klausimą, kada atsi
rado tas prožodis - indoeuropiečių rojuje, kur užteko
gamtos vaisių, ar aštuntosios dienos vargo gyvenime, kai
reikėjo manytis iš savo prakaito ir proto? Kitaip tariant,
ar tas prož odis buvo duotas laukiniam, ar medž iojamam,
ar jaukinamam, jau auginamam arkliui? Gyvulio pavadi
nimas dar nerodo, kad jis jau auginamas. Nors ir nenei
gia, bet auginimą tikrai liudija tik gyvulininkystės kulti
vavimo žodž iai. Tokie šiuo atveju būtųjoti,žaboti, žąslai,
balnas, pentinai ir pan., kitais atvejais - melžti, sviestas
(pienas - ne, nes visi esame žinduoliai),piemuo, vilnos ir
kt. Bet čia kyla kitų sunkumų, kurių svarbiausias - ž odž ių
reikšmių neatspėjamas kitimas tolimiausioje praeityje.
Antra vertus, to prož odž io likusių palikuonių etimo
loginis sugretinimas dar nėra visas jo paties kilmės išai

škinimas. Tėbėra neaiškus jo motyvavimas, daryba, gra
matika. Spėjimų būta įvairių. F. Kuršaitis iod\ašva sieja
su ašutai, tokios nuomonės buvo ir F. Špechtas, ją remtų
ir latvių aški "ašutai", aste "uodega".Kad ašutai siejami su
šen. slavų osutu "dagys" (tos pačios kilmės ir ašaka, aštrus,
ašmenys, net akmuo), neturėtų būti neigimas. Ašvos sie
jimą su ašutais tipologiškai turėtų remti arklio keteros
siejimas su rusų ščetj, ščetina "šeriai". Tipologinio pa
našumo būtų ir su šerno etimologija, irgi gaubiama neti
krumo. A. Fikas žodį šernas giminiuoja su šeriai (ir šer
tis). E. Frenkelis A. Fiko etimologijos net nemini, nors
pats nieko patikimo nesako. O. TYubačiovas A. Fiko
aiškinimą remia tipologinėmis semantinėmis paralelė
mis: slovakų ošipina "kiaulė": šip "dyglys"; vengrų sertes
"kiaulė": serte "šeriai". A. Fiko ir O. TYubačiovo nuomonę
palaiko A. Sabaliauskas.
Thigi patikimiausia manyti, kad indoeuropiečių arklio
pavadinimo motyvacija bus buvusi "ašutais apžėlęs". Šitai
(o ir kitas aiškinimas, remiamas *dku- "greitas") leistų
manyti, kad tas prožodis galėjo atsirasti, kai arklys dar
buvo laukinis. O ką reikštų iš indoeuropiečių prokalbės
*ekuo-s* H. Pederseno (ir E. Frenkelio) vedamas armėnų
asilo pavadinimas ėš (kilmininkas išoy)? Gal dar tuos
laikus, kai žmogui nebuvo svarbus arklio ir asilo skirtu
mas? Nedrąsu net spėti.
Galima drąsiai manyti, kad tas prožodis tiko ir erž ilui,
ir kumelei vadinti. Tik pradėjus arklius auginti ir veisti,
lytinis pavadinimų skirtumas pasidarė reikalingas. Ašva
žinoma reikšme "kumelė”, bet seniau galėjo būti kitaip.
Vėl peršasi žodžio šernas paralelė - žinomas jo variantas
šėma (žemaičiai ir šiauriniai vakarų aukštaičiai) nėra
"šerne", o belytis pavadinimas.
Thigi kas buvo ašvos patinas? Ašvienis? Vargu. Grei
čiausia ašvienis yra vėlesnis darinys, gal turėjęs porai
kumelės pavadinimą ašviena, žinomą tik iš S.B. Chilin
skio biblijos (net nepatekusį į akademinį žodyną). Ar A.
Juškos ašvienė tikras žodis, ar jo paties sudarytas pagal
ašvienio analogiją? Žinoma, tai daliniai klausimai. Kada
nors turėjo būti porinis bendrašaknis pavadinimas, kaip
kad sanskrito dsvah ir ašva, lotynų eąuus ir eąua.Bet
mūsų rašto paminklai šito jau nerodo. Liudydami dar
esant ašva, mūsų senieji žodynai liudija jau ir visus kitus
straipsnio antraštėje minimus arklio pavadinimus.
Jau raštijos aušroje turime kelias lytinių pavadinimų
poras įvairiuose lietuvių kalbos arealuose: 1) eržilas ašvh ( Kaip eržilas žvengia visų ešvų. J. Bretkūno biblija);
2) erž ilas - kumelė*, 3) ž'irgas - kumelė; 4) kumelys - kumelė;
5) iš dalies net arklys - kumelė. Tingi po ašvos turime tik
vieną patelės pavadinimą kumelė ir kelis patino pavadi
nimus - kumelys, eržilas, žirgas; yra dar ir drigantas, iš
inercijos laikomas polonizmu, bet slavų kalbų medžiaga
neetimologizuojamas (J. Zubatas ir H. Petersonas jį lai
ko lietuvišku). Porų variantų gal būta ir daugiau, bent su
ašva: ašva - kumelys, ašva - žirgas ir pan. Labiausiai rūpi
pirminis. Kad ašvą pakeitė kumelė, dar nėra įrodymas,
kad seniausia pora būtų kumelys - kumelė. Bent jau kitos
baltų kalbos su tokia pat vėlyva raštija tokiam teiginiui
medž iagos neduoda, ji net skirtinga: prūsų erž ilas - sirgis,
kumelė - kaywe; latvių atitinkamai erzelis, ret. kumelį lįeve "kumelė"; kumetis ir kumelice - "kumelinga kumelė",
kumejmate - "žindama kumelė" (o žirgs - "paprastas ar
klys", kumejš - ir "gražus arklys", kumelinį - dainų "žirge
lis"). Ihigi prūsų ir latvių kumelės pavadinimas kitoks.
Bet negalima teigti, kad pr. kaywe ir latv. fęeve būtų
senesni už liet. kumelė: jų ryšys su liet. kėvė "kuinas" ir jų

kilmė labai neaiški.
Nors pirminė pora neaiški, pradėkime nuo kumelės.
Thm yra nemenka priežastis. K. Sirvydo žodyne klacza,
eąua verčiama pirma kumelė, paskui ašva, o P. Ruigio ir
K. Milkaus žodynuose daromas skirtumas: ašva tai
didžioji, didžiųjų veislės, veislinė kumelė. Thd ar nebus
pavadinimo pasikeitimas lemtas paskirties? Apskritai
kumelės ir kumelio reikšmių motyvacija, pirmykštis san
tykis neaiškus. J. Pokornas manė, kad kumelys reiškęs
"arklį", o kumelė "kastruotą arklį"! Jis rėmėsi slav. komolu (: rus. komotyj) "beragis, baužas" (t.y. apipjausty
tas). Yra duomenų manyti, kad pirmykštė reikšmė galėjo
būti kitokia - "jauniklis", t.y. "mažas arklys, maža kumelė"
(beje, kūme yra atgalinis darinys iš kumelė, plg. aras,
barsas, gegė). Tildą būtų suprantama ašvos reikšmė "dide
lė, veislinė (gal net melžiama) kumelė". Tbkią pirmykštę
reikšmę rodytų skr. kumards "vaikas, berniukas, jaunikai
tis; sūnus; princas", kuman "mergaitė; duktė, gr. skymnos
"berniukas", slav. kumetį, liet. kumetis (nebūtinai slaviz
mas). Semantinė paralelė yra rus. žerebec "eržilas" gen
tainiai šen. ind. garbhas "embrionas", gr. brephos "kūdi
kis". Šita sąsaja neturėtų stebinti, ji remiasi reikšmės
invariantu, kurį rodo giminiški žodžiai kamienas, kam 
blys, kamuolys, kamanos (kad kamanų būta medinių, gra
žiai parodė K.Būga, remdamasis posakiu kamanomis
žaboti, t.y. į nasrus sprausti žabą, ir latv. kamanas "rogės",
t.y. "kamienai su šaknimis tarsi ragai", ir jos sinonimu
sakas, t.y. "šakos"). Tbdėl visai nenuostabi ir kamanės,
prus. camus "vabzdys", rus. komar "uodas", čmelj "karna
nė", vok. Hummel "kamanė" giminystė.
Artimiausi kumelio, kumelės giminaičiai, be minėtų
latvių kalbos žodžių,yrapr. camnet "arklys", vus.komon],
konj, "arklys; žirgas",kobyla "kumelė", vok.Hammel "(ka
struotas) avinas", Hummel "bulius". Ne visi dėl šių (ir dar
daugybės kitų) žodžių giminystės sutaria. Ir sutarus jų
nebūtų galima laikyti baltų, slavų ir germanų bendrybe:
šaknies balsiai, ypač skirtinga daryba, reikšmių įvairavimas rodytų savarankišką lygiagrečią raidą. Bet reikšmių
"eržilas", "bulius", "avinas", taigi "patinas", gretybė įsidė
mėtina. Panašiai buvę ir žirgui.
Kad žirgas dabar "gražus, išeiginis, jojamasis arklys"
bus reiškęs "eržilas", pr. sirgis reikšmė "eržilas" gal dar
negarantuotų, ypač, kad latv. žirgs paprastas "arklys".
Negarantuotų ir žirgo reikšmė "eržilas", žinoma ir lietu
vių kalboje (Dieveniškės, TYakai). Nors tai jau daug sako.
Gal lemiamas argumentas yra žirgo paskolinimas suo
miams ir estams. Apskritai baltizmai dabartinėje suomių
literatūrinėje kalboje sudaro 1,1 procento. Iš visų savo
kaimynų baltai didžiausią poveikį padarę finams (ir sla
vams, bet kitokį, daugiau substratinį), lietuviai iš jų gavę
mažai (burė, laivas, asiūklis, kadagys), daugiau latviai (iki
500 žodžių); iš germanų senaisiais laikais lietuviai tepasiskolinę, K. Būgos nuomone, vos 11 (tikrai - 7), vėliau
(IX-XI a.) iš rusų - 12 prekybos žodžių. Ir finai iš nieko
nėra patyrę tokio didžiulio poveikio. Antai iš gana gausių
iš visų kaimynų skolintų giminystės terminų visose Pabal
tijo finų kalbose yra įsigalėję tik du, ir abudu baltizmai sesuo ir duktė (suom. sisar, sisar ir tytar, ėst. sos ar, sohar
ir ditar). Kad finų dukterys vadinamos baltišku vardu, tai
jų motinos turėjo būti baltės (austės). Finų santuokinės
giminystės terminų sistemoje yra tik vienas senas skoli
nys, ir jis baltizmas - marti (suom. morsian, morsio, ėst.
morsja, karei, moršien, vepsų murzoin; taip pat lapių
moarsse). Ne tik aistės buvo finų marčios, bet ir aisčiai
buvo finų žentai - suom. nuode "svainis" buvo "finės sesers
-

-

-

-
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vyras aistis”: liet. žentas , latv. znots ”žentas”; "svainis”.
Visa tai vyko, anot K. Būgos, prieš Aleksandro Didžiojo
(Makedoniečio) gadynę (apie pustrečio tūkstančio me
tų), t.y. prieš baltų prokalbės skilimą. Tkda žirgas turėjo
reikšti ne "eržilas", o greičiausiai "kumelių ir karvių pati
nas". Tki liudija jo skolinimas - suom. karka, ėst. harg
reiškia "jautis, bulius" (bulius-ir pull). Šitą mintį remia ir
isl. gractungr "bulius" (gratir "nekastruotas"). Kuilys, ožys
ir avinas (vadinasi, mažieji?) yra tekis, tekys, tekinis, tik J.
Bretkūno biblijoje - ir bulius (latv. te/ęis, tekulis - "avinas").
Tekio ir etimologija galėtų praversti žirgo etimologijai.
Tekis siejamas su tekėti "bėgti", bet, manding, nejudėjimo
veiksmą, greitumą turint omenyje, o rują, rujojimąsi.
Įprasta žirgą sieti su žirgti, žergti, taigi būtų "greitai bė
gantis". Tbkiam aiškinimui yra daug paralelių - rus. kilu
sia, ček. klisna "kumelė": got. hlaupan, vok. laufen "bėgti";
vok. Ross "žirgas" angį. horse "arklys; žirgas": indoeuro
piečių "(s)ker- "šokti". T&igi gal žirgo siejimą su žergti,
žirgti reikėtų kreipti nuo "greitai bėgantis" panašia kaip
tekio prasme. Tkda ir J. Mikolos siejimas su lot. grex
"banda, kaimenė" gal įgautų prasmę.
Vis dėlto galima pritarti E. Frenkelio žodyno išvadai:
"Etymologie umstritten" (etimologija ginčijama). Ir tai
dar n e visa žirgo mįslė. Latvių kalbininkas orientalistas ir
baltistas, tautosakininkas Peteris Šmitas 1927 m. yra pa
stebėjęs žirgo panašumą su atitinkamais Altajaus kalbų
žodžiais. Tiesa, jis rašo, kad jam tik anksčiau atrodę, jog
žirgas esąs pasiskolintas iš kalmukų ažirga "eržilas", bet
paskui pasirodę, kad kalmukų žodis palyginti naujas,
kilęs iš mongolų adžirga, o šis iš adirga - sudurtinis žodis
iš at "arklys" ir irge "patinas". Tkigi sutapimas su žirgu
atsitiktinis. Bet 1970 m. Paryžiuje karaimas Simonas
Šyšmanas vėl kelia tą patį klausimą ir jau tiesiai laiko
žirgą skoliniu iš mongolų ažirga "erž ilas", tai aiškindamas
lietuvių ir mongolų kontaktais apie XIV a. Jis nežino,
kad tada jau bent penkiolika šimtmečių lietuviai turėjo
savą žod [žirgas. Vis dėlto įdomu.
Eržilas (variantai arž ilas, erž alas, erž elas, eržilis, erž fo
kas; ergis "jaunas eržilas") yra baltų žodis (: latv. erzelis) ,
bet etimologinių sąsajų turi daugelyje kalbų - vid. air.
uirgge "tęstis; penis", vid. vok. aukšt. geile "tęstis", av.a/az/
"testes; scrotum", gr. orchis "tęstis", arm. orji-k "testes",
orji "nekastruotas", alb. herdhe "tęstis". Žodžio motyva
ciją nusako eržti "žvengti; zvimbti", erškus, arškus "piktas;
smarkus, karštas (ir apie eržilą)", eržus, aržus "smarkus,
karštas; gašlus" ir kt.
Žodis arklys aiškiausiai siejasi su arti (tarmėse yra
artuvas, net akėtuvas). Panašų žodį turėjo prūsai - arwaykis "kumelaitis". Prie šios giminės gal prildauso ir rus.
orj "žirgas". Būdinga, kad su arti siejasi ir pr. arrien "javai",
liet. aruodas. A Sabaliauskas teigia, kad arklys atsiradęs
kaip būdvardis: arklys žirgas+arklys. Labai įtikima. Gal ir
kitų arklio pavadinimų kaita galėjo vykti panašiai.

Bendriausios išvados:
1. Lietuvių kalba vos ne vienintelė išlaikė seniausią indoeuro
piečių arklio pavadinimą - nepakeistą ašva, jo vedinį ašvienis.
Graikai tebevartoja ippos, nors pirmenybę turi alogo.
2. Visi pagrindiniai arklio pavadinimai yra savi, neskolinti.
Skolinta kitoms kalboms.
Išvados mums palankios - esame ištikimi ir garbingi gyvi
indoeuropiečių paveldėtojai ir tradicijų tęsėjai. Kalbos duomenys
patvirtina žirgo kulto senumą, raitelių ir artojų tautos garbingą
praeitį.
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KAIMO IR SENIŪNIJOS
KUOPA
Venantas MAČIEKUS

1. Pavadinimas
Žmonių sueigos mūsų dienas pasiekė iš labai tolimų
pirmykštės bendruomeninės santvarkos laikų. Sueigose
savo gyvybinius reikalus sprendė gimininė bendruomenė,
vėliau Lietuvoje išjos išsirutuliojusi teritorinė žemės ben
druomenė - l a u k a s . Lauką sudarė atskiri ūkiai, turėję
dirbamos žemės nuosavybę, bet bendrai valdę kitas naud
menas (pievas, miškus, vandenis).1 Laukai dažnai minimi
kryžiuočių karo kelių į Lietuvą aprašymuose.2 Žinoma,
kad jau XIV a. laukininkų sueiga buvo vadinama k u o p a ,
veikė kuopos teismas.3 Valakų reformos metu (XVI a.)
valstiečius sukėlus į gatvinius kaimuę, į juos persikėlė ir
kuopų tradicija. Kuopa kaip kaimo sueiga, šaukiama kai
mo reikalams aptarti, vienkiemiais neišsiskirsčiusiuose
Lietuvos kaimuose daugiau ar maž iau išliko iki pat priver
stinės kolektyvizacijos. Be to, iki Pirmojo pasaulinio karo
ir Lietuvos Respublikoje atskirų kaimų, grupės kaimų ar
visos seniūnijos kuopas įvairių prievolių vykdymui ir ki
tiems valdiškiems reikalams aptarti šaukė seniūnai.
Nors iš priešistorinių laikų atkeliavusi kuopa beveik
pasiekė mūsų dienas, bet savo vardą tik kai kur teišsaugojo. Akademiniame "Lietuvių kalbos žodyne" pateikta žod
žio "kuopa" vartojimopavyzdžių iš Ėriškių apylinkių Auk
štaitijoje, Daukšių ir Šunskų - Suvalkijoje bei Liškiavos Dzūkijoje4. Autoriaus archyve yra duomenų apie termino
"kuopa" vartojimą Lazdijų raj. Seirijų apylinkėse, apie
Šimonis (Kupiškio raj.) bei Ignalinos rajone (pavyzdžiui,
Tverečiaus apylinkių Mėčionių k. senukai prisimena:
"sueina sekmadienį kuopon, susėdę tariasi"5). Rodūnios
apylinkių (Baltarusija) lietuviai vietoje "kuopos" vartoja
kitą, prasme tapatų ž o d į- " d r a u g e ’, pavyzdžiui: "eisim
draugėn, pasikalbėsim - reikia piemenį avims samdyti”
(Rodūnios apyl., Vigonių k.).6
Rusijos imperijos valdymo metais (1795-1815) dėl rusų
kalbos įtakos kaimų ir seniūnų kuopos visuotinai imtos
vadinti s k o d a i s (iš rusų schod - sueiga). Rytinių Lietuvos
pakraščių (Zarasų, Ignalinos, Švenčionių) lietuviai dėl
nuolatinių kontaktų su rusų ir baltarusių kalbomis net
nepakeičia šio žodžio fonetikos, taria tiesiog "schodas”.
Skolinys beveik nepaplito Suvalkijoje (to negalima pasa
kyti apie dzūkiškąją Suvalkijos dalį). Dėl lenkų kalbos
įtakos Pelesos7 (Baltarusija) apylinkių lietuviai kaimo
kuopas vadino z a b r a n i a (iš lenkų zebranie - susirinki
mas), o Punsko, Seinų8 (Lenkija) lietuviai ir dabar taip
tebevadina. Thip ar panašiai (pavyzdž iui, zabranija) kaimo
kuopas vadino ir namuose lenkiškai kalbantys Vidurio
Lietuvos bajorkaimių gyventojai.9
Suvalkijoje (taip pat ir dzūkiškojoje jos dalyje) kaimo
ir seniūnijos kuopoms apibūdinti visuotinai buvo vartoja
mas k r i v ū l ė s,terminas. Žinomos net trys šio termino
formos: k r i v u i 1ė (k r i v u i 1 ė), k r i v h 1 ė, kr i v i Tl ė .
Remiantis akademiniu "Lietuvių kalbos žodynu"10 ir au-

toriaus turima medžiaga, galima pabandyti nors apytikriai
nusakyti jų paplitimo sritis. "Krivūle” kaimo ir seniūnijos
kuopos buvo vadinamos pietvakariniame Suvalkijos pa
kraštyje, į vakarus nuo Šešupės (Vištyčio, Gražiškių,
Liudvinavo ir kt. apylinkėse), taip pat siaurame pasienio
ruože tarp Šešupės (pietuose) ir Novos (šiaurėje) bei
Šakių rajono šiaurėje palei Nemuną (Sudargas, Plokščiai,
Gelgaudiškis, Kriukai). Galimas dalykas, kad ši "krivūlės"
termino forma buvo paplitusi ir toliau j vakarus Rytprūsių
lietuvių žemėse. Marijampolės rajone (Sasnavos, Igliau
kos ir kt. apylinkėse), kai kuriose Vilkaviškio rajono apy
linkėse ir dzūkiškoje Suvalkijos dalyje kaimo ir seniūnijos
kuopos vadinamos k r i v ū l ė m i s . "Krivuilės" termino
paplitimo pietinė riba eina nuo Skriaudžių apylinkių
(Prienų raj.) j pietvakarius Šunskų (Marijampolės raj.)
link ir toliau keliais, vietomis ir keliolika kilometrų pie
čiau Šešupės iki Rytprūsių sienos. Galima manyti, kad
"krivūlės" termino formų paplitimo ribos sutampa su
šnektų ribomis. Tki galėtų būti kalbininkų detalesnių tyri
nėjimų objektas.
Nemuno dešiniajame krante, maždaug 20 km pločio
ruože nuo Vilkijos iki buvusio Klaipėdos krašto, kaimo ar
seniūnijos kuopa vėl vadinama krivulę (prisiminkime, kad
kairiajame Nemuno krante - krivūlė).
Iki pastarųjų metų nebuvo tikresnių duomenų apie
"krivūlės" termino vartojimą Žemaitijoje šaukiamoms
kuopoms pavadinti. Pirmuosius paliudijimus autorius už
tiko Skuodo rajono Ylakių apylinkėse 1986 m. ten dirbu
sios Vilniaus universiteto kraštotyrininkų klubo "Ramuva" ekspedicijos metu: "sueidavo krivūlė, visi vyrai, ir ma
žažemiai" (Visgaudžiai)11; "krivūlė - kaimo ūkininkų su
sirinkimas /.../. Krivūlėj - kas atvažiavo iš valsčiaus, to
balsas viršesnis" (Baltrimal)12; "į krivūlę rinkdavosi tik
vienas kaimas; starosta keturiems kaimams; prie caro sa
kydavo: krivūlė" (Jurgaičiai)13; "sukviesdavo krivulę, visą
seniūniją seniūnui rinkti" (Girdeniai)14ir t.t. Iš šių citatų
išplauktų dvi išvados: 1) krivūlėmis Ylakių apylinkėse
buvo vadinamos tiek atskirų kaimų, tiek ir visos seniūnijos

kuopos; 2) krivūlės terminas nėra naujas, atsiradęs tarpu
kario metais, o tradicinis, vartotas iki Pirmojo pasaulinio
karo.
1992 m. liepos mėnesį, dirbdamas Lietuvių katalikų
mokslo akademijos ekspedicijoje, autorius "krivūlės" ter
miną už tiko pietų Žemaitijoje, Kraž ių apylinkių (Kelmės
raj.) kaimuose. Štai kaip krivūlė buvo apibūdinta Brūkų
kaime: "Krivūlė ant kelių kaimų; nežinau, kaip išeina,
išvertus, kaip ir apylinkė /.../. Krivūlė - tai, sakydavo, susi
rinkimai, didesnis susibūrimas. Kiek kaimų seniūnijoje
buvo, tai tų. Tks žodis jau toks iš senesnių laikų, su prie
dais."15 Čia akcentuojama, kad krivūlė yra senas, tradicinis
terminas ("tas žodis jau toks iš senesnių laikų"), žmonių
atmintyje vartotas seniūnijų kuopoms pavadinti.
Aukščiau pateikti faktai iš Ylakių ir Kražių apylinkių
rodytų "krivūlės" terminą buvus labiau paplitusį, galbūt ir
visoje Žemaitijoje. Apie krivūlės terminą, vartotą kaimų
ir seniūnijų kuopoms pavadinti Aukštaitijoje ir Dzūkijoje
į rytus nuo Nemuno, autorius žinių neturi.
Suvalkijoje, taip pat Vilkijos apylinkėse XIX a. kuopos
dar buvo vadinamos krivėmis.16
Kai kuriose Lietuvos vietose sueigoms pavadinti buvo
vartojamas senas lietuviškas žodis v y r i j a , pavyzdžiui:
"einame į vyriją" (Šakių raj., Kriūkų apyl., Zygmantiškės
k.).17 Šis kuopos pavadinimas yra informatyvus, nusakan
tis kaimo kuopos sudėtį, teisę joje dalyvauti (joje renkasi
tik vyrai, šeimų galvos). Atrodo, kad iš žodžio "vyrija" bus
išsirutuliojęs Pakruojo raj. šiaurinėje dalyje (apie Linku
vą, Žeimelį, Pašvitinį), o gal ir plačiau, paplitęs kuopos
pavadinimas v i? b ė.

2. Krivūlė - kaimo ženklas
Pirmąsyk žinomuose rašytiniuose šaltiniuose krivūlė
yra paminėta P. Dusburgiečio "Prūsijos žemės kronikoje".
Tėn, pabrėždamas krivio autoritetą, kronikininkas rašo:
"Tbks didelis buvo jo autoritetas, kad ne tik jis pats, ne tik
jo gentainiai, bet ir jo pasiuntinys, su jo krivūle ar kokiu
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kitu žinomu ženklu keliaudamas per šių netikėlių žemes,
susilaukdavo didžios pagarbos iš kunigaikščių, kilmingų
jų bei prastuomenės".18 Iš to, kas kronikoje pasakyta,
sužinome, kad krivūlė, o gal ir kitas koks krivio ženklas
buvo materialūs, žmonių atpažįstami simboliai, bet neai
šku lieka, kaip jie atrodė, iš kokios medžiagos buvo pada
ryti. Aiškiau apie tai pasako M.Pretorijus (apie 16351707), aprašydamas krivūles ir pateikdamas jų piešinius
kol kas ištisai nepaskelbtame veikale "Prūsijos grožybės,
arba Prūsijos teatras" (straipsnyje pateikiame fotonuo
trauką iš Vilniaus universiteto Mokslo muziejuje saugo
mo M. Pretorijaus veikalo pirmosios dalies rankraščio).19
M. Pretorijus rašo, kad krivūlė - tai Gumbinės apylinkių
lietuvių kaimo seniūno ženklas, kurį seniūnas paleidžia
kaimo vyrams į sueigą sukviesti. Iš M. Pretorijaus iliustra
cijų matome, kad krivūlė - tai medinė kreiva lazda. Bet tas
lazdos kreivumas sudėtingas, sunkiai pakartojamas ir, rei
kia manyti, turėjęs kažkokią prasmę. P. Dusburgietis kri
vūlę sieja su dvasininkų luomu, su kriviu, M. Pretorijus
kalba apie kaimo sueigos sušaukimą, krivūlę vadina seniū
no ženklu. Kolektyvinė kai kurių kaimų atmintis yra išlai
kiusi informaciją apie kuopų sušaukimą krivūle dar tais
laikais, kada dauguma žmonių buvo neraštingi: "Tbks
kriukis buvo anksčiau. Tį kriukį neša, ir dieną, ir valandą
pasako. Paskutinis į krivūlę tą kriukį atneša. Prie caro taip
buvo" (Šakių raj., Sintautų apyl., Siamu k.).20 Nors čia
seniūno ženklas - krivūlė familiariai vadinama kriukiu,
tačiau mes sužinome, kad ją lydėjo žodinė informacija,
nurodymas, kada rinktis į kuopą. Be krivūlės šis žodinis
nurodymas nebūtų turėjęs galios, kaip kad mūsų dienomis
neturėtų galios įsakymo leidėjo nepasirašyti ir antspaudu
nepatvirtinti kokie nors įsakymai ar potvarkiai. Todėl kri
vūlė turėjo būti ne paprasta, o sudėtingos konfigūracijos
lazda, kad koks nors blogų kėslų turintis žmogus negalėtų
lengvai pasigaminti kopijos ir, paleidęs krivūlę kopiją su
ja palydinčia kokia nors žodine informacija, negalėtų pa
daryti žalos kaimui, jo žmonėms. Sudėtingos konfigūra
cijos buvo ir paskutiniosios kaimų krivūlės, kurias pakeitė
seniūno ranka rašytas raštelis. Štai kaip jas apibūdina
seniausieji Šakių rajono gyventojai: "Krivūlė - lazda gum
buota, šakota /.../ storoka, kaip ranka, lyg išsišakojusi į
viršų" (Sintautų apyl., Žėglių k.);21 "Kaimo lazda - netoli
metro, labai išraityta, parinkta tokio medžio išaugusio,
navatno. Visi paž inojo, ž inojo, kad krivuilė, reikia rinktis"
(Griškabūdžio apyl., Šukėtų k.)22 ir t.t.
Kaimo ženklas - krivūlė tarnavo ne vienai žmonių
kartai. Galimas dalykas, kad dalis krivūlių, kaip savotiški
kaimo herbai, pergyvenę gaisrus, karus, marus ir kitas
negandas, pasiekė XX a. slenkstį iš XVII ar net XVI
amžiaus glūdumos.* Tbdėl kaimo krivūlę pažinojo visas
kaimas, net vaikai.
Atskirų kaimų krivūlės viena nuo kitos skyrėsi, nes dėl
aukščiau minėtų priežasčių besikuriantys nauji kaimai
stengėsi pasigaminti originalias, nepanašias į jau žinomas.
Tblimesnių kaimų krivūlių panašumai galėjo būti tik atsi
tiktiniai. Suaugesni vyrai pažinojo aplinkinių kaimų kri
vūles, pamatę kurią nors galėjo neklysdami pasakyti, ku
riam kaimui ji priklauso.
Krivūlės buvo gaminamos iš gamtoje rastų susilanksčiusių, kreivai nuaugusių jaunų medelių kamienų, med
žių šakų, rečiau - šaknų. Galimas dalykas, kad, ruošdami
krivūlei gaminti medžiagą, gamintojai iš anksto sudėtin
gai išlankstydavo nusižiūrėtą medelį ir leisdavo jam metus
mų krivūlių tyrimas šiuolaikiniais metodais.
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kitus paaugti. Etnografas J. Baldauskas23 eilės tvarka nu
rodo kadagį, beržą ir lazdyną, kaip medžius bei krūmus,
naudotus krivūlių gamybai. Prie šio sąrašo jis prideda "ir
t.t.", tuo pasakydamas, kad krivūlių gamybai buvo naudo
jami ir kiti medžiai. Etnografė A. Vyšniauskaitė24šį med
žių sąrašą dar papildo ąžuolu, bet išbraukia lazdyną. Pil
nesnį ir tikresnį vaizdą turėtumėme tik ištyrę visas Lietu
vos muziejuose saugomas krivūles. Kadangi, kaip mano
prof. P. Dundulienė,25 krivūlė į Lietuvos kaimą atėjo iš
ikikrikščioniškojo lietuvių dvasininkų luomo (prisiminki
me P. Dusburgietį), tikėtina, kad krivūlių gamybai buvo
naudojamos tik tam tikros, lietuvių mitologijoje išskirtinę
reikšmę turėjusios medžių bei krūmų rūšys.
Kaimo (seniūno) lazda Lietuvoje buvo vadinama ir
kitaip, ne vien tik krivūle. Antai Tauragės raj. Žigaičių
apylinkės kaimuose ją vadino 1 a z a26 (bendrine kalba lazda). Kompaktiškame plote, Klaipėdos raj. Agluonėnų,
Dovilų ir Priekulės apylinkėse bei Šilutės raj. Saugų apy
linkėje gyvenę lietuvininkai prisimena k u m p a s o27
pavadinimą, kuris pažodžiui reiškia kumpai nuaugusį me
dį ar žmogų28. Kitų vietų lietuvininkai (apie Kretingalę
Klaipėdos raj., Katyčius Šilutės raj. ir kt.) krivūlę vadino
tiesiog k e i m o29, k i e m o l a z d a 30 (čia žodis "kiemas"
vartojamas kaimo prasme31).
Šio šimtmečio pradžioje lietuvių kalbininkas K. Bū
ga32 kito ne mažiau garsaus kalbininko K. Jauniaus įtako
je iškėlė hipotezę, kad "krivūlės" terminas bus kilęs iš
"krūvos, krovos”, t.y. vyrija, vyrų susirinkimas į krūvą bus
davęs vardą kaimo (seniūno) ženklui - krivūlei. Thi, kad
jau XIV a. laukininkų, vėliau kaimų sueigos vietomis net
iki XX a. buvo vadinamos kuopomis, o joms sušaukti tuo
pačiu laiku buvo naudojamos krivūlės, paneigia šią hipo
tezę. Laikui bėgant dalyje Lietuvos kuopos buvo pradėtos
vadinti joms sušaukti naudotų krivūlių vardu, o ne atvir
kščiai, kaip kad teigė garbūs mokslo vyrai. Tingi lazda davė
vardą kuopai, o ne kuopa lazdai.
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KLAIPĖDOS JOMARKAS
Bronė ELERTIENĖ

Šiandien miestai pamažu atgauna savitą veidą. Thi pa
sireiškia vien jiems būdingomis šventėmis, renginiais, kai
organizatoriai atsižvelgia į istorines, ekonomines, gamti
nes bei geografines sąlygas.
Klaipėdoje atgaivinta miesto įkūrimo šventė (1992 m.
vasarą pažymėtos 740-osios metinės); minima sausio 15oji - Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos diena;
švenčiama Jūros šventė. Vienas iš seniausiai žinomų ren
ginių - metinis jomarkas.
Kai įsikūrė Prūsijos kunigaikštystė (1525 m.) ir Lietu
vos - Lenkijos vasalinėje valstybėje pasibaigė nuolatinės
lietuvių, žemaičių, lenkų ir vokiečių kovos, Klaipėdos
miestui plėtotis atsirado palankesnės sąlygos. XIV a. pa
baigoje jame gyveno tik 25 miestiečių teises turinčios
šeimos, 1527 m. -100. 1540 m. - jau 107 šeimos. 1552 m.
Prūsijos kunigaikštis Klaipėdai suteikė prekybos monop
oliją su Žemaitija, ir tai skatino ūkinę veiklą. 1553 m. jau
žinomos 126 miestiečių šeimos, valdžiusios 153 sklypus,
1589 m. -143 šeimos, turėjusios 177 sklypus. Tlio pat metu
sparčiai augo ir priemiesčiai: Fridriko, Mažoji Vite, Did
žioji Vite, Krūmamiestis. XVI a. pabaigoje juose gyveno
tiek gyventojų, kiek ir mieste, o teritorija net viršijo jo
plotą. Miestui augti padėjo prekyba. Pirmiau iš Klaipėdos
buvo eksportuojama mediena, mėsa, oda, žuvis, o pradė
jus prekiauti su žemaičiais prisidėjo sėmenys, linų pluo
štas, kanapės, javai. 1553-1554 m. pasirodė ir pirmasis
Klaipėdos prekybos laivas. 1597 m. susidarė pirmoji pir
klių gildija, kurios nariams buvo leista laisvai verstis did
menine ir mažmenine prekyba.
Tbolaikiniame mieste pradėjo vystytis ir cechinė ama
tininkystė: 1557 m. suteikiama privilegija batsiuviams,
1588 m. - kepėjams, 1596 m. - siuvėjams, 1616 m. - drobės
audėjams, 1617 m. - kubiliams, 1627 m. - mėsininkams,
1643 m. - puodžiams ir kt. Pagal senas viduramžių tradi
cijas amatininkai gyveno prie savo cechų, todėl Klaipėdoje
ir iki šių dienų išlikę gatvių pavadinimai: Kurpių, Kepėjų,
Kalvių, Žvejų, Mėsininkų, Vežėjų, Puodžių...
1538 m. dokumentuose minima miesto rotušė, o 15941595 m. iš plytų ir akmenų prie tuometinio turgaus (dabart. TUrgaus ir Laukininkų gatvių sankryžos) pastatyta
nauja, kuri 1678 m. per švedų antpuolį sudegė.
Sparčiai besiplėtojančiam Klaipėdos miestui 1592 m.
suteikiama metinio jomarko privilegija. Reikia manyti,
kad jį čia mėginta organizuoti ir anksčiau, nes šiame do
kumente minima, jog miestiečių prašymu jomarko prad
žia perkeliama iš šv. Marijos į dangų ėmimo šventės,
rugpjūčio 15 d., į Margaritos dieną (liepos 13 d.). Pagal
pakartotinę 1606 m. privilegiją jomarkas tęsdavosi astuo
nias dienas. Vėlesniais dokumentais jomarko laikas pra
tęsiamas iki keturiolikos dienų, o jo pradžia vėl siejama
su šv. Marijos į dangų ėmimo švente. Nurodoma: jei rugp

jūčio 15 d. pasitaiko sekmadienį, tai prekymetis privalo
prasidėti pirmadienį. Vėliau jomarkas vėl sutrumpėjo iki
aštuonių dienų. Tbkia jo trukmė išliko iki XX a. pradžios.
Jomarkas vietiniams pirkliams, amatininkams sudarė
sąlygas įsijungti į užsienio rinką, susirasti partnerių, plėsti
gamybą. Jomarke buvo viskuo prekiaujama: miesto bei
kaimo gyventojai galėjo įsigyti ne tik maisto, bet ir namų
apyvokos daiktų, avalynės, rūbų, audinių, papuošalų, bal
dų, įvairiausių darbo įrankių. Ilgainiui gerėjo prekių koky
bė, o XIX a. pabaigoje fabrikinė gamyba smarkiai konku
ravo su amatininkais, namudininkais.
Spartus XVI a. Klaipėdos miesto ir uosto augimas su
kėlė didelį Karaliaučiaus pirklių nepasitenkinimą. Prasi
dėjo konkurencinė kova, kurią reguliavo vyriausioji val
džia, dažnai nuolaidžiaudama Karaliaučiaus naudai. Įvai
rūs apribojimai, draudimai stabdė Klaipėdos prekybą, ta
čiau nenuslopino. Thi aprimdama, tai atsinaujindama ši
dviejų uostamiesčių konkurencija tęsėsi iki XX a. prad
žios.
Pagal 1613 m. gegužės 13 d. potvarkį jomarkui šėtras,
stogines buvo galima statyti išilgai turgaus (vėliau tai TUr
gaus g.). Miestiečiams griežtai drausta atvykusiems preky
bininkams išnuomoti savo namų rūsius, įeinamųjų durų
prieigas, tuo palengvinant iždo tarnautojams surinkti mo
kesčius už prekybos vietą. TUo pačiu dokumentu miesto
taryba buvo įpareigota turėti tikslius svorio ir mato viene
tus, nes visas prekes buvo privaloma permatuoti ir persver
ti miesto svarstyklėmis bei matais.
Iki XIX a. pradžios žinomos dvi turgavietės - TUrgaus
gatvėje ir Fridriko rajone. TUrgaus gatvė baigėsi nedidele
Tėatro aikšte, o buvusių karinių pratybų vietoje, sulyginus
buvusių įtvirtinimų griovius, 1837 m. įkurtas Naujasis tur
gus. Čia paskubomis suręsta medinių būdų, stoginių, 1860
m. pastatyta halė, kuriai sudegus, 1900 m. išaugo erdvus
mūro pastatas su patogiais prekystaliais ir sandėliais. Halė
per Antrąjį pasaulinį karą subombarduota. XIX a. ir XX
a. pradžioje jomarkas apimdavo TUrgaus gatvę, Tbatro ir
Naujojo turgaus aikštes, halę, nusitęsdavo iki pat Dangės
pakrantės, kur žvejai pardavinėdavo marių ir jūros laimikį.
Senieji Klaipėdos jomarkai garsėjo prekių gausa ir įvai
rove -jų priveždavo ir atvykėliai iš Karaliaučiaus, Elbingo,
Breslau (Vroclavo), Berlyno, todėl pirkėjų sutraukdavo ne
tik iš netolimų gyvenviečių, Prūsijos, bet ir iš Žemaitijos,
Kuršo, Lietuvos, Lenkijos. Nevienas turtingas žemvaldys
ar bajoras džiaugdavosi įsigijęs vertingą pirkinį. Klaipėdą
žinojo Anglijos, Škotijos, Danijos, Olandijos pirkliai, ku
rie nuo XVI a. pradžios čia atvykę žiemodavo, parduoda
mi savąsias ir supirkdami kitų prekes. Pavasarį išvykdavo.
Vėliau stambesnių firmų atstovai apsigyvendavo su šeimo
mis. Iš pradžių jiems nebūdavo suteikiamos miestiečių
teisės, iš dalies apribodavo laisvą prekybą, nors XVII,
XVIII a. neapsieita ir be išimčių, ypač anglams. 1809 m.
Prūsijai paskelbus naują Miestų įstatymą, svetimšalius im
ta traktuoti kaip tikrus miesto gyventojus.
Griežtesni įstatymai taikyti žydams. Prūsijos kunigaik
štystėje (pg. 1567 m., 1581 m., 1583 m., 1606 m., 1607 m.
dokumentus) jiems drausta verstis prekyba, o miestie
čiams sudaryti su jais prekybinius sandorius, net apnakvin
ti. Karalystės valdymo pirmaisiais dešimtmečiais atskiru
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potvarkiu viešai leista prekiauti sumokėjus vadinamąjį
žydų muito mokestį. 1664 m. Klaipėdoje apsigyveno pir
moji žydų šeima, kuriai pagal karališkąjį apsaugos raštą
buvo suteiktos ir specialios privilegijos: leista verstis pre
kyba ir amatais, turėti nuosavus namus, sandėlius, leista
samdyti vaikams žydą mokytoją, mitybai - skerdėją. Iki
1842 m. mieste gyveno 69, o 1880 m. - jau 1214 žydų. Ypač
jų pagausėjo po didžiojo miesto gaisro 1854 m., kai išvyko
nemažai anglų.
XIX a. viduryje sumažėjo jomarko dalyvių. 1833 m.
pašto susisiekimo trasa, ėjusi per Karaliaučių, Kuršių Ne
riją, Klaipėdą ir jungusi Prūsiją su Rusija, pasuko kita
kryptimi. Rusijos valdžia, numalšinusi 1831 m. ir 1863 m.
sukilimus, žiauriai susidorojo su sukilėliais: vienus nužu
dė, kitus įkalino, ištrėmė ir, žinoma, konfiskavo turtą bei
žemes. Tkd į jomarką dalis ankstesniųjų pirkėjų nebeatvykdavo.
1923 m. Klaipėdos kraštui prisijungus prie Lietuvos,
jomarkai vykdavo tradicinėje vietoje - Tbrgaus gatvėje
Tėatro ir Naujojo turgaus aikštėse, halėje, Dangės pakran
tėje. Gausybė būdų, būdelių, pastogių, palapinių. Ir prekių
įvairiausių! Nuo smulkiausių buitinių reikmenų iki stam
bių žemės ūkio padargų, maisto produktų, daržovių. Pre
kiaudavo atvežtais vaisiais, o reklamai virš palapinių durų
pakabindavo kokoso riešutų, ananasų, apelsinų, bananų
kekių. Iš valčių galėjai girdėti šaukiančius žvejus pirkti
gyvos žuvies: "Dorš"! (Dorseh - menkė), "Flunder"! (plek
šnė), o kai kurie turėdavo pasigavę ir ruoniuką, už kurio
demonstravimą imdavo po 10 et.
Jomarkas vykdavo po Sekminių ir tęsdavosi aštuonias
dienas. 1936 m. Sekminės buvo geguž ės 21 d., o jomarkas
birželio 7-14 d., 1938 m. Sekminės - birželio 5 d., jomarkas
-12-19 dienomis...
Įdomi smulkmena: jomarke visiems leisdavo pardavi
nėti viską, ką pats pasigamindavai, be jokio turgaus moke
sčio; o paprastomis turgaus dienomis, t.y. šeštadieniais,
trečiadieniais, nesumokėjusius nustatyto mokesčio baudė
pinigine bauda arba reikalavo atidirbti iždo ūkiuose.
Jomarkui iš anksto ruošdavosi ne vien verslininkai, pir
kliai, ūkininkai, bet ir jaunimas, ypač vaikai. Jie ištisus
metus taupydavo, bent po keliolika centų įmesdami į savo
taupykles, pramogoms. O jų buvo daug ir įdomių. Kaip
pasakoja Klaipėdoje gimusieji ir augusieji lietuviai, vaikai
ir suaugusieji mėgindavo laimę loterijose, laimės ratuose,
kur galėjai išlošti įvairiausių vertingų daiktų, žaislų, saldu
mynų. Mergaičių akį traukdavo gražuolės lėlės, ypač ska
nus "Laša” šokoladas, kurio plyta kainavusi apie 50 et. O
loterijoje už 10 et bilietą galėjai išlošti ir smaližiauti ko
širdis geidžia, žinoma, jei laimė neaplenks. Būtiniausiai
reikėdavo nusipirkti ilgų jomarkinių ledinukų - "gaidžiu
kų”ant pagaliukų. Berniukus traukdavo lošimas su kauliu
kais - išlošti galėjai daug daiktų, bet labiausiai akį viliojo
suomiški peiliukai "finkos". Jeigu išloši, - koks pasididžia
vimas prieš mokyklos vaikus!
Ką ir kalbėti apie karuseles! Tepdavai puikiu jojiku ant
eiklių žirgų ar išdidžiu ponu senovinėje karietoje. Drąse
snieji mėgindavo pereiti per "riedančią statinę" - apie savo
ašį besisukantį cilindrą. Laimėjusių laukė vertingi prizai.
Čia nuolat būriavosi žmonės: ne vien norintieji išmėginti
savo jėgas, bet ir pajuokti nevykėlių vikruolių pastangas.
Paslaptingai atrodė didžiulė palapinė su "baimės trau
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kiniu". Įsėdi į visiškai tamsų vagonėlį, ir jau važiuojant
žaibas staiga perskrodžia traukinėlį ar giltinė šmėsteli, ar
numirėlis į tave tiesia rankas...
Kas gyvas stengdavosi patekti į cirką, nesvarbu, kad
bilieto kaina nemaža - 50 et. Labai domindavo dresiruoti
žvėrys, nors šie nuo vasaros karščių būdavo ir nerangūs, ir
pavargę. Lėkštais pokštais juokindavo klounai. Žinoma,
vaikams jų žodžiai nerūpėjo: traukdavo kas kita - lyškūs
rūbai, grimas, įvairūs triukai. Aibę žiūrovų sutraukė 1938
m. atvykęs garsusis vokiečių Bušo (Busch) cirkas. Profesio
nalūs artistai, įvairūs žvėrys, gyvūnai, o jų priešaky ir 5-6
drambliai. Būta ir efektų: pavyzdžiui, iš balkone įrengtos
orkestrinės pagal muzikos taktą staiga pasipila vanduo,
pripildo arenoje esantį baseiną, kuriame ruoniai atlieka
savo programą. Kvapą gniauždavo, kai jojikai su žirgais,
zovada lėkdami per degančius lankus, peršokdavo ant kito
žirgo. Tiek vaikai, tiek suaugusieji garsiai plodami dėkojo
artistams už meistriškumą, vikrumą.
Norinčius greitai praturtėti patraukdavo improvizuo
tas kazino. Čia nevienas vyras prie ruletės prarasdavo dalį
jomarko uždarbio ar atsivežtų santaupų. Žinoma, pralošusysis kitą dieną stengdavosi atsilošti.
Mergaitėms, merginoms jomarke nevalia būdavo ilgiau
užsibūti kaip iki 16 vai., - po to visiems būdavo leidžiama
jas žnaibyti.
Jomarko dienomis klegėdavo, šurmuliuodavo Klaipė
dos senamiestis.
Thigi apibendrindama galėčiau pasakyti, kad:
1. Jomarkuose vyko normali rinkos konkurencija; pa
klausą turėjo geros kokybės, pigesnės prekės. Thd buvo
palankios sąlygos amatams, vėliau - pramonės įmonėms
plėtotis, prekių kokybei gerėti.
2. Nuo prekiautojų gausumo augo miesto iždas, tuo
pačiu miestas ir uostas.
3. Jomarkas patenkindavo visus visuomenės sluoksnius,
pagerindavo šeimos biudžetą: pirkėjai pigiau įsigydavo
reikalingų maisto, pramoninių prekių; prekiautojai, reali
zavę savo gaminius, padidindavo įdėtą kapitalą.
4. Jomarke pasipelnydavo ne tik miestiečiai, savo na
muose apgyvendindami atvykusiuosius, bet ir tolimesnių
priemiesčių gyventojai, pas kuriuos dažniausiai apsistoda
vo su arkliais atvykę kaimo žmonės.
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NACIONALINIAI POŽYMIAI ŠIUOLAIKINIAME
DRABUŽIŲ MODELIAVIME
Jolanta VAZALINSKIENĖ
Dailininkai modeliuotojai, ieškodami naujų sprendi
mų, vis dažniau naudoja liaudiško drabužio elementus,
remiasi jo stilistika. Originalus tradicinių priemonių in
terpretavimas praturtino šiandieninį drabuž į, leido išsau
goti individualumo dvasią, kurią vis labiau slopina ko
smopolitinės kultūros standartizuotos formos. Individua
lumo ir bendrumo sintezė reikalavo naujų modeliavimo
būdų ir turėjo įtakos naujiems mados formavimosi prin
cipams.
Iki 7-to dešimtmečio vidu
rio sezono madas kaip tam ti
krą receptą formavo "Haute
f gg
Counture" /pranc. - aukštasis
siuvimo menas/ firmos. Bet
nuo 7-to dešimtmečio pabai
gos, 8-to dešimtmečio prad
žios juos atmetė plačiai išsi
liejęs jaunimo judėjimas. Išry
škėjęs naujasis socialinis
sluoksnis ieškojo savitos
aprangos remdamasis ne "ofi
cialios” mados nuostatomis, o
įvairių tautų liaudies drabu
žio savita interpretacija. For
muojasi iš esmės naujas (tik
sliau - atgaivinamas) indivi
dualus rengimosi būdas. Nuo
tada ir tradiciniuose sezono
mados demonstravimo rengi
niuose jau pateikiamas ne vie
nintelis receptas, o kiekvie
nam padedama išsirinkti sau
priimtiną stilių. Drabužių
modeliavimas tampa stilisti
kos menu, o drabužių mode
liuotojas - stilistu. Apibūdindamas šiuolaikinį modeliavi
mą, Oskaras de la Renta yra pasakęs, kad seniau mode
liuotojas buvo tik drabužių turtingam klientui siuvėjas,
siuvęs ir pardavinėjęs sukneles. Šiandien kuriamas ir par
duodamas gyvenimo būdas.1
"Haute Counture” firmų vadovai, nenorėdami prarasti
ryšio su visuomene, buvo priversti "imti" idėjas "iš gatvės",
apdoroti jas savo kūrybinėse dirbtuvėse ir vėl "išleisti į
gatvę". Madą formuojančios srovės tarsi susiliejo: "gatvės
mada" kartu su "Haute Centure" tapo lygiateise oficialios
mados diktatore. Thip į standartizuotą kosmopolitinį dra
buž į įsiliejo tradicinis individualumas, turėjęs daug įkvė
pimo šaltinių, bet čia panagrinėsime tradicinio liaudies

meno, liaudies drabužio, kuris ir galėtų tapti savitos na
cionalinės modeliavimo plėtotės pagrindu, įtaką.
Nemažai originalių, meniškų folklorinio stiliaus ko
lekcijų, natūraliai siedamas šiuos pradus, sukūrė įves
Saint Laurent /Iv Šen Loranas/. 1967 metais ir vėliau jo
sukurtos egzotiškų moteriškų apdarų kolekcijos padarė
didelį poveikį laikmečio madai. "Iki buvo naujas drabužių
modeliavimo būdas, turėjęs įtakos folkloriniam stiliui. Iš
šių kolekcijų mokėsi ir Lietuvos drabužių modeliuotojai.
įves Saint Laurent įkvepia
tautinio drabužio nuotaiką, jis
pagauna jo stilių, svarbiausią
meninę idėją. Savo knygoje jis
taip aprašo šias egzotiškas ko
lekcijas: "pasakiškos bajorės,
galingi samurajai, laukiniai
mongolai, visa paauksuotos
parčos ir fajaus epopėja... Paga
liau man pavyksta prasiskver
bti į paslaptingą imperatorišką
miestą, iš kurio išvaduoju este
tines vizijas, savo karalienes,
savo dievus, savo šventinius sū
kurius, savo juodas kaip tušas
arba kinietiškas naktis, savo
dirbtinius ežerus ir kabančius
sodus..."2
Išryškinęs svarbiausią egzo
tinio drabužio meninę idėją, jis
pasirenka šiam drabužiui arti
miausią komponavimo princi
pą, būdingiausius elementus.
Menininkas netaiko jų mecha
niškai, bet, apčiuopęs jų grožį,
stilizuoja. Folklorinėse kolek
cijose įves Saint Laurent išryškino vieną iš šiuolaikinės
mados įkvėpimo šaltinių - tradicinį liaudies drabužį ir
parodė, kokių nuostabių rezultatų galima pasiekti siejant
šiuolaikinį apdarą su tradiciniu. TVadiciniai ir šiuolaikinio
drabužio elementai jungiami dviem būdais. Juos galima
sujungti į stilistiškai dirbtiną junginį, neturintį didelės
meninės vertės, bet tradicinius bruožus galima savitai
interpretuoti ir pritaikyti dabartinei madai organiškai
naudojant asociatyvųjį modeliavimo metodą. įves Saint
Laurent ir padarė pradžią naujam, asociatyviojo metodo
taikymui šiandienos modeliavime.
"TJadicinio ir šiuolaikinio drabužio jungtys gana daž
nos ir mūsų modeliuotojų darbuose. Tfadicinio drabužio
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požymiai neretai taikomi nesąmoningai, intuityviai, jie
genetiškai užkoduoti mūsų sąmonėje, todėl, rinkdamiesi
audinio struktūrą, koloritą, piešinį, drabužio formą, si
luetą, komponuodami drabužį, kai kurias detales, mode
liuotojai remiasi praeities palikimu apie tai net negalvo
dami. Lietuviški vilnoniai audiniai dažniausiai languoti
arba dryžuoti, jų piešinio komponuotė labai artima liau
dies tekstilei, primena raštus, kurie gaunami audžiant
rankinėmis staklėmis. Medvilninių ir lininių audinių pa
viršiuje štampuojami laivų, tulpių, saulučių ir kiti moty
vai. Dauguma audinių - gana stori, standūs, krintantys
sunkiomis klostėmis. Dėl to mūsų apdarai, kaip ir liaudi
škas drabužis, yra statiškų formų, lakoniško silueto. Mo
deliams būdingas daugiasluoksniškumas, reljefinės uždėtinės detalės, įvairūs audinių raštų bei faktūrų deriniai,
kurie nesuardo monumentalios drabužio formos.”3
Kad galėtum remtis tradicija, reikia ją pažinti. Kokia
ji, lietuviškoji mūsų apdaro tradicija, kas liudija jos savi
tumą?
Pirmieji duomenys - iš naujojo akmens amžiaus
(4000-1600 pr.Kr.). TM gintarinės žmogaus figūrėlės,
įvairūs pakabučiai. Daugiau duomenų yra iš žalvario am
žiaus (1600-500 pr.Kr.) ir ypač iš geležies amžiaus (500
pr.Kr. -1250 m.a.): archeologai yra suradę senovės lietu
vių papuošalų, kuriuos gamindavo vietiniai meistrai iš
atvežtinio žalvario ir sidabro. Daugiausia papuošalų ir
drabužių liekanų aptikta tyrinėjant kapus. Užsikonser
vavusių paties drabužio liekanų rasta jau iš antrojo mūsų
eros amž iaus pabaigos. Thi vilnonio trinyčio audinio frag
mentai.
Tyrinėjant feodalizmo laikotarpį (IV-VIII a.), rasta dar
daugiau užsikonservavu
sių audinių fragmentų, išli
kę ne tik didesnių audinio
gabalų, bet ir ankstyvųjų
vytinių juostų liekanų. Ra
dę didesnių drabužių frag
mentų, atidžiai išstudijavę
papuošalų padėtį kape,
mokslininkai mėgino re
konstruoti senovės lietu
vių dėvėtus drabužius.
Remiantis moksliniais
tyrinėjimais, mėginta at
kurti pirmojo mūsų eros
tūkstantmečio ir antrojo
tūkstantmečio pradž ios
moters apdarą (1 pav.). Jį
sudarė galvos apdangalas,
prilaikomas apgalvio arba
dar dažniau kepuraitės,
gausiai papuoštos žalva
riu. Palaidinė buvo lininė,
aukšta uždara kaklastove,
ją puošė žalvarinis arba si
dabrinis antkaklis, įvairios
apvaros, padarytos iš vėri2 pav.
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nių, įvijų ir pakabučių. Sijonas - vilnonis, gana ilgas,
siekęs žemiau pusės blauzdų. Prikyštė šiek tiek trumpe
snė už sijoną, papuošta pritvirtintomis žalvarinėmis įvi
jomis. Viršutinis apsiaustas - skepeta - storesnio vilnonio
audinio, gausiai papuoštas žalvariu, ties krūtine susegtas
masyviomis sagėmis arba smeigtukais. Jei dar pridėsime
apyrankes, kurių moterys kartais nešiodavo net po šešias
ant kiekvienos rankos, tai pilnai atkursime moters apda
rą, kuriam būdingas trapecinis siluetas, apibendrinta mo
numentali, sunki forma. Drabužis yra daugiasluoksnis,
pasiūtas iš sunkaus storo audinio. Pažymėtinas ir gana
įvairus faktūrinis derinys. Akcentas - dekoratyvinė apdai
la, kurią praturtina ornamentas. Šie stabilūs požymiai
išliko iki šių dienų. Laikui bėgant daugiausia keitėsi pa
puošalai - jų forma ir ornamentas. Kiekvienas ornamen
tas senovėje turėjo savo prasmę, dažniausiai magišką.
Pirmaisiais mūsų eros amžiais ypač buvo mėgstami įvai
riausi geometriniai ornamentai, būdingi žemdirbių gen
tims - traškučių, trikampėlių, langučių, kryžiukų, vinge
lių, žvaigždučių, saulučių ir kiti motyvai. Papuošalams
būdinga išbaigta forma, savitas ritmingas ornamentas.
Tbks komponavimo būdas, ornamentavimo principai vė
liau išryškėjo ir kitų sričių liaudies mene, taip pat audi
niuose ir drabužiuose.
Pirmojo mūsų eros tūkstantmečio viduryje, plečiantis
amatams ir mainams, drabužiai įgyja naujų bruožų: jie
ima atspindėti socialinę padėtį. Atsiranda turtingų ir ne
turtingų sluoksnių apdaras su visais būdingais požymiais.
Pirmojo tūkstantmečio pabaigoje ir antrojo tūkstan
tmečio pradžioje pastebimas naujas procesas - tautybės
formavimasis. Iš kasinėjimų matyti, kad šiuo laikotarpiu
suvienodėjo materialinė kultūra, taip
pat drabužiai ir papuošalai. Thčiau tam
tikri, palyginti jau ne tokie dideli, sriti
niai skirtumai išliko.
XIV-XVI amžiais išeiginių moteri
škų drabužių dalys (remiantis ikonogra
finiais rašytiniais šaltiniais) išliko tos
pačios. Thi galvos apdangalai, marški
niai, sijonas, prijuostė ir skepeta ar dro
bulė. Tik XVI amžiuje pradėjo nykti pa
protys dėvėti metalinius papuošalus.
Konstrukciniu požiūriu (sukirpimu)
XIV-XVI amžių drabužiai, manoma,
buvo labiau panašūs į XVIII-XX am
žiaus drabužius negu į IX-XII amžiaus.
Populiariausias kasdieninis drabužis ilgi marškiniai, sujuosti diržu arba pan
čiu. Tb meto drabužiai nespalvingi, tik
pilkos ir baltos spalvos.4
Liaudies dirbiniai /ne tik audiniai, bet
ir drabužiai/ neišaugo į smulkiąją pra
monę. Tūo paaiškintinas jų stabilumas,
formų pastovumas, taip buvo išsaugotos
gilios tradicijos ir savitumas.
Būdingiausi liaudies drabužio komponuotės principai labai ryškiai atsi-

skleidžia XIX am
žiaus vidurio dzū
kės (Alytaus rajo
nas) apdare (2
pav.). Jį sudaro
medvilniniai siuvi
nėti marškiniai, šil
kinė liemenė, pu
siau vilnonė prijuo
stė (medvilniniai
metmenys ir vilno
niai ataudai), kaišy
tinė juosta, galio
nas, koraliniai vėri
niai. Drabužio si
luetas - trapecinis.
Thčiau
matome,
kad viršutinė (lie
mens) ir apatinė
(sijono) dalys suda
ro "iks" formos liemenuotą siluetą.
Kostiumas formuo
jamas naudojantis
trapecinio silueto
formomis. Kontra
sto principu deri
namos didelių ir
mažesnių apimčių
formos: maža vi
ršutinė dalis (liemens) ir didelė apatinė (sijonas), plati
rankovė ir siauras rankogalis, taip pat aptempta liemenė
ir besidrapiruojantis sijonas bei prijuostė, minkšta ran
kovė ir kietas rankogalis. Pamažu nuo mažos galiono
formos drabužis "išauginamas” iki masyvios sijono dalies.
Audinių raštas gana didelio raporto, pasikartojantis dry
žių arba langelių motyvas, siuvinėtas arba kaišytas orna
mentas - geometrinis, grafiškas. Thi eglutės, kriputės,
langučiai, saulutės ir kiti elementai. Šias variacijas dar
pagausina to paties pasikartojančio rašto skirtingos spal
vos. Naudojami įvairūs audiniai: vilnoniai, lininiai, šilki
niai. Kiekvienas jų turi savitą ornamentą. Labai aiškus
kostiumo spalvinis sprendimas. Svarbiausios yra trys šal
tos spalvos: raudona, mėlyna ir balta, kurias papildo ir
praturtina šilta gelsva.
XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje audi
nių raštai darosi vis turtingesni, įvairesni. Thi dažniausiai
stilizuoti augaliniai ir geometriniai motyvai. Anksčiau
dažų gamybai buvo naudojami vietiniai augalai (tai ir
lėmė pilkšvai rusvą spalvų gamą), o XIX a. pradėjus
naudoti pirktinius dažus, drabužiai pasidaro gana ryškūs,
kontrastiški. Tradicinis drabužis pasidarė įspūdingas ne
tik dėl raštų bei spalvų margumo, bet ir dėl dekoro įvai
rovės bei faktūrinių kontrastų.
Svarbiausias viršutinis drabužis visoje Lietuvoje buvo
sermėga, pasiūta iš rusvo, pilko arba balto milo. Thi pri
klausė nuo avių vilnos spalvos. Ji buvo puošiama juodu

arba rudu aksomu, dirbtiniu kailiu, juodų siūlų pynute.
Be to, buvo dėvimos labai įvairios skaros - didelės vilno
nės, baltos lininės ir kitokios. Jomis moterys gaubdavo ne
tik galvą, bet ir pečius. Skaros ir apibendrindavo drabuž io
siluetą, suformuodavo monumentalią trapecinę kostiu
mo formą.
Vyrai dėvėjo lininius kiauraraščio bei pildymo techni
ka siuvinėtus ir spalvotais įaudimais papuoštus marškinius, vilnones, pusvilnones, linines, kanapines marga
spalves (vasarą) ir vienspalves (žiemą) ilgas neplačias
kelnes. Visoje Lietuvoje jie nešiojo sermėgas, juosiamas
margaspalvėmis juostomis. Ant kaklo ryšėjo margaspal
ves pirktines skareles. XIX amžiaus antroje pusėje vyra?
ėmė dėvėti liemenę, švarką, surdutą, pasiūtus iš naminio
audinio. Jie buvo sukirpti pagal miesto madą. Vyrų
aprangai darė įtakos ir kitų šalių miestietiški drabužiai.
Vyriško drabužio formos, raštai ir spalvos buvo skurde
snės negu moteriško. Šis skirtumas ryškus ir šiandien.
Lietuvių liaudies drabužiui būdingas monumentalus
apibendrintas siluetas, dažniausiai trapecinis. Vadinama
sis liemenuotas arba "iks" formos siluetas išryškėja tik
detaliau paanalizavus patį drabužį. Drabužio formos la
koniškos, apibendrintos. Jos komponuojamos kontrasto
arba dinamikos principu, t.y., didelės apimties formos
derinamos su mažomis arba kietos statiškos formos su
minkštomis besidrapiruojančiomis. Drabužio formas
praturtina įvairūs ornamentai, raštai, audinių, faktūrų ir
apdailos technikų
įvairovė, daugiasluoksniškumas.
Šie racionalūs liau
dies drabužio mo
deliavimo principai
taikomi ir šiandien.
Pasiturintis luo
mas kūrė savitas gy
venimo
formas,
taip pat savitą kul
tūrą ir meną. Auk
štuomenė stengėsi
sekti vakarų Euro
pos madomis, dėl
to iš užsienio buvo
įvežama daug pre
kių, drabužių ir au
dinių, iš kurių bajo
rai
siūdindavosi
drabužius pagal va
karietiškus pavyzd
žius.
Nuo XIII am
žiaus Lietuva tapo
pasaulinių kultūrų
kryžkele. Aktyvi
užsienio politika ir
didelė kultūrinė to
lerancija sudarė są3b pav.
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lygas šioje že
mėje pasireik
šti
įvairioms
Vakarų, Rytų ir
Pietų
kraštų
įtakoms.
XIV a. Han
zos miestų, Pra
hos, Krokuvos
pirkliai, amati
ninkai vyko į
Lietuvą, o Lie
tuvos didikai
lankė užsienio
kraštus. Sveti
mųjų
kraštų
madas, papro
čius atnešė ir
feodalų vaikai,
besimokantys
Europos uni
versitetuose.
XV a. auk
štuomenėje pa
plito bizantiško
stiliaus drabu
žiai-tunikos il
gomis rankovė
mis, siuvinėti
sunkaus šilko
4 pav.
apsiaustai. Kil
mingos moterys rengėsi pagal prancūzų Pikardijos madą
- ilgomis plačiomis suknelėmis paryškintu liemeniu, galvą
dengė gobtuvais. Iš kitų kraštų atėjusiai madai buvo nau
dojamos tiek vietinės namų darbo medžiagos (lininės,
kanapinės dvinytės ir keturnytės drobės, milai), tiek ir
atvežtos - aksomas, gelumbė, šilkas. XVI a. kartu su
Žygimanto Senojo žmona Bona į aukštuomenę atėjo
italų mados laikai. Stepono Batoro dvaras XVII a. dikta
vo vengrų-turkų aprangą.
Jau nuo XIV amžiaus Lietuvoje minimas siuvėjų ce
chas. Rūmų didikai laikydavo siuvėjus užsieniečius, net
keisdavosi jais. Rūbų siuvimas buvo laikomas amatu, bet
šiuolaikiniu vertinimu visi senieji dailieji amatai priski
riami taikomajai dailei.
XVIII, XIX ir XX amžiaus pradžios drabužiai buvo
siuvami pagal Paryžiaus, Vienos, Londono pavyzdžius.
Importiniai ir vietiniai audiniai, įvairūs aprangos stiliai,
socialinė ir kultūrinė didikų, miestelėnų, valstiečių gru
pių diferenciacija sukūrė labai margą rengimosi įvairovę.5
Didikai drabužius atsiveždavo arba jiems juos siūdavo
iš užsienio atvykę siuvėjai. Valstietės kaimo ar miestelio
amatininkų ir klajojančių siuvėjų paslaugomis naudoda
vosi tik siūdamos viršutinius drabužius.
XX amžiaus slenkstį lietuviškasis drabužis peržengė
veikiamas dviejų pagrindinių įtakų: tradicinio liaudiško
drabužio ir pasaulinės mados tendencijų. Šie du šaltiniai
ir turėjo lemiamos įtakos šiuolaikinio (XX amž iaus) dra
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bužio formavimuisi.
Savitas istorinis miestietiškas drabužis Lietuvoje ne
susiformavo. Kai kurie pasiturintys miestiečiai dėvėdavo
iš svetur atvežtus drabužius arba siūdindavosi juos pagal
užsienio madų žurnaluose pateiktus modelius. Bet tokių
buvo nedaug. Jau XVI amžiuje kai kurie bajorai mėgino
sekti Vakarų Europos drabužių madomis, bet XVII ir
XVIII amžiais jie vėl dėvėjo vietinio tipo apdarus. Tik
XIX ir XX amžiais ėmė plisti pramoniniai drabužiai.
Iki XX amžiaus vidurio Lietuvoje veikė keli siuvimo
bei konstravimo kursai, kuriuose buvo mokoma siuvėjo
amato.6. Tekstilės pramonės tradicijos Lietuvoje kur kas
senesnės ir gilesnės negu modeliavimo. Thi, žinoma, tu
rėjo įtakos ir tolimesnei jos raidai. Audinius dailininkai
pradėjo projektuoti po Pirmojo pasaulinio karo, o drabu
ži ių modelius - tik po Antrojo. Iki tol drabužius siūdavo
siuvėjai amatininkai panaudodami užsieninių madų žur
nalų idėjas. Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje buvo
įkurta daug siuvimo fabrikų, kurie turėjo pasiūti kuo
daugiau siuvinių, dėl jų kokybės niekas nesisielojo.7 Tik
šeštajame dešimtmetyje susirūpinta kokybe ir pradėtos
kurti kūrybinio darbo struktūros. 1954 metais įkuriami
Vilniaus modelių namai, kurie tapo monopolistiniu cen
tru, ruošiančiu drabužių pavyzdžius gamybai. Tb meto
Lietuvoje nebuvo modeliavimo specialistų, kūrybinį
branduolį sudarė šio darbo entuziastai arba siuvėjai ama
tininkai. Septintojo
dešimtmečio prad
žioj Vilniaus dailės
institute pradedami
ruošti profesiona
lūs drabužių mode
liuotojai.
Septintojo
dešimtmečio antro
joje pusėje apdarui
pradėti kelti ne vien
utilitariniai, bet ir
estetiniai reikalavi
mai.
Pramoninių
drabužių modelia
vimas Lietuvoje at
sirado
6-ame
dešimtmetyje, o pa
rodinis - septintojo
dešimtmečio antro
joje pusėje, kai dai
lininkų kūrybinis
profesionalumas
pasiekė tam tikrą
kokybinį lygmenį ir
buvo pradėtos kurti
kolekcijos
paro
doms. Thda Lietu
vos dailininkai pra
dėjo ieškoti naujų,
originalių meninių
sprendimų. Išryškė5 pav.

ja dvi svarbiausios kūrybinės
kryptys. Vieni dailininkai mode
liuotojai, remdamiesi tarptauti
nėmis mados tendencijomis,
stengėsi naujai interpretuoti ko
smopolitinį apdarą, kiti savo mo
deliuose mėgino bendrus mados
bruožus susieti su nacionaliniais
požymiais. Dažniausiai kiekvie
nas dailininkas išbandydavo abu
kelius.
Vertinant septintojo dešim
tmečio darbus, negalime kalbėti
apie savito stiliaus įsitvirtinimą,
bet pirmieji mėginimai kurti savi
tus modelius remiantis praeities
patyrimu buvo labai svarbūs atei
čiai. Iš pradžių tradiciniai ele
mentai buvo mechaniškai taiko
mi šiuolaikiniam apdarui, t.y., tra
diciniai raštai, ornamentai, deko
ratyviniai elementai dirbtinai
įjungiami į jiems svetimą struktū

rą.
Būdingas asociatyviojo meto
do mechaniško taikymo pavyzdys
yra 1966 metais dailininkės modeliuotojos O. Vincevičienės sukurtas ansamblis, kurį sudaro paltas ir suknelė.
Suknelė - madingo tiesaus silueto. Jos ilgis iki kelių.
Priekyje ant krūtinės išsiuvinėtas tulpių motyvas, labai
dažnas liaudies mene. Paltas - platėjantis į apačią, klasi
kinio kirpimo, papuoštas juoda juostele, ja apvedžiota
apykaklė, atvartai, užsegimo linija. Ansamblį papildo iš
pakinės medžiagos pasiūta skarutė (liaudiško drabužio
elementas), jos kampas papuoštas išsiuvinėtu geometri
niu elementu, o kraštas - kutais (3 pav.).
1967 metais dailininkė I.Norvaišienė savo modelyje vakarinėje lininėje suknelėje (4 pav.) ban
dė sujungti stilizuoto archainio (antau
siai, zigzaginė apyrankė), nacionalinio
(audinio ornamentas) ir šiuolaikinio (si
luetas, forma, kirpimas) drabužio ele
mentus, bet bandymas nepavyko.
Liaudiško drabužio elementų (orna
mento, dekoro, siuvinėjimo, mezginių ir
kt.) jungimas su visiškai svetima šiuolai
kine drabužio forma, kirpimu, stiliumi toks buvo pirmasis bandymas atsigręžti į
praeitį. Mechaniškai asociatyvusis mode
liavimo metodas gana plačiai tebetaikomas ir šiandien, ypač tautodailininkų
(siuviniams ir trikotažo gaminiams).
Šiandien tautodailininkų kuriamas dra
bužis savo menine verte neprilygsta tradi
ciniam. Liaudiškas drabužis formavosi
aplinkoj, su kuria jis buvo suaugęs ir uti
litariai, ir estetiškai. Drabužio formoms,
jų kaitai įtakos turėjo daug veiksnių, bet
7 pav.

jie visada natūraliai siejosi
su aplinka ir su pačiu žm o
gumi. Šiandien tautodaili
ninkų kūryboje to nebeli
ko. Nors liaudies meistrai
ir ieško tradicinių bei šiuo
laikinių elementų sintezės,
bet, deja, dažniausiai apsi
ribojama gana paviršutini
šku tradiciniu elementų
vertinimu,
mechaniškai
juos įjungiant į šiuolaikinį
drabužį. Nepajutus liau
dies meno grožio gilumos,
negalima tikėtis, kad pasi
seks pritaikyti jo elementus
šiai dienai. Išsiuvinėtas tul
pelės motyvas ant šiuolai
kinės suknelės - dar ne ke
lias į tradicinio ir šiuolaiki
nio sintezę.
Septintajame
dešim
tmetyje jau būta ir tokių
pavyzdžių, kur tradiciniai
ir šiuolaikiniai elementai
sieti natūraliai. Geriausias
pavyzdys - dailininkės H.Ribačiauskaitės 1967 metais su
kurta išeiginių suknelių kolekcija. Monumentalaus silue
to (trapecinio, tiesaus, liemenuoto) sukneles puošia de
koratyvūs elementai (gintaro gabalėliai, metalinės segės,
kutai, siuvinėtas ornamentas). Skoningai išdėstyti deko
ratyviniai elementai neprieštarauja drabužio konstrukci
jai ir formai.
Vykęs ir 1969 metais O.Vincevičienės sukurtas kom
plektas - puspaltis (5 pav.) ir mini suknelė. Puspaltis trapecinio, labai į apačią platėjančio silueto, pasiūtas iš
stambaus raporto languoto audinio. Modelio siluetas ir
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raštas asocijuojasi
su žemaičių didžio
siomis skaromis, ku
rios nešiotos kaip vi
ršutinis drabužis.
Šiam modeliui pa
naudotas liaudies
drabužio siluetas,
plastika, forma, au
dinio raštas.
8-jame
dešim
tmetyje modeliuo
jant drabužius išry
škėja gilesnis, kūrybiškesnis požiūris į
tradicinį palikimą.
Sukuriami madingi
modeliai, kuriuose
ryški jautresnė, na
tūralesnė tradicinių
ir šiuolaikinių ele
mentų dermė. Daili
ninkas
pasirenka
vieną tradicinį ele
mentą arba jų visu8 pav.
mą. Tki gali būti si
luetas, spalvų gama, dekoras, kir9 Pav
pimas, audinys, faktūrų dariniai,
piešinys ir kita. Keli elementai gali
sudaryti įspūdingą visumą. Kin
tant madai, dažniausiai kinta ir
elementai.
Ši kryptis ir tapo lietuviško mo
deliavimo pagrindu. Modeliams
būdingas daugiasluoksniškumas,
apibendrintas monumentalus si
luetas, paprasta lakoniška forma.
Detalių nedaug, ir jos niekad ne
dominuoja. Daug dėmesio skiria
ma audiniui, kurio spalviniam
sprendimui būdinga ekologinė ga
ma.
Šio laikotarpio lietuviškam
buitiniam drabužiui nebūdingas
stilistinių sprendimų įvairumas.
Lietuvos sąlygos lėmė savitą ma
dos funkcionavimo mechanizmą kurdami drabužių modelius, daili
ninkai rėmėsi ne faktiniais aštun
tojo dešimtmečio mados šaltiniais
(kaip Vakaruose), bet studijavo
vakarietiškus madų žurnalus, tai
yra jau perdirbtą medžiagą. Iš pa
saulinės mados jie perėmė būdin
giausius plastinės mados ciklo principus, svarbiausias
kryptis ir pritaikė jas mūsų sąlygoms, mūsų skoniui ir
galimybėms. Lietuvoje nebuvo sukurta įvairių stilių ko
lekcijų. Be to, ir vartotojas nebuvo pasiruošęs pasirinkti
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sau artimą stilių, jis rinkdavosi tik pavie
nį drabuž io modelį. Lietuviškoje madoje
dominavo pagrindinė linija su tam tikrais
požymiais ir tam tikromis išraiškos prie
monėmis, o ne stilių įvairovė, kaip pasau
linėje madoje. Lietuviškų drabužių mo
deliuotojai tik tobulino drabužio forma
vimosi principus, ieškojo modelio kom
pozicijos harmonijos, stengėsi gerai įval
dyti menines išraiškos priemones.
Folklorinis stilius 8-ame dešimtmety
je formomis ir modeliavimo priemonė
mis beveik susilieja su romantiniu. Liau
diškų drabuž ių elementai naudojami sai
kingiau negu ankstesniais metais.
Liaudies drabužis turėjo įtakos to lai
kotarpio kirpimo principams, dekoraty
vių elementų išdėstymo schemai, kom
pozicijai ir ornamento motyvams. Vie
nuose modeliuose tradiciniai liaudies
drabužio bruožai yra ryškesni, kituose jau gerokai nutolę nuo įkvėpimo šaltinio.
Šio dešimtmečio modeliai yra gana ma
syvūs, monumentalūs. Jiems būdingas
trapecinis siluetas. Drabu
žiai siuvami iš storų, sun
kiomis klostėmis krintan
čių audinių. Spalvų gama
daugiausia pastelinė, tar
pusavio deriniai - niuansiniai, ornamentai - geome
triniai. Išraiškingos kon
strukcinės dekoratyvios li
nijos išryškinamos plačiu
peltakiu. Apdaras sudary
tas iš pamažu didėjančios
apimties formų, jo dalys
tarpusavy derinamos kon
trasto principu, t.y. didelės
apimties forma jungiama
su mažos apimties.
Ateityje ši kryptis turėtų
būti profesionalaus lietuvi
škų drabužių modeliavimo
stiliaus pagrindu. Thigi
septintajame dešimtmety
je išryškėjo du svarbiausi
liaudies drabužio elemen
tų taikymo šiuolaikiniam
buitiniam kostiumui būdai
- mechaninis ir organinis, o
aštuntą dešimtmetį būtų
galima laikyti laikotarpiu,
kai pateikiamos tradici
niam drabužiui artimos apdarą formuojančios priemo
nės. Devintojo dešimtmečio antrojoje pusėje išryškėja
nauja šiuolaikinė tradicijų interpretuotė. Originalūs,
profesionalūs modeliai - neabejotinai ankstesnių dešim-

tmečių darbo rezultatas. Akivaizdūs pavyzdžiai -1987 m.
S.Andriulienės sukurti originalūs moteriški ansambliai
(6 pav.). Dailininkė kūrybiškai interpretavo tradicinį drabužį. Ji panaudojo šiuos tradicinius elementus: asorti
mentą (skaras, sijoną, prijuostes), audinių struktūrą
(sunkiomis klostėmis krintantį vilnonį audinį), ornamen
tą (dryžius), apdailą (akcentavimą juostele, kilpinį užse
gimą), taip pat ir drabužio formavimo būdingus princi
pus - standžios ir minkštos formos kontrastas, daugiasluoksniškumas, daugiavariantiškumas, dinamiškumas,
ritmo principas. Drabužiui būdingas apibendrintas silue
tas ir monumentali forma. Jo siluetas - trapecinis, naudo-10

10 pav.

jamas laipsniško formų apimčių didėjimo principas. Šis
drabuž io kūrimo būdas ir jo elementai atitinka šiuolaiki
nės mados tendencijas.
Kitaip tradicinius modeliavimo principus ir priemo
nes 1989 metais pritaikė jauna dailininkė R.Mačiulienė
(7 pav.). Viename modelyje ji susieja skirtingų laikotar
pių - pagoniškojo (odines detales su metalo apdaila, mar
škinių tipo palaidinę, sujuostą diržu ir pančiu, natūralias
spalvas, tiesų siluetą), tautinio (pintines juostas, orna
mento motyvus) ir šiuolaikinio (audinio struktūrą, kirpi
mą, elementų komponuotę) - lietuviško drabužio ele
mentus. Visus juos susiejusi šiuolaikinės mados dvasia,
dailininkė sukuria originalius modelius.
Trečiasis tradicinių elementų taikymo būdas - tai tra
dicijos ir avangardo derinys. Dailininkė J. Vasylienė 1989
metais sukūrė kostiumą - meno kūrinį (8,9 pav.). Šiam
modeliui pritaikytas apibendrintas siluetas, monumenta
lios formos, įvairių audinių deriniai. Paveikta liaudies
meno, dailininkė naudoja rupios faktūros lino mezginį,
kosminės temos įkvėpta, - metalines detales ir priedus.
Drabužis pasižymi dailininkės kūrybiniam braižui bū
dingu tektoniniu išraiškingumu, aiškia geometrine for

ma, dekoratyvumu, nauja tradicinių priemonių interpre
tacija. Tkigi įvairūs profesionalūs tradicinių elementų
taikymo šiuolaikiniam drabužiui būdai - labai perspekty
vi mūsų savito drabužių modeliavimo kryptis. Kiekvienas
dailininkas čia gali rasti priemonių ir idėjų savo sprendi
mams.
Devintajame dešimtmetyje iš esmės pakito ir trikota
žo gaminių modeliavimas. Kaip ir siuviniai, mezginiai
taip pat kinta kintant mados tendencijoms. Dabar jiems
taip pat būdingas daugiastiliškumas, daugiavariantišku
mas, daugiasluoksniškumas. Mažas plokščias mezginio
formas pakeičia didelės apimties ir reljefiškų formų mo
deliai. Mezginį praturtino įvairių pluo
štų siūlai, nes kartu su natūraliais pradėti
■£* naudoti įvairūs sintetiniai. Stambų išraiu B |■
p;'
škingą ornamentą pakeitė žakardinis
—^ 0
smulkių ir sudėtingų raštų mezginys, o
^ g e o m e t r i n į ornamento piešinį - floros ir
faunos motyvai, abstrakti vaikiško pieši" ^
nio imitacija. Lygus plonas mezginys det £
' II rinamas su reljefiniu įvairių pločių juo■
stelių, langelių mezgimu. Vienam mezgi
niui naudojami įvairių faktūrų siūlai,
r. v
skirtingų stilių piešiniai, netikėtai suderintos spalvos, naujos rašto proporcijos,
ritminis ornamentas.
IBį
Trikotažo gaminiai papildomi visai
■ ■
nauju asortimentu, dažniausiai atėjusiu
iii
~ iš siuvinių. Dailininkė R.Astrauskienė
¡¡fe .. £ $ cy
1990 metais sukuria naujo tipo triko tažines striukes (10 pav.) ir trikotažines
*
movas. Mezginio struktūra primena ran
kų darbą.
«
Lietuvos dailininkai, remdamiesi
liaudies meno tradicijomis, sukūrė savitą
kūrybinį braižą, kuriam būdingas stilisti
nių sprendimų įvairumas. Atsirėmimas į liaudies meną
kaip į tam tikrą grožio saugojimo garantą ypač svarbus
šiandien, kai rinka perpildyta standartiniais drabužiais.
Atvėrus sienas laisvai prekybai, mūsų gatves užtvindė
vienodi "turkiški” drabužiai, kuriuos išstums tik aukšto
lygio modeliai, kai dailininkai ir gamybininkai pasiūlys
mums daug originalių ir gražių drabužių, kai turėsime iš
ko rinktis. Būti originaliais mums gali padėti tradicija,
tada gal ir liksime savimi, neištirpsime bendroj beveidėj
kosmopolitinės kultūros pavyzdžių minioj.
NUORODOS
1. Kliučkova V Razvitije kostiumą // Dekorativnoje iskustvo SSSR.
-1 9 8 6 .- N r .2 . -P. 1 0 -R usųk.
2. Iv Šen Loren glazami Iva Šen Lorena / Koment. Eien de TUrkchaim. - Pariž, 1986. - P. 28. - Rusų k.
3. Lietuvos dailininkų sąjungos steigėjų autografai 1935 m. rugpjūčio
15 d.
4. Lietuvių liaudies menas. Senovės lietuvių papuošalai, I kn. ~ V,
1958. - P. 3-10.
5. Adomonis T. Lietuvių išeiginiai drabužiai IX-XVI a. // Menotyra.
- T.6. - V., 1976. - P. 93-100.
6. Jalovas V Siuvėjų draugas. - K., 1931. - P. 3.
7. Lapenas J. Lietuvos TSR siuvimo pramonės kūrimas ir vystymas.
// Ekonomika (Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslai. 2 sąs.) - V., 1965. P.58.

27

DVASIOS FENOMENOLOGIJA PASAKOSE
Carlas Gustavas JUNGAS

Priedas
gus silpnas, jis ir ieško param os bei papildymo. M o
(•••)
ters vieta ir yra būtent silpnojoje vyro pusėje. Kaip
Trikojo bei keturkojo žirgų įvaizdžiai šiaipjau te
tik taip ir turėtum e suprasti susidariusią padėtį, jei
bėra gana neaiškūs, tad vertėtų juos patyrinėti atid
herojų su Karalaite A laikytume paprastais žm o n ė
žiau. Kaip matėme, skaičiai trys ir keturi primena
mis. Tačiau turint reikalų su pasaka, o pasakų veik
mums ne tik psichologinių funkcijų teorijos dilem ų1,
smas šiaipjau vyksta magijos pasaulyje, teisingiau vis
bet ir vadinamųjų Marijos Pranašės aksiomų, kuriai
dėlto būtų Karalaitę A laikyti herojaus anima. Tąsyk
ypatingas vaidmuo yra tekęs alchemijoje. Naudinga
turime tų atvejį, kai herojus staiga susiduria su savo
tad bus ir išsamiau aptarti, kų gi išties reiškia šiedu
anima ir šito susidūrimo nelyginant vėjo gūsio tam pa
stebuklingi žirgai.
nupūstas iš profaniškojo kasdienybės pasaulio, visai
Visų pirma, mano galva, įsidėmėtina yra tai, jog
kaip Mcrlinas savo fėjos: jį, paprastų žm ogų, ūmai
karalaitei atitekęs trikojis žirgas pasirodė besąs ku
tarsi koks sapnas nusineša kažikur, tarsi kokia migla
melė, ir ne bet kokia, o savo ruožtu vėlgi užkerėta
jam aptraukia akis.
karalaitė.Trejetas čia akivaizdžiai siejamas su m ote
riškumu, o vyraujančiame sųmonėje religiniame pa
2. Tačiau trikojui žirgui pasirodžius besant kum e
saulėvaizdyje šis skaičius juk yra būtent vyriškas, ju o 
le, vadinas, pačios Karalaitės A antrininku, dalykai
lab savaime vyriškas jis jau vien todėl, kad nelyginis.
vėl susipainioja. Pastaroji (kum elė) yra K aralaitė B,
Karlais trejetų apskritai galėtum e pakeisti žodžiu
kuri žirgo pavidalu atstoja Karalaitės A šešėlį (t.y. jos
"vyriškumas", ypač prisiminę kad ir tokių trejybę kaip
pačios žem esniųjų funkcijų trejetą). Ir vis dėlto K a
senovės egiptiečių Dievas, K a-m utefas1 ir Faraonas.
ralaitė B šiuo požiūriu iš esmės skiriasi nuo K aralai
Trikojystė kaip gyvūno požymis šiuo atveju reiškia
tės A, kadangi ji ne joja žirgu, bet pati yra patalpinta
moteriškos lyties būtybėje slypintį nesųmoningų vy
jame: ji užkerėta, kitaip sakant, pajungta vyriško
riškumų. M oteryje šį įasmenina animus, kuris, kaip ir
trejeto burtais, t.y. apsėsta šešėlio.
stebuklingas žirgas, atstovauja "dvasiai". Tačiau pa
3. D abar gi iškyla klausimas, kieno šešėlio? Tatai
čios moters vietoje kalbant apie anima, ši trejukė su
nebegali būti herojaus šešėlis, mat šį jau suėm ė jo
krikščioniškąja Trejybe jau nebeturi nieko bendra, o
anima. Pasaka mums atsako: K aralaitę B užkerėjo
žymi "apatinį trikampį" - žem esniųjų, šešėlįsudarantasai medž iotojas ar burtininkas. Kaip m atėm e, medčių funkcijų trejetų. Žem esnioji asmenybės pusė pa
žiotojas ir šiaipjau susijęs su herojum i, kadangi pa
prastai didžiąja dalimi lieka pasųmoninga - ne kaip
starasis tiesiog eina jo pėdomis. Nesunku tad būtų
pasųmonė apskritai, bet kaip asmenybinis2 jos d ė
ilgai nelaukus nuspręsti, jog patsai m edžiotojas ir yra
muo. O anim a, kiek ji nesutam pa su šešėliu, įasme
ne kas kita, o herojaus šešėlis. Tačiau tokią prielaidą
nina atitinkamai kolektyvinę pasųmonę. Jeigu treju
paneigia grėsminga m edžiotojo galia, siekianti ne tik
kė yra kaip tik jos jojamasis gyvulys, vadinas, ji "joja"
herojaus anima, bet ir kur kas toliau - pačią karali
ant šešėlio, kitaip sakant, santykiauja su juo kaip
škųjų brolio ir sesers porų, apie kurių nei herojus, nei
"Mara"2 - yra jį apsėdusi4. Tačiau anima pati paver
jo anima iš pradžių nė n en u m an o , kuri apskritai
čiama žirgu, o tai reiškia, kad ji netenka savo kaip
pasakon lyg iš dangaus nukrenta. Galia, pranokstanti
kolektyvinės pasąm onės atstovo pirmenybės ir pati
asmens patyrimo ribas, nė negali priklausyti asm e
tampa "jojama" - t.y. "apsėsta" - Karalaitės A, hero
niui, todėl būtų neteisinga ją priskirti ir asmens šešė
jaus porininkės. Pasakoje atvirai sakoma, jog trikoju
liui, kuris juk pagal apibrėž imųyra būtent asmenybės
žirgu ji (K aralaitė B) buvusi užkerėta.
tamsioji pusė. M edžiotojas kaip antasm eniškas veik
Pamėginkime šiek tiek aptvarkyti šitų jovalų:
snys tad yra kolektyvinės pasąm onės nuom anas5, o
1.
Karalaitė A yra herojaus anima. Ji joja užsėdusį jo būdingos ypatybės - m edžiotojas, burtininkas, var
trikojįžirgų, kuris yra ne kas kita kaip jos būsimo vyro
nas, stebuklingas žirgas, nukryžiavimas ar pakabini
šešėlis, jo žem esniųjų funkcijų trejetas. Trumpai drū
mas aukštai pasaulio m edžio šakose - išties giliai
tai: ji yra užvaldžiusi žem esniųjų herojaus asmeny
paliečia germ ano sielų. Krikščioniškasis Weltanschau^
bės pusę. Ji sugriebė jį už jo silpnos vietos, kaip kad
ung / pasaulėvaizdis - v.p./, atsispindėjęs (germ anų)
dažnai nutinka gyvenime, nes kaip tik ten, kur žmopasąmonės vandenyse, tarsi savaime įgyja W otano
bruožus11. Kadangi Wotanas, be visa ko, yra vėjų ir
apskritai dvasiųviešpats^dėl šios priežasties rom ėnų
Piihniį’ii. Pradž ia 3 ur.
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teisėtai gretintas su Merkurijumi, vadinas, medžio
tojas čia atstoja patį imago Dei , Dievo įvaizdį.
4. Taigi Karalaitis ir jo sesuo Karalaitė B buvo
užklupti pagoniško dievo ir paversti žirgais, t.y.
išstumti į gyvulišką lygmenį, pasąmonėn. Kitaip sa
kant, savo tikruoju žmogišku pavidalu jie kitados
priklausė kolektyvinei sąmonei. Tačiau tąsyk kas gi
jie tokie?
Mėgindami atsakyti į šį klausimą visų pirma paste
bėkime, kad jiedu neabejotinai yra savotiški herojaus
ir Karalaitės A antrininkai. Jiedu tarnauja pastarie
siems kaip ristūnai, vadinas, apskritai atstoja žemesniąsias, gyvuliškas jų puses. Dėl bemaž visiško ne
sąmoningumo gyvulys visuomet žymėjo kūniškų in
stinktų gaivalo'tamsoje tebeglūdinčią žmogaus psi
chikos dalį. Herojus joja eržilu, paženklintu lyginiu
(moterišku) skaičiumi 4; Karalaitė A joja kumeje,
teturinčia vos trejetą kojų (3 - vyriškas skaičius). Šie
skaičiai nedviprasmiškai rodo, kad paverčiant pirmudu Karalaičius gvyvuliais, įvyko pokyčiai ir jų lytyse:
eržilas įgavo patelės bruožų, o kumelė - patino.
Psichologijai tokie pakitimai ne naujiena: užvaldžiu
si vyrą kolektyvinė pasąmonė pasireiškia ne tik ne
žabotais instinktų protrūkiais, bet ir padaro jį savaip
moterišką - šitą vyro moteriškumą aš ir pavadinau
artima. Kita vertus, kuo labiau pasąmonė įsiviešpa
tauja moteryje, tuo stipriau reiškiasi tamsioji jos mo
teriškos prigimties pusė, savo ruožtu pasižyminti
vyriškumu. Sį moters vyriškumą vadiname artimus.
5. Tačiau brolio ir sesers gyvuliškos apraiškos pa
sakoje nėra "tikrieji" jų pavidalai, o tik primesti pa
goniško dievo medžiotojo burtais. Jeigu brolis ir
sesuo išties tebūtų gyvuliai, mes jau galėtume pasi
tenkinti šiais savo paaiškinimais. Nebent savavališkai
nutylint vieną vienintelę užuominą apie pokyčius
lytyse, atsiradusius būtent užkerint. Baltieji žirgai
tačiau nėra paprasti arkliai: tai antgamtinėmis galio
mis apdovanoti stebuklingi gyvūnai. Vadinas, jais bu
vę paversti žmonės irgi turėtų būti savaip antgamti
ški. Pasaka šiuo atžvilgiu nebepriduria nieko, tačiau
remdamiesi savo prielaida esą žirgai žymi herojaus
bei Karalaitės žemesniuosius pasąmonės dėmenis,
galėtume tarti Karalaitį ir Karalaitę B atstovaujant
jų auštesniajai pasąmonei. Buvusiojo kiauliaganio
aukštesnioji prigimtis pasireiškia jau ir tuo, kad jis
apskritai tampa herojumi, bemaž pusdieviu - jis juk
meta savo kiaules, lipa pasaulio medin ir vos neatsi
duria pastarojo nelaisvėje nelyginant patsai Wotanas. Pagaliau jeigu nuo pat pradžių jis neturėtų su
medžiotoju nieko bendra, negalėtų su juo nė supa
našėti. Savo ruožtu Karalaitės A išrinktumą rodo jau
pats jos įkalinimas pasaulio medžio viršūnėje, o bū
dama dargi medžiotojo sugyventine, kaip kad teigia
pasaka, ji esmiškai yra paties Dievo sužadėtinė.
Būtent šiedu ypatingi heroizmas bei išrinktumas,
savaime pranokstantys paprasto žmogiškumo ribas,
ir pakyli du šiaipjau niekuo neišsiskiriančius žmones
aukštesnei lemčiai. Profaniniame pasaulyje kiaulia-

ganys tampa karaliumi, o karalaitė gauna sau tinka
mą vyrą. Tačiau kadangi be profaniškojo - bent jau
pasakose - yra dar ir maginis arba stebuklų pasaulis,
žemiškasis žmonių likimas tad nėra lemiamas. Todėl
nenuostabu, kad pasaka nepraleidžia progos prasi
tarti ir apie įvykius stebuklų šalyje. Juk ir čionai
karalaitis su karalaite buvo patekę piktos dvasios
valdžion, o ši savo ruožtu pati irgi buvo įvaryta į
kampą ir įstrigusi taip, kad be pagalbos iš šalies
ištrūkti nebegalėjo. Taigi kiauliaganiui su Karalaite
A tekęs žemiškasis likimas tėra atspindys jų kelio
magijos pasaulyje. Tačiau, kadangi čia medžiotojo
pavidalu reiškiasi patsai pagoniškas dievas, savo galia
akivaizdžiai viršijantis herojų bei dievų meilužių lyg
menį, tasai kelias tad kerta magijos ribas ir išveda į
dievų ar dvasinę sritį, kur piktoji dvasia, patsai Nela
basis ar šiaip koks velnias sukaustomas anaiptol ne
mažesnės, o gal net nepalyginti didesnės galios - trijų
vinių ženklo kerais. Si aukščiausia priešingų jėgų
įtampa, viso pasakos veiksmo varomoji spyruoklė, ir
yra ne kas kita kaip viršutinio bei apatinio trejetų
susirėmimas arba, teologiškai pasakius, kova tarp
krikščioniškojo Dievo ir \Votano111 bruožus įgijusio
velnio.
6. Siekiant suvokti pasakos esmę, nuo čia reiktų ir
pradėti, mat kaip tik nelabajam peržengus ribas ir
atsiranda įtampa. Tiesioginė šitos pražangos pasek
mė yra jo nukryžiavimas. Tokioje apgailėtinoje bū
klėje be pagalbos iš šalies jis apsieiti nebegali, o
kadangi iš aukščiau pagalbos tikėtis netenka, belieka
ją prisivilioti iš žemės. Jaunasis kiauliaganys, apimtas
berniokiškos nuotykių aistros, ir yra kaip tik tasai
smalsus nutrūktgalvis, kuriam skirta ropštis pasaulio
medin. Neduokdie nupultų jis ir paprasčiausiai nusi
suktų sprandą, visi kalbėtų:
- Koks velnias jam ir pakišo tokią pašėlusią mintį
karstytis po visokius nepaprastus medžius!
Ir šiaipjau būtų teisūs, mat kaip tik velniui tas
labiausiai ir rūpėjo. Nelabasis ribas peržengė ne tik
pagrobdamas Karalaitę A, bet, kaip galime numany
ti, ir užkerėdamas pusdievius brolį su seseria. Mes
tikrai nežinome, tačiau panašu, kad šis bjaurus nusi
kaltimas buvo padarytas dar prieš įkalinant Karalaitę
A. Kad ir kaip būtų, šiedu nelabojo poelgiai rodo jį
prasižengus ir profaniškame, ir magijos pasauliuose.
Gilesnę prasmę turi ir tai, kad atpirkėjas bei išga
nytojas yra būtent kiauliaganys - savotiškas Sūnus
Palaidūnas. Prasta jo kilmė daro jį itin artimą atpir
kėjo vaizdiniui alchemijoje. Pačiu pirmuoju išlaisvi
nimo veiksmu jis išgelbsti velnią nuo Dievo jam skir
tos bausmės. Būtent šiuo veiksmu, žyminčiu pirmąją
lysis 8 pakopą, ir paritamas išsivynioti painusis ka
muolys.
7. Pasakos moralas išties gana keistas. Visiškai
patenkintinas pasakos pabaigos požiūriu yra kiaulia
ganys, kuris paprasčiausiai veda Karalaitę A ir suku
ria su ja naują karališką porą. Karalaitis su Karalaite
B irgi švenčia savo santuoką, tačiau ta santuoka -
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pagal visus senovės karalių papročius - yra ne kas kita
kaip inciestas, šiaipjau gana atstum iantis reiškinys,
tačiau, tenka pripažinti, išties būdingas pusdievių
sluoksniuose 1% Ir galiausiai iškyla klausimas, kas gi
atsitinka nelabajam , kurio išgelbėjimu nuo pelnytos
bausmės prasidėjo patsai pasakos veiksmas? Kaip
žinia, piktasis burtininkas žirgų buvo sutryptas [dul
kes, tačiau vargu ar galėjo tai padaryti ilgalaikę žalą
būtent dvasiai. Iš pažiūros ji išnyksta be pėdsakų,
tačiau tik iš pažiūros, nesgi savotiškas jos pėdsakas
yra kad ir pati sunkiai pasiekta laimė abiejuose pa
sauliuose - tiek profaniškam e, tiek ir magiškame. Abi
vieno ketverto pusės, atstovaujamos atitinkamai
kiauliaganio su K aralaite A ir Karalaičio su Karalaite
B, pagaliau sueina draugėn ir tam pa vienu: abi jau 
navedžių poros bėra skirtinos tik ta prasme, kad
viena priklauso profaniškajam , o kita - stebuklų pa
sauliui. Tačiau net ir ši neabejotina skirtis nebenutraukia poras jungiančių slaptų vidinių saitų, kurie,
kaip m atėm e, leidžia tiesiog išvesti vieną porą iš
kitos.
Sekdami pasaka, išrutuliojusia savo veiksmą iš
paties aukščiausio taško, turėtum e ir tarti, jog pu
sdievių pasaulis yra pirmesnis už profaniškąjį, kitaip
sakant, yra šio pirmvaizdis bei šaltinis, pats savo
ruožtu turėdam as pirmvaizdį bei šaltinį dar aukšte
sniame, dievų pasaulyje. Tokiu atveju kiauliaganys su
Karalaite A būtų ne kas kita, o tiesiog Karalaičio su
K aralaite B žem iškosios apraiškos, o šiedu savo
ruožtu - tam tikrų dangiškųjų esmių įvaizdžiai. N e
dera pamiršti, jog ir arklininke ragana yra savotiška
m edžiotojo pora, visai kaip senovės E pona (keltų
žirgų deivė). Deja, mums nežinom a, kaip buvo atlik
tas užkerėjim as, tačiau akivaizdu, jog ragana vienaip
ar kitaip čia bus prikišusi nagus, nes juk abudu žirgai
yra jos išveisti, vadinas, tam tikra prasm e apskritai jos
padarai. M edžiotojo ir raganos pora - tai dieviškųjų
tėvų poros atspindys naktinėje 9 - chtoniškoje magi
nio pasaulio srityje, o loji dieviška pora gi nesunkiai
atpažįstam a kertiniam e krikščioniškame Jėzaus ir jo
nuotakos Baž nyčios - sponsus et sponsa - vaizdinyje.
A rchetipai - ne kokia įnoringa išmonė, jie veikia
pasąm onėje visai nepriklausom ai nuo to, ką mes apie
juos galvojame, todėl bet kokie mėginimai pasaką
aiškinti grynai personalistiškai yra pasm erkti žlugti.
Archetipai atstovauja tai neišjudinamai vidinio pa
saulio sąrangai, kuri stačiai nulemia mūsų sąm onę vargu ar bereikia geresnio jų "tikrum o” įrodymo.
Todėl šitos vidinės tikrovės požiūriu anaiptol ne be
reikšmis dalykas, kad žm onių porą dar atitinka ir
pora pasąm onėje, net jei iš pirmo žvilgsnio šią ir
palaikytume vien pirmosios atspindžiu. Tikrovėje gi
karališkoji pora neabejotinai eina pirma, a priori, o
žm onių pora čia tėra reikšminga tiek, kiek ji yra šito
am žino pirm apradžio įvaizdžio įasmeninimas e r
dvėje ir laike - bent jau kiek tasai dvasinis pirmvaiz
dis apskritai atsispindi biologinėje sandaroje.
Tad galėtum e tarti, jog kiauliaganys paprasčiausiai
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įkūnija "gyvulišką" žmogų, kurio siela tebėra jam
nepasiekiam a kažkur aukštesniam e pasaulyje. Pa
starosios karališka kilmė gi išduoda giminystę su pir
m aprade pusdievių pora. Tąsyk šioji pora tiesiog
reikštų visa tai, kuo ž mogus galėtų tapti, pakankam ai
aukštai įsilipęs pasaulio m e d in i Jaunasis kiauliaga
nys priartėja prie pusdievių poros ir įgyja karališkos
- t.y. tikros ir teisėtos - galios tiek, destis kokiu laip
sniu jis ima savin kilmingąją m oterišką savo paties
dalį. Savaip išsakytą tą patį dėsnį randam e ir Christiano Rosencreutzo veikale Cheminės Jungtuvės,
kur karaliaus sūnui visų pirma tenka išvaduoti savo
nuotaką iš M ooro valdžios, kuriam ši savu noru
atsidavė [suguloves. M ooras čia atstovauja alchem i
škajam nigredo, slepiančiam savyje u ž b u rtą stebu
klingą esmę - dar vienas mūsiškę m itologem ą atitin
kantis vaizdinys arba, psichologiškai kalbant, dar vie
na nagrinėjam o archetipo išraiška.
Kaip kad alchemija apskritai, taip ir mūsiškė p a
saka išryškina būtent tuos pasąm oninius poslinkius,
kurie atsveria ir papildo įprastą krikščionišką sąm o
nės būklę. Čia kalbama apie gyvą, veikiančią dvasią,
nerimastingai tebeieškančią atsakymų į neatsakytus
viduramžiais ir lig šiol neatsakytus klausimus, arte
išarusią mūsų krikščioniškų vaizdinių dirvą ir negrįž
tamai peržengusią visas bažnyčios jiems nubrėžtas
ribas. A ntrojoje karališkoje poroje įžvelgę ekleziastinį jaunikio ir nuotakos įvaizdį, m edžiotoją su ra
gana tad galėtum e laikyti tiesiog jo W otaniška atsva
ra. Nepamirškime, jog tai būtent vokiška pasaka, o
juk tas pats, tik nesąmoningas, atavistinis W otanizmas esmiškai įkvėpė ir vokiškąjįnacionalsocializmą,
viso pasaulio akivaizdoje apnuoginusį savo iškrypi
mus. Kita vertus, pasaka nedviprasmiškai moko, jog
pasiekti pilnatvę ir išties subręsti žm oguųįm anom a
tik šitai tamsos dvasiai bendradarbiaujant. Šitoji tam 
sos dvasia savo esme apskritai yra ne kas kita kaip
atpirkimo bei individuacijos causa instrumentalis.
O nacionalsocializmas iškreipė šį dvasinio augimo
tikslą, kurio link savaime stiebiasi visa gamta, kurį
num ato ir krikščioniškoji doktrina, ir pavertė jį be
jausmio valstybinio totalitarizm o įrankiu p a k ib d a 
mas ir griaudamas pačią žm ogaus dvasią apskritai.
Pasaka moko mus, kaip dera elgtis su tamsos jėgomis,
norint jas pažaboti: mes turim e atsukti prieš jas jų
pačių ginklus - o kad galėtum e tai padaryti, visi m a
giniai m edžiotojo požem iai visų pirma turi tapti są
moningi. Vargu ar tokia pergalė bus įmanoma, jeigu
geriausieji tautos žm onės, užuot rimtai ėmęsi žm o 
gaus sielos gelmių, tik viešai pamokslaus vieni ki
tiems visokias lėkštas, įgrįsusias ir seniai nebegyvas
tiesas.
Iš (ingių k. vertė ROŽES DAINIUS

Jung C.G. Psyche and Symbol - New York, 1958.
R 86-112. - (Vertimas sutrumpintas).
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bta prasmė. Atitinkamai ir veiksmažodžiai žadėti ("žandėti"), skelbti, užkalbėti, t.y. žodinti, būtent žosti ("žansti"), kalbėti, byloti, reikšti; o sykiu ir žaisti,' t.y. daryti ką
nors ne iš tikrųjų, esmiškai būtent vaidinti, elgtis pagal
I. Ka-mutef reiškia "jo motinos bulius". (...)
"žaidimo taisykles", prisiėmus vaidmenį ir jį įprasminantį
II. "Man rodos, kabėjau
vardą, vadinas, būtent prisiėmus ar davus žodį (plg. lat.
Ant vėjy linguojančio medžio
vards, pr. wirds, vok. Wort, angį. word, lot. verbum, ž o 
Devynias dienas ir naktis;
dis).
Tingi lot. persona kone paraidžiui būtų "peržada",
"peržaida" arba, tarkim, kad ir "įžadas", "pažadas", o angį.
Prakiurdyta ietim
personality tąsyk galėtume versti jau įprastu, tik susiauKrūtinė, suknežintas, vienas sau
rėjusios reikšmės žodžiu įvardis arba tiesiog vardas, "varDievas, auka ir žynys.
dybė" - tik jokiu būdu ne asmenybė. Nors mes ir sakome,
jog žmogus savimi tam tikrą prasmę įasmenina ("perso
Nežinoma niekam
nifikuoja", angį. personifies), tačiau šitaip sakyti lietuvių
kalbos ir jos reiškiamo pasaulėvaizdžio požiūriu yra ti
Per amžius, kur siekia šio medžio
kras nesusipratimas: argi gali kas suteikti ar perduoti
Giliausia, giliausia šaknis."
esmę?
Esmė savaime esti, ją tegalima atskleisti, išrengti,
(The Poetic Edda. - N.Y., 1923. - P. 60. (...)
apnuoginti, o suteikiamas tėra pavidalas, veidas, vardas,
III. ... Jo žirgas, be visa ko, irgi apibūdinamas kaip žodis. Todėl geriausiu atveju mes tegalime įvardinti arba
trikojis.
įžodinti, t.y. suteikti žodį bei žadą, kitaip sakant, priža
IV. Prielaida juos esant broliu ir seseria remiasi
dinti nepriklausomai nuo mūsų estinčią esmę raiškai,
žodžiu "sese", kuriuo eržilas kreipiasi į kumelę. Ta
prikelti "archetipą" gyvenimui, veiksmui mūsiškio žado
ar amo sąskaita - tarsi užsidėtume sau ant akių jo veido
tai, žinoma, gali būti ir paprasčiausias kreipinys, ta
kaukę ir šitaip "įlietume" jai savo kraujo, "paskolintume"
čiau, kita vertus, sesuo yra sesuo, ar imsime tiesiogi
savo
gyvybę.
nę, ar perkeltinę prasmę. Be to, inciestui šiaipjau
Ttčiau straipsnyje, nusileisdamas visuotiniam nepa
tenka gana reikšmingas vaidmuo tiek mitologijoje,
kaltinamam smegenų užkietėjimui, angį. personai tebetiek alchemijoje.
verčiu "asmenybinis". (Nors liet. asmuo pagal prasmę
V. Didysis medis čia prilygsta alchemiškam arbor
šiaipjau atitiktų jungiškąją vok. Selbst arba angį. self
philosophica. (...)
sąvoką).
3. Knygos redaktoriaus pastaba:"... Mara Jungas vadi
na
milž
inę ž mogėdrę, piktą dvasią, pabaisą arba apskri tai
VERTĖJO PASTABOS:
košmarą." Įprastu mums žodžiu "košmaras", šiaipjau kil
dinamu iš pranc. cauchemar, čia verčiu iš dalies giminin
1. Gr. dilemma, apsisprendimo būtinybė arba kryžke
gą anglišką žodį nightmare, norėdamas išsaugoti abie
lė, reikalaujanti rinktis vieną iš dviejų. Prisiminę gr. lemjuose sudurtiniuose žodžiuose tebegirdimą šaknį mar-,
ma, prielaida, galimybė, paraidžiui lema arba lema (plg.
tąjjačią, kurią regime ir sanskritiškame varde Mara (skr.
lemti, lėmė), rasime, jog vadinamoji dilema yra ne kas
mara,
mirtis, marintoja(s), giltinė, - plg. liet. maras, mū
kita kaip dvilema ar dvilėma, t.y. padėtis, kai tenka rinktis
ra, rus. mor, lot. mors, ir t.t.). Mara buvo ir pagrindinis
vieną iš dviejų galimų lemčių, savaip pakreipiančių visus
Budos gundytojas bei keblys, žodž iu, krikščioniškojo Ne
tolimesnius įvykius.
labojo budistinis antrininkas. (Įdomu, jog ir "kumelė"
2. Angį. personai, asmeninis, asmeniškas. Panašiai
angliškai yra būtent mare).
angį. personality paprastai verčiamas žodžiu "asmeny
4. Angį. possesses, (ap)turi, veldi, (už)valdo, apima.
bė", tačiau toks vertimas sykiu gali tapti ir lemtingų ne
Veiksmažodis lot. posšido, iš kurio radosi tos pat reik
susipratimų šaltiniu. Kad taip neatsitiktų, pastebėkime,
šmės angį. possess, išties reiškia"(už įvaldyti" ar "(pa)vcljog liet. asmuo bei asmenybė, taip pat ir aš, yra šaknies
dėti", tačiau jame galima atpažinti du dėmenis: lot. post
veiksmažodžio esėtl (plg. skr. as, būti, esėti, tapti; rus.
(sen.pos), už, po, ir sido, gi pastarasis reiškia būtent
estj, lot. ėst, vok. ist, angį. is, yra, esti), vadinas, žymi
sėsti
(s) (lai ne kas kita kaip įvykio veikslas veiksmažodesmę, tai, kas žmoguje išties buliška ir būtina, tikra,
ž io lot. sedeo - liet. sėdėti, rus. sidetj, angį. šit, vok. sitzen,
nesuvaidinta, nesužaista. O personality yra kilęs iš lot.
skr. sad). Tiigi taikliausias lot. possido bei angį. possess
persona, kaukė, vaidmuo, veidas (taiklus rusiškas verti
vertimas
ir būtų apsėsti (arba paraidžiui pasėsti "po sa
mas būtų lico, tiek veidas, tiek ir asmuo; taip pat iš jo kilęs
vimi").
ličnostj, asmenybė, - tačiau tikrą lietuvišką asmenybę,
5. Lot. numen, vėlė, valia, paliepimas, ženklas, dievų
"esmenybę", atitiktų rus. suščnostj, kilęs iš sutj, esmė,
skirta lemtis. Giminingas yra ir graikų nous, ir skr. mana,
esatis arba "esutė"). Lot. persona gi šiaipjau kildintinas iš
o ir lot. mens - sąmonė, menta, mintis, mana. (Įsidėmėti
per-sono: priešdėlis per- ir veiksmažodis šono, skambėti,
na, jog rusiškai lot. numen verčiamas dar žodžiu manoskilbauti, skelbti, byloti, (ap)dainuoti, žaisti, at(si)liepti,
venije,
įsakmus mostelėjimas, liepiantis ženklas). Viena
reikšti, vaidinti (t^. "veidinti", suteikti veidą, pavidalą,
iš
numen
reikšmių gi yra tiesiog sinonimas žodžio lot.
išvaizdą,būtent reikš tį; plg. lat. veidot, vaizduoti, suteikti
manes, vėlės (vienaskaitos nebėra - arba būtent numen
pavidalą, įkūnyti, t.y. "veiduoti" - čia ir liet. vaidila kaip
iš dalies ir atstoja vienaskaitą). Norint pagaliau perprasti
prasmių reiškėjas arba "dvasių paveidintojas"). Šiam lo
šį
žodį, šalia to, kas jau pasakyta, užtenka tik atkreipti
tyniškam žodžiui giminingas yra, pavyzdžiui, angį.
dėmesį į tokius lietuviškus daiktavardžius kaip nuomasound: tai ir garsas, skambesys, ir turinys, reikšmė, pra
nas ar nuomana (t.y. numanymas, prikeltas kokio nors
smė (t.y. balsas bei obalsis). Lietuvių kalboje šiuo požiū
ženklo
užuominos) bei visai įprastą taip pat sudarytą
riu įsidėmėtini yra žodžiai žandas, žadas bei žodis (t.y.
nuomonė.
Algio Uždavinio padrąsinti (žr.: Uždavinys
"žądis" ar "žandis"), būtent garsiai, balsu, "žandu" paskclA. Pasaulio šventumas // Ikikriščioniškos Lietuvos kul
AUTORIAUS PASTABOS:
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tūra. - V, 1992), galėtume lot. numen versti ir žodžiu
monas, reiškiančiu būtent tam tikrą magine ("mąginę",
"manginę") galią turintį są-monės veiksnį. (Šiaipjau lot.
numen kartais lietuviškai tariamas ne nuomanu, bet noumenu - kaži kodėl, matyt, žemaitiškai).
6. Wotaną šiaipjau galėtume sugretinti su Vedos san
skrito Vdyu arba, lietuviškai, Vėju - taigi, esmiškai su
mūsų Vėjopačiu, vyriausiuoju vėju, visų vėjų viešpačiu.
Tbrint galvoje kitą Wotano vardą Odin, pažodžiui ir
reiškiantį būtent "Vėjas” (arba "Dvasia"), darosi panašu,
jog tasai Vėjopatis yra ne kas kitas kaip žiemryčių vėjas
Audenis.
7. Liet. gyvulys ir yra ne kas kita kaip gaivalo - aklos,
nesąmoningos gyvybės - įsikūnijimas.
8. Gr. lysis, paleidimas, at(si)palaidavimas, atrišimas,
išrišimas. Sis graikiškas daiktavardis yra sudarytas iš veiksmažodžiolyo (arba liuo- Avw), paleisti, atrišti. Lietuvių
kalboje gi savaime yra tos pat šaknies ir tą patį reiškiantis
veiksmažodis liuosuoti (paprastai vartojamas su priešdė
liu pa-, t.y. paliuosuoti) - galiausiai giminingas yra ir leisti
(atitinkamai paleisti) ir, vadinas, daiktavardis laisvė. Gr.
lysis (arba liuosis) tad yra ne kas kita kaip (pa)liuosavimas arba tiesiog (pa)liuosys - o kad ir stačiai liuosis. Savo
ruožtu šalia priežastinio leisti pagrįstai galime tikėtis
buvus savaiminį lietuvišką veiksmažodį listi (plg. skleisti
- sklisti, keisti - kisti ir t.t.r vadinas, ir atitinkamą daikta
vardį lysis, laisvėjimas, laisvinimasis.
9. Angį. nocturnal, naktinis, nakties - kilęs iš lot. noctumus, o šis savo ruožtu sudarytas iš lot. nox (noctis),
liet. naktis, lat. nakts, skr. nakti, rus. nočj . Atkreipkime
dėmesį į lietuviškos nakties dviprasmybę: ji ir pasibaigu
sios, praėjusios dienos sunaikinimas, sunykimas, būtent
naiktis arba nyktis, ji sykiu ir naujos, ateinančios nokimas
ar nokinimas, būtent noktis. ¡domu panašias sąsajas ap
tikti ir lotynų kalboje: noceo, kenkti, gadinti, naikinti;
noxa, žala, nusikaltimas; - ir nascor, gimdyti, veisti, derėti
(būtent liet. nešti bei nokinti bei nexus, mazgas, užuo
mazga).
Thigi šioje šaknyje slypinti gili užuomina apie sunyki
mo, mirties bei sunokimo, prisikėlimo neatskiriamybę
yra senesnė dargi už lietuvių ir lotynų kalbų atsišakojimą,
kitaip sakant, priklauso pasaulėžiūrai, kurios sąvokos
buvo reiškiamos senąja pirmaprade kalba. Ibkią pasau
lėžiūrą tad išties galime drąsiai vadinti pirmaprade
išmintimi, nepriklausančia niekam, bet gyva pačiais mą
stymo, elgesio ir, vadinas, kalbos "archetipais" - jos kerti
niai mazgai ir ima ryškėti aptinkant lietuvių ir jai gimi
ningų kalbų žodžiuose glūdinčius "slapius" prasmių
ryšius. (Galiausiai septynis šimtmečius trukusi Lietuvos
nyktis, regis, jau bepersiverčianti naujon noktin.)
Darsyjc prisiminkime ir kitas dviprasmiškas šaknis:
liet. maitinti ir maitinti (maitoti); skr. mariya ir mara;
taip pat ir lot. nascor bei nato. Visi šie žodžiai kalba apie
tą pačią tamsos, žemės, materializmo ir moterystės pačia
plačiausia prasme dvilypumą, lyškiausiai matomą kaip
tik nakties vaizdinyje: čia ir vakaras, blausimasis, senatvė,
nuovargis, šilumos ir paguodos ilgesys, nusilpimas ir ne
galia, būtent sunykimas (lot. noxa) - ligi vidurnakčio; o
po vidurnakčio - tai naujos dienos, naujos vilties ir pasi
tikėjimo, jėgų, naujo prisikėlimo užuomazga (lot. nexus,
mazgas, užuomazga, sąryšis, - iš lot. neeto, rišti, megzti;
čia ir lot. nectar, nektaras, nemirtingumo eliksyras, Šven
tosios Santuokos midus arba pati medaus naktis, t.y.
naktaras arba noktaras), naujos gyvybės sunokinimas ir
gimtis (lot. nascientia - plg. lat.nakt, skr. naks, ateiti,
kilti).
Panašiai dviprasmiški yra ir žemės, vadinamieji chto-
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niškieji pradai, jie ir naikina, terioja bei teršia (lot. térra,
žemė; lot. terror, siaubas, smurtas), ir sykiu (už) dera,
daro, gaivina bei atgajoja (gr. gala, žemė, - būtent gaja),
gimdo (liet. žemė yra būtent gemė). Ne atsitiktinumas
tad, jog ir nagrinėjamoje pasakoje aukštesnioji karališko
ji ar net pusdievių pora randasi būtent iš raganos, piktojo
raganiaus antrininkės, iš pačios žemės tamsiųjų gelmių.
Beatodairiškai peržengdami "pastabų" ar "paaiškini
mų" ribas vis dėlto pridurkime, jog dvasiniame gyvenime
tokiai "vidinei nakčiai" ar "sąmonės požemiams" atsto
vauja būtent Jungo nesyk minima alchemija. Pirmasis
alcheminio vyksmo tarpsnis, būtent pasenusių, atgyvenu
sių "sąmonės išnarų" - vaizdinių, prisirišimų, įpročių, viso
senojo "aš" - sunaikinimas tad ir vadinamas lot. nigredo,
juoduma(s), tamsa (iš lot. niger, juodas, - tačiau čia ataidi
ir lot. nego, neigti, bei nihil, niekas, "nykylas", todėl neat
sitiktinai naktis kaip nelgtis, naiktis bei nyktis yra juoda).
Gi paskutinis alcheminio vyksmo tarpsnis ir esmiškai
patsai alchemijos tikslas yra vadinamasis albedo, baltuma(s) (iš lot. albus, baltas, - plg. alb ir bal), siejamas su
naujo "Baltojo Žmogaus" arba "Žmogaus Sūnaus" užgi
mimu sieloje (pastebėkime, kad "gyvasis žodis" yra ne kas
kita kaip balsas, būtent "baltsas"). Tbks miręs ir prisikėlęs
" baltas" lemia pamatinę savivokos, pasaulėjautos bei
gyvensenos permainą, kuriai tik juokas visi čiuplios pra
eities draiskalai.
Įdomu bus pastebėti, jog patsai žodis "alchemija", kilęs
iš arabų al-kimiyah, yra ne kas kita kaip "al-gimija" ar
"al-gemija", t.y. būtent baltojo gamyba. Tbks "atpažini
mas" nebeatrodys taip įžūliai paviršutiniškas, sugretinus
arabišką artikelį ai su žodžiu allah, dievas, "alachas" (plg.
hebr. ei). O prisiminę arijišką, t.y. arėjišką arabų kilmę
galėsime šalia pastatyti ir vok. Ali, viskas, visata, visetas,
"absoliutas"; angį. all, viskas, visi; taip pat ir primirštą liet.
alis ar alius, beišlikusį tik varde Alius bei derinyje aliai
vienas ar alvienas (plg. lot. aliquis, bet kuris, "aliai kuris").
Savo ruožtu čia rikiuojas ir tokie žodžiai kaip gotų alan,
augti, daugėti; lot. alo, auginti, penėti, maitinti; angį. ale,
alus ar midus; taigi ir liet. alus, alga, alkis, taip pat alkas
(aukojimo dievams, Dievui, Dvasiai ir Dvasios "penėji
mo", auginimo, t.y. augojimo vieta), o ir pati dvasia juk
lietuviškai dar yra alsas ar alsis (plg. kvėpuoti, dvasuoti
ir alsuoti; išsikvėpęs, išdvisęs ar padvėsęs ir nualsęs, nuil
sęs; atsikvėpti, atgauti kvapą, dvasią ir pailsėti, "paalsėti"). Turėdami visa tai galvoje ir įsitikinsime, jog vadina
moji alchemija yra ne kas kita kaip alaus (vyno, midaus)
arba stačiai also ar alsio (dvasios, vadinas, vėjo) gamyba
(gimdymas, gavėnia, gavyba) - būtent algimija ar algemija, mūsų protėvių pirmapradė išmintis. Čia ir lot. elixir
(arab. aliksir, filosofinis akmuo, skr. asman, av. asman,
t.y. tikrasis dvasinis nepažeidžiamas asmuo, "brangak
menis", "deimantas", tačiau apie tai kiek vėliau), tas pats
"nektaras", motinos nakties Sūnus - omės ir aumens Kū
dikis amas.
Tai, kad diena (iš liet. dieti arba ide. dei-, baltai švytėti,
skaisčiai spindėti; tos pat šaknies, tik vyriškos giminės yra
ir dievas - sponsus et sponsuj gimsta iš nakties, o baltas iš juodo, nėra joks atsitiktinumas - prisiminkime šia pro
ga kad ir Krišną su Ardžunu: skr. krsna, juodas (plg. pr.
kirsnan, liet. keršas); skr. arjuna, šviesus, baltas. (Pridur
kime dar, jog liet. baltas šiaipjau siejasi su skr. bha, švytėti
ir sykiu rastis, gimti; paminėkime taip pat ir skr. bhana,
šviesa; ir bhanu, spindulys, šviesa, saulė. Mūsų nagrinėja
moms priešpriešoms paryškinti dar pridėkime ir skr. bhava, radimasis, gimimas, bei bhas, palaikai, trūnėsiai, pe
lenai).
Taigi ne pati naktis, ne žemė ar požemiai, ne tamsa yra

"blogis", bet veikiau pati tamsos baimė, verčianti tamsą
laikyti blogiu, akla baimė, kuriai pasidavę puolame neigti,
niekinti bei terioti savo omę, o sykiu patys nejučia tam
pame jos tamsiųjų galių aukomis, niekintojais bei teriotojais, raganiaus tarnais. Ištrempta ir nuteriota žemė
geriausiu atveju tepagimdo "titanus", bukapročius kūni
škų galių pertekusius (sąskaita visų kitų) milžinus. Gi
išnešioti ir pagimdyti tikrą sąmonės dieną (plg. skr. dhyana, meditacija, būdravimas) tegalima pamilus naktį, tik
atpalaidavus iš inkvizicinės priespaudos, išvadavus ir su
telktos savistabos dėka išpuoselėjus jos gyvuosius pradus,
"baltuosius žirgus", o tatai ir būtų tikroji dvasios alchemi
ja, be kurios į tikrą laisvę mums nė iš vietos pajudėti
neišeis - dievaži.
Kita vertus, pagal visus psichologinius "projekcijų dė
snius", mumyse pačiuose paminta vidinė "naktis" - mūsi
škis dvasinis vaisingumas, kūrybos laisvė bei galia ir sykiu
patsai "nesukalbamas" būties dž iaugsmas - išvirsta laukan
ir prigyja kaip tik tose gyvenimo srityse, kur tarsi srutų
duobėse susirenka visos mūsų savimeiliško "skaistinimosi" paplavos, visi mūsų "šešėlių vandenys". Ačiū Dievui,
ne mūsų valioje užgniaužti pačią Gyvąją Dvasią, tad
atstumta ji kukliai apsigyvena ten, kur jai belieka vietos
nuo mūsų viešo ir įkyraus "padorumo". Sutelkime dabar
savo įžvalgos, nuostabos bei (liūdno) sąmojaus likučius
ir pastebėkime, jog už tenka vyrišką giminę pakeisti mūsų
materialistinius laikus atitinkančia moteriška, kad "bal
tojo gimdymas" virstų "baltosios gamyba". Ir alus, kitados
šventas paties Alsio - "Alacho" - gėrimas, dabar bėra šiaip
bizalas lytiniam atsigaivaliojimui po "šventimo". Pastebė
kime, jog dvasia lotyniškai yra būtent spiritus, tad šiuo
laikinis "Žmogaus Sūnaus" arba "Gyvosios Dvasios" ga
mintojas bei išnešiotojas, nūdienos Kristoforas (gr. Christo-phoros: gr. phoreo, nešti, (iš)nešioti, - tos pat šaknies
yra ir. lot. fero, ir liet. varyti) yra ne kas kitas, o spirito
varytojas, būtent "samogonščikas". Juolab kad rus. gnatj,
varyti, ginti, yra vienos šaknies su liet. ganyti ir, vadinas,
išganyti - taigi, "samogonščikas" ir yra būtent tas, kas "pats
save išgano" (rus. sam, pats), kitaip sakant, alchemikas,
dvasios gamintojas, nėščias Sūnumi ir pasiaukojęs Sūnui
savyje, sumaitinęs Jam save. Įdomu, jog ir persekiojami
šiuolaikiniai "samogonščikai" visai kaip pirmieji krikščio
nys, nepritikę Romos vergijai, visai kaip paskesnių krik
ščionių buvo persekiojami alchemikai, "burtininkai", ne
pritikę kitai tos pačios Romos vergijai. Gyvas, savaiminis,
nesuvaidintas ir nepažabotas išganymo ilgesys, niekaip
neprijaukinamas "kilniai tarnybai visuomenės labui", nū
dien kaip niekad reiškiasi bemaž nė nebevaržomu porei
kiu nueiti vėjais - t.y. su dvasia.
Thčiau girtuoklystė (išrikiuokime čia ir žodžius liet.
gėris, rus. žertva, auka, atnaša, "gertva", bei žrec, žinys,
'atnašautojas, "gerietis", taip pat skr. ghrta, lydytas svie
stas ar panašus riebus "auksinis" skystis, liejamas ant
aukuro kaip atnaša šventam Agniui) - ne vienintelis išnie
kintos senosios algemijos pakaitalas. Mūsų protėviai bu
vo laisvi tol, kol buvo laisvi dvasia, todėl labiau už viską
pasaulyje jie, kol galėjo, sergėjo bei puoselėjo šitą savo
dvasios laisvę. O tai jie - "lietuviai barzdočiai" (lietuviai,
nes liejo aukas, gėrį) - darė įtemptai dūmodami. Išrikiuo
kime dabar eilėn tokius žodžius kaip rus. dumatj, galvoti,
mąstyti; duch, dvasia; dutj, pūsti, dvelkti; dym, dūmai; gr.
thymos, dvasia, įkvėpimas, aistra, širdis; skr. dhH mintis,
įžvalga, sąvoka; dhū, (į)pūsti, (į)siūbuoti; dhūma, dūmai;
nepamirškime pabrėžti ir lietuviškų dūmai, dumplės,
dumti (lėkti, kad pūstų vėjas), o ir dvelkti bei dvasia (ide.
dhu-es). Dūmojimas tad - ne kas kita, o tiesiog dvasios
puoselėjimas, vadinas, esmiškai toji pati algemija.

Dūmoti - tai išlaisvinti, atpalaiduoti gyvą dvasią iš
visokių "neatidėliotinų reikalų" bei "garbingų pareigų", iš
kasdienybės "užburto rato" apskritai, kuris tarsi kilpa ant
kaklo užsmaugia kvapą arba tarsi geležinis lankas ant
krūtinės - toks "dvasinis korsetas" - suspaudžia širdį.
Dūmoti - tai atsiimti, susigrąžinti tikrąjį save iš aplinkos,
iš dažnai godžių svetimam kraujui aplinkinių. Dūmoti tai atkabinti minčių dantračius, kuriais amžinai išbadėjęs
pasaulio galūdas kėsinasi susukti, sukramtyti ir suvirškin
ti tavo sielą. Šiais visuotinės vergijos laikais mes jau nė
nebedrįstame būti laisvi, gėdijamės ir bijome patys savęs,
todėl nebeįstengiame nė pabūti akis į akį su geriausiu
savo draugu, su Savimi, ir padūmoti sau ramiai - todėl
mums, visa galva pasinėrusiems į tuščiažiedžių kasdieny
bės rūpesčių bei prievolių lažą, beliko nors retsykiais
padūmyti, t.y. patraukti dūmą. Tik sustoję parūkyti mes
beįstengiame nors kelioms akimirkoms "atsitraukti nuo
konvejerio", padaryti nors mažutę pertraukėlę savo nei
šbrendamam varge ir nors trumpam atgauti kvapą. Kad
liktume klusnūs, akli ir dosnūs sutekančiais Slibinui į
nasrus nelyginant sakai iš suraižyto medžio savo gyva
sties syvais, kad širdyje nedūmotume, Slibinas mums pu
čia dūmus Į akis, o mes patikliai iššvaistę nuosavą gyvą
dvasią, puolame traukti pirktinį dūmą.
Šiaipjau gyvos Dvasios esmiškai neįmanoma galutinai
pažaboti, suvaržyti ir pavergti, nes kraštutiniu, blogiau
siu (?) atveju staiga ištinka skaudus praregėjimas, marga
spalvis apgaulės šydas, dengęs giltinės kaukolę, smunka,
ir mes giliai širdyje patiriam, jog dabar jau geriau bus
mirti negu toliau vergauti. "Geriau aš prasigersiu ir pa
springsiu vėmalais, geriau užsikrenkšiu ir uždusiu, bet
jūs daugiau manęs niekuomet nepaimsite, niekuomet!" tarsi nebyliai šaukia sukandusi dantis ir nuoskaudos ašarą
nurijusi Gyvoji Dvasia mūsų širdyse. Thčiau argi nenorėtų
šitas užguitas mūsų sielų Sūnus, esmiškai nenugalimas
Baltasis Karys, kuris nieko nebijo, juokiasi iš jam skirtų
pikčiausių grasinimų ir verkia iš liūdesio, regėdamas mū
sų menkystę, argi nenorėtų Jis imti vienąsyk ir iš tikrųjų
išsilaisvinti, liautis mokėjęs duoklę, atgauti kvapą ir susi
grąž inti savo prigimtą Karalystę aplink save? Būtent Jo
tąsyk ir laukia amžinoji pirmapradė išmintis, mūsų seno
lių algemija, tikrojo sielos Alaus ar dvasios Vyno slaptoji
gamyba, tikrasis nematomas ir nesupančiojamas dūmoji
mas, sąmonės būdra giliai giliai širdy. Ne kas kita kaip toji
pati alchemija yra ir šiuolaikiniu vardu C.G. Jungo pava
dinta individuacija, ir šiame įmantriame žodyje mes vėlgi
aptiksime Pirmapradės Išminties užuominą, jei tik paste
bėsime, jog lot. individuus, nedalus, ne(be)(su)skaidomas, yra sudarytas iš neiginio in- bei žodžio dividuus,
skaidus, perdalytas, skaitąs, o čia savo ruožtu randame
lot. viduus, vienas, vienišas, apleistas, tuščias, našlys, arba
šaknį veiksmažodžio video, matyti, regėti, liet. vydėti, tą
pačią, iš kurios sudaryti ir lietuviški žodžiai veidas bei
vydis (žiūra). Thigi lot. individuus lietuviškai būtų stačiai
nedviveidis, nedvivydis arba nedvividis, t.y. viduje vienas,
"nedvividus". Šitoks "nedviveidis" bei "viduje vienas" ir
yra vidinis dvasinis asmuo, tikrasis aš - skr. asman,
asmuo, aš; plg. atman, alsavimas, dvasia, esmė, asmuo,
aš; o čia ir vok. atmen, kvėpuoti, alsuoti, ir gr. atmos,
dūmai, garai, kvapas, dvasia; ir galiausiai "atsitiktinai"
pritapęs gr. atomos, nedalus, ne(be) (su)skaidomas, bū
tent "individas" - neišardomas gyvybės ir sąmonės vienis
dvasioje, kertinis akmuo, kuris buvo statytojų atmestas.
Be šito sielos sultyse ištirpusio stebuklingo akmens
- skr. ašman, av. asman - neįmanoma nė savo "baltųjų
žirgų" išlaisvinti iš "baltų žiurkių" pavidalo, kuriuo
juos užkerėjo materializmas, "motininkystė".
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IŠ KULTŪRINĖS ANTROPOLOGIJOS

MARGARET M EAD KULTŪROLOGINĖS
IDĖJOS IR TYRINĖJIMAI
Margaret Mead (1901-1978) savo gausiais moksli
niais darbais ir konkrečiais lauko tyrinėjimais bei naujo
mis idėjomis užima reikšmingą vietą tarp amerikietiško
sios kultūrinės antropologijos klasikų, nors, mokslinin
kei dar esant gyvai, o ypač po mirties, jos lauko tyrinė
jimų Rytų Samoa duomenų patikimumas ir tyrimo me
todai buvo gana stipriai kritikuojami.
M.Mead priklauso tai kultūrinės antropologijos atsto
vų kartai, kuri formavosi Kolumbijos universitete (Niujor
ke), vadovaujama F.Boaso, XX a. pradžioje sukūrusio
naują kultūrinės antropologijos mokyklą.
M.Mead gimė Filadelfijoje, mokėsi Bernardo koled
že, o jj pabaigusi, Kolumbijos universitete studijavo
psichologiją. Vėliau, 1923 m. pasirinko kultūrinę antro
pologiją ir 1929 m. gavo filosofijos daktaro laipsnį. Nuo
1926 m. dirbo Amerikos Gamtos Istorijos Muziejaus
etnologijos skyriaus kuratore, vėliau kuratoriaus pava
duotoja. Nuo 1954 m. buvo Kolumbijos universiteto
antropologijos profesoriaus padėjėja. Tiek dirbdama
Amerikos Gamtos Istorijos Muziejuje, tiek vėliau Kolum
bijos universitete, ji vadovavo šiuolaikinių kultūrų tyrimo
programoms. 1956-1957 m. buvo pasaulinės psichinės
sveikatos federacijos prezidentė, o 1959-1960 m. Ame
rikos antropologijos asociacijos prezidentė.
Kolumbijos universitete M.Mead susidraugavo su
F.Boaso mokine R.Benedict. Abi darbščios ir gabios
F.Boaso pasekėjos kartu su kita jo mokine Ruth Bunzel
sugriovė vyrišką kultūrinės antropologijos monopoliją.
Dar daugiau, po R.Benedict ir M.Mead, ypač pastaro
sios kultūrologinių tyrinėjimų, tapo akivaizdu, kad etno
grafiniai tyrinėjimai yra labai vienpusiai, jei jais neužsjima moteris antropologė. Dalykas tas, kad M.Mead pir
moji ėmėsi tyrinėti ne vyriškosios, o moteriškosios lyties
atstoves.
1925 m. F.Boasas pasiuntė M.Mead j Rytų Samoa
Polinezijoje tirti paauglių brendimo ir jų konfliktų su
tėvais. Kaip tik čia M.Mead tyrė paaugles. Po sėkmin
gos ekspedicijos Rytų Samoa, M.Mead 1928-1929 m.
tyrinėjo Manus salos gyventojus Admiraliteto salyne
Melanezijoje. 1930-1933 m. Naujojoje Gvinėjoje tyrė
arapešų, mundugumorų, jatmulų, čambulų gentis.
1936-1939 m. kartu su G.Batesonu tyrinėjo Bali salos
gyventojus Indonezijoje. 1953 m. vėl tyrė Manus salos
gentj. Be šių ilgalaikių ekspedicijų, M.Mead dažnai
trumpam išvykdavo j Naująją Gvinėją ar kitas vietoves.
Po pirmosios ekspedicijos M.Mead parašo savo pir
mąją knygą "Kaip tampama suaugusiu Samoa"1 ir 1928
m. ją išleidžia. Vėliau, 1930 m. kitų ekspedicijų duome
nis apibendrina knygoje "Augimas Naujojoje Gvinėjo
je"2. 1935 m. išleidžia knygą "Lytis ir temperamentas
trijose primityviose visuomenėse"3' kurioje nagrinėja
lytinio brendimo ir auklėjimo problemas. Vėliau prie jų
sugrįžta knygoje "Vyras ir moteris. Lyčių analizė kintan
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čiame pasaulyje"4. Kartu su G.Batesonu parašo ir 1942
m. išleidžia "Baliečių charakterį". Šioje knygoje nagrinė
ja etnopsichologinius klausimus.,Juos taip pat nagrinė
jo straipsniuose "Nacionalinio charakterio analizė"5,
"Nacionalinis charakteris"6 ir kt.7
Turėdama psichologinį išsilavinimą bei veikiama
naujų kultūrinėje antropologijoje besiformuojančių
asmenybės ir jos veiklos motyvų kultūrinio sąlygotumo
psichologinių tyrinėjimo metodų, M.Mead išplečia savo
pradinį tyrimo objektą. Kanojų, gyvenamųjų namų ir kitų
materialinių daiktų lyginamąją analizę papildo žmonių
tarpusavio santykių, ontogenezės psichologinis tyri
mas. "Be psichologo pagalbos etnologo darbas žymiai
mažiau vertas negu kad gali būti. Jeigu psichologas
įvertintų etnologinių tyrimų duomenis, jeigu jis įsigilintų
į etnologinę medžiagą taip, kad suprastų čia glūdinčias
galimybes, jeigu jis kurtų savo teorijas, atsižvelgdamas
į kultūrinės aplinkos įtaką, tai etnologo darbas labai
palengvėtų. (...) Ekspedicijų duomenų vertė padvigu
bėtų, jei tuo pat metu būtų keliamos ir sprendžiamos
psichologinės problemos", - rašė M.Mead 1930 m.8Tai,
ką F.Boasas pavadino subjektyviomis nuostatomis, ku
rios "lemia gyvenimo savitumą ir socialinę integraciją"9
ir kurios yra tikrieji individų veiklos motyvai, nes atspindi
kultūrinės visumos esmę, M.Mead, R.Lintonas, J.Honigmannas, A.Hallovvellas, V.Barnouvv, M.Opleris,
CI.KIuckhohnas, VV.GoIdschmitas, A.Kardineris ir kt.
ėmėsi tirti, taikydami tuo metu naujausius neofroidistinius žmogaus aiškinimo principus. 1930-1940 m. Ko
lumbijos universitete psichoanalitikas antropologas
A.Kardineris vadovavo seminarui, kuris turėjo nemažą
įtaką neofroidizmo paplitimui Jungtinėse Valstijose.
Siame seminare dalyvavo daug žymių antropologų,
tarp kurių buvo ir jau spėjusi išgarsėti M.Mead. Tiesa,
iš pradžių mokslinėje teorinėje veikloje aktyviai ji neda
lyvavo, nes daug laiko praleisdavo ekspedicijose Okea
nijoje. Labai didelę įtaką Amerikos socialiniams mok
slams padarė XX a. 4-ojo dešimtmečio pradžioje prasi
dėjusi emigracija iš Europos ir, visų pirma, iš Vokietijos
ir Austrijos. Neofroidistų - C.A.Horney, G.Roheimo,
E.Frommo ir kt. - teiginiai apie kūdikystės ir ankstyvo
sios vaikystės aplinkos įtaką asmenybės struktūrai tie
siogiai sutapo su F.Boaso požiūriu apie asmenybės
kultūrinį sąlygotumą. F.Boasas skatino savo mokinius
tyrinėti, kaip vyksta socializacijos, tapimo suaugusiais
procesai įvairiose kultūrose tam, kad, lygindami įvairius
duomenis, galėtų patikrinti kultūrinio sąlygotumo teori
ją. Kultūrinės antropologijos atstovai ėmė taikyti įvairius
psichologinius projekcinius testus (Rorschacho, TAT ir
kt.) ir, lygindami gautus duomenis, ėmė grįsti skirtingų
asmenybės tipų, būsenų, psichologinių ontogenezės
problemų kultūrinį sąlygotumą. Kaip tik 1925 m. F.Boa
sas pasiuntė M.Mead į Rytų Samoa tirti paauglių bren

dimo konfliktų su supančia aplinka. M.Mead išleidžia
savo pirmąją knygą tais pačiais metais, kaip R.Benedict
straipsnį "Pietvakarių kultūrų psichologiniai tipai"
(1928), kuriame išdėstoma kultūros modelio koncepci
ja. M.Mead požiūris labai artimas R.Benedict kultūros
sampratai, kaip tam tikrai savitai suderintai vertybinių
nuostatų visumai. Vėliau M.Mead mėgino sukonkretinti
asmenybės kultūrinio tipo, kuriuo apibūdinama kultūra,
sampratą. R.Benedict, mėgindama aprašyti kultūrą, la
bai metaforiškai kalba apie neribotą kultūrinių asmeny
bių tipų ¡vairavę, priklausančią nuo to, kokias savybes
skatina ar slopina konkreti kultūra. Vėliau, pasinaudo
dama KJungo psichologiniais tipais (raumeningasis,
mąstantysis, intuityvusis ir percepcinis), M.Mead pamė
gino sukurti nuoseklią temperamento, charakterio, ly
ties ir kultūros veiksnių tarpusavio sąveikos sistemą ir
pagrįsti jos įtaką konkrečiam kultūros asmenybės tipo
atsiradimui. Jos požiūriu, skirtingos kultūros nevienodai
stimuliuoja įgimtus temperamento bruožus. Vienur tas
pats bruožas, pavyzdžiui, agresija, gali būti palaiko
mas, kitur slopinamas. Kartu, remdamasi konkrečiais
kultūrų tyrimais, M.Mead taip pat parodė, kad vyrišku
mas, kaip valdingas, stiprus, agresyvus asmenybės
apibūdinimas, ir moteriškumas, kaip kuklus, švelnus,
jausmingas, - yra kultūrinio poveikio padarinys.10
Jau pirmoji M.Mead knyga atnešė autorei pripažini
mą tiek tarp Amerikos, tiek tarp Anglijos antropologų.
Nors etnografijos mokslo požiūriu čia buvo panaudotas
gana įprastas įvykių aprašymo metodas, tačiau dėl au
torės sugebėjimo įtaigiai ir vaizdingai rašyti, dėl skvar
baus ir analitinio mąstymo šis aprašymas tarsi išplėtė
tradicinio aprašomojo metodo galimybes. Vis dėlto
svarbiausias knygos privalumas, lėmęs jos sėkmę, - tai
naujas požiūris į paauglystę ir psichologinio amžiaus
pjūvių metodo panaudojimas etnografijoje. M.Mead
griovė tradicinį europietiškosios civilizacijos požiūrį į
paauglystę ir kartų konfliktą, kuris buvo aiškinamas
fiziologiniu brendimu. Autorė parodė, kad paauglių mai
štas ir konfliktai tarp tėvų ir vaikų tiesiogiai susiję su
kultūros tipu ir būdingiausi kaip tik euraamerikietiškajai
civilizacijai.
Būtent vaikų ir paauglių, lyčių brendimo ir jų tarpusa
vio santykių bei etnopsichologinių problemų tyrimai,
kuriais labiausiai domėjosi M.Mead, ir lėmė jos pasaulinį
pripažinimą.
Skaitytojams pristatomas vertimas (įvadas ‘ Evoliuci
jos tyrimas ir viešoji nuomonė" bei skyrelis "Ankstyvųjų
kultūrinio perdavimo formų sąlygos") iš plačiai ž inomos
knygos "Kultūros evoliucijos tęstinumas",11 sudarytos iš
paskaitų, skaitytų 1963 m. Jeilio universitete, parinktas
norint plačiau pažvelgti į pasaulio kultūros tyrimų meto
dų istoriją, jų įvairovę ir ryšius.
Kultūrinė antropologija gali pasirodyti šiek tiek neį
prastas mokslas 50 metų gyvenusiems Tarybų Sąjun
gos sudėtyje, kur negausūs ir konkretūs visuomenės
tyrimai buvo paslaptis, o jos poreikis pažinti pačią save
buvo laikomas fantastiniu. Dalykas tas, kad kultūrinė
antropologija - praktinis mokslas, labai operatyviai rea
guojantis į aktualius visuomenės raidos klausimus ir
greitai perimantis kitų mokslų idėjas, jeigu jos padeda
pasiekti konkrečių rezultatų. Todėl primityvių Afrikos,
Azijos, Okeanijos ar Pietų Amerikos kultūrų tyrimas,
kuriam teikiama labai daug dėmesio, yra tiek prasmin

gas, kiek leidžia geriau suprasti euroamerikietiškąją
kultūrą.
įvade M.Mead labai lakoniškai pristato įvairių mokslų
koncepcijas ir žymesnius socialinius ¡vykius, turėjusius
tiesioginį poveikį tiek žmogaus aiškinimo metodams,
tiek to aiškinimo objekto sampratai kultūrinėje antropo
logijoje. Kaip ir įprasta, M.Mead pradeda nuo šio mokslo
pradžios, susijusios su viena iš ryškiausių XIX a. evoliu
cionizmo idėjų, kuri vienokiu ar kitokiu pavidalu iškilo ir
XX a.: tai ir J.Stewardo daugialinijinės evoliucijos kon
cepcija, ir L.Whito termodinaminė evoliucijos teorija, ir
V.G.Childo fizinės evoliucijos teorija. XX a. pradžioje
susiformavusi F.Boaso mokykla, kuri kultūros kitimą sie
kė atskleisti konkrečiais diskretiniais tyrimais, ilgam
išstūmė iš kultūrinės antropologijos dėmesio centro
evoliucijos teorijas, mėginančias aprėpti visuomenės
raidą iš tolimos laiko perspektyvos. Si teorinė kaita
susijusi tiek su konceptualiais evoliucijos teorijos ne
nuoseklumais (aiškinimo ir vertinimo sutapatinimas, ne
pagrįstas konkrečių kultūros raidos pavidalų suabsoliu
tinimas ir kt.), kuriuos kaip tik kritikavo F.Boasas, tiek ir
su labai praktine kultūrinės antropologijos paskirtimi teikti konkrečius pasiūlymus socialiniams, politiniams,
mokymo ir kitiems institutams, reguliuojantiems visuo
menės raidą. M.Mead fiksuoja būtent šią priežastį. Ka
dangi autorė ypač domisi asmenybės motyvacinės
struktūros ypatybėmis, tai neatsitiktinai daugiau dėme
sio skiria froidizmo, neofroidizmo, biheviorizmo, psicho
loginėms žmogaus koncepcijoms. įvadas gana aiškiai
nurodo kultūrinės antropologijos tyrimo tikslą - pažinti
šiuolaikinių visuomenių raidą.
Knygoje atskleidžiama kultūrinio perimamumo ir tę
stinumo formos įvairiais žmonijos vystymosi etapais,
pabrėžiama evoliucijos suvokimo svarba šiandienai,
galimybė sąmoningai dalyvauti evoliucijos procese, tuo
pačiu kiekvieno individo reikšmė bei atsakomybė.
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KULTŪRINES EVOLIUCIJOS TĘSTINUMAS
Margaret MEAD

VIEŠOJI NUOMONĖ IR EVOLIUCIJOS TYRIMAS
Šioje knygoje aš kalbėsiu apie tai, kaip antropologija,
ypač konkretūs šiuolaikinių primityvių tautų gyvenimo
būdo tyrinėjimai gali padėti mums konstruktyviai supra
sti evoliucijos procesą. Pabrėžiu žodį konstruktyviai,
nes ypač svarbu mūsų ž inojimas, kiek juo remiamės, ar
galime panaudoti tam, ką darome. Taip pat bus kalbama
apie kai kuriuos Homo sapiens evoliucinio proceso
aspektus. Supratus šj procesą, jis gali būti sąmoningai
keičiamas remiantis mokslinėmis žiniomis. Mes - žmo
nija - pasiekėme evoliucinės krizės viršūnę. Jei tai su
voksime, įnešime unikalų indėlį j naują evoliucijos su
pratimą. Šioje knygoje aptarsime kai kuriuos naujus
kelius, kuriais mes galime dalyvauti evoliucijoje.
Nors mūsų evoliucijos supratimas turi apimti milžini
šką laiko erdvę, apie kurią liudija tik suakmenėję praei
ties fragmentai, pirmiausia aš pradėsiu nuo gyvų pada
rų grupių tyrimų, nesvarbu, artai būtų žąsų pulkas, elnių
kaimenė, beždžionių būrys, ar gyvų būtybių, vadinamų
žmonėmis, grupės. Mes turime tirti šias gyvų būtybių
grupes iš vidaus, jų gyvenimo sąlygomis, ir nuo to, kaip
suprasime jų gyvenimo ypatumus, priklausys tyrimų
teisingumas.
Pasirinkdamas mokslo problemą, niekuomet nesi vi
siškai laisvas nuo plataus viešosios nuomonės spektro.
Kadangi mokslas tampa vis labiau pripažinta gyvenimo
sritimi ir vis mažiau atskira specifinius siekius turinčių
pasišventėlių privačių ir specialių tyrinėjimų dalimi, tai
ryšys tarp mokslo ir visuomenės darosi vis reikšminge
snis. Ypač ryškus socialinių mokslų ir visuomenės
ryšys, nes neišprusę žmonės visada automatiškai do
misi mokslininko, išdrįsusio mąstyti apie žmogų, išva
domis. Sumažinus užtvaras tarp vadinamojo grynojo
mokslo - tyrinėjimų, vedinų intelektinio smalsumo bei
atsidavimo kai kurių mokslo šakų vidinėms proble
moms, ir vadinamojo taikomojo mokslo - tyrinėjimų,
tiesiogiai pritaikomų žmogaus reikmėms, visuomeninio
veiksnio vaidmuo, pasirenkant problemas moksliniam
tyrinėjimui, tampa aiškus ir neišvengiamas. Tai neparan
ku mokslininkui, norinčiam savo pažiūras ar reformas
¡tvirtinti visuomenėje, tačiau mintyse tą visuomenę vadi
nančiam 'neišmanančiomis masėmis'; visuomenės da
lyvavimas yra naudingas ir reikšmingas tam mokslinin
kui, kuris jaučia, kad bet koks atstumas tarp jo ir kitų
visuomenės narių yra trūkumas, kurio būtina kiek galint
greičiau atsikratyti.1
Problemos pasirinkimas lemia ir klasifikacijos pasirin
kimą ir požiūrio tašką. Domėjimasis evoliucija Vakarų
pasaulyje didėjo ir maž ėjo kartu su besikeičiančia viešą
ja nuomone, priklausomai nuo to, ar mąstantis žmogus
buvo įsigilinęs j besiplečiančio, ar j mažėjančio pasaulio
vaizdinius; žmogaus ryšiai su visata tarsi reikalavo arba stiprinti, arba silpninti ryšius tarp žmonių ir likusio
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gyvojo pasaulio. Panašiai tai plėtėsi, tai mažėjo laikotar
pis, kai vakariečiai suvokė save kaip aktyvius evoliucijos
vyksmo dalyvius. Ištisus laikmečius žmonės nežvelgė
nei j labai tolimą ateitį, nei j labai tolimą praeitį. Filosofi
niai visuomenės poreikiai baigėsi Biblijos laikų žiniomis,
o skeptikams - jų pakaitalu - Graikų amžiaus istorija
Labai išsiplėtus šiuolaikinio pasaulio akiračiui, kurį sąly
gojo europiečių geografinių atradimų pradžia XV a., ir
gilinantis j žmogaus biologinę praeitį, pasiekta nežino
mų erų, kurios atsiskleidė kartu su atradimais, kaip
nustatyti Žemės amžių bei evoliucijos teorijos formula
vimu. Ir viena, ir kita galėjo būti suderinta su specialiu
evoliucijos teorijos pritaikymu neseniai atrastiems lauki
niams žmonėms, gyvenantiems dar mažai ištirtuose
kontinentuose ir atokiose salose.2
Tačiau kuo labiau mes pradedame suprasti žmogų
kaip vieną iš gyvybės išraiškų planetoje, Saulės siste
moje ar vienoje iš daugelio galaktikų, tuo labiau mes
vengiame jj ¡jungti j tokio neaprėpiamo dydžio visatą.
XIX a. pabaigoje, nukarpytų gyvatvorių ir suapvalintų
stalų kūdikiams lopšeliuose amžiuje3» realaus ir tiesio
ginio savo vertės suvokimo poreikis sąlygojo evoliucijos
idėjų iškraipymą: imta kurti mitus apie šiauriečių pra
našumą4 ir, panašiai mitologizuojant, peržiūrėta žmonių
visuomenės evoliucija - nuo primityvaus kolektyvizmo
per privačios nuosavybės institutų augimą iki galutinės
kolektyvinės utopijos, arba nuo primityvios grupinės
santuokos ir matriarchato iki galutinės patriarchalinės
kapitalistinės monogamijos.6'1
Kintančios žmogaus kultūrų istorijos interpretacijos
evoliucijos teorijos požiūriu buvo labai susijusios su
vyraujančiomis politinėmis idėjomis. Ankstyvasis ame
rikietiškasis mąstymas, kilęs iš europietiškų utopijų, bu
vo susirūpinęs besivystančios amerikietiškosios kultū
ros santykiu su jos tėvyninėmis kultūromis Europoje ir
vylėsi, kad 'naujoji nacija, pagimdyta šiame kontinente;
pasieks aukštesnį moralinį lygį. Ši mintis buvo gimininga
postulatui apie evoliucinę kaitą, kurios viršūnė - šiuolai
kinė Vakarų kultūra, ir kuri savo ruožtu galėtų sukurti
Utopiją.7 Taigi prie šiuolaikinio socialinio mąstymo mes
prisidėjome Levviso Morgano idėjomis apie tvarkingą
socialinių formų seką; nuo senovės visuomenės arba

žmonių progreso tyrinėjimų,pradedant laukiniais, nuo
barbarizmo į civilizaciją. 8'11Šios idėjos atkreipė Friedricho Engelso dėmesį ir tapo marksizmo intelektinio apa
rato dalimi.
Tolesniame amerikietiškosios antropologijos etape
dominavo Franzas Boasas. Jis emigravo j Jungtines
Valstijas būdamas gana jaunas, tuo metu, kai mes tik
pradėjome jausti savo identiškumą kaip atskira civiliza
cija, t.y. tokia civilizacija, prie kurios prisidėjo tiek euro
piečiai, tiek ir indėnai, afrikiečiai ar azijiečiai.9 Dirbdami

šioje labai nepriklausomoje, atskirtoje nuo viešosios
nuomonės teorinėje erdvėje, antropologai savo pastan
gas nukreipė j Naujojo pasaulio išvystytų civilizacijų
nepriklausomos raidos fiksavimą. Jų teorinio požiūrio
patikimumas didėjo nerandant šiose ratą naudojusiose
civilizacijose Senojo pasaulio prijaukintų gyvulių, rašy
mo formų ar kitų žinomų, įprastų b ru o ž ų /0 Be abejo,
F.Boasas niekada neginčijo pagrindinių evoliucijos teo
rijos postulatų, neabejojo tuo, kad ž monių kultūros evo
liucionavo iš pradinių paprastesnių formų. Iš tiesų, jis
stengėsi pabrėžti, kad laiko, nuo kurio mes apie žmogų
galime kalbėti kaip apie "žmogų“, pasirinkimas yra su
sitarimo dalykas, tarnaujantis patogumo bei naudingu
mo tikslams,11 tačiau visa savo esybe kovojo prieš
postulatą, teigiantį tolygų vienpusišką vystymąsi, kurio
viršūnė esanti Euro-Amerikos civilizacija, nes toks po
žiūris, jo manymu, yra dirbtinai supaprastintas ir nerea
lus. Niekad labai neginčydamas ankstesniųjų formų
paprastumo, jis skrupulingai užfiksuodavo kad ir nedi
delio, neišvengiamai trumpalaikio epizodo, kurį koks
nors evoliucionistas mėgindavo įterpti į ginčą, paneigi
mą.12
Iš gerai užfiksuotų antropologinių polemikų turbūt
labiausiai žinomas F. Boaso atkirtis Haddono meno
evoliucijos teorijai. Haddonas13 mėgino pademon
struoti vienalinijinės sekos egzistavimą pereinant nuo
realistinio prie geometrinio meno, tačiau F. Boasas pa
rašė darbą apie eskimų adatų dėžutes14 tam, kad pa
rodytų, jog menas lygiai taip pat gali vystytis iš geome
trinio į realistinį ir vaizduojamąjį. Iš esmės F. Boasas
išreiškė požiūrį, kad evoliucija planetos mastu, be abe
jo, egzistuoja, tačiau evoliucijos teoriją taikyti keletui
amžių yra klaidinga, kadangi pasikeitimai gali vykti bet
kuria kryptimi - ir paprastėjimo link, ir sudėtingėjimo link.
Tokiai pozicijai daugelis moderniųjų evoliucionistų
visiškai neprieštarautų. Tačiau Amerikos antropologai
šio amžiaus pradžioje, dirbdami amerikietiškojo izoliuo
tumo sąlygomis, iš esmės domėjosi tiktai trumpomis
laiko atkarpomis.15 Kultūrinį evoliucionizmą buvo pra
dėta tapatinti su požiūriu, kad bet kurioje visuomenėje
egzistuoja neišvengiama išradimų bei kaitos pažanga,
kuriai neturi įtakos jokios rūšies skoliniai. Tikslūs primi
tyviųjų kultūrų lauko tyrinėjimai ir ž inios apie kaimynines
kultūras (viename rajone) aiškiai parodė, kad toks po
žiūris yra klaidingas ir absurdiškas, todėl kultūrinės
evoliucijos studijos tapo nuobodžiomis ir lygiai taip pat
nemadingomis kaip Senojo pasaulio pėdsakų ieškoji
mas, atsigręžus į Aziją, Naujojo pasaulio bruožuose. Vis
dėlto būtent tuo metu, kai mintis apie majų ir inkų
aukštųjų civilizacijų kilmę iš Senojo pasaulio (Azijos)
buvo laikoma eretiška ir atimdavo iš mokslininko akade
minę paramą, Elsie Clevvsas Parsonsas17 ir Mulville’is
Herskovitsas18 pradeda ieškoti šiuolaikinių Amerikos
indėnų bei Amerikos negrų kultūrų bruožų užuomazgų
senuosiuose (Europos ir Afrikos) pasauliuose. Taigi tuo
pačiu metu mes jrodinėjome, kad bruožai, esantys už
abiejų Amerikų, persmelkė Amerikos indėnų kultūras ir
išliko Amerikos negrų kultūroje daug labiau negu buvo
tikėtasi, ir kartu gyvai palaikėme tokių išvystytų civiliza
cijų kaip Andų ar Meksikos bei mažiau išvystytų, pa
vyzdžiui, Šiaurės Vakarų Kranto nepriklausomą kilmę.
Tuo tarpu kartu su efektingais technologiniais pasie
kimais tyrinėjimų krypties santykis su besikeičiančia

viešąja nuomone įgavo naują pobūdį. F Boasas siste
mingai skyrė vis didėjantį techninį gamtos pažabojimą
nuo žmogaus socialinių išradimų, pavyzdžiui, vedybų
ar meno formų. Meno formų analizė parodo, kaip viena
forma pakeičia kitą be aiškių pažangos požymių ar tam
tikro akivaizdaus kurios nors formos pranašumo.19 Iki
šiol galimybė, jog žmogaus mokslai gali padėti žmogui
tobulinti patį save ir socialinius institutus, buvo mažai
pripažinta. Marksistinis požiūris, paprastai nusakomas
kaip "ekonominė istorijos interpretacija",20 suteikė žm o
nėms galimybę keisti vystymosi greitį, bet nėjo kryptį.21
Kiti institutai buvo traktuojami kaip priklausomi nuo te
chnologijos lygio, kuris, savo ruožtu, labiau buvo sąly
gojamas skirtingų organizacijos bei paskirstymo formų
negu energijos panaudojimo - toks požiūris vėliau už
valdė kitų deterministų (pavyzdžiui, Leslie’io White’o22)
mąstymą.
Jog techniniai pokyčiai neišvengiami, suvokė ir dau
gelis nemarksistinio mąstymo mokslininkų. Knygoje ‘Vi
suomenės kitimas kultūros ir gamtos atžvilgiu",23 kuri
atspindėjo F Boaso požiūrį į techninį vystymąsi kaip į
augantį ir iš esmės negrįžtamą, Ogburnas mintį pratęsė
dar toliau - dauguma socialinių institutų tėra mėginimai
prisitaikyti prie tų prieštaravimų, kurie iškyla kaip techni
nės raidos pasekmės. Jis manė, kad žmogaus socialinė
dilema yra sąlygota kažkokio vadinamojo atsilikimo.
Marksistai pasitikinčiai gynė tokį pasaulį, kuriame socia
liniai institutai turėtų atitikti ekonominio išsivystymo sta
diją, o Amerikos sociologai bei antropologai, pabrėžda
mi techninio, sudėtingumo neišvengiamumą, socialinį
vystymąsi apibūdino kaip nepastovų, sunkiai kontro
liuojamą ir neprogresuojantį.
Šiuolaikiniam požiūriui į žmogų ir, logiška, tai pozici
jai, kurią antropologai užėmė evoliucijos atžvilgiu, turė
jo įtakos ir kitos intelektinės srovės. Psichoanalizė, nors
ir patvirtino žmogaus gyvulišką prigimtį, supriešino ci
vilizaciją su pačia gamta, kadangi civilizacija buvo inter
pretuojama kaip neurozė, kaip šalutinis žmogaus kovos
su savimi produktas.24 Pedagoginė pakantumo teorija
(educational permissiveness)25411 sudarė sąlygas susi
formuoti optimistiškesniam požiūriui į žmogaus galimy
bes. Toks kraštutinis nevaržymas buvo pajuokiamas
pasakojime apie vaiką, kuris iš tolerantiškos mokyklos
perėjo į griežtą ir po keleto dienų, lengviau atsidusęs,
pasakė: ‘Jeigu nori būti geras - tu gali, jeigu nenori
peštis - tai turi nesipešti". Tam tikru mastu pripažinus
žmogaus gyvulišką pradą, šį pripažinimą atmiežė pa
sibjaurėjimas nesąmoningais impulsais bei nemalonia
kilme to, kas kažkada regėta kaip aukštesnė žmogaus
prigimtis. Populiariose Z. Freudo interpretacijose didieji
žmogaus darbai buvo pateikiami tik kaip sublimacija
(seksualinės energijos transformavimas ir realizavimas
kultūrinėje veikloje - vert.). 1920 m. viena iš įtakingiausių
knygų (šiuo metu visiškai užmiršta) buvo J.H. Robinso
no "Dirbantis protas"26, suformavusi mąstymą tų, kurie
tikėjo, jog laikosi griežtų mokslinio tyrimo reikalavimų.
Žodis racionalizacija, aiškinantis žmogaus žemesniuo
sius impulsus, konkuravo su racionalizmu, žodžiu, kuris
šlovino žmogaus protą XVIII a., Proto Amžiuje.
Lygiagrečiai su psichoanalize egzistavo įvairios ame
rikietiškos Pavlovo sąlyginio reflekso teorijos interpreta
cijos. Amerikietiškoji biheviorizmo atmaina atmetė bet
kokią galimybę pripažinti, jog individai gali skirtis tem
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peramento polinkiais ir, operuodama labai siaura instin
ktyvių reakcijų apimtimi, rėmėsi tik aplinkos poveikių
įtaka. Ši pažiūra buvo išreikšta be galo populiariame
gana nežymaus, bet, antra vertus, tradicinio etnologo
George’o Dorsey27 veikale "Kodėl mes elgiamės kaip
žmonės“. Neišvengiamai antropologija, kuri visus žmo
nes laikė lygiaverčiais Homo sapiens rūšies atstovais,
nepriklausomai nei nuo jų civilizacijos lygio, nei nuo
laikmečio, ir kuri pabrėžė idėją, jog kultūra yra išmokta,
jog rasė, kalba bei kultūra įvairuoja nepriklausomai vie
na nuo kitos, biheviorizmą turėjo priimti svetingai.28
Tiek mokymas, žmogaus "gyvulišką prigimtj'laikantis
sunkiai pakeičiamu dalyku, o civilizaciją apibrėžiantis
kaip amžiną netobulą siekimą tai įveikti, tiek mokymas
apie žmogų kaip tabula rasa nuo pat gimimo bei sąly
gojamą jį supančios aplinkos ir šiandien turi įtakos
antropologų požiūriams j kultūrinės evoliucijos teorijas.
Vienos požiūrių krypties atstovai vis labiau ėmė pasiti
kėti natūralistiniu stebėjimu, eksperimentuoti natūralio
se situacijose su visų rūšių gyvūnais, tačiau tyrinėjimų
objektas pasikeitė: nuo pirminio domėjimosi žmogbež
džionėmis ir beždžionėmis pereita prie tokių j Homo
sapiens nepanašių padarų kaip vėžliai, vorai ir tarako
nai. Kitos pažiūrų krypties atstovai savo modelius grin
dė eksperimentais su gyvūnais, išskirtinai su žiurkėmis,
laboratorijose ir rėmėsi šių gyvuliukų sugebėjimais
išmokti žmogaus sukurtose ir kontroliuojamose situaci
jose.
Šie du požiūriai - vienas, žmogų traktuojantis kaip
būtybę su rūšiai būdingais instinktų modeliais, kurie
nuolatos sąlygoja civilizacijų ¡gaunamas formas; kitas žmogų apibūdinantis kaip neturintį rūšiai būdingų elge
sio modelių, teigiantis, jog jį gali sąlygoti beveik bet
kokios rūšies sistema, užtikrinanti gyvybinių poreikių
patenkinimą - nuolatos persipina. VVatsono 1920-ųjų
metų pozicijos optimizmas ėmė blėsti, kai vėlesnių trijų
dešimtmečių patyrimas parodė, kaip autokratinės ir ne
atsakingos jėgos gali pasinaudoti (elgesio) sąlygojimo
"metodais". Neatsitiktinai B.F. Skinneris domisi biurokra
tinio žmonių valdymo problemomis ir tuo pačiu metu
propaguoja programinj matematikos bei kalbų moky
mąsi naudojantis kompiuteriais. Panašų dvilypumą ga
lime rasti ir Elioto D. Chapple’o veikaluose, kur jis derina
griežtą bihevioristinį požiūrį j žmogaus elgesj kaip į
kultūros sąlygotą su grynai pavlovišku požiūriu apie
¡gimtą temperamento reakcijų nekintamumą.30 Taip pat
ir W. Grei VValteris, pasirinkdamas bihevioristinj aiškini
mą, derina jj su domėjimusi nevaldomais, elgesyje pa
sireiškiančiais temperamento veiksniais.31
Kiti ginčai apie tai, yra ar nėra žmogaus prigimtyje
nepakeičiamų dalykų (neskaitant tokių paprastų porei
kių kaip maisto, vandens ir poilsio, būdingų ir visoms
kitoms organinėms būtybėms), buvo sukoncentruoti
ties ankstyvosios vaikystės patyrimo pirmenybe. Etologiniai (Etologija - gyvūnų elgesio biologijos mokslas.
Zoopsichologijos kryptis, tirianti gyvūnų elgesį natūra
lioje aplinkoje. Tiriama aukštesniųjų gyvūnų elgesio ak
tus sukeliančių aplinkos signalų reikšmė organizmui. Red.) tyrimai, pavyzdžiui, Lorenzo32 ir Tinbergeno33,
suformavo vienos rūšies modelį, kuriame ankstyvosios
vaikystės patyrimas yra traktuojamas kaip esminis. Bihevioristai, tyrinėję žmogaus psichologiją, pastatė prie
špriešiais savo pažiūras Freudo modeliui, o biheviori-
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stai, kurie teikė pirmenybę laboratoriniam eksperimen
tui, o ne stebėjimui natūraliose sąlygose, pastatė prie
špriešiais savo požiūrį etologiniam modeliui.34
Galų gale mes susiduriame su paradoksu. Iš vienos
pusės, tie, kurie tikisi rasti įgimtus tos pačios rūšies
individų temperamento skirtumus, yra įtariami rasistinių
idėjų puoselėjimu.35 Antra vertus, tiek tarp tų, kurie
simpatizuoja komunistiniam totalitarizmui, tiek tarp tų,
kurie bijo, kad jis neįsivyrautų, galima rasti individų,
žmogų traktuojančių kaip nuolatos besikeičiantį, santy
kinai sumenkinančių kokybinius individų skirtumus, ne
teikiančių pirmenybės ankstyvosios vaikystės patyrimui
vėlesniojo atžvilgiu - ir nesvarbu, kokiais terminais tai
išreiškiama - etologijos, psichoanalizės ar antropologi
jos.
Šie keisti idėjų, būdingų skirtingoms pozicijoms, su
sidūrimai ir persipynimai vaizdžiai parodo, kokiu laip
sniu nuomonių klimatas (jame aiškios politinės ir religi
nės ideologijos tėra tik komponentai) sąlygoja atmosfe
rą, kurioje mokslininkai pasirenka savo poziciją, many
dami, kad ji nulemta šiuolaikinio jų pasirinktos mokslo
šakos lygio.36
Tuo tarpu, greitai didėjant technologinei kontrolei,
kurią rodė aviacijos, komunikacijos, elektroninės auto
matikos vystymasis bei branduolinės energijos naudo
jimas, diskusija apie kultūros evoliuciją perėjo nuo te
chnologijos ir išradimų neišvengiamumo prie energijos
panaudojimo lygio. Ogburnas, kuris turėjo ekonominį
išsilavinimą ir kuriam darė įtaką antropologiniai duome
nys, gynė pirmąją poziciją. Leslie’s VVhite’as, fizikas,
vėliau tapęs antropologu, išryškino antrąjį pož iūrį. Ener
gijos panaudojimo svarba taip pat buvo technokratinio
judėjimo pagrindinė dogma.37
Energijos kiekio panaudojimas, kurį pasiekia tam
tikra žmonių grupė tam tikru žmogaus kultūros vysty
mosi etapu, padarytas kultūrinės evoliucijos matu1'',
sukuria patogią makrokosminę schemą aptariant politi
nę ir technologinę evoliuciją. Šios dvi kryptys kartais
vystosi kartu, kartais išsiskiria. Visuomenė, kuri sugeba
sutelkti tūkstančio vergų darbą grūdams sumalti, gali
sunaudoti tiek pat energijos, kiek ir grupė žmonių, ma
lanti juos malūnais. Technologinis antrosios grupės išsi
vystymas gali būti aukštesnis negu pirmosios, tačiau jos
politinė organizacija gali būti menkiau išvystyta.38 Ta
čiau tokio pobūdžio svarstymai neturi neigti energeti
nės teorijos, jei bus atsižvelgiama į visą planetos civili
zaciją ir ilgo laikotarpio intervalai bus traktuojami kaip
visumos.
1930-1940 m. Leslie’io VVhite’o39 darbai JAV ir V.
Gordono Childo40 - Anglijoje nesukėlė didelio susido
mėjimo bei entuziazmo, išskyrus mokslinius bendradar
bius, glaudžiai su jais bendradarbiavusius. 1930 m.
mes buvome prispausti pasaulinės depresijos, ir pro
blemos, su kuriomis žmonija susidūrė, buvo apibrėžia
mos labiau kaip politinės negu kaip techninės. Nieko
stebėtina, kad situacijoje, kai vienoje šalyje neparduo
tas maistas buvo deginamas, o kitoje - žmonės badavo,
tyrinėtojų dėmesį patraukė trumpalaikiai politiniai
sprendimai ir atitinkamai trumpalaikės mokslinės pro
blemos. JAV izoliacionizmas puoselėjo susidomėjimą
laikotarpiu, pakankamai trumpu, kad būtų suteikta gar
binga vieta lygiagrečiam aukštų Amerikos civilizacijų
vystymuisi. Dėl tuometinių rūpesčių laikotarpiai, kuriais

buvo dom im asi, buvo net dar labiau sutrumpinti: kaip
sum ažinti frustracijas, kurios, kaip buvo tikima, baigiasi
agresija41, kaip skatinti vietinę iniciatyvą, kaip pagerinti
m ažu m ų situaciją42 ir pan.
D ėm esys grupių kontaktam s buvo paaštrėjęs kartu
su nacizm o iškilimu, o pasibaigus II pasauliniam karui,
susidom ėjim as trum palaikiais pasikeitim ais dar p a d id ė 
jo. Buvo svarstom os tokios problem os: kaip išorinė
intervencija g alėtų pakeisti institucines form as (ypač
Vokietijoje ir Japonijoje), kaip tai paveiktų žm o n ių c h a 
rakterių struktūras, jų politinj elgesį ir, netiesiogiai, didin
tų pasaulio stab ilu m ą.43 Kitas trum palaikis uždavinys,
susijęs su pirm uoju, paskatino kultūrinių procesų tyri
mus, turėjusius padėti psichologiniam karui su Vokietija
ir Japonija bei kitoms karo m eto problem om s spręsti.44
Po 1 9 4 8 m. kultūrinių pro cesų tyrimai, pradėti karo
metu, buvo tęsiam i Rytų Europos bloko ir Tolimųjų Rytų
studijose.45

Kol buvo atliekami tyrimai apie trum palaikius p asikei
timus, kilo atom inės katastrofos grėsm ė, ir vis d au g iau
buvo susivokiama, kad m es tu rėtum e d a u g ką keisti, jei
norime jos išvengti.
Pirmiausia su šia problem a susidūrė fizikai ato m inin 
kai ir keletas antropologų, psichologų bei sociologų,
kurie suvokė pavojų ateičiai ir tai, kad sprogim ai Los
Alam oje ir Hirosimoje tebuvo tiktai preliudija.60 Bet p la
čiosios m asės ne iš karto suvokė, kad ž m o n ija d a b a r
turi savęs pačios kaip rūšies sunaikinim o ginklą. Pirmoji
reakcija sukėlė b u m ą dėl nekilnojam ojo turto perkėlim o
tam tikru “saugiu atstumu" nuo didelio miesto, tokio kaip
Niujorkas, ir ginčus apie g eriausią Peru slėnio variantą,
kuriam e reikėtų paslėpti užfiksuotas žin ia s ap ie m ūsų
civilizaciją. Tačiau kartu su pirm aisiais p ram oniniam
naudojim ui pritaikytais atom iniais reaktoriais ir n e a b e 
jotinu erdvės tyrimo būtinum u p rad ėjo form uotis n auja
viešoji nuom onė.

Net Keturių Laisvių paskelbimas ir greitas pokarinis
nusiraminimas, pagrįstas žinojimu, kad dabar techni
škai įmanoma sunaikinti visus pasaulio gyventojus, ne
atkreipė tyrinėtojų dėmesio į tas ilgalaikes problemas,
kuriomis domėjosi Childe’as ir VVhite’as. Julianas Stevvardas, kuris 1936 m. aktyviai domėjosi ilgalaikių para
lelinių tendencijų, atsirandančių panašiomis ekonomi
nėmis sąlygomis, tyrimu46, laikinai nukreipė savo dėme
sį į Puerto Riko gyventojų tyrinėjimus, pabrėždamas
trumpalaikį, neatidėliotiną ir gerintiną "išskirtinių ir kaimo
subkultūrų vystymąsi Puerto Rike“.47
Tas pats, vis plintantis susidomėjimas trumpalaikiais,
greitais pasikeitimais gali būti matomas daugelyje skir
tingų antropologinių tyrinėjimų, didžia dalimi pagrįstų
pokariniu optimistiniu tikėjimu, kad mažiau išsivysčiu
sias šalis galima greitai įvesti į šiuolaikinį pasaulį.46 Nors
Arensbergas,49 Batesonas,50 Birdvvhistellis,51 Chapple’as52 Friedas,53 Gozeris,54 Keesingas,55 Mead 56 Stewardas57‘v ir Vagley’is58 labai skyrėsi vienas nuo kito
savo pažiūromis, tačiau visi buvo susikoncentravę ties
vienos kartos keitimosi problemomis. Neišsivysčiusios
šalys turėjo pasivyti (labiau išsivysčiusias). Žmonės,
kurie perėjo iš kaimo gyventi į miestą, turėjo rasti būdus,
kaip prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos. Rasinė
įtampa turėjo būti sumažinta didėjant supratimui ir leid
žiant įstatymus. Vaikai, gimę šalyse, kurios savo struk
tūra buvo autoritarinės, turėjo būti išauklėti taip, kad
laisvos institucijos būtų artimos jiems savo dvasia. Psi
chinių ligų plitimas turėjo būti sumažintas, keičiant so
cialinius institutus, kurie tuos susirgimus sąlygojo, arba
sukuriant naujo tipo aplinką įstaigose, kur psichiškai
nesveiki buvo gydomi.59 Nesvarbu, ar buvo pabrėžia
ma didesnė derliaus įvairovė, ar nekilnojamojo turto
perkėlimo suvaržymai, kurie trukdė laisvam mažumų
judėjimui, ar įstatymai, mažinantys rasines įtampas, ar
keitimosi studentais programų ir kūrybinių komandų
tikslūs rezultatai, ar kultūrinio pasikeitimo programos,
vyravo tikėjimas, kad mes galėtume lemti "mūsų laikme
čio gerėjimą" ir kad nuolat augantis žinojimas apie kiti
mo procesus galėtų iš esmės padėti šių tikslų pasiekti.
Nors laiko tarpas buvo trumpas, tačiau bendras do
minuojantis požiūris išliko makroskopinis; vis dėlto tuo
metu tiktai keletas išradėjų apčiuopė faktą, kad naujieji
mechaniniai užrašymo metodai leistų labai smarkiai
patobulinti vėlesnių tyrimų analizę.

Drauge vis labiau imta domėtis tolima ateitimi ir tar
pžvaigždine erdve, ir tai stūmė į šalį gresiančio pavo
jaus jausmą ir didėjantį įsitikinimą, kad gali nebūti jokios
ateities. Diskusiją apie mutacijas, atsirasiančias tik vė
lesnėse kartose, atsvėrė panika radus stroncio-90 pie
ne^, kuris galėtų "pakenkti mano vaikui dabar". Ameri
kiečiai, niekuomet nesidomėję tolima ateitimi, sveikino
ž inią apie atominį Hirosimos bombardavimą vos ne kaip
priimtiną "greitos ir neskausmingos mirties" fgrmą, ku
rios metu "net nesužinosi, kas atsitiko".61 Ši pirmoji
reakcija ėmė keistis tik tuomet, kai 1946 m. buvo išleista
Džono Hersey knyga "Hirosima",62'VN ir mintis apie va
landas ar dienas *be gydytojo" ėmė skverbtis j masių
sąmonę.
1955 m. Nacionalinė Mokslų Akademija sudarė 6
komitetus didelės radiacijos poveikiui gyviems organiz
mams tirti.63 “Biologinėse atominės radiacijos pasek
mėse“ - pirmoje viešoje ataskaitoje, kurioje buvo atspau
sdinti techniniai atradimai ir rekomendacijos, - Geneti
nių pasekmių komitetas aiškiai iškėlė klausimą apie
laiko intervalą:64
"Kalbant apie genetinius pakenkimus, būtina pa
brėžti, iš vienos pusės, tam tikrus realius ir neišvengia
mus pavojus, net tragedijas, kurios gali ištikti mūsų
vaikus ir anūkus, antra vertus, - daugumą žmonių tos
bėdos ištiks gana tolimoje ateityje.
Netgi tik du žmonės negali vienodai įsivaizduoti šių
dviejų pavojaus rūšių. Kaip gali palyginti dabar rimtai
susirgusį vaiką su daugybe žmonių, sirgsiančių širmo
joje ar dar tolesnėje kartoje?"
Vien tik mintis, kad "visiškai išsigimęs vaikas" gali
gimti dabar, humanistams kėlė šiurpą. Besamprotauda
mi jie supainiojo tikimybės išlikti klausimą (tikimybės,
daug menkesnės negu mūsų motorizuotoje civilizacijo
je) su etine problema, kurią iškėlė F. Dostojevskis, - ar
turi būti kuriama nauja visuomenės tvarka, jei tam pa
aukojamas bent vienas vaikas.65
Susidomėjus biologinės mutacijos problemomis, vėl
susidarė kita, dvilypė padėtis. Iš vienos pusės, buvo
bijomasi besivystančios mutacijos tolimiausių pasek
mių, antra vertus, iš naujo susidomėta ž monių skirtingų
rūšių vystymusi. Pavyzdžiui, vis labiau, tačiau slaptai,
buvo domimasi ekstrasensiniu suvokimu. Tai buvo tam
tikras pripažinimas, kad šiuolaikinė medicina galėtų
išgelbėti individus, kurie dėl kai kurių fizinių defektų
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anksčiau būdavo pasmerkti mirčiai. Būta reikalavimų
genetinį fondą atrankiniu būdu apsaugoti. Fantazijos
apie kraštutinį kišimąsi į genetinius procesus kilo kartu
su mintimis apie kraujomaišą arba kartu su galimybe
išsaugoti didžiųjų žmonių regeneruojančius audi
nius,66 siekiant kiekvienai kartai tiekti "čerčilius“ ar kitus
pripažintus žymius žmones. Kaip priešprieša šioms
optimistinėms fantazijoms buvo niūrus baiminimasis,
kad žmogus gali blogėti, kad žmogus darosi "minkšta
kūnis" ir kad "neprisitaikiusieji" dauginasi ir išsilaiko tokiu
santykiu, kad nustelbs "prisitaikiusius" ir pan.67 Kiekvie
na pozicija, nors ir kraštutinė, galėjo būti logiškai įrody
ta. Tačiau po racionaliais argumentais slypėjo iracionali
baimė, - kad "baltąją rasę" nustelbs "geltonoji" arba
■juodoji rasė", kad politinio rasizmo pakilimas Afrikoje ir
Azijoje galėtų reikšti pražūtį Vakarų pasauliui. Reakcija
į demografinį sprogimą, pasireiškusi priblokštumo ar
užgniaužtumo jausmu, pasikartojo įvairiomis šiuolaiki
nės baimės patekti į visuotinę (pasaulinę) katastrofą
formomis.68
Kai tolimoji ateitis ir dideli nuotoliai erdvėje ėmė at
spindėti šiuolaikines viltis ir baimes, papildomai buvo
susidomėta tolimosios praeities idėjomis69 ir jūros gel
mėmis70. Užslopinti mūsų miestų vaikai, kurie yra per
sisotinę televizija bei komiksais ir kurie su širdį veriančiu
tikslumu atspindi dabartinę tautos sąmonės būseną,
pavargo nuo kosmonautų tuoj po to, kai Eksplorer-1VIM
išskrido ir grįžo atgal, ir susidomėjo frogmenais (žmonėmis-varlėmis).71 O domėjimąsi istorija - kuris daugu
mai skaitytojų vis dar baigiasi A. Toynbee’io72 sutrum
pintu leidimu ir klausimu "Ar mūsų civilizacija ž lugs lygiai
taip pat kaip ir Romos?" - ėmė keisti susidomėjimas
žmogaus evoliucija per tūkstantį ar milijoną metų.
Iš tikro mūsų mąstymo apie ž mogaus procesus gam
toje modelis turi būti pagrįstas žiniomis apie ilgalaikius
pasikeitimus. Pesimistai, į žmogaus gyvenimą žvelgian
tys kaip į save sunaikinančių ciklų seką, kur kiekvienas
ankstesnis galbūt yra daug sudėtingesnis už vėlesnįjį,
bet evoliucijos požiūriu nereikšmingas, pasitelkia trum
palaikes užrašytos istorijos perspektyvas tam, kad
išpranašautų Europos žlugimą, Amerikos dekadansą ir
kitų civilizacijos centrų atsiradimą, tikėdamiesi palyginti
trumpo jų gyvavimo. Priešingai, tie, kurie domisi kryp
tinga ir kylančia (emergent) evoliucija, ne tik turi žymiai
gilesnį retrospektyvinį požiūrį į žmoniją, jie vis labiau
įsitikina, kad žmogaus dabartinės sąlygos skiriasi nuo
bet kokių praeityje.73
Galų gale, kaip priešprieša mūsų šiuolaikiniam domėjimuisi tuo, kas be galo platu, be ribų - laiko amžiny
be, galaktikų gausybe, yra susidomėjimas be galo ma
žu - pavieniu individu, genu. Būtent tada, kai Harlovv
Shapley’is pareiškia, jog žmogus jau ketvirtą kartą yra
sumenkinamas kaip galaktikos dalelė,74 George’as
Beadle'is iškelia žmogų, lygindamas genų struktūros
sudėtingumą su visatos sudėtingumu.75 Ne per seniau
siai mokslininkai pašaipiai kalbėjo apie vadinamąją Did
žiojo Žmogaus teoriją istorijoje, ir ištisa literatūrinių bio
grafijų mokykla buvo kuriama tam, kad sugriautų mitą
apie Didįjį Žmogų.76 Šiandien, pasikeitus požiūriams,
vėl pradėta domėtis individo indėliu.
Kai pasaulyje gyveno mažiau negu pusė milijardo
gyventojų ir sprendimus priimančios grupės nacionali
nėse valstybėse buvo skaičiuojamos šimtais, tada buvo
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didžiulis noras kalbėti ap ie neišvengiam us istorijos pro
cesus ir cituoti atradim ų kartojimąsi (netgi pačios evo
liucijos idėjos atsiradim ą) kaip n eišven g iam ą.77 P avyzdžiui, buvo tokia m ąstym o kryptis, teigianti, kad ar su
Hitleriu, ar be jo, nacionalizm o ren esan sas Vokietijoje
būtų įgavęs tą p ačią kryptį. 1941 m. b alan d yje T h e o d o re’as Abelis pateikė pranešim ą, kuriam e buvo teigiam a,
jog karus sukelia pavieniai, individualius sp ren dim u s
priim antys žm o n ės, 78 ir jo idėjos buvo atm estos iš
karto. Šiandien, priešingai, pernelyg dom im asi p a v ie 
niais individais, vietinio elito nariais, lyderių psichologi
niais procesais, pranašais ir kultais, kurie sukasi apie
individualias aiškiaregystes irt.t. Penktoji M a c y xl konfe
rencija apie sąm onės problem as baigėsi pasiūlym u
tyrinėti individą.79 G ardneris M u rp h y ’is pasiūlė taiklią
frazę - "mokslas apie unikalumą",80 o E dith ’os C o b b
darbai apie individualum o rūšiškum ą p agaliau buvo
išspausdinti.81 D aug im lesnė viešoji n uo m o n ė d a b a r
sudarė galim ybę rimtai svarstyti savęs suvokim o ribas
(pavyzdžiui, Bricknerio straipsniai ap ie teleencefalizaciją ,82 jo filmas apie dvigalvį v ė žlį).83 1 9 5 9 m etais, po
sekinančių testų renkant pirm ąjį amerikietį, turėjusį skri
sti į kosm inę erdvę, kai tiriam ųjų beliko tik septyni ž m o 
nės, G ynybos d ep artam en tas pateikė visuom enei p ra 
nešimą, kuriam e buvo p a b rė ž ia m a būtinybė labiau su
vokti individo reikšm ingum ą, nes abipusiai ž m o g a u s ir
g am tos ryšiai darosi vis platesni, sudėtingesni, labiau
tarpusavyje persipynę ir potencialiai d a u g pavojin g e
sni, tačiau šis pranešim as nebuvo d eram ai įvertintas.
D ar daugiau, naujos m ech an izm ų rūšys, p ad id in u 
sios ž m ogaus aukštuosius su geb ėjim u s (anksčiau kurti
m echanizm ai labiau skatino jo m enkiau išvystytus, ne
tokius išskirtinius sugebėjim us), prisidėjo prie viešosios
nuom onės pasikeitim o. Ž m o g a u s pirmieji įrankiai, n e
apdoroti akm enys n e d a u g kuo skyrėsi nuo tų objektų,
kuriais g auja b e ž d ž io n ių a p m ė to įsibrovėlį. A nkstyvo
sios būstų form os buvo paprastesn ės už kai kurių rūšių
paukščių lizdus. Pirm as didelis žin g sn is ž e n g ta s tada,
kai ž m o g u s pasidarė kūrybos įrankį, kuris ne tik p ad id i
no jo fizinius sugebėjim us stumti ar traukti, kelti ar mesti,
gintis ar smogti, bet ir su g e b ė jim ą ką nors pagam inti.
Didėjant žm o g a u s sugebėjim ui pasigam inti įrankius,
gam inim o priem ones ir didėjant jo poveikiui gam tai,
nuolatos buvo svarstom as klausim as, kaip šie įrankiai
turėtų būti traktuojami: šiurkščiai tariant, kaip sudvasinti
ar ne, arba, d aug sudėtingiau, - kaip procesai, tam tikru
būdu susiję su gyvenim u. D augelis primityvių žm o n ių
sudvasindavo ginklus bei įrankius (vadinam asis m ana iš m elanezietiško ž o d ž io 84) ir taip į šį am žin ą jį klausim ą
nuolatos atsakydavo tie, kurių suvokim as n ėra racion a
liai p agrin d žiam as, - tai vaikai, pirm ykščiai, neišsim ok
slinę žm o n ės, poetai ar m enininkai, besikreipiantys į
laivą, traukinį, autom obilį ar lėktuvą kaip į k a ž k ą gyva.
S varbu suvokti, kad, tam tikra prasm e, tai yra n uo la
tinė problem a. įsitikinimas daiktų-objektų "gyvumu" for
mavo žm o g a u s m ąstym ą n epaprastai skirtingose kul
tūrose: M anus salos gyventojo, kuris m ano, kad jos
D idenybė Dvasia (neseniai mirusio nam iškio dvasia)
gali atimti "dvasią" iš jo m eškeriojim o įrankio lygiai taip
pat kaip jis gali atimti dvasią iš bet kurio ž m o g a u s 85!
dainių ir poetų, kurie personifikuoja herojaus k ard ą (R o 
lando Durandelį, Siegfriedo B alm ungą, Arthuro Excaliburį, A ug antyroTyrfingą86); ž m o g a u s , priskiriančio blo

gą ar gerą reputaciją laivui; tų, kurių pirmieji poetiniai
mašinų su varikliu {vaizdžiai suteikė šioms tam tikro
gyvenimo prasmę; tų, kurie šiandien svarsto apie ateitį,
kurioje "kompiuteriai" pakeis žmogų kaip naujų mašinų
kūrėją ir inžinierių, apie ateitį, kurioje kompiuteris gali
"turėti kitą m ažą kompiuterį" arba kurioje, galų gale
mums paaiškėja, "šis mūsų realusis gyvenimas yrą nu
lemtas kažkur esančio didžiulio kompiuterio".8' Žm o
gaus santykio su savo kūrybiškumo padidėjimu mįslė
nejminta, ir šiandien j šią mjslę, anot vieno talentingiau
sių žmogiškojo veiksnio dizaine specialistų,88 gali būti
atsakyta taip: Gyvenimas-Žmogus-Mašina. Vienas to
kių poetinių vizijų aspektų - konfliktas tarp noro sukurti
modelį žmogui ir baimės, kad iš tų pastangų neišeitų
koks nors absurdas.
Kita kryptis, kuri istoriškai atsirado daug vėliau, buvo
žmogaus jutiminio ryšio su išoriniu pasauliu techninis
patobulinimas. Kartu su teleskopo ir mikroskopo atradi
mu89 svaiginančiai padidėjo ž mogaus suvokimo galios,
nulėmusios šiandieninio elektroninio mikroskopo sukū
rimą, atskiros chromosomos bombardavimą ir net tokio
projekto, kaip paversti Mėnulio paviršių didžiuliu reflektoriumi, atsiradimą. Pirmasis džiaugsmas, lydintis be
galo mažo ir be galo didelio atradimus,90 kurie pagimdė
ne vieną vaizduotės kelionę į kosmosą ir leido žaisti
išmatavimų kaita, buvo viena iš mūsų šiuolaikinio susi
domėjimo išraiškų.
Tačiau nors šie visi ankstesnieji atradimai - visa tai,
ką buvo galima pamatyti per linzes, ir labai smarkiai
išplėtė žmogaus sugebėjimą pamatyti tai, kas labai
nutolę ir be galo maža, jie vis dar priklausė nuo žmo
gaus darbo trukmės, ranka atliekant brėžinius. Netgi
tada, kai objektas galėjo būti pamatytas naujai sukurta
kamera, ryšiai, siejantys vieną vaizdą su kitu, turėjo būti
papildomi kitais būdais. Ir tik tada, kai buvo išrasta kino
kamera bei garso įrašymo metodai, o dar vėliau - auto
matinis garso ir vaizdo sinchronizavimas, ir labai nese
niai - būdas sulėtinti vaizdą taip, kad judesys galėtų būti
tyrinėjamas labai detaliai, tapo galima mikroanalizė.
Pavyzdžiui, dabartiniai metodai nufilmuoti augančius
augalus, fiksuoti eksperimentinių žuvyčių bei gyvūnų
tarpusavio santykius, ir visai nauji būdai unikalių įvykių,
vykstančių žmonių grupėse, sudėtingumui fiksuoti.
Lygiagrečiai šiems atradimams buvo išrandami nauji
metodai tiksliai ilgų laikotarpių datai patikrinti analizuo
jant medžių rieves, datuojant karbonu-14, naudojant
įvairias kitas geochronologijos technikas.91 Panašiai
nauji ir patobulinti metodai, naudojami laiko ir erdvės
santykiąms matuoti, buvo vystomi tobulinant oro ar
cheologinius tyrinėjimus pakilus nuo žemės paviršiaus
(air archeology).92
Taigi ritmiški santykiai tęsėsi, sukurdami viešąją nuo
monę, kurioje dabar gali klestėti trejopas požiūris į
žmogaus evoliuciją: evoliucijos studijos, apimančios
labai ilgus laiko tarpus ir didžiulius žmogaus kultūrinio
vystymosi pasikeitimus po Homo sapiens atsiradimo;
lyginamosios evoliucijos sekų studijos, kur žmonių gru
pės pradines bendras idėjas išvystydavo beveik pana
šiais būdais (Stevvardo daugialinijinė evoliucija); ir ak
tualių kitimo procesų vienoje kartoje ar tarp gretutinių
kartų tyrimai.
Domėjimasis evoliucija šiais trim požiūriais panašiai
peržengia savo ribas kaip kad muselių drozofilų kiek

vienos generacijos patyrimo tyrimai, atlikti Waddingtono93, arba panašiai kaip kad pilkųjų žąsų individualaus
elgesio tyrimai, atlikti Lorenzo94, arba paukščių, išaugu
sių skirtingose sąlygose, giedojimo būdų tyrimai, atlikti
Thorpe ir kitų,95 ar kaip detalūs mažų visuomenių kitimo
tyrimai.
Kai mes tyrinėjame tokias mažas žmonių grupes,
mes galime nustatyti pavienio individo indėlį ne tik kaip
"gerų" genų nešėjo arba kaip mutanto su geromis re
produkcijos galimybėmis, bet ir kaip prisidedančio prie
kultūros, kurioje žmogus, toks, koks jis yra arba koks
gali tapti, turi gyventi. Taigi nėra prasmės toliau tvirtinti,
kaip Dobzhansky’s ir Birdsellas,96 jog biologinis indivi
do įnašas ateinančioms kartoms yra vienintelis reik
šmingas evoliucijoje, ir Leslie’io White’o tvirtinimą, kad
individas kaip toks nieko nelemia, reikėtų laikyti nepa
grįstu.97
Šiandien mes galime detaliai studijuoti individų indėlį
į kultūrinę evoliuciją, taip pat galime aiškiau apibrėžti
tiek divergencijos, tiek konvergencijos reiškinių tyrimo
galimybes.
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H.Morgano veikalas, parašytas 1877 m.
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jose buvo populiarus požiūris, kad auklėjant vaikus būtina suteikti
jiems laisvę. Anot šio požiūrio, be suaugusiųjų pagalbos vaikai sėk
mingai gali kurti pakankamai sudėtingą kultūrą. M .Mead kaip tik
aiškinosi šio požiūrio teisingumą, tyrinėdama pirmykštes Polinezijos
kultūras.
IV. L.White'as sukūrė formulę, kurios pagalba galima išmatuoti
civilizacijos išsivystymą: C =£xT, kur€ - per metus panaudojamas
energijos kiekis, T - energijos gamybos priemonių efektyvumas, C
- kultūros išsivystymo laipsnis.
V. Amerikiečių kultūrinės antropologijos atstovai.
VI. Stroncis (Sr90) yra radioaktyvus ir susidaro skylant uranui.
Sr90 išlieka radioaktyvus apie 28 metus.
VII. Šioje knygoje autorius aprašė po sprogimo išlikusių žmonių
pasakojimus.
VIII. Pirmasis JAV mokslinio tyrimo dirbtinis Žem ės palydovas
"Eksplorer-1", paleistas į kosmosą 1958 m., skriejo 5 metus.
IX. J.Macy - amerikiečių biofizikas ir matematikas, tiriantis infor
macijos perdavimo tarp žmonių grupių problemas. Savo lėšomis
surengė penkias (1951-1955) žmogaus sąmonės tyrimo kibernetiniais metodais konferencijas.
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PARODOS

Aušra KARGAUDIENĖ

"XIX a. pab. - XX a. pirmųjų dešimtmečių
siuvinėtos prijuostės" - antroji Lietuvoje siuvi
nėjimų paroda M.K.Čiurlionio dailės muzieju
je. Pirmoji, 1990 m., "Simbolika ir mitologiniai
motyvai siuvinėjimuose" apėmė XIX a.
Paroda buvo sukomplektuota iš Vilniaus dailės muziejaus^Lietuvos
nacionalinio muziejaus, Biržų krašto muziejaus "Šėla" ir M.ICCiurlionio
dailės muziejaus rinkinių (atrinkta 100, eksponuota 50). Du pirmieji
muziejai yra sukaupę gausiausius ir gerus šios rūšies kūrinių fondus.
Sumanymą eksponuoti prijuostes rodant ornamento raidą ir atskiriant
technikas prisiėjo keisti - eksponuota vizualiniu principu pagal spalvinių
dėmių damą. Parodoje vyravo ryškios spalvos, jos kūrė džiugią nuotaiką.
Žiūrovai pamatė minėtų prijuosčių įvairovę: ornamento ir fono spalvų
dermę, ornamento motyvus, kompozicijas, atlikimo technikas.
Eksponuotos prijuostės yra tautinio kostiumo sudėtinė (būtina) dalis,
dėvėta prie vienspalvio, išplatinto sijono, "siūto į palas", ir nažutkėle
vadinto švarkelio, tačiau kartais dėvėta ir prie ankstesnio laikotarpio
kostiumo dalių: languoto ar dryžuoto sijono ir baltų marškinių, nes šios

APIE SIUVINĖTAS PRIJUOSTES

IVnv Lapinskiene. 60 m (1 ‘>40 m.) Trakų aps., Kruonio vis.. Darsūniškio m
T l ) \ l N g 11 7X5

1- Sakių raj., Sintautų apyl.. Santakų k. 85x76. Pirktines juodos faktūrines vilnos.
kontūras ir pildymas siuvinėtas grandinėle vilnoniais žaliais, mėlynais, geltonais, rožiniais siūlais. DM La 1708
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Mari;a Baranauskaitė, 79 m. (1956 m.) Marijampolės raj., Ilgliauka. ČMD Ng
j 7 j įq §jQ kostiumo prijuostė - DM La 2706

2 . X X a. j>r. Lazdijų raj., Šlavantų apyl., Ročkų k. Audė ir siuvinėjo Juzė Milčerauskienė. 82x78. Mėlyna su įaustomis žaliomis juostelėmis, dvinytė, siuvinėta
žalios - geltonos spalvos skaisgijomis bei vilnoniais baltais ir žaliais siūlais.
DM La 5834

3.Prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Suvalkų aps., Seinų par., RaŠėčių k. Pirktinio juo
do šilko siuvinėta pildymu baltos - rožines, žaliai geltonos spalvos skaisgijomis.
IEM EMO 4668

6.1890 m. Prienų raj., Jestrakio apyl., Kuišių k. Siuvinėjo Katrės Tadaravičienės
motina. 70x70. Juodos pirktinės medžiagos, siuvinėta pynute ir pildymu violeti
niais. mėlynais ir kitų spalvų siūlais. ČDM E 2549

7.XIX a. pab. Šakių raj., Griškabūdžio apyl., Pentiškių k. Dėvėjo Marijona
Kriaučiūnienė, g. 1870 m. 76x62. Juodos pirktinės vilnonės medžiagos, siuvinė
ta punktyru, pynute ir pildymu įvairių spalvų siūlais. ČDM E 4420

A

8.XI)Ta. pab. Prienų raj., Valengiškių k. Dėvėjo 1908 m. gimusios Onos Kizienės motina. 70x76. Tamsiai žalia, medvilnės, šilkvilnės, dvinytė, siuvinėta pynu

te ir pildymu žalios - geltonos, rožinės - baltos, žydros - baltos spalvos skaisgijo
mis ir raudonais naminiais vilnoniais siūlais. ČDM E 4825
4.Alytaus raj., Pošnios apyl., Va maginu k. Bacevičienės. ISg.82, pi. virš. 42, pi.
apač. 78. Tamsiai violetinė, medvilnės šilkvilnės, dvinytė, siuvinėta pildymu ža
liais - geltonais, rožiniais - baltais, violetiniais - baltais skaisgijų ir raudonais
vilnoniais naminiais siūlais. IEM EMO 2286

5.Lazdijų raj., Ricielių k. lig. 76, pi. virš. 68, pi. apač. 74. lamsiai violetinė, siu
vinėta grandinėle ir pildymu vilnoniais ir šilkiniais įvairių spalvų siūlais. IEM
EMO 8368

9.XX a. pr. Marijampolės aps., Sasnavos apyl. lig. 81, pi. virš. 58, pi. apač. 75.
Žalia, medvilnės šilkvilnės dvinytė, siuvinėta grandinėle ir pildymu žalios - gel
tonos, rožinės - baltos, mėlynos - baltos spalvos skaisgijomis. IEM EMO 6157
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prijuostės pakeitė prieš tai dėvėtas kaišy
tines austines prijuostes.
Pagal metrikas jos dėvėtos Dzūkijoje
(Varėnos, Lazdijų, Alytaus raj.), Suvalki
joje (Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių
raj.), taip pat Prienų, įtak ų apylinkėse. Po
vieną rasta apie Kupiškį ir Rokiškį, bet tai
gali būti atsitiktinumas, gal jos čionai ati
tekėjusių moterų kraitis.
Būdamos ryškios (fonas juodas, rau
donas, žalias, gelsvas, rečiau melsvas, ru
das, ornamentų siūlai raudoni, žali, mėly
ni, balti, rečiau rožiniai, gelsvi, žydri), jos
yra pagrindinis kostiumo spalvinis akcen
tas, todėl geriausiai atrodo rodomos
drauge su visu kostiumu.
Pagal pasiuvimą prijuostės yra: vienpalės, keturkampės, ties juosmeniu pa
rauktos ir tripalės, trapecijos formos, į
apačią platėjančios. Jų apačios: a) prisiū
tasis mezginys tokios pačios ar kitos kaip
10.XIX a. I p(?) Marijampolės raj., Skriaudžių parapija. lig. 82, pi. virš. 49, pi. apač. 67. Juodos pirktinės šilkinės med fonas spalvos, b) pridurta tos pačios kaip
žiagos kontoras ir pildymas, siuvinėtas grandinėlė rožinės - raudonos, žalios - baltos, mėlynos - baltos spalvos skaisgi- fonas įstrižos medžiagos juosta, c) pri
jomis. IEM EMO 6170
durta tos pačios medžiagos ją priraukiant, d) pridurta smulkiai ar stambiai
klostuota juosta, e) klostuota juostos da
lis susiūta į korelį (tokia puošyba labai
daili), f) visai be užbaigimo.
Vienoms prijuostėms panaudota na
minė, dvinytė medžiaga, kitoms - pirktinė
vilna, rečiau šilkas, kartais jos faktūrinės,
dažniausiai juodos spalvos. Prijuosčių
dydžiai: 70x68, 72x77, 74x80, 79x63,
82x103,96x86,74x100 ir pan.
Prijuostės siuvinėtos dviem būdais:
rankomis (pynute, grandinėle, pildymu,
kryželiu) ir mašina pildant, kai panaudo
jamas trafaretas.
Vestuvių ir agrarinių švenčių apeigose
prijuostė yra prasmingas atributas, išrei
škiantis vaisingumo idėją. Antai buvęs
toks Užgavėnių paprotys: visos tinkamos
tekėti, bet neištekėjusios merginos (Ž e 
maitijoje vadintos bergždenikėmis) per
Užgavėnes buvusios klupdomos prie ant
šiaudų patiestos prijuostės ir turėjusios ją
11.Prienai. 79x79. Juodos pirktinės faktūrinės vilnos, siuvinėta vilnonį siūlų pritvirtinant mašina medvilnės siūlu įvai
rių spalvų siūlais. DM La 2884
bučiuoti. Arba Dzūkijoje iki šiol išlikęs
paprotys ant kryž iaus rišti mažą prij uostę
- votą, prašant Dievo, kad būtų vaikų.
Su vaisingumo jėgų paskata siejasi ir
siuvinėtų prijuosčių ornamentas: ritmi
škai išdėlioti žiedai ar šakelės arba sime
triška veidrodinė ž iedų, pumpurų, kartais
uogų pynė - tai vis pusinis vainikas, kuris
įrėmina prijuostę apačioje, o kartais net
iš trijų pusių. Ibi ne vien liaudies dizainas,
kur kontūras "uždaro", sutvarko daikto
erdvę, kaip aukštaičių dainoje:
Vidur mano darželio
Ciela ežia rūtų.
Apsodinta lelijėlėm,
Kad man ramu būtų.
Iki ir pusinės galvos dangos - pusvainikio (pabruvėlio), skirto ištekėjusiai, bet
dar negimdžiusiai moteriai, atitikmuo.
Ornamento motyvai ir jų kompozici
jos, ar tai būtų šakelė, ar pynė, tai vis
Gyvybės medžio - universalaus simbolio
variantai. Gyvybės medis "auga" ant visų
apeiginių vestuvių daiktų (ne tik rūbų, bet
ir baldų, kraičiui skirtų įrankių) ir išrei
škia
žmogaus, jo gyvenimo prasmes, taip
12XD( a. pab. - XX a. pr. Lazdijų raj., Leipalingio apyl., Vilaikių k. Dėvėjo KatrėTomulevičienė, mirusi 1914 m.
85x77. Žalia medvilnės šilkvilnes dvinytė, siuvinėta grandinėle ir pildymu žalios - geltonos, rožinės - baltos, mėlynos - pat vestuvių idėją.
violetinės spalvų skaisgijomis. ČDM E 5317
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13.XIX a. pab. Lazdijų raj. ir apyl., Jarčiūnų k. Audė ir siuvinėjo Ona Miliuvie
nė. Tamsiai bordo, medvilnės šilkvilnės, dvinytė, siuvinėta pynute ir pildymu
įvairių spalvų skaisgijomis. DM La 5522

17.Seinų aps., Kriokialaukio vis., Vamagirių k. Dėvėjo R ožė Urbonienė. 84x78.
Tamsiai bordo, šilkvilnės medvilnės dvinytė, siuvinėta grandinėle ir pildymu įvai
rių spalvų skaisgijomis. ČDM E 2844

14.Vietovė nežinoma;ilg. 70; pi. viii. 53; pi. apač. 70'Iamsiai violetinė medvil
nės Šilkvilnės dvinytė, siuvinėta grandinėle ir pildymu įvairių spalvų skaisgijo
mis. IEM EMO 2304.

18.Prienų raj., Naujoji Uta. 77x73. Tamsiai violetinė, medvilnės šilkvilnės dviny
tė, kontūras ir pildymas siuvinėtas grandinėle naminiais vilnoniais rožiniais,
raudonais, žaliais, žydrais siūlais. DM La 3693
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15.XX a. pr. Lazdijų raj., Tei/.ų apyl., Kamenkos k. Marijos Slarkevičienės, g.
1910 m. Šviesiai rusva, medvilnės Šilkvilnės dvinytė, siuvinėta žalios - geltonos,
mėlynos - Žydros, rožinės - baltos spalvos skaisgijomis. DM La 5845.

19.Alytaus raj., Pošnios apyl., Peršekininkų k. lig. 85; pi. virš. 47; pi. apač. 67.
lamsiai violetinė medvilnės šilkvilnės, siuvinėta pildymu žalios-geltonos, rožinės-baltos, violetinės-baltos spalvos skaisgijomis ir naminiais vilnoniais raudo
nais siūlais. IEM EMO 2284

16.XX a. pirmieji dešimtmečiai. Marijampolės aps., Ašminta. Dėvėjo Marija
Kliaužienė, g. 1880 m. 77x84. Juodos pirktinės medžiagos, kontūras ir pildy
mas grandinėlė vilnoniais rudais, baltais, mėlynais, žaliais, rožiniais siūlais.
ČDM E 4350

20. Vievio raj., Pastrėvio apyl., Stančikų k. lig. 78; pi. virš. 47; pi. apač. 93. Juo
dos pirktinės medžiagos, siuvinėta pritvirtinant išmegztą grandinėlę. Siūlai įvai
rių spalvų vilnoniai ir medvilniniai. IEM EMO 2124
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21.Seinai, n 67. Juodos pirktinės medžiagos, siuvinėta pynute ir pildymu įvairių
spalvų siūlais. DA La 2887
25.XX a. I p. Prienų raj., Stakliškių apyl., Sudvariškių k. lig. 82; pi. virš. 55;
apač. 85. Juodo pirktinio šilko, siuvinėta pynute ir pildymu šilkiniais rožiniais,
žydrais, žaliais siūlais. IEM EMO 6187
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22.Prienų raj., Balbieriškio apyl., Paprūdžių k. 88x87. Pilkos pirktinės vilnos,
siuvinėta pynute ir pildymu įvairių spalvų vilnoniais siūlais DM La 3604

23.XX a. pr. Marijampolės raj., Guobu apyl. ir k. lig. 72; pi. virš. 53; pi. apač. 65.
Juodos pirktinės vilnonės medžiagos, kontūras ir pildymas siuvinėta įvairių spal
vų siūlais. IEM EMO 4645

24.Dėvėta 1930 m. Marijampolės aps., Veiverių vis., Skriaudžių parapija. Pirkta
Prienuose. lig. 73; pi. virš. 39; pi. apač. 73. Juodos pirktinės medžiagos, siuvinė
ta pynute ir pildymu naminiais vilnoniais rožiniais, žaliais, baltais siūlais ir žalios-geltonos, žydros-baltos spalvos skaisgijomis. IEM EMO 6160
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ilk:

26.Prienų raj., Jiezno apyl., KukiŠkių k. Onos Mockevičienės, g. 1932 m. 79x63.
Juodos pirktinės vilnonės medžiagos, siuvinėta kryželiu vilnoniais žaliais, bal
tais, rožiniais, žydrais siūlais. DM La 5838

27.Šakių raj. lig. 77, pi. virš. 40, pi. apač. 77. Juodos pirktinės vilnos, siuvinėta
kryželiu įvairių spalvų siūlais. IEM EMO 7025

28.Šakių raj., Ilguvos apyl., Juškių k. Paukščiukės. 92x82. Juodos pirktinės vil
nos, siuvinėta kiyželiu įvairių spalvų skaisgijomis. DM La 2872

Kęstučio ŽITKAUS nuotraukos
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PRADŽIAMOKSLIU NEPAVADINSI
kultūros sąvokas. Tai iš
Per 50 sovietinių m etų visokiais būdais
Irena Čepienė
e sm ės teisin g as požiūris,
buvo stengiam asi num arinti ("išrauti su
nes, kaip e s a m e p a s te b ė 
šaknimis") per šim tm ečius su k a u p tą m ū 
ję, net m in ė ta m e kultūros
sų senolių patyrim ą, jų p apročius ir tra d i
ko n g rese šios sąvo kos la
cijas. Iš dalies tai d arė ir tarybinė mokykla.
bai įvairavo. P ro gram o s ir
Tačiau, kaip teigė I.Č e p ie n ė Lietuvos kul
istorijos su d aryto ja ir a u 
tūros kongrese (1 9 9 0 m.), pavieniai m oky
to rė į etn in ės kultūros są 
tojai entuziastai, n epaisyd am i draudim ų,
vo k ą žiū ri plačiai ir ko m 
vis tiek m okė vaikus rinkti, saugoti ir v e r
pleksiškai. P agal ją e tn in ę
tinti (branginti - A. S.) "tautos dvasinės ir
kultūrą su d aro ištisa išlie
materialinės kultūros palikimą". Taigi gerų
k a m ą ją vertę tu rinčių n a
pradų buvo ir yra. D a b a r belieka m um s
cionalinių vertybių siste
tuos gėrio ir g ro žio d aig u s toliau ugdyti ir
m a - tai ir gim toji kalba, ir
puoselėti. O tam reikia žinių, metodikos,
socialinio b e n d ra v im o bei
sistemingo ir atkaklaus darbo. Tiesa, p a 
dorovinės norm os, religi
staraisiais m etais (o ir sovietm ečiu) buvo
ja, m itologija, folkloras ir
spausdinta n e m a ž a i straipsnių ir viena
d au g elis
kitų
d alykų
kita knyga ap ie m ūsų tautos tradicinę kul
(įskaitant d a rb o įrankius,
tūrą (rašė arch eo lo g ai, istorikai, mitologai,
d ra b u žiu s , m aistą ir kt.).
etnografai), tačiau vientiso darbo, yp ač
Istoriją a u to rė p ra d e d a
pritaikyto m okyklai, iki šiol nebuvo. S u 
nuo seniausiųjų ž m o n ių
prantama, tai p adaryti nelengva. Parašyti
p ė d s a k ų Lietuvoje ir b a i
išsamią, įvairias sritis ap im a n č ią lietuvių
g ia valstiečių šeim os tra 
etninės kultūros istoriją - tai g albūt ne
dicijomis ir kalendorinių švenčių bei d a rb o ciklų p a p ro 
vieno žm o g a u s rūpestis ir ne vienerių m etų darbas.
čiais prieškarinėje, nepriklausom oje Lietuvoje. Tai p a 
Tačiau laikas nelaukia. Ir šią s p ra g ą užpildyti ryžosi
Pedagogikos instituto m okslinė b e n d ra d a rb ė , kultū
kankam ai plati program a, ta č ia u išsam iau išdėstyti ją,
matyt, varžys tiek ribotas v a la n d ų skaičius, tiek m o ky
ros istorikė ir liaudies p a p ro č ių tyrėja dr. Irena Č E P IE 
tojo (dėstytojo) pasirengim as. Be ab ejo , vien aip šią
NĖ. 1992 m. ji p a re n g ė du d a rb u s *, kurie vienas kitą
papildo ir sąlygoja. A b u d u d arb ai yra skirti vidurinės
etninės kultūros istoriją išdėstys istorikai, lituanistai,
kiek kitaip (g albūt šiek tiek siauriau) g eog rafai, fizikai,
bendrojo lavinimo m okyklos (gim nazijos) XI ir XII kla
m atem atikai ar chem ikai, nors m a ž d a u g v ie n o d a s g a 
sėms ir aukštesniosiom s hum anitarinio profilio m oky
limybes teikia autorės kruopščiai p a ren gti ir g a n a n uo 
kloms, nors, kaip rašo m a p rogram os pratarm ėje, "na
tūralus sąlytis su etnine kultūra p rasid ed a nuo d a rž e 
seklūs etninės kultūros istorijos m etm enys. D a r kartą
lio ir pradinės mokyklos". A p e in a m a ir antroji p a k o p a
sakom e, d a b a r viskas priklausys nuo m okytojo (ar
(IV - X kl.). Taigi I.Č e p ie n ė s d a rb o "Lietuvių etninės
auklėtojo) pasirengim o i r ... m eilės d ės to m a ja m d aly
kultūros istorija" p ra d žiam o ksliu nepavadinsi. Tačiau
kui. Beje, m okym o p ro gram o s a u to rė re k o m e n d u o ja
tokio p rad žiam o kslio verkiant reikia. V isa tai galbūt
m okytojam s (ypač kraštotyrininkam s - A .S .) etn in ės
atsispindės ren g iam o je sp au d ai Universalioje etninės
kultūros istoriją sieti su konkrečios m oksleivių g y v e n a 
kultūros program oje. Tačiau gerai žin o m e , - p ro g ram ą
mosios vietos ž m o n ių tradicijom is ir papročiais, taip
sudaryti kur kas lengviau n e g u ją įgyvendinti, yp ač
pat atsižvelgti į regioninius etninės kultūros savitu
jeigu ji nėra p arem ta konkrečia tyrim ų m e d žia g a . Šito
mus. Toks vietinės m e d ž ia g o s p a nau d o jim as, b e a b e 
apie I.Č ep ienės d a rb u s nepasakysi. Minėtoji etninės
jo, leistų labiau išplėsti m inėtą p ro gram ą, o pačiu s
kultūros istorijos p ro g ra m a visiškai atitinka autorės
moksleivius galbūt p a d ė tų įtraukti į aktyvų kraštotyros
tikslą ne tik su pažin din ti m oksleivius su svarbiausiais
d a rb ą ir apskritai į savitą tos ar kitos vietos p ap ro čių
lietuvių etninės kultūros istorijos reiškiniais, bet ir ska
tęstinum o ir m eninės savim onės pro cesą. O tai būtų
tinti juos suvokti tą istorinę te rp ę (erdvę), kurioje tie
pats efektyviausias I.Č e p ie n ė s p a re n g tų etn in ės kul
reiškiniai form avosi ir vystėsi.
tūros dėstym o priem onių taikym as atg im stan čio je ta u 
Program os p ratarm ėje jos sudarytoja pirm iausia
tinėje mokykloje ir gyvenim e.
atkreipia d ėm esį apskritai į kultūros ir y p a č į etninės
A p tard am a baltų ir s e n ą ją lietuvių (pirm iausia m a 
terialinę) etninę kultūrą, au to rė rem iasi ž in o m ų a r
cheologių, habilituotų d aktarių R .R im antienės, M .G im * Čepienė I. Lietuvių etninės kultūros istorija. - Kaunas:
butienės ir R.Volkaitės-Kulikauskienės veikalais ir ju o 
Šviesa, 1992. - 142 p.
se paskelbtais piešiniais (beje, iš kur paim ti pastarieji,
Čepienė I. Lietuvių etninės kultūros istorijos programa. - V.:
Lietuvos respublikos kultūros ir švietimo ministerijos leidybos
- autorė nenurodė). M ū sų supratim u, labai gerai, kad
centras, 1992. - 13 p.
pasirem iant Z.Zinkevičiaus, J.Puzino, A .Tautavičiaus ir
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L.Vaitkunskienės darbais, gana glaustai, bet pakanka
mai nuosekliai aptariamos baltų gentys ir jų užimtos
teritorijos. Manome, kad laikantis nuoseklumo toliau
būtų galima kalbėti apie senuosius tradicinius verslus
ir amatus. Kiek plačiau kalbama apie vieną seniausių
ir svarbiausių lietuvių verslų - žemdirbystę (gerai, kad
literatūros sąraše nurodyta išsami dar 1963 m. išleista
P.Dundulienės monografija "Žemdirbystė Lietuvoje
nuo seniausių laikų iki 1917 m."). Na, o apie kitus
lietuvių tradicinius verslus (gyvulininkystę, bitininkystę,
žvejybą, medžioklę) ir įvairius amatus tik užsimena
ma, nors ir apie juos jau galima kai ką daugiau pasa
kyti.
Nemažai įdomios ir naujos medžiagos pateikiama
apie baltų (lietuvių) mitologiją, svarbesnius pasaulė
žiūros bruožus ir liaudies meno savitumą (simboliką).
Čia remiamasi A.Miežinskio, V.Mannhardto, V.Ivano
vo, V.Toporovo, A.Greimo, N.Vėliaus ir kitų tyrėjų dar
bais, nors ir ne visi jie nurodyti literatūros sąraše.
Kalbėdama apie XIV - XVIII a. lietuvių etninę kultūrą,
autorė aptaria ne tik valstiečių, bet ir miestiečių buitį ir
ypatingą dėmesį skiria baroko menui, kaip Lietuvos
bajorų kultūros apraiškai. Ar nevertėjo kur kas daugiau
ir plačiau akcentuoti tai, kad ypač bažnytinis baroko
menas darė nem ažą įtaką liaudies meistrų kūrybai ir
galbūt pateikti vieną kitą įspūdingą iliustraciją (pa
vyzdžiui, žr.: Kostkevičiūtė I. Vincas Svirskis, -V., 1966,
arba visą seriją "Lietuvių liaudies meno" albumų).
Toliau autorė visiškai teisingai nurodo, kad "svar
biausia etninės kultūros kūrėja ir puoselėtoja buvo
valstietija. Uždaro natūralinio ūkio specifika, tradicinė
pasaulėžiūra (ir pasaulėjauta - A.S.), etninės nuosta
tos sąlygojo kaimo bendravimo tradicijas, kurios savo
ruožtu padeda atskleisti kaimo kultūros būdingus
bruožus". (R62). Ji nurodė tokius visuotinai paplitu
sius, senus ir savitus lietuvių papročius kaip bičiulystė,
vaišingumas (svetingumas - A.S.) ir įvairiomis progo
mis gausių dovanų teikimas. Ypač gražiai ji apibūdino
tradicines žemės ūkio darbų, įvairių metų ciklų šven
tes. Ji remiasi istorikės dr. I.Lukšaitės mintimi, kad
"viena ryškiausių liaudies papročių ir tautosakos pra
smių yra auklėjamoji", nes darbas sudaręs valstiečių
gyvenimo turinį ir buvęs įvairių švenčių pagrindas, o
menas (plačiąja žodžio prasme - A.S.) kiekvieno dar
bo ir šventės palydovas (R67).
Trečią ir bene didžiausią knygos skyrių sudaro XIXXX a. pradžios lietuvių etninės kultūros aptarimas.
Pradedama nuo XIX a. I pusės lituanistinio sąjūdžio.
Čia surandama vietos J.Goštautui, D.Poškai, S.Stanevičiui, S.Daukantui, L.A.Jucevičiui (rašiusiam lenkų
kalba) ir baigiama M.Valančiumi. Be jokios abejonės,
mokytojas, naudodamasis nurodyta (ir nenurodyta)
literatūra, kuri tikriausiai yra beveik kiekvienoje moky
klos bibliotekoje, šį išskirtiną, unikalų lietuvių kultūros
reiškinį, ypač ¿.Daukanto ir M.Valančiaus veiklą žadi
nant lietuvių tautos sąmoningumą, galės plačiau ir
išsamiau nušviesti.
Daug vietos skiriama to laikotarpio tradicinių verslų
ir darbų aprašymui. Šiame skyriuje apibendrinami ne
tik lietuvių gyvenamieji namai, bet ir atskiros gyvenvie
tės bei sodybos. Daugiausia čia remiamasi žinomo
etnografo Iz.Butkevičiaus, menotyrininko ir muziejinin
ko K.Čerbulėno, muziejininko V.Zilėno ir kitų tyrinėji
mais. (Dabar šiais klausimais jau nemažai ir įdomiai

rašo S.Gutautas ir V.Čiubrinskas).
Šiame knygos skyriuje aptariami įvairūs audiniai,
drabužiai, maistas, gėrimai, namų apyvokos daiktai,
tačiau visiškai liko be dėmesio saviti, taip pat turintys
senas tradicijas, valstiečių baldai (ypač kraičio skry
nios). Manome, kad kiek plačiau buvo galima aptarti ir
įvairias susisiekimo (transporto) priemones, nes litera
tūros šiuo klausimu jau yra pakankamai.
Etninės kultūros istorijoje daug dėmesio skiriama
svarbiausioms valstiečių šeimos tradicijoms - vestu
vėms, krikštynoms ir laidotuvėms. Autorė, būdama
vestuvių tyrimo specialistė (1975 m. ji apgynė kandi
datinę disertaciją, o 1977 m. išleido knygą "Lietuvių
liaudies vestuvių veikėjai"), niekur neperša savo nuo
monės. (Tik vienur kitur pamatai nuorodą į jos darbą.)
Dažniausiai ji remiasi J.Baldausko, V.Krėvės-Mickevičiaus, hab. dr. A.Vyšniauskaitės ir kitų tyrėjų darbais.
Tai pagirtinas autorės kuklumas. Nors, antra vertus,
detaliau aptarus vestuves (ir jų tradicinius "veikėjus"),
gal labiau pavyktų sudominti jaunimą itin gražiais tra
diciniais lietuvių šeimos papročiais, galbūt greičiau
prie jų sugrįžti.
Taip pat palyginti daug dėmesio skiriama tradicinių
kalendorinių švenčių ir darbo ciklams, pradedant šv.
Andriejaus (11.30) diena, t.y. žiemos pradžia, ir bai
giant šv. Martyno (11.11) - paskutine rudens diena.
Suprantama, kad daugiausia vietos skiriama didžiau
sių ir reikšmingiausių lietuvių švenčių - Kalėdų, Užga
vėnių, Velykų ir Joninių (Rasos) aprašymui. Beveik visų
švenčių sudėtinė dalis buvo išankstinis pasirengimas
jų sutikimui. Antai laukiant Užgavėnių visoje Lietuvoje
(ypač Žemaitijoje) buvo gaminamos kaukės (ličynos),
kurios šventėje atstovavo įvairiems "herojams". Užtat
norėjosi leidinyje pamatyti daugiau įspūdingų, karna
valinių kaukių. Literatūros sąraše pasigendama
S.Skrodenio publikacijų. Tas pat pasakytina ir apie
margučius - sakralinį ir apeiginį Velykų (ir ne tik Velykų)
valgį. Apie margučių dažymo (marginimo) ir jų ritinėji
mo bei dauž avimo papročius įdomiai yra rašę B.Buračas, E.Eimaitytė, kiti autoriai. Margučiai lengvai priei
nama ir skatinama tautodailės sritis, ypač tarp moki
nių.
Iš bendro etninės kultūros konteksto šiek tiek
iškrenta pats savaime labai vertingas priedas ‘Lietu
vos mokyklos tradicijos*. Apie jas, matyt, vertėjo kal
bėti (beje, taip ir buvo padaryta) kitoje vietoje. Apskritai
labai gerai, kad knygos pabaigoje pateiktos įvairių
šaltinių ištraukos apie lietuvių papročius ir tradicijas,
nes, deja, ne kiekvienam mokytojui tie šaltiniai yra
lengvai prieinami (ar surandami). Galbūt vertėjo įdėti
ir vieną kitą tekstą, skelbtų lietuviškų mitinių sakmių.
Praverstų čia kad ir nedidelis žiupsnelis būdingesnių
patarlių, priežodžių, mįslių bei minklių, kurios neabe
jotinai padėtų dar labiau paryškinti kartais tikrai mįslin
gą ir sumanų lietuvio būdą.
Manome, kad tie pageidavimai nė kiek nemenkina
kruopštaus I.Čepienės darbo. Nors "Lietuvių etninės
kultūros istorija" buvo išleista tik 1992 m. ir 5000 tiraž u,
tačiau dabar knygynuose jos ir su žiburiu nerasi. No
rinčių knygą įsigyti ir ja pasinaudoti visada atsiras, nes
etnine lietuvių kultūra domisi ne vien mokytojai. Todėl
siūlome šį darbą papildyti (ypač bibliografinę dalį) ir
pakartotinai išleisti bent 10000 tiražu.
Antanas STRAVINSKAS
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FESTIVALIAI

Liudvikas GIEDRAITIS

ŽALIA RŪTA KVEPĖJO
"Nėra vietos, - sako vyriausioji redaktorė, - kuo trumpiau,
kuo trumpiau..." Aš ir trumpinu - paknopstom, paknopstom,
skubu vienu žodžiu išsakyt: buvo... folkloro festivalis... gyve
nau... gyvenom... savaitėlę... Kas daugiau? O ko gi dar - jeigu
gyvenai... gyvenom? Milijonai rūpesčių - mažai temigusiems
organizatoriams... "Nėra vietos, viskas apie tą festivalį pasaky
ta, kartojasi. "Gal ir kartojasi, bet tautosaka, papročiai - tuo ir
įstabūs, kad kartojasi. Jei nesikartoja - mirę. O jei mirę nebesikartoja. Idilija! Bet reikėtų taip kartot, kad kiekvieną kartą
- lyg naujai, lyg pirmą. Et. Tiems, kurie gyvens tūkstantmetį kitą
po mūsų (patys gi tikrai viską žinom): folkloro festivalio, vadi
namo Baltica-93 organizatorius buvo Lietuvos liaudies kultū
ros centras, o pagrindinis veikiantysis asmuo - nenuilstančioji,

nenuliūstančioji ir niekad kišenėj žodžio neieškanti - drebianti
tiesiai šviesiai (žemaitiškai) pirmą pasitaikiusį, ir keista - visad
taikliausią, o vardu pavarde - Zita Kelmickaitė. Mes, be abejo,
žinom, kas ji, o tiems, kurie gyvens po tūkstantėlio, tai - truputį
kvankt - visa širdimi pasiaukojusi folklorui, uoliai šmirinėjanti,
šilta ar šalta, duoda kas grašį ar ne, nepripažįstanti rangų. Ša!
Jos manymu, tikrieji folkloristai visi tokie - truputį pamišę...
(Mačiau, mačiau - gražu žiūrėt, kaip Liaudies kultūros centro
jaunimas triūsia. O jau tos šaudyklytės Jūratė Šemetaitė, Vida
Belkytė-tai ir visai su niekuo nesulyginamos...) Keista, pagrin
diniai Etninės kultūros skyriaus veikiantieji - jaunimas. Ir šiaip
- folkloro atgimimas - nuo jaunimo. Kodėl? Tas festivalis, pagal
Kelmickaitę, turįs būti kaip namas, kaip avilys, kuriame visų
tautų dalyviai jaukiai pabūtų, pagyventų drauge. Būtent taip.
Bet dalyviais turėtų jaustis ne tik į programas įrašytieji, specia

liai tautiniais rūbais apsigerbusieji, o visi. Blogai, jei kas jausis
tik žiūrėtoju. Festivalis turįs padėti geriau pamatyt, suprasti
kitataučius, jų fone - ir save. Antra vertus, visų tautų šaknys juk
vienos - įmantriai surizgusios, susipynusios, visus mus maiti
nančios bendrais stereotipais: pravartu ir šitai žinoti. Neatsitik
tinai net apie Balticos-93 plakatą ironizuotojai saką - "lyg indė
nų". Festivalis buvo skirtas darbo tautosakai. Stengtasi suburti
kolektyvus, kurie išlaikė vietinę tradiciją. (Na, mat kaip lakoni
škai: vienas žodis, vienas šūvis, anot A.Maldonio. Gyvenu
trumpai ir vieną kartą, man ir pačiam nėr vietos laike tuščiai
šnekėti). Dalyvavo po du kolektyvus iš Latvijos ir Prancūzijos,
po vieną iš Estijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos,
Airijos, Rusijos, JAV, Indijos, daugybė - iš Lietuvos ir keletas
pavienių liaudies dainininkų. Taip pat
- būrys įvairių kraštų folkloro specia
listų bei folkloro festivalio organizato
rių, Palangos "Rugelyje" susispietę į
"apskritąjį stalą", kad pamiklintų gal
vas, pasidalintų išmanymu, "kaip tra
dicinė kultūra egzistuoja netradicinė
je mūsų dienų aplinkoje" bei - apie
folkloro festivalius, jų tikslus, proble
mas... (Protingas vėjas ir protingas
kelias/ kuriuo jis kelia dulkes/ ir pro
tingi žmonės/ keliu einą prieš vėją
pavėjui...). Atsiprašau... Ar ji, tradici
nė kultūra, tebėra gyva, kūrybinga, ar
tik nuolat reanimuojama, restauruo
jama praeitis? Suomijoje, anot Karri’o Bergholmo, C.I.O.F.F.-o organi
zacijos, besirūpinančios tarptautinių
folkloro festivalių rengimu, Šiaurės
Europos sekcijos prezidento, folklo
ras, tradicinė muzika esą klesti iki šiol
nuo septintojo dešimtmečio, 1986
metų folkloro festivalio Kaustinene.
Tradicinė muzika Suomijoje nėra gy
vuojanti vien gryna savo forma. Ją
labai paveikus pasaulinė muzika,
nauji stiliai, nauji, net elektroniniai in
strumentai, muzikinė kūryba pagal
liaudies tradiciją. Liaudies muzika,
savaime aišku, nutolo nuo turėtos apeiginės funkcijos, liko tik
koncertinė. Bet ji padeda išsaugoti tautinį identitetą. Problema
(Vida Šatkauskienė iš LLKC): ar skatinti tą tradicinės kultūros
(muzikos) atvirumą įtakom, ar stengtis išsaugoti paveldėtos
tradicijos grynumą? Kai perdavimas vykęs iš lūpų į lūpas,
lengva buvo išvengti įtakų (Ingrid Ruutel, muzikologė iš Esti
jos), o dabar - raštas, video, fono... Standartizuotų ir kitokių
kultūrinių srovių įtaka neišvengiama. Ji, be abejo, greit gali
vietines tradicijas praryti... Bet tam ir lydeka, kad karosas
nesnaustų (aš, bežadis klausytojas L.G.). Autorine kūryba
stengiamasi išsakyti vis kažką naujo, o tradicine kultūra išsaugot tai, kas tikra ir svarbu visiems amžiams (muzikologas
iš Latvijos Arnoldas Klotinšas). Tradicinėje kultūroje nesą ribos
tarp meno ir praktikos. Tai jos svarbiausias išskirtinumas ir
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vertybė: darbas, dvasinis gyvenimas, moralė vienybėje. Tad
ir folkloro ansamblių žmonės turėtų išgyventi tą funkcijų vie
nybę. Negalima būti vien atlikėjais. Būtina formuoti atitinkamą
aplinką, sugebančią priimti folklorą ir visą tradicinę kultūrą.
Reikėtų siekti, kad etninės kultūros vertybės būtų kasdieniniu
žmonių kelrodžiu. Valstiečių folkloras labiausiai vertinamas,
nes valstiečiai - universalūs darbu ir asmenybe. Toji praktinio
ir dvasinio darbo vienybė yra kaip nesenstanti priešprieša
mūsų dienų žmogaus fragmentiškumui, specializacijai... (do
mus liaudies kūrybos atgijimo Airijoje pavyzdys. Ten esą (Cepta Byrne, folkloro kolektyvo iš Airijos dalyvė) iki šio šimtmečio
tradicinė muzika, šokiai dar buvo la
bai gyvi. Paplitus radijui, televizijai,
labai greit viskas buvo išstumta ir
pamiršta. Bet per pastaruosius
aštuonerius metus vėl suvokta tradi
cinės kultūros vertė. Tam labai padė
jo ekonominis suklestėjimas, gali
mybė keliaut, susieit. Lokalinės kul
tūros vertybės dabar ten atsigaunan
čios visur: pamokose, sueigose, va
karonėse, restoranuose. Bet keista vyksta ir suvienodėjimas. Tai, kas bu
vo apmirę ir dabar "išimta iš spintų",
- vėl susilieja ( kažką vientisa, bendratautinj. Gerai tai ar blogai - niekas
nebediskutuoja. (domus ir sutartinių
Lietuvoje atgimimas. Anot muzikolo
gės Daivos Račiūnaitės, nelabai ži
noma, kaip jos kadaise buvo atlieka
mos. Ir buvusi ritualinė sutartinių pra
smė negrįžtamai dingus. Bet ji ir vėl
atsirandanti, kai užsimezga medita
cinis ryšys tarp atlikėjų ir klausytojų...
(Ar trumpai šneku? Nagi vis tiek rei
kia pasakot). Modernaus pasaulio,
kaip ir buvusio tarybinio, poveikis tradicinėms kultūroms (vėl
Karri’s Bergholmas) - labai panašus. Skiriasi tik jo būdai:
tarybinio - prievarta, per valdžią stengtasi ištrinti lokalinius
skirtumus dėl bendraliaudinio monstro, naujieji laikai komuni
kacijos priemonėmis objektyviai siekia sukurti vieną tarptauti
nę kultūrą (muziką ir pan.). Ką daryt? Draust, reglamentuot?
Laisvė, demokratija! Yra Junesco rekomendacijos šia tema.
Fdlkloristai dirba šviečiamąjį darbą - kad žmogus skirtų, kur
tikras folkloras, kur ne. Amerikiečiai (sako Elena Bradūnaitė)
taip ir darą (ak, tie amerikonai - vėl pirmieji). Jau gerus penkio
lika metų ten net per folkloro festivalius dvi minutes dainuoja
ma, šokama, penkiolika - aiškinama. (Tai jau - "folkloro festiva
liai, jų tikslai, ateitis"). C.I.O.F.F.-o Norvegijos nacionalinės
sekcijos prezidentas Helge Bertsenas folkloro festivalius skir
sto į "intymiuosius" ir plačiajai publikai skirtus. Pirmieji - nekrei
piant dėmesio į publiką: folkloro kolektyvų susibūrimas, kad
pažintų vieni kitus, pabendrautų. Tokiems organizuoti esama
net specialios šiaurės tautų organizacijos, vadinamos Nordleku. Anot jos prezidento Šašelio Svahustioni’o, ji vienija net du
šimtus tūkstančių narių. ( festivalį susirenka 7-8 tūkstančiai.
Tokie renginiai labai tinką folkloro "grynumo" išsaugojimui.
Antrojo tipo - pavojingi tuo, kad, pataikaujant "plačiajai publi
kai", kuriai visada labiau patinka stilizuotos grupės, balansuo
jama ant šou ribos, ir galima labai greit visai sunaikinti liaudies
kultūros versmes. Visų prezidentų, taip pat kitų užsieniečių
nuomone, Baltica gerai suderina ir "intymumą" (šiemet - Ru
mšiškių atokvėpis), ir tinkamumą "plačiajai publikai". Tai malo
nus jos savitumas, ir te taip būna, nes folkloro festivaliai linkę
siaurėti. Gerai, esą, kad kolektyvai išvyksta į vietoves, lyg
suskaidant festivalį į mažesnes grupes: taip intymiau, prieinamiau (Sirka Vittanen iš Suomijos). Bet pasigendama Balticoj
"informacijos džiaugsmo" (minėtoji amerikietė). Reikia, kad
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žmonės aiškintų savo buitį, dainą, šokį, pristatytų patys save.
Daugiau paprastumo, atvirumo ir protingo dialogo su publika,
mažiau teatrališkumo. O Zita Kelmickaitė ir suabejojo: festiva
lis - informacija ar renginys? Ar žiūrovai pakęs: dvi minutes
dainuoji, penkiolika šneki. Žmogui gal norisi alaus pagurkšnot su festivalio dalyviu kaime. Mūsų Algirdas Klova sakosi
esąs šalininkas visai mažų uždarų festivalių: "kokio vieno
regiono, kartais pasikviečiant tik kaimyną", labai specializuotų,
tarkim autentiškos liaudies muzikos ar solo dainininkų, ar
burtininkų, ar pasakorių... Tai pigu, lengviau surengi ir "padėtų
geriau įsigilinti į savo ir kitų tradiciją tam tikroj srity." Vienaip ar

kitaip - reikia, kad festivalis turėtų organizatoriams, dalyviams
ir publikai aiškų tikslą. Tada išvengiama daug nemalonumų
(Karri's Bergholmas). Nordleko prezidento nuomone, Baltica,
kokia ji yra, gali turėti didelę įtaką Baltijos valstybių liaudies
kultūrų atgimimui, atvertų duris tarptautiniam bendravimui, bet
tuo pačiu sustiprintų regioninio savitumo reikšmę, vertės pa
jutimą. Anglai saką: "Norint būti, reikia būti kitonišku". Baltica
siekiam tautinių ir tarptautinių tikslų (Ingrid Ruutel): ugdyti
tautinę savimonę, įvertinti tautines vertybes, suprasti, kad daugiatautiškumas reiškia turtingumą. Visų tų tikslų įgyvendinimui
svarbiausia autentiškumas. Baltica tuo išskirtinė...
Bet už "Rugelio" sienų, gobiančių taip protingus žodžius,
vis dėlto - festivalis: žmonės nepabaigiamų darbų sąvašynuo
šė - švenčia lyg Dievo dovaną - taip margai, taip vis kitoniškai
iš plataus pasaulio atplūdusią atvangos akimirką. Nuo Klaipė
dos, Palangos iki Mosėdžio ir Platelių - mikliakojai, mums
neįmanomai švytuojantys padais airiai, plačiabryliai, prašmat
niom skrybėlėm ir - klumpėti (net neįtarėm, kad jie gali būti
tokie) prancūzai, senyvi, bet kaip visada bravūriški lenkai, šiek
tiek kraupūs, triukšmingi savuoju nenugalimu būgnu, puo
šnūs kaip povai, tolimi ir paslaptingi indai, broliai latviai, truputį
puošnesnio apdaro broliai, bet dainuojantys taip pat atsidėju
siai ir išsinerdami iš dvasios, kiekvieną dainą - lyg išsigelbėji
mą, lyg paskutinį kartą, visada sumanūs, išradingi ir lakoniški
estai, tvarkingi, orūs, subtilūs švedai, o štai - ir mūsų žemaitėliai ar aukštaitėliai - po ilgų "klaidžiojimų" nesuprantamais
"užsieniais" - staiga iki kiekvieno žodelio, iki panagės - mielas,
savas ir net jau truputį išsiilgtas žodžio ir melodijos aiškumas,
lyg atvėrus žalius savo gimtojo kiemo vartelius: "žalia rūta
kvepėjo..." O po to ir vėl - ramūs balti suomiai ar vengrų
virtuoziškas jaunimėlis, keliais scutorais (liaudiška citra) sukė
lęs didžiausią orkestrą, ar raudonsuknės rusės, atrodytų, jau

jr akis mums išddusios, bet, pasirodo, net
sau nė karto nematytos negirdėtos - su sa
vo begaliniais chorovodais, jų truputj paro
domuoju džiaugsmu, savigarba ir laisve,
giliai giliai, vos ¡žiūrimu nelaimingumu, ne
noru baigtis, lyg nujaučiant, kad po to fata
liško užsimiršimo dainuojant, garsams nu
tilus, plūstels sunki realybė... O štai ataidi
škotų dūdmaišis, aukšto žaliai sijonuoto
žmogaus pučiamas, jo žmonikei balerinukiškai šokčiojant prieš jj pievutėje (idiliškai
ar pavyktų ir mums, vyrai, žmonas taip pašokdirrt)...Dosnus kartais gyvenimas. Ir tas
dosnumas jau net širdį plėšia...Ak. Tautos
atėjo j mano namus. Ne su ginklais, o spal
vų, judesio, orumo, išminties savitumu,
kauptu šimtmečiais. Kiekvienas - grožiu,
kiek tik dvasia išgali... Palangoj kvepia lie
pos. Ne, nemirsiu. Nes negi ir po tūkstan
tmečių nebus bent viename ž moguje vietos
pilnatvės akimirkai. Gera... gera bus kada
nors, kai tokie reginiai liks -tik gražu, lengva,
ilsina širdį, nedusins užuominomis apie
prievartas, pavergimus. Turėjau nelaimę gy
vent, turėjau ir laimės kartų mirksnį... Bet jau
ir naktis. Ansambliai atbūgnijo, atitrepsėjo.
Už šimtmetrio kito nuo festivalio Mekos
(prie "Lino" Palangoj), kur įkurdinti organiza
toriai ir dalyviai - žiba Įaužas. Pulkelis žmonių - šnekučiuojasi,
laukia, žiūrėdami į pirmapradiškąją laužo ugnį, zuja vaikai.
Keturios moterytės, sustojusios eilute prie pat ugnies, bando
gelbėtis - ketvirtą kartą pradeda ir vis nesumezga:

... kur rausta že m č iū g a i,
kur rūtos žaliuoja...
lietuvi, ar tau negaila...

RamOno VIRKUČIO
Atokiau keli girtuokliukai vos prasuka liežuvius:

... uliu liu liu H u kalnuos dainuoja
rrrageliai uliu liu liu liu...
Ates indą, - kažkas viltingai ištaria... Aš kažkada maniau:
tie folkloro ansambliai, tie festivaliai, tie folklorinio judėjim o
užsidegėliai - plūstelės į žmones, neš savo šviesą: tautišku
mo, meilės vieni kitiems (na, aš taip maniau), meilės gražiau
siai dainai, gražiausiam šokiui, mus jungs grožis, mus jungs
atidumas, pagarba (taip maniau), brisime į patį purvą, į už gul
tos tautos tamsą, šviesime dainuodami, šokdami, tirpdinsim e
brutalumo, vulgarumo šaltį širdyse, plausime kojas jau pa
tiems nešvariausiems, neužsisklęsime... O žiū - mus pasiren
ka tiesiausias lengviausias kelias, vedantis... į koncertą, ar malonią uždarą išrinktųjų, tarkim, Rasos šventę... Indai, sako
ma, vis dėlto vėliau buvo atėję, būgnais ir tarškynėm užgoždami švedų smuikelius, atvirpinusius kiek ankstėliau. Šaunūs
tie indai! Visur jie tirštai minios apsupti. Ir po uždarom ojo
koncerto, ansamblių margaspalvei virtinei muzikuojant, dai
nuojant - traukiant prie jūros (atsisveikinimui), jie būgnijo,
marguliavo, apsupti net gatvės platumoj neišsitenkančio jau
nimo, besistengiančio "pagauti" jų šokinėjimo, trypinėjim o rit
mą, perprasti jų begalinį tų pačių žodžių kartojim ą - vis taip pat
ir vis kitaip. Nuo to šurmulio ir būgno reikėjo būt per gerą
šimtmetrj, kad bent pats save girdėtum, šitame tuščiam e
tarpe, žiū - Andris Mičiulis, amžinasis kanklininkas folkloristų
renginiuose Lietuvoje: kanklytes abiem rankom apgobęs,
brauko per stygas ir kažką begalinio ringuoja: gieda negieda,
meldžia nemeldžia, dainuoja nedainuoja - porina kažką.
“Andri, - sakau, - niekas tavęs negirdi." Bet ir jis manęs negirdi,
įžengė į vidurį gatvės ir patraukė sau bylodamas: iš vienos
pusės vis dėlto kažkokia mergaičiukė klausytoja, iš kitos nukoriau galvą, stengdamasis ką nors perprasti. Andri, Andri.
Ir kai po visų laužų prie jūros, po "atsisveikinimų su jūra"
festivalio dalyviai kažkaip nejučia susismelkė į naktį, žiūriu vėl žengia atgal gatvės viduriu - vienas, jau visiškai vienas ir
vis tą patį begalinį ringuoja... Aš labai daug nežinau, aš labai
daug neaprėpiu siela, ir man labai gaila. (Čia reikėtų baigt).
Kam esu - numanau nenumanau - tyliu... O kam folkloro
festivalis - kad matyčiau ir tikėčiau, kurie jau tikrai dori.
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KĄ DAR
GAUDIŠKĖS
GAUDŽIA.
H enrikas G U D A V IČ IU S
Istorikai ir tautosakos žinovai vis dar aiškinasi, kodėl
mūsų tauta neturi herojinio epo. V.Falkenhanas rašė, kad
kai kurios lietuvių dainos yra senesnės už indų vedas.
Rodos, tikrai galėjo kažkas sukurti poemą iš liaudies dai
nų ir poringių. Juk šitaip padarė Elijas Lionrotas, perėjęs
visą Suomiją bei Kareliją ir užrašęs garsiąją "Kalevalą".
Dainininkų ir pasakorių tekstus šis keliautojas meistriškai
sujungė, kai ką pats sukūrė, ir pasaulis išvydo nepaprastą
kūrinį - herojinį epą. "Kalevalos" kūrimo istorija, kurią
papasakojo pats autorius, yra nepaprastai įdomi ir pamo
kanti: jeigu šiandien neužrašysi to, ką sako tau seniausias
kaimo žmogus, rytoj to pasakojimo gal jau niekas nebeužrašys. Kadaise tautosakos užrašinėti nereikėjo - ji buvo
perduodama iš lūpų į lūpas. Bet šiandien jaunimas nebe
nori klausytis ir mokytis to, ką moka jų seneliai. Ir pradin
gsta didžiulė gyvenimo patirtis.

Pranas Grigas rugius dar išsikulia spragilu
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Elijas Lionrotas rašė "Kalevalą" devynioliktojo am
žiaus pradžioje. Jau tada pasakorių sukurtus vaizdus jis
vadino reliktais, kurie panašūs į archeologų surastą puodo
šukę. Tbs šukės, rodos, nei prapuola, nei rūdija. Stebuklin
gi tų reliktinių šukių raštai vilioja vis naujus atradėjus. Ir
šitaip yra ne gūdž iuose Suomijos miškuose, o, pavyzdž iui,
Gudų girios kaimeliuose...
"Sykį išeinu - nėr baravykų, cik vienas kitas, o jau
girdėjau, kad Musteikoj daug yra. Kitą dieną - jau daug ir
prie Marcinkonių. O dar kitą, sako, jau buvo ir Zervynose.
I k i taip banga baravykų ir atėjo iš pietų. Sako, kad jie
dygsta, kai rūkas eina, tik tose vietose".
Thip porina marcinkoniškis grybautojas Jonas Jezukevičius. Ir toks jo pasakojimas papildo meteorologų stebė
jimus: ritasi upelių slėniais šilto rūko banga iš pietų į
šiaurę ir kelia iš samanų baravykus. Thip tikrai būna, tai
patvirtina visi šili
niai dzūkai. Bet kai
šitaip porina Jonas
Jezukevičius ir šyp
sosi, jauti, kad čia ga
li būti kokia apgaulė.
Arba legenda. Kodėl
pasakorius šypsosi?
Jo akys mėlynos, o
ūsai balti balti. Jis
panašus ne į eigulį,
ne į grybautoją, o į
gerąjį "Šeptūną", ku
ris pats ir paleidžia
tas rūko bangas...
Kaip keista: vaizdas
tikroviškas, o atro
do, kad jis "išbėgo" iš
stebuklinės pasakos.
Jonas Jezukevičius
visada kalba šypso
damasis. Šit porina,
kad anais metais gaspadinė neapsižiū
rėjusi išvirė žaltį
kartu su gruce, o gaspadorius ir suvalgė,
ir nieko neatsitiko.
A:ba prisimena, kad
"didziulėn drevėn"
prie Vyžų kelio gy
vena velnias ir vaka
rais kažką balbatuoja, arba aiškina, kad

mynuose: strazdas muliaras, strazdas juodulis ir
strazdas čirškulis. Keisčiausias buvo, žinoma, "mu
liaras" - iš arklio mėšlo jis sulipdydavo labai dailų
lizdelį, jau tokį gražų, tokį dailų, kokio joks archi
tektas ir joks menininkas neįstengtų padaryti. O
čirškulis, žinoma, visada čirškauja, o juodulis - juo
das kaip smala. Viskas teisinga, bet kodėl šiandien
šitų žodžių prasmę žino tik senoliai? Atsakymas
labai paprastas: kai žmogus ko nors nebemato ir
nebegirdi, pamiršta ir žodį. Literatūros tyrinėtoja
Viktorija Daujotytė rašo: "Kalbos gyvybei reikia,
kad ji turėtų namus, paukščius, paukščių lizdus".
Giriose ir sodybose paukščiai dar turi savo namus,
bet žmogus jau nebeturi laiko paklausyti, ką šian
dien gaudžia Gaudiškės, nes skuba jis paskui neži
nia kur lekiantį pasaulį. Sustokime. Paklausykime,
ką porina Varėnos rajono Darželių kaimo senoliai.

Agota Jaskelevičienė prisimena senąsias poringes

tas baravykas, į kurį paž iūrai, jau nebeauga - ir tu, godusis
klausytojau, užklydęs į Gudų girią lyg į legendų šalį, nebe
žinai, kada tikėti, o kada netikėti. Šitaip matyt iš tikrųjų
kartais prapuola riba tarp legendos ir tikrovės. Gali tikėti,
gali netikėti, o buvo taip,ir viskas - šitaip aiškina ne tiktai
Jonas Jezukevičius, ir tu pamaž u pradedi suprasti, kad visi
iki šiol žinoti vertinimo kriterijai čia nebetinka. Čia žmo
gus galėjo girdėti ir matyti tai, ko tu nematei ir negirdėjai,
galbūt vien todėl, kad jis ilgus metus gyveno tyloje ir
ramybėje.
XXX

Baltoji, mėlynoji, dūmine,
Mes tavopolėkį
atstūmėme...
Šitaip rąšė poetas
Vladas Braziūnas. Pa
bandyk patikrinti, ar bu
vo tokios kregždės, ir
joks ornitologijos vado
vėlis tau nepagelbės.
Mokslininkai žino ma
žiau už menininką. Ga
lima įtarti, kad fantazuo
ja poetas, bet juk jauny
stėje jis buvo kraštotyri
ninkas ir klausėsi, ką
apie visokius paukščius
porina Pasvalio krašto
sodiečiai.
...Prisiminiau tą dū
minę kregždę, kai Dar
želių kaimo gyventojas
Pranas Grigas išvardino,
kokie strazdai kadaise
gyveno Gaudiškių krū

Agota JASKELEVIČIENĖ:
(gim. 1911 m. Kabelių kaime)
Pas mano diedukus, kaip dalino po baudžiavai
žemi, tai buvo matininkas, tokis jaunas berniukas.
Vaikščioja jisai vieną dieną toks liūdnas, toks liūdnas, tai
klausia jo bobutė - ko gi tu, sako, ponaiti, toks liūdnas. Thi
jisai sako: šiandien jau mano paskutinė diena, jau aš mir
siu. Kaipgi tu mirsi, klausia bobutė, iš kur tu žinai. A,
va, sako, mane tėvas užrašė da negimusį... Nu, nieko,
gelbėsim, sako, mes tavi, kiek galėsim. Thi jau jie vakari
susėdo prie stalų, jau tų bernaitį pasisodino, užsidegė
žvakes, pasidėjo maldaknyges, jau visi meldžiasi, nieko.
Paskui, vienuoliktų valandų, pakilo vėjas, štormas koks.
Jie nuog stalo atsistojo ir nuėjo lovon, atsigulė ir jį vidurin
pasguldė ir apsikabino. Nu ir jau dvyliktų valandų, sako,
tiesiog lupa langus ir duris, baisu jau būt ir namuose. Nu,

Marcelia Gaidienė sako: "...oi linksmai gyvenom seniau, tai ne dabar".
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ir laikė jį, laikė, tik vienu sykiu šoko iš lovos tas bernaitis,
jie paskui jį, tik durimis pliaukšt - ir nėra... An rytojaus
rado jį patvory negyvų... Tki čia tikra teisybė. Kas pažadėta,
tai pažadėta, velnias nenuslais... Audra buvo, perkūnijos
nebuvo, cik didelis štormas.
XXX

Pjovė rugius dvaran. Bet kokian dvaran, tai aš nežinau.
Nu ir, sako, ataina meška iš miško maurodama. Moterys
išbėgo visos, o viena liko. Ji buvo su vaiku ir nebėgo, nu,
sako, kurgi aš išbėgsiu. Ataina meška, sako, atkišus lopų
(leteną - H.G.) ir marma. Pažiūrėjo, pažiūrėjo moteris,
kad šypas (rakštis - H.G.) lopon. Ištraukė tų šypų, ir jau
meška paskėlė ir jau nuvejo. Moteros visos suvejo ir jau
klausia, kų tau darė meška. Nu, sako, taip ir taip. Nu, vėl
pjauna rugius. O neužilgo vėl ataina meška ir atneša
medaus, atneša korį didžiulį... Nu, juk buvo ir meškų, ir
dravių, da Daržaliuose stovi dvi dravės... Tep ir atsilygino
meška tai moteriai.
Marcelia GAIDIENĖ:
(gim. 1913 m. Darželių kaime)
Grūda buvo labai žuvinga upė. Ir vėžių buvo. Čia atva
žiuodavo tokis ponas iš Varšuvos, tokis Gemza. Ir jis tuos
vėžius pirkdavo, ir mes, vaikai, ėjom vėžiauti. Iš pavasario
jie būna olose, nu ir būna toki samčiai, tai prie kranto
pastatai, o iš tolo muši grudi ir invarai in tuos samčius. O
paskui, jau apie birželio mėnesį, jau jie ne. T&i tada dary

Juozas Radziukas - pasakorius, meškeriotojas ir grybautojas.
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davom tokius samtukus, nu ir tada varias gaudėm ir
mušėm. Ir pririši tų varių vidurin samtuko, ir tada jis
ataina, ir po valiai jį iškeli, tų vėž į. Oi, buvo didelių! Labai
ž uvingas buvo upelis. Už eidavo iš Kabeli ų ež ero*, o iš kitos
pusės - iš Merkio. Ir tokių, ir tokių žuvų buvo. O mano
brolis, da gerai atsimenu, ot prie šito tilto nuvejo pasimaudyc, kad jį stvėrė lydeka už kojos... Tai jis šoko an kranto,
o čia - bradinėlis, ir kaip kaiman, tai visi apstojo ir ištraukė
ją. Ir tikrai prisimenu kaip vyrai parnešė, tai suolas tokis
ilgas buvo, lai per visų suolą ir dar uodega kabojo. Baisi
buvo, labai didela... Žuvų seniau cik tinginys nepasgaudavo. Dabar nėra. Anksčiau kitokis maistas buvo, ir sveikesni
žmonės buvo. Aš ir norėtau kaip seniau valgiau, ale kad
jau nėra. Jeigu dabar tokios grikinės babkos būtų, lai ir
pirštus aplaižytai... Būdavo, ataina ruduo, tai kad p r ir in kdavom aguonų. Daržas buvo geras, tai tarbas aguonų
prikuli, tai su tuo aguonpieniu grikinės košės ar miež inės,
o ne, tai blynų priskepi tarkuotų ir su aguonom... Per
talkas ir padainuodavom. Arba, būdavo, pircin praustis
suveidavom kokia penkiolika moterų, tai prausiamės,
prausiamės, paskui susėdam ir išsikalbam ir pastaram, ir
pasbūnam. O dabar tai visos laiko neturi. Arba rugius
pjaunam, tai pietų laike suveinam krūvon, papietaunam,
pasišnekam ir padainuojam. Ainam namo - ir vėl taipos.
Va, šita buvo labai linksma moteris, jau ji mirus, Lagūnienės močiutė, Marė, Marulia, tai ji ataina pjauc, prispjauna
kelis pėdus, pasistato ir apie pėdų šoka ir dainuoja, sako:

Ona G R IG IE N Ė :

Ona Grigienė: "Oi, dzievuliau, prabėgo jaunystėlė, kaip buvo gražu, kaip buvo linksma...’

Pjoviau, pjoviau rugelius,
Bernas nešė pėdelius,
Suriš man, sustatys
Ir kapelas suskaitys...
Oi, linksmai gyvenom seniau, tai ne dabar.
Juozas RADZIUKAS:
(gim. 1914 m. Darželių kaime)
Tinklus ir nevadus mezgėm iš kanapių. Meškeres, bu
čius - irgi iš kanapių. Darėm valus meškerei ir iš arklio
uodegos. Buvo tokie Senagrūdžiai, tai ten labai buvo lynų.
Aš rozų einu palei upį be nieko, žiūriu - kažkoks pagalys.
Aš stumtelėjau - susijudino. Kokis čia kvaraba, tik juda, ale
nematyt kas. Aš greitai kelnes pasiraitojau, įbridau ir
abiem rankom išmečiau - lynas brač. Penki kiliai buvo.
Parnešiau namo - tokis riebus. Ungurių buvo ir didelių po 2, po 3 kilogramus. Ungurys skanus, ale kap kam. Jo
daug nesuvalgysi, labai riebus. Jeigu jau aini an ungurių,
raikia imc vilnonis autas, kad būt iš vilnos, tai tuo autu
paimsi, tai jis neišbėgs. O jei tik an rasos, an pievos kur
išmesi, tai nesugausi, kap regi nuveina vėl upėn. Kap žaltys
anas.

(gim. 1905 m. Žiūrų kaime)
Anksčiau, būdavo, garstyčių tokių prisranka ir jas pieston sugrūda ir vandeniu užpila ir
jau būdavo su bulbėm - tai tas buvo valgis
muštardas. Ir sėjom kanapes, jas sugrūdi, da
ir svogūnų, prikepi blynų bulbinių ir su tom
kanapėm, ir - peciun. Nu, jau būna valgis, aš
ir dabar valgytau, kad būtų, ale kad jau nėr.
Aguonų, būdavo, sėja kokias tris užuoganas.
Ateina gavėnia, užmaišo iš ruginių miltų tokį
maišymu,vadinom saldė, nu ir kad kerti su
bulbėm, tai kerti. Va, šituo laiku, kap gavėnia
būna, tai septynias nedėlias nei pieno valgom,
nei spirginio. Krienus kasė, tarkavo ir valgė.
O jau kokios skanios buvo grikinės babkos.
Būdavo, didžiausius kubilus priskuliam gri
kių, tai tuos grikius ir kantapinam per žiemų.
Geriausias maistas, o, kad dar grikių būtų...
Duoną kepdavo an kopūstų lakštų, čia alierų
nebuvo. Da ir žiemai prisdziovinam. Prilau
žai kopūsto lapų, kamblius išdroži, an siūlo
suveri ir pakari kur an pirkios. Ir blynus bulbinius kepėm an lapų, niekas tų blėkelių ne
žinojo. Nederliaus metų nesitaikė, nebuvo,
vis kas užaugdavo. Žiūruose labai daininykai
visi. Labai akvatų turėjau, daug dainų mokė
jau. Aš nemokyta nė kiek, ale buvau ciekava,
aš rozu dainų išgirsiu, ir jau man patiks, tai aš
jau an rytojaus ir dainuosiu... Ibis dienas būda
vo veselia, ir vis gieda, ir gieda, ir gieda, kiek tų
dainų išgiedota. Da vienu senu atmenu:

Parputino šakeles vanduo nebėgo,
Geroj valioj motulė mane augino.
Užauginus motulė valios nedavė
Ir nudavė motulė Gudo šalelėn.
Aš ton Gudo šalelėn neilgai būsiu
TYejis dvejis metelius martele būsiu,
TYejis dvejis metelius martele būsiu.
An ketvirtų metelių gegule krisiu
Ir nulėksiu tėvulio vyšnių sodelin,
Aš tam tėvulio sodi vyšnias raškysiu.
Kelkis kelkis sūneli - balta dienelė,
Yra mūsų sode šviež ia paukštelė.
An raibųjų plunksnelių tai būt gegulė,
O an meilių žodelių tai būt dukrelė.
Jei tu raiba gegulė, tai lėk girelėn,
O jei mano dukrelė - aiki kletelėn.
Sėskis, dukrele, už baltų skobnių
Valgyk, valgyk, dukrele, baltų duonelį.
Valgyk, valgyk, dukrele, baltų duonelį,
Pory/c, poryk, dukrele, didelį vargelį...
Oi, dzievuliau, prabėgo jaunystėlė, kaip buvo gražu,
kaip buvo linksma. Kad pirmiau linksmiau gyveno kap
dabar. Mes, būdavo, genam karves, jau arti kaimo, tai jau
renkamės kokį giesmį pagiedot kad motkos išgirstų...
Brolių Algimanto ir Mindaugo ČERNIAUSKŲ nuotraukos
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