Kas yra etninė kultūra?
Nūdien, svarstydami įvairius kultūros dalykus, susiduriame su sąvokų painiava, ir
todėl iškyla nemaža klausimų: kaip turėtume apibrėžti lietuvių etninę kultūrą, koks
būtų jos turinys, struktūra? koks santykis su lietuvių tradicine kultūra, tapusia jau
kone tik istorijos objektu? su vadinamąja liaudies kultūra?pagaliau su šiuolaikine
lietuvių profesionaliąja kultūra bei Lietuvos kultūra apskritai? Kaip šios sąvokos susiję
tarpusavy viena kitoje telpa ar viena kitą papildo?

-

Filologė prof,
habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ:

Etninė kultūra - šakninga...
Jei neturėtume etninės kultūros, tai apskritai ne
galėtume turėti tikros kultūros. Tik vėjo atneštas
sėklas, įsikabinusias į nepurentą, nekultivuotą že
mę. Laimė, etninę kultūrą lietuviai (kaip ir kitos
tautos) turėjo ir tebeturi. Sąmoningai nesirausiu
po knygas ar žinynus, noriu j „Liaudies kultūros“
klausimus atsakyti iš patirties, iš pirminės minties
- tarsi ir paliudydama tai, kas bent mūsų galvoji
muose tebėra gyva.
Kaip ir daug ką, etninį aspektą apibrėžė graikai,
davė ir žodį ethnikos, reiškiantį ko nors priklausy
mą kuriai nors tautai (pagal dabartinį supratimą).
Tauta nesusidarytų, jei nesirastų žmones jungiančių
ne tik išorinių, bet ir vidinių veiksnių - savitos kul
tūros požymių. Taigi - etninė kultūra prasideda že
mės dirbimu tiesiogine ir perkeltine prasme. Mate
rialinė ir dvasinė kultūra - lyg du paukščio sparnai.
Materialinė kultūra labiau susijusi su civilizacija
(šiuolaikiniai kultūrologai ne visada skiria kultūrą
ir civilizaciją), lengvai perimama; dvasinė etninė kul
tūra imasi iš pačių šaknų - iš aplinkos, vandenų, miš
kų, akmenų, dangaus. Per žmogų ją atpažįstame, bet

ji tarsi nėra tik žmogus. Etninė kultūra turi savo ob
jektus, daiktus, įvairiausius raiškos būdus (univer
saliausi - kalba ir tautosaka), bet su niekuo ji negali
būti sutapatinta. Etninė kultūra užpildo ir tarpus,
kur lyg ir nieko nėra: ji yra tarp dviejų žmonių, besi
kalbančių arba tylinčių, tarp medžių, prie namų pa
sodintų būtent tokia tvarka, tarp kelio ir pakelės...
Užpildo, sujungia, pati sudaro foną ir pati jame įsi
rašo. Sukuria ne tik kalbą, bet ir kalbėjimą, kalbė
seną, balso moduliacijas, suderintas su miškų oši
mu, vandenų čiurlenimu, žolės šnarėjimu, paslap
ties tylėjimu. Etninė kultūra iš kitų kultūrų įsilei
džia, kas atitinka jos kodą, pritaiko, modifikuoja:
kol turi jėgų, atmeta, kas atrodo netinkama, sveti
ma. Kai nebeturi jėgų, sunyksta.
Nematau skirtumo tarp etninės ir tradicinės kul
tūros; galbūt skyrimo ir reikia specialistams. Ta
čiau tradicijos ir tradicinė kultūra nėra tas pats.
Krikščionybė Lietuvoje jau turi gilias tradicijas, bet
krikščionybė nėra tradicinė kultūra, nors aišku, kad
katalikų ar protestantų bažnyčios šiandien (naujų
jų religinių judėjimų akivaizdoje) yra tradicinės baž
nyčios.
Tradicinė kultūra yra susiformavusi iš pačių pir
minių patyrimų, iš jų kilusių impulsų. Tradicinė yra
senoji baltų religija, gamtmeldžių religija. (Nega
liu sutikti su pagonybės vardu; tai kas kita.) Dalis
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etninės arba tradicinės kultūros iš tiesų jau yra pra
eityje, bet - dabarties praeityje. Niekas iš to, kas
yra gimę čia, šioje žemėje, nėra taip sunykę, kad
kuriuo nors būdu negalėtų atgimti. Kad kam nors
- vienam - tai netaptų svarbu, reikšminga. (Pra
ėjusią vasarą Aukštaitijoje, prie Šventosios, turė
jau galimybę patirti, koks stiprus žmoguje gali būti
etninės kultūros instinktas. Šeštą dešimtmetį bai
gianti vieniša kurčnebylė moteris savo tėvų - pro
tėvių namuose yra sukūrusi (atkūrusi) tradicinio
gyvenimo sanklodą - su XIX a. daiktais, o - svar
biausia - turinti instinktyviai tradicišką požiūrį į
medį, akmenį, pastatą.)
Etninė kultūra veikia kaip kodas. Veikia ir mums
nežinant. Veikia spontaniškai - kaip gamta. Ir są
moningai, kai jai įsipareigojama. Saugojantis, et
ninę kultūrą ginantis įsipareigojimas yra būtinas,
bet be priešiškumo kitokiai kultūrai.
Bendriausias kultūros žyminys yra kurios nors
tautos kultūra: lietuvių, latvių, rusų, lenkų... Taip
pasakoma kultūrinė tapatybė. Kiekvienos tautos
kultūra turi daug kelių, vagų, bendrybių ir skirty
bių. Vienoje kultūroje yra daug kultūrų, subkultū
rų. Bet tautos kultūra turi ir bendrą vardiklį, kuris
ir leidžia kalbėti apie tautos kultūrą kaip sutelkti
nę. Tautos kultūra šaknimis remiasi į etninę - tra
dicinę kultūrą, o šakas (kartais ir žiedus) kelia į tą
patį dangų, kuris neturi sienų. Be šaknų, kaip ži
nome, yra tik dirbtinės, popierinės gėlės, net me
deliai. Jie gali būti gražūs, bet negali būti gyvi. Tik
toks nedidelis skirtumas.
Profesionalioji kultūra kuriama profesionalų.
Žmonių, turinčių specifinių gabumų ir pasirengi
mų. Specifiniai gabumai (pagavų stiprumas, vaizduo
tės imlumas) leidžia pajusti ir etninės - tradicinės
kultūros savitumą, ja pasiremti. Iš esmės neįmano
ma, kad menui gabus žmogus nejustų pirminių etni
nės kultūros formų žavesio. Nebūtina, kad jas imi
tuotų, stilizuotų. Būtina tik matyti, girdėti. Profe
sionalumas gali vesti ir kita linkme, etninei kultūrai
išliekant kaip patirčiai. Etninės kultūros supratimas
yra būtinas visoms humanitarinėms specialybėms.
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Tik be išskirtinio vertingumo obertonų. Be suprie
šinimo su tuo, kas gali būti apibrėžta kaip kosmo
politiška.
Greta lietuvių kultūros įsivesdami Lietuvos kul
tūros sąvoką stengiamės apimti visų mūsų šalyje
gyvenančių ir kuriančių tautų kultūrą. Tai būtina
sąvoka, Lietuvai aktuali nuo LDK laikų.
Esmingiausia kultūroje - nuolatinis kitimas, kei
timasis, nuolatinė reikšmių ir prasmių apytaka, kuri
vyksta ir horizontaliai (su kitais, tarp kitų), ir ver
tikaliai (siekiant aktualizuoti, pervertinti tai, kas
yra atsiradę iš pirminių patirčių). Sunku atskirti,
išskirti. Gyvas audinys. Matomos tik tendencijos.
Dabartinė kultūra yra labiau tekstuali negu kūriniška. Tai reiškia, kad svarbesni yra horizontalieji
ryšiai, o mažiau jaučiamas vertikalės veiksmingu
mas. Profesionalioji šiandienos Lietuvos kultūra
daugiau pritraukia negu iš gilumos ištraukia. Bet
taip yra ne tik Lietuvoje. Tokios yra dabartinės kul
tūros orientacijos, susietos labiau su stilizacijomis
negu su stiliais, labiau su tendencijomis negu su
tradicijomis, labiau su kainomis negu su vertėmis.
Greta profesionalios kultūros (ir meno) derėtų
mėgėjų kultūra (ir menas). Kas dabar vyksta mė
gėjų kultūroje, turi mažiau ryšio su etnine kultūra
negu iš karto gali pasirodyti. Daryčiau atsargią prie
laidą, kad profesionaliojoje kultūroje etninė sąmo
nė yra gyvesnė.
Liaudies kultūra dabar man asocijuojasi su ge
ru žurnalu „Liaudies kultūra“. Šiaip jau liaudies
kultūra reiškia iš esmės tą patį, ką ir etninė arba
tradicinė kultūra. Nematau jokio pagrindo šią są
voką diskriminuoti.

What is an ethnic culture?
The philologist, professor, Dr. Habit. Vikto
rija Daujotytė is answering the editor’s question
how one should define the content of the Lithu
anian ethnic culture today.

Jotvingiai:
seniausioji Seinų ir Punsko
krašto praeitis
Valdemaras ŠIMĖNAS

Seinų, Punsko, Suvalkų apylinkės keliautojus žavi tume, kad išsiskiria net kelios kompaktiškos paminklų
gamtos grožiu. Kraštovaizdžiai čia labai įvairūs. Kur grupės, kurias tyrinėtojai bando susieti su rašytiniuose
pažvelgsi - kalvos, kalvelės, tarp jų tyvuliuoja dideli šaltiniuose minimais genčių vardais. Pirmoji ir pagrin
ir maži ežerai, alma sraunūs upeliai ar tvyro nedide dinė paminklų grupė, siejama su jotvingių (siaurąja
lės pelkaitės. Miškai taip pat nesudaro didelių neper prasme) ir sūduvių gentimis, išsiskiria pietryčių Lietu
einamų masyvų. Nuo kalvų atsiveria tolimiausi toliai. voje ir šiaurės rytų Lietuvoje tarp Nemuno vidurupio
Juk čia aukščiausios Baltijos aukštumos vietos. Visa ir Juodosios Ančios aukštupio. Antroji nedidelė pamin
tai labai primena pietrytinės Lietuvos dalies krašto klų grupė, išsiskirianti tarp Juodosios Ančios ir Mozū
vaizdžius. Kartais pasijunti tarsi Lietuvoje: Vištyčio, rų ežerų, siejama su poleksėnų gentimi, trečioji - Na
Simno, Lazdijų ar Aukštadvario apylinkėse. Kaip tik revo ir Bugo tarpupyje - siejama su zlincų palikimu.
čia senovėje susiformavo jotvingių gentys. Apie se Dar dvi jotvingių genčių grupės išskiriamos Baltarusi
niausią jų praeitį archeologai ir istorikai dar nedaug jos teritorijoje. Viena jų - Nemuno aukštupyje - kar
ką gali pasakyti, nors literatūros šiuo klausimu susi tais siejama su dainaviais, kita - Ščaros baseine - ne
kaupė jau nemažai.1
aišku, kaip vadinosi.2Tyrinėtojai pastebi, kad ne visos
Istorinėje literatūroje jotvingiai dažnai minimi skir paminklų grupės yra vienalaikės. Taigi išskirta jotvin
tingai -jotvingių, sūduvių, dainavių, poleksėnų ar Zili- gių gyventa teritorija nebuvo pastovi, bet ilgainiui kito.
jos (zlincų) vardais. Manoma,
kad skirtingi vardai atspindi
skirtingas gentis, įėjusias į jot
vingių genčių sąjungą. Dauge
lio tyrinėtojų nuomone, jotvin
gių gyventa teritorija pietuose
siekė Narevo ir Bugo upes, ry
tuose - Drogičino, Bresto, Ly
dos ir Minsko apylinkes, šiau
rėje jotvingių sodybvietės siekė
lietuvių žemes - Aukštadvario,
Punios, Marijampolės apylin
kes, vakaruose - nadruvių ir ga
lindų žemes Vištyčio, Geldapės
bei didžiųjų Mozūrijos ežerų re
gione. Ne visos jotvingių genčių
teritorijos vienodai ištirtos, kai
kurių genčių net pavadinimų
nežinome, neaiškios jų ribos bei
chronologija. Jeigu sukartogra1ii. Jotvingių gyventa teritorija I tūkstantmetyje-II tūkst. pradžioje: a - krosiniai pilkapynai;
b - plokštiniai kapinynai su akmenų konstrukcijomis; c- miškais apaugusios tarpgentinės
fuotume viso aukščiau minėto
teritorijos; d - pelkėtos ir šlapios vietos; e - Vokiečių ordino valstybės ribos Prūsijoje;
regiono archeologijos pamin
f-jotvingių gyventa teritorija. Jotvingių gentys: 1- jotvingiai ir sūduviai; 2 - poleksėnai
klus (piliakalnius, gyvenvietes,
(Palenkė); 3- zlincai (Zilija); 4 - dainaviai; 5 - genčių pavadinimai nežinomi
(pagal V Sedovą, 1992).
laidojimo paminklus), pastebė
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Šiuo metu jotvingių (siaurąja prasme) te
ritoriją apibrėžti galime taip: nuo Druskinin
kų apylinkių pietinė riba eina Kapčiamiesčio
-Augustavo girios pakraščiu iki Suvalkų mies
to apylinkių, toliau ji daro vingį pietų krypti
mi iki Augustavo, už kurio vėl keičia kryptį ir
pasiekia Raigardo vietovę. Toliau riba tarpjot
vingių ir poleksėnų nėra aiški, matyt, ji ėjo vi
sa virtine stambokų ežerų (Raigardo, Šelmento, Lasmiadų, Lažno) iki Boreckos girios bei
Geldapės apylinkių, kur siekė Romintės gi
rią. Siaurinė jotvingių genties riba ėjo Romin
tės girios pakraščiu, Vištyčio ežero pakrantė
mis, suko į šiaurę ir siekė Kudirkos Naumies
čio apylinkes. Toliau riba vėl suko į rytus ir
apėmė Šešupės vidurupį, toliau - Kazlų Rū
dos miškų pakraščiais pro Žuvinto ežerą pa
siekė didžiąsias Nemuno kilpas ties Balbie
riškiu. Ilgą laiką Nemunas, matyt, buvo gen
čių bendravimo zona, todėl Nemuno pakran
čių paminkluose pastebima daug tiek rytų, tiek
2 ii. Kapinynai, piliakalniai ir gyvenvietės sūduvių žemėje j šiaurę nuo
Suvalkų: 1- III-V a. pilkapynai; 2 - V-VII a. pilkapynai; 3 - gyvenvietės;
vakarų baltams būdingų bruožų. I tūkstantme
4 - piliakalniai (pagal M. Gimbutienę, 1985).
čio viduryje, žlugus brūkšniuotosios kerami
kos kultūrai, jotvingiai, matyt, pa
siekė Aukštadvario ir Elektrėnų
Nustatydami jotvingių vie
apylinkes: dešiniajame Nemuno
tą tarp baltų genčių, tyrinėto
krante nemaža jotvingiams bū
jai laikosi gana vieningos nuo
dingų iš akmenų krautų pilkapių.
monės. Archeologai ir kalbi
Tačiau šis jotvingių paplitimas
ninkai teigia, kad jotvingiai
nebuvo ilgalaikis. Jau VI-VII a.
buvo artimesni vakarų bal
persikėlėliai buvo asimiliuoti ry
tams, tai yra - prūsams. Pa
tų baltų.
stebima ir rytų baltams būdin
gų bruožų, kas leidžia teigti
Įdėmiau panagrinėję šią mū
sų
išskirtą
jotvingių teritoriją, pa
jotvingius galėjus būti perei
stebėsime, kad ji taip pat nėra vi
nama tarp vakarų ir rytų bal
siškai monolitiška. Vienur arche
tų gentimi.
ologijos paminklai yra susispietę
Seinų, Punsko ir Suvalkų
tarsi grupelėmis, kitur paminklų
apylinkių archeologijos pa
visai reta; vienur yra tik piliakal
minklai patenka į pagrindinę
niai, kitur - piliakalniai ir laido
ir seniausiai iš vakarų baltų
jimo paminklai. Tokį paminklų iš
genčių išsiskyrusią grupę, ku
sidėstymą, matyt, nulėmė vieti
ri tarsi sudaro jotvingių gen
nės sąlygos. Ne visos teritorijos
čių branduolį. Si grupė apima
labai didelę teritoriją šiaurės rytų Lenkijoje ir pietry kol kas vienodai ištirtos. Lietuvoje, pavyzdžiui, žymiai
čių Lietuvoje. Vienur ši jotvingiams ir sūduviams ski geriau ištirti piliakalniai, o Lenkijoje - laidojimo pa
riama teritorija turi labai aiškias etnines ribas, kitur jos minklai. Ypač gerai ištirtas Juodosios Ančios aukštu
ne tokios aiškios ir susilieja su kaimyninių, etnine pras pio regionas, ir beveik nieko nežinome apie Punsko ir
me labai artimų genčių, teritorijomis. Todėl be specia Seinų apylinkių paminklus.
Gamtinės geografinės sąlygos taip pat skyrėsi. Ypač
lių archeologinių tyrinėjimų šių genčių ribas vietomis
nustatyti labai sunku. Mokslinėje literatūroje septinta patogią padėtį užima Juodosios Ančios aukštupys. Čia
me dešimtmetyje net buvo iškilusi diskusija dėl jotvin daugiausia ir susikaupia jotvingiškų archeologijos pa
minklų. Šis regionas svarbus tuo, kad čia sueina net
gių šiaurinės ribos.3
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trijų upių aukštupiai. Turėdami omenyje, kad
senovėje prekyba vyko upėmis, pamatysime,
kokią svarbią geografinę padėtį užima šis re
gionas. Iš čia upeliais pasroviui gana lengai
pasiekiamas bet kuris baltų pasaulio pakraš
tys. Pasileidę Šešupe žemyn lengvai pasieksi
me Nemuno žemupį, kur gyveno skalvių gen
tis, nuo ten nebetoli ir jūra bei kuršių žemės.
Plaukdami Romintės ar Geldupės upėmis nu
kaksime į Priegliaus žemupį, į prūsų sembų
žemes. Iš Geldupės pasukę Ungurupe prieš
srovę greit pasieksime Mozūrų ežerus, per ku
riuos pateksime į galindų žemes ar nuplauk
sime dar toliau, į Vyslos baseiną. Juodąja An
čia pasieksime Nemuno vidurupį, iš kur gali
me patraukti Kauno link, arba - prieš srovę į Rusios žemes. Aišku, kad senovėje vietiniai
šio krašto gyventojai įvertino šiuos gamtinius
krašto privalumus. Todėl čia klestėjo preky 4 ii. Jotvingiai I-III a. ir jų kaimynai: 1- Augustavo apylinkių plokštiniai
kapinynai; 2 - Suvalkų apylinkių krūsniniai pilkapynai; 3 - Vakarų baltų
ba, gyventojus pasiekdavo įvairių kraštų ama plokštiniai
kapinynai; 4 - Žemaitijos pilkapynai; 5 - Brūkšniuotosios
tininkų dirbiniai, ir materialinė kultūra vis ki keramikos kultūra; 6- gotų migracijos kryptys.
lo. Patekdavo taip pat labai retų, baltų kraš
tams nebūdingų importinių dirbinių, kurie kaupdavosi jos darbo rezultatų. Lenkų archeologų tyrinėjimai yra
svarbūs dar ir todėl, kad jie paskatino Lietuvos Užne
krašto diduomenės rankose.
Aišku, kad tokia turtinga materialinė kultūra nega munės archeologinių paminklų tyrinėjimus. Tam tiks
lėjo neatkreipti tyrinėtojų dėmesio. 1955-70 m. Suval lui 1956 m. Vilniuje lankėsi kompleksinės jotvingių ty
kų apylinkėms tirti buvo sudaryta kompleksinė jotvin rimo ekspedicijos vadovas, kuris Mokslų akademijos
gių tyrimo ekspedicija, kuriai vadovavo archeologas Je- Istorijos institute suderino bendrą jotvingiškų pamin
žis Antonevičius. Be archeologų, ekspedicijoje dirbo klų tyrinėjimų programą.4 To meto lenkų archeologi
kalbininkai, istorikai, antropologai ir gamtininkai. Be nėje literatūroje buvo atspausdinta nemaža straipsnių
lenkų, dalyvavo švedų mokslininkai. Minėta ekspedi apie Užnemunės paminklų tyrinėjimus. Taigi bendro
cija ištyrė nemaža piliakalnių ir
mis lenkų ir lietuvių archeologų
laidojimo paminklų. Ypač išgar
pastangomis jotvingių istorija įga
sėjo Šveicarijos (Szwajcarja),
vo aiškesnius kontūrus, tačiau liko
ir neišspręstų problemų. Vis dar
Žyva Voda, Osova, Bilvinovo,
Korkliny, Kryvulka pilkapynų
neaišku, kaip šiame regione baltai
tyrinėjimai, Osinkų ir Šiurpilių
atsirado, neaiškus ir vakarų baltų
išsiskyrimo laikotarpis. Nesutaria
piliakalnių bei gyvenviečių tyri
archeologai dėl jotvingių išsiskyri
nėjimai. Šioje ekspedicijoje iš
mo, neištirtas jotvingių likimas. Vi
augo ištisa lenkų archeologų
sai netyrinėtas akmens ir anksty
karta, kuri toliau pratęsė J. Antonevičiaus pradėtą darbą. Eks
vųjų metalų periodas. Todėl, norė
dami apžvelgti pačią seniausią
pedicijos tyrinėjimų rezultatai
buvo apibendrinti tarptauti
krašto praeitį, galime remtis tik ne
niuose simpoziumuose ir leidi
gausiais atsitiktiniais radiniais ir
niuose WiadomosciArcheologickaimyninių kraštų analogijomis.
zne, Rocznik Bialostocki, RocSeinų ir Punsko krašto archeo
loginių tyrinėjimų istorija yra ap
znik Olsztynski, Actą Baltico-Slavica ir kt.
žvelgta ne viename straipsnyje. Be
Mes, nagrinėdami Seinų ir
minėtos kompleksinės jotvingių
Punsko krašto istoriją, taip pat
ekspedicijos darbų, kurie tiesiogiai
neapsieisime be šios ekspedici
mūsų nagrinėjimo regiono nepa-
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6 ii. Žemdirbio kapo įkapės.

lietė, čia dar dirbo nemaža ekspedicijų, kurių darbai
apžvelgti K. Lenarčyk,5J. Siemaško,6A. Bitner-Vrublevskos ir G. Ivanovskos7straipsniuose. Populiaraus po
būdžio straipsnis buvo atspausdintas „Aušroje“.8
Vieni seniausių akmens amžiaus radinių Seinų ir
Punsko apylinkėse yra titnaginiai radiniai, surasti Vaiponioje ir Šipliškėse, kiek vėlesnio laikotarpio dirbi
nių surasta Šlynakiemyje, Ožkiniuose ir Valinčiuose.
Spręsti apie kultūrinę šio regiono paminklų priklauso
mybę akmens amžiuje dar anksti, tačiau atsitiktiniai ra
diniai leidžia teigti, kad Suvalkijos aukštumos buvo ap
gyvendintos jau maždaug 10-ame tūkstantmetyje pr. m.
e. Kadangi iki šiol nesurasta didesnių akmens amžiaus
gyvenviečių, manoma, kad žmonės šiose vietose ilgiau
neapsistodavo, o medžiodami keliaudavo paskui gyvu
lių bandas. Akmens amžiuje žmonės mėgdavo apsigy
venti prie seklesnių ežerų įlankų, kur galėjo verstis žve
jyba, tačiau Punsko ir Seinų apylinkių ežerai dažnai yra
gilūs ir stačiais krantais, todėl nelabai tiko to meto gy
ventojams. Labai tinkamų vietų senosioms gyvenvie
tėms yra Vigrių ežero pakrantėse. Lenkų archeologai
Vigrių ežeryno pakrantėse yra aptikę ir tyrinėję keletą
tokių gyvenviečių. Viena jų, mezolito laikotarpio, yra
Burdiniškėse. Si gyvenvietė buvo tyrinėta 1980 ir
1985 m. Nemaža gyvenviečių buvo aptikta atliekant
geologines geležies rūdos paieškas Jelenevo vietovėje
į šiaurės vakarus nuo Suvalkų. Vien tik minėtoje vieto
vėje yra užregistruota 35 akmens amžiaus gyvenvietės.
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Daug gyvenviečių ir kitų archeologijos paminklų
surasta po 1980 m., kai visoje Lenkijoje buvo pra
dėta labai kruopšti paminklų paieška, vadinamojo
Lenkijos archeologinio paveikslo sudarymas. Šiems
darbams vadovauja irjuos koordinuoja Senienų do
kumentacijos biuras.9Archeologai ištisai pereina vi
są teritoriją ir į smulkius žemėlapius sužymi net pa
vienius atsitiktinius radinius. Tai leidžia susidaryti
labai aiškųvaizdą apie teritorijų apgyvendinimą įvai
riais laikotarpiais. Nemaža informacijos apie to meto
žmonių buitį suteikia kaimyninėse teritorijose tyri
nėti archeologijos paminklai. Šiuo metu Lietuvoje
intensyviau tyrinėjama Užnemunės akmens amžiaus
gyvenvietės. Galime paminėti Šešupės vidurupyje
1984-1989 m. tyrinėtą Kubilėlių gyvenvietę.10Ypač
perspektyvūs Dusios ežero pakrančių tyrinėjimai.
Nereikėtų pamiršti ir visai šalia tyrinėtų (Kalining
rado sr.) Cedmaro gyvenviečių. Apie to meto žmo
nių antropologiją daug žinių mums gali suteikti Lie
tuvos ir Lenkijos pasienyje prie Kirsnos upelio su
rasta mezolitinė kaukolė. R. Rimantienės teigimu,
tai pati seniausia kaukolė, surasta Rytų Pabaltijyje.
Labai svarbu, kad šalia jos buvo surastas epipaleolitinis užbarzdinis žeberklas.11
Apie naujojo akmens amžiaus - neolito (IV-II tūks
tantmečio pr. m. e. pradžia) paminklų paplitimą mes
galime spręsti pagal ankstyviausios keramikos radim
vietes. Tokių keramikos ar degto molio gabaliukų yra

8 ii. Šiurpilių piliakalnio vaizdas.

surasta Kreivėnuose ir Vaiponioje, šio laikotarpio dir
binių surasta ir Slynakiemyje. Iš šios vietovės Punsko
muziejuje saugomas ypač retas radinys - gludinto tit
nago įtveriamasis kirvukas. Nemažai Punsko ir Seinų
apylinkėse surasta šiam laikotarpiui dažniausiai skiria
mų akmeninių kirvukų su pragręžta skyle kotui. Gaila,
kad jie visi surasti atsitiktinai, ne archeologinių tyrinė
jimų metu. Tai neleidžia jų tiksliau datuoti. Manoma,
kad nemažai akmeninių kirvukų dar buvo naudojama
ankstyvųjų metalų laikotarpiu. Beveik visi akmeniniai
kirviai saugomi Punsko muziejuje. Tai daugiausia ne
nuilstančio apylinkių tyrinėtojo J. Vainos surinkti eks
ponatai. Yra kirvukų iš Ožkinių, Dušnicos, Sadzavkų,
Seinų, Žvykelių. Vienas kirvukas iš Žyrvinų pateko į
Materialinės kultūros muziejų Varšuvoje.
Neolito laikotarpis labai svarbus tyrinėjant indo
europiečių ir pirmųjų baltų genčių atsiradimą. Ypač
didelį vaidmenį baltų kultūrų susidarymui suvaidino

9ii. Jotvingių ir prūsų archeologijos tyrinėtojas Ježy Okulič.

virvelinės keramikos kultūros žmonės. Mano
ma, kad jau vėlyvajame neolite įvyko pirma
sis baltų kultūros skilimas į rytų ir vakarų bal
tus. M. Gimbutienė net vieną savo knygos sky
rių pavadino „Pamarių kultūra - vakarų bal
tų kultūros branduolys“.12 Kad su Pamarių
kultūros atsiradimu siejamas vakarų baltų iš
siskyrimas, rašo taip pat R. Rimantienė.13 Ji
Suvalkų ir Seinų regioną skiria Pamarių kul
tūros įtakos zonai.14Reikia pastebėti, kad len
kų ir lietuvių archeologų nuomonės šiuo klau
simu labai skiriasi. Lenkų archeologai teigia,
kad baltai į minėtas žemes atsikraustė iš rytų
tik I tūkstantmečio pr. m. e. viduryje. Jų tei
gimu, pirmoji pilkapių kultūros fazė nėra bal
tiška. Jų nuomone, ankstyviausius pilkapius
paliko finougrų ar neaiškios etninės priklausomybės
indoeuropiečių gentys,15 kurias jie bando susieti su
venedais16 ar net slavais.17 Keista, tačiau šią iš XIX a.
darbų atkeliavusią nuomonę apie vakarų baltų išsi
skyrimą I tūkstantmečio pr. m. e. viduryje vis kartoja
lietuvių kalbininkai.18
Apie baltų atsikraustymą apie 550 m. pr. m. e. į
Punsko ir Seinų apylinkes kartoja ir Punsko apylinkių
tyrinėtojos A. Bitner-Vrublevska bei G. Ivanovska.19
Jos baltų - kartu ir vakarų baltų - pasirodymą sieja su
vakarų baltų pilkapių atsiradimu. Be to, pastebi, kad
minėto laikotarpio paminklai dar nėra reikiamai ištir
ti. Iš ankstyvųjų metalų laikotarpio taip pat neturime
geriau tyrinėtų paminklų. Yra žinomi tik pavieniai at
sitiktiniai radiniai iš Žubronaičių, Suchodolų, Paseinėlių ir Osinkų. Sprendžiant pagal atsitiktinius radinius,
Suvalkų kraštas tuo metu užėmė tarsi tarpinę padėtį
tarp Sembos ir Mozūrų kultūrų, taip pat tarp rytų bal
tų kultūrų. Iš Paseinėlių piliakalnyje surastos brūkš
niuotosios keramikos matyti, kad šis regionas buvo pa
tekęs ir į rytų baltų kultūrinę įtaką arba bent jau palai
kė su rytų baltais kultūrinius ryšius.
Kur kas daugiau duomenų turime iš pirmųjų m. e.
amžių. Tuo metu Suvalkų, Seinų apylinkėse atsiranda
žymiai daugiau gyvenviečių, piliakalnių ir laidojimo
paminklų. Aišku, kad šiuo metu svariai padidėjo ir
gyventojų skaičius. To meto kultūrinius, etninius pro
cesus galime susieti su europinio masto įvykiais, vy
kusiais baltų gyvenamųjų teritorijų pakraščiuose. Iš
visuotinės istorijos žinome, kad kaip tik I m. e. am
žiaus viduryje - III a. vyko gotų genčių persikrausty
mo žygis iš Pietų Skandinavijos - Vyslos žemupiu, Bugo ir Nerevo upių baseinais - prie Juodosios jūros,
kur susidarė mišri vietinių gyventojų ir gotų archeo
loginė kultūra, vadinama Černiachovo vardu. Mano
ma, kad šis gotų žygis palietė ir vakarų baltų žemes.

7

Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad kartu su go
tais j rytus patraukė dalis vakarų baltų. Ypač
tai pasakytina apie jotvingių kaimynus galin
dus. Dalis Vyslos žemupio ir gretimų terito
rijų gyventojų galėjo atsikraustyti ir į mūsų
nagrinėjamą teritoriją. Susimaišius vietiniams
gyventojams su ateiviais, šioje teritorijoje su
sidarė labai savita kultūra, kuri ir siejama su
jotvingiais ar sūduviais. Reikėtų prisiminti,
kad kaip tik šiuo metu, II amžiuje, sūduvių
gentį mini antikos geografas Klaudijus Pto
lomėjus. Mini taip pat sūduvių kaimynus ga
lindus. Šis paminėjimas reiškia, kad sūduviai 10 ii. Eglynės piliakalnio vaizdas.
nebuvo užsisklendę savo teritorijoje. Jų pa
siuntiniai lankydavosi Baltijos jūros pakrantėse, pa tyrinėtojams. Tai jau minėti paminklai Suvalkų mies
laikė prekybinius ryšius su gintaro pirkliais, per ku to apylinkėse. Apie laidojimo papročių ir gyventojų
riuos duomenys apie juos ir pateko į antikos rašytojų skaičiaus kitimą galime spręsti pagal laidojimo pamin
darbus. Patogi geografinė padėtis lėmė šios kultūros klus, kurių dauguma jau tyrinėta. Jotvingių kapiny
suklestėjimą. Ypač ji suklestėjo III-VI m. e. amžiuje. nus pagal laikotarpius yra suskirstęs A. Astrauskas.20
Šio laikotarpio paminklai gerai žinomi baltų kultūros Jis taip pat aprašė laidojimo papročių kitimą. Anks
tyviausi I-II a. jotvingių paminklai paplitę
Augustavo, Raigardo apylinkėse. Tai Judziki, Borzymi, Sypitki ir kiti kapinynai. Mi
rusieji dažniausiai laidoti sudeginti duobė
se. III-IV a. paminklų yra žymiai daugiau.
Šio periodo kapų rasta jau minėtuose ka
pinynuose, yra jų Šiurpiliuose, Šveicarijo
je, Žyva Voda, Neta, Karklynuose bei Lie
tuvoje prie Nemuno. Mirusieji taip pat lai
doti sudeginti, tačiau plokštiniuose kapiny
nuose bei pilkapiuose su akmenų konstruk
cijomis. Juodosios Ančios baseine mirusieji
dažnai palaidoti nedeginti. Šie kapai labai
turtingi. Ypač išgarsėjo Šveicarijos kapiny
no žemdirbio ir kunigaikščio kapai. Žemdir
bio kape šalia mirusiojo kaulų buvo surasta
ginklų ir arklas bei pjautuvas. Tai leidžia teig
ti, kad III a. jau egzistavo ariamoji žemdir
bystė. Kunigaikščio kapas buvo aptiktas 2ame pilkapyje. Jis išsiskyrė labai turtingo
mis ir retomis įkapėmis. Kape buvo suras
tas dviašmenis kalavijas ilga įkote, dvinariai
žąslai, labai puošnus žirgo dirželių skirstiklis. Kape buvo daug papuošalų: ilgakojė žal
varinė segė, apvali emale puošta segė, labai
puošnus sidabro plokštelėmis puoštas
diržas. Kapas datuojamas IV a. pabai
ga. Kaip tik šio laikotarpio pilkapy
nas buvo žinomas Šlynakiemyje prie
Punsko. Tačiau šis kapinynas buvo su
naikintas, ir į Punsko muziejų pateko
11 ii. Eglynės piliakalnio planas.
tik labai daili juostinė apyrankė.
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12 ii. Eglynės piliakalnio kasinėjimų vaizdai.

....

Ega

VIII - XIII a. kapų iš Seinų, Punsko ar Su
valkų apylinkių nežinome, todėl apie teritori
jos apgyvendinimą sprendžiame tik iš gyven
viečių ir piliakalnių paplitimo. Šie paminklai,
nors ir susilaukė didžiausio tyrinėtojų dėme
sio, dar mažai tyrinėti. Ypač anksti susidomėta
piliakalniais. Jau XVIII a. pabaigoje Punsko
klebonas A. Laurinavičius, aprašydamas Puns
ko parapiją, mini Eglynės piliakalnį. Piliakal
nius aprašė ir populiarino tokie XIX a. vidurio
- XX a. pradžios tyrinėtojai kaip A. Polujanskis, A. Budzinskis, A. Osipovičius, Z. Gliogeris ir J. Radziukynas. Tačiau reikia pastebėti,
kad jų kraštotyrinio pobūdžio darbai nebuvo
labai išsamūs. Piliakal
niai ir kiti archeologijos
paminklai aprašyti tik iš
išorės. Neretai pamin
klai tik paminėti arba
aprašyti labai nesistemingai, todėl dauguma
jų liko nežinomi arba ne
aprašyti. Keletas apylin
kių paminklų pateko į
pirmuosius archeologi
nius žemėlapius. Pilalės,
Šiurpilių, Netos ir Filipavo piliakalniai pažymėti
P. Tarasenkos 1928 m. iš
leistame Archeologinia

me Lietuvos žemėlapyje.
Ypač daug duomenų
apie jotvingių paminklus
surinko A. Kaminskis.

13 ii. Eglynės piliakalnio radiniai.

Šio laikotarpio laidojimo papročių įvairovė atspindi
labai sudėtingą kalbamo regiono etninę situaciją. Nema
žai tyrinėtojų teigia, kad jotvingių gentys susiformavo tik
suvienodėjus laidojimo papročiams didžiojo tautų kraus
tymosi laikotarpio pradžioje.21V-VII a. kapinynų jotvin
gių gyventoje teritorijoje dar padaugėjo, matyti, kad įsi
galėjo mirusiųjų deginimo paprotys. Mirusieji laidoti be
veik tik iš akmenų krautuose pilkapiuose. Tuo laikotar
piu jotvingių gyventa teritorija ypač išsiplėtė į rytus. Su
degintų mirusiųjų palaikai dažniausiai pilti į urną, kuri iš
viršaus būdavo uždengta plokščiu akmeniu ar dubenėlio
formos moliniu indu. Viename pilkapyje buvo laidoja
ma labai ilgai, todėl randama gana daug kapų.

TOW
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Jis 1953, 1956 m. aprašė ir išleido Archeologi
nį Jotvingijos žemėlapį. Siame žemėlapyje su
žymėta dauguma I-XIII a. jotvingių paminklų,
išskirta jų gyventa teritorija. Yra šiame žemė
lapyje netikslumų: neteisingai pažymėtas Eglynės piliakalnis, praleista dauguma Užnemu
nės piliakalnių. Duomenis apie Užnemunės pi
liakalnius papildė P. Tarasenka.22 Kartu su ap
rašymu P. Tarasenka paskelbė Užnemunės pi
liakalnių žemėlapį. Duomenis apie jotvingių
piliakalnius ypač papildė P. Kulikauskas kny
goje Užnemunės piliakalniai I-XIII amžiuje.
Pastaruoju metu vis labiau piliakalnius ir gy
venvietes tyrinėja ir lenkai.
Piliakalnių ir atvirų gyvenviečių tyrinėjimai
14ii. Punsko kraštotyrininkas J. Vaina su archeologais lanko apylinkių
Lenkijoje patvirtino Lietuvos archeologų nuo archeologijos paminklus.
monę, kad pirmieji piliakalniai šiame regione
atsirado I tūkstantmečio pr. m. e. pabaigoje. Tai lei do išsiaiškinti visą piliakalnio įtvirtinimų sistemą. Prie
džia teigti tyrinėjimai Siurpiliuose ir Paseinėliuose. Tie piliakalnio buvo surasta didelių gyvenviečių. Tyrinėji
sa, tuo metu piliakalniai dar silpnai įtvirtinti, jie labiau mų metu buvo padarytas piliakalnio pylimo pjūvis, iš
priminė gyvenvietes ant natūralių kalvų. Tik vėliau šios aiškintas aikštelės užstatymo planas, surasta daug įdo
gyvenvietės buvo sustiprintos pylimais ir kitais įtvirti mių radinių.23
nimais. Žymiai didesnę reikšmę piliakalniai įgavo XNemažiau svarbūs yra Eglynės piliakalnio tyrinėji
XIII a. Matyt tuo metu sustiprėjo kovos su kaimyninė mai. Piliakalnis yra netoli Punsko, prie pat Lietuvos ir
mis rusų ir lenkų gentimis bei valstybėmis. Kiek vėliau Lenkijos sienos, prie Kalvarijos muitinės. Tai labiau
XIII a. prasidėjo kovos su kryžiuočiais. Ilgainiui pilia siai į šiaurės rytus nutolęs Lenkijoje tyrinėtas archeo
kalniai tapo vietinės diduomenės buveinėmis. Prie pi logijos paminklas. Jo tyrinėjimai leidžia palyginti šiau
liakalnių telkėsi bendruomenės gyvenvietės. Taip pi rės rytų Lenkijos ir Lietuvos Užnemunės paminklų ar
liakalniai su šalia esančiomis gyvenvietėmis tapo vals cheologinę medžiagą. Šis piliakalnis, kaip jau minėta,
čių centrais, čia gyveno amatininkai ir pirkliai. Būta ir buvo aprašytas 1784 m. Punsko klebono A. Laurinavi
neįtvirtintų gyvenviečių. Archeologai yra aptikę neįtvir čiaus (Lawrynowicz). 1859 m. piliakalnį aprašė A. Potintų gyvenviečių Lumbiuose, Žagaruose. Be to, suras lujanskis. 1984 m. piliakalnį pradėjo kasinėti Varšuvos
ta nemažai pavienių archeologinių radinių ir kerami valstybinio muziejaus archeologė G. Ivanovska, o jai
kos šukių pačiame Punske, Budziske, Sadzavkose, Vai- padeda A. Bitner-Vrublevska. Eglynės piliakalnio ty
ponioje, Ožkiniuose, Trakiškiuose, Vaitakiemyje, Dzie- rinėjimų rezultatai jau ne kartą skelbti spaudoje.24Ma
dziuliuose ir kitur. Taigi ateityje, matyt, bus išaiškinta lonu, kad ši ekspedicija palaikė labai glaudžius ryšius
ir daugiau atviro tipo gyvenviečių. Nemažai Lenkijos su Lietuvos archeologais. 1989 m. ekspedicijos darbe
šiaurės rytiniame kampe yra piliakalnių. Šiuo metu Sei dalyvavo Lietuvos istorijos instituto archeologai V. Ka
nų, Punsko ir Suvalkų apylinkėse yra žinomi 8 piliakal zakevičius, G. Zabiela ir V Šimėnas, archeologinę prak
niai. Žymesni jų - tai Paseinėlių, Eglynės, Osinkų, Šiur- tiką atliko Vilniaus universiteto studentai. Visi ekspe
pilių, Sūduvių piliakalniai. Pirmieji keturi archeologų dicijos dalyviai buvo labai gerai priimti. Buvo organi
jau tyrinėti. Piliakalnių tyrinėjimai ypač papildė duo zuotos ekskursijos prie Šveicarijos pilkapyno, į Osin
menis apie jotvingių materialinę kultūrą X-XIII a.
kų, Raigardo ir Šiurpilių piliakalnius. Daug padėjo
Pats įspūdingiausias yra Šiurpilių piliakalnis. Jis Punsko valsčiaus viršaitis R. Vitkauskas, nenuilstantis
įrengtas tarp ežerų esančioje kalvoje. Nuo šio piliakal vietos kraštotyrininkas J. Vaina bei šalia piliakalnio gy
nio atsiveria nuostabūs apylinkių vaizdai. Žvalgomojo venantis Eglynės piliakalnio šeimininkas J. Judickas. Ta
pobūdžio tyrinėjimai piliakalnyje atlikti 1960 m. Juos proga Punske įvyko Lietuvos archeologų susitikimas
vykdė T. Žurovskis. Nuo 1980 m. su pertraukomis čia su žymiausiais vakarų baltų istorijos tyrinėtojais: Var
kasinėja Varšuvos universiteto Archeologijos instituto šuvos valstybinio archeologijos muziejaus direktoriu
archeologinė ekspedicija, vadovaujama žymaus vaka mi J. Jaskaniu, Varšuvos universiteto profesoriais J. ir
rų baltų tyrinėtojo J. Okuličiaus, jam padeda nemažiau L. Okuličiais, susitikime taip pat dalyvavo Eglynės pi
įžymi tyrinėtoja L. Okulič. Tyrinėjimai Šiurpiliuose lei liakalnio tyrinėtojos G. Ivanovska ir A. Bitner-Vrub-
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15 ii. Žyva Voda (Žywa Woda) pilkapio Nr. 14 įkapės.

levska, Punsko viršaitis R. Vitkauskas, kraštotyrinin
kas J. Vaina ir kiti Punsko krašto istorijos mylėtojai.
Lietuvos istorijos instituto archeologai kartu su Archeo
logijos muziejaus direktoriumi J. Jaskaniu dar apvažia
vo beveik visą Lenkiją ir aplankė daugumą tuo metu
dirbusių ekspedicijų.
Labai įdomūs buvo Eglynės piliakalnio tyrinėjimai.
Šiuo metu šiame piliakalnyje ištirta beveik 400 m2 pi
liakalnio aikštelės. Be to, prie piliakalnio buvo aptik
tos net kelios gyvenvietės, kurių viena pradėta tyrinė
ti, jos ištirta 80 m2. Nustatyta, kad gyvenvietėse prie
piliakalnio gyventa V-VI a., o pačiame piliakalnyje
aptiktas X-XIII a. kultūrinis sluoksnis. Piliakalnio
aikštelės pakraščiuose surasta strėlių antgalių - ma
tyti, kad piliakalnis ne kartą buvo pultas priešų. La
bai įdomūs piliakalnyje aptikti radiniai. Tai įvairūs ge
ležiniai dirbiniai, surasta taip pat stiklo dirbinių, ypač
daug žalvarinių dirbinių: įvairūs pakabučiai, įvijiniai
žiedai bei kryželiai (iš viso 760 dirbinių). Stiklo dirbi
niai, žalvariniai pakabučiai su šventųjų atvaizdais ir
kryželiai nebūdingi baltų kraštams, todėl manoma, kad
jie čia pateko iš Rusios teritorijos. Žalvario žaliava,

geltona emale puošti kryželiai, kurių surasta labai
daug, rodo, kad dalis dirbinių galėjo būti gaminami
vietoje ir skirti prekybai su Rusia. Tai įrodo aukštą
profesinį vietinių meistrų lygį. Ne vien tik prekybinius
ryšius palaikė jotvingiai su Kijevo Rusia. Rašytiniai
šaltiniai mini rusų kunigaikščių karo žygius į jotvingių
žemes. Štai 983 m., kai pirmą kartą paminėti jotvin
giai, Nestoro vardu vadinamas Kijevo metraščių są
vadas sako, kad Kijevo kunigaikštis Vladimiras pa
traukė prieš jotvingius. Apie jotvingių kovas XIII a.
su kryžiuočiais daug rašoma P. Dusburgiečio kroni
koje. Ypač smulkiai kronikoje aprašytas Kimenavos
(1278 m.), Mėrūniškio (1278-79 m.), Pakimos (127980 m.), Kresmenos, Zilijos valsčių nusiaubimas.25 Ma
tyt tuo metu buvo apleistas ir Eglynės piliakalnis. P. Dus
burgiečio kronikoje rašoma, kad XIII a. pabaigoje jot
vingiai buvo visiškai nukariauti. Dalis jų buvo apkrykštyta ir perkelta į Sembos pusiasalį Prūsijoje, kur vėliau
minimas Sūduvių kampas, o dalis jotvingių pasitraukė
į Lietuvą. Po to, kaip teigia P. Dusburgietis, šios žemės
liko apleistos ir tapo dykra. Apie šių žemių ištuštėjimą
rašo dauguma vokiečių ir lenkų tyrinėtojų, bet ne visi

11

11. Rimantienė R. Akmens amžius Lietuvoje. - V, 1984. - P.
105-106.
12. Gimbutienė M. Baltai priešistoriniais laikais. - V, 1985. P. 48.
13. Rimantienė R. Nida. Senųjų baltų gyvenvietė. - V, 1989. P. 3, 177.
14. Rimantienė R. Akmens amžius Lietuvoje. - Pav. 116.
15. Okulicz L. Kultūra kurhanow zachodniobahyjskich we
wszesnej epoche zelaza. - Wroclaw etc., 1970. - S. 150.
16. Ten pat. - P. 152.
17. Okulicz J. Pradzieje ziem pruskich od požnego paleolitu
do VII w. n. e. - Wroclaw etc., 1973. - S. 346-347.
18. Lietuvių etnogenezė. - Vilnius, 1987. - P. 24; Zinkevičius Z.
Lietuvių kalbos istorija: Lietuvių kalbos kilmė. - V, 1984. T. I. - P. 237-238.
19. Bitner-Wroblewska A., Iwanowska G. Min. veik. - S. 14.
LITERATŪRA:
20.
cTpaycKac A. Min. veik. - C. 70-77.
1. Kaminski A. Materiaty do bibliografii archeologicznej 21. A
Bitner-W
roblewska A., Iwanowska G. Min. veik. - S. 16-17;
Jacwiezy od I do XIII w. // Materialy Starožytne. - Warsza
ripoiiH
ii
T
. H. /fBa Tuną norpcčennū b 3cmjic HTBaroB //
wa, 1956. - T I; Matelska J., Pochodowicz-Maj J. Bibliografia
Vakarų
baltų
archeologija ir istorija. - Klaipėda, 1989. - P. 69.
Jacwiezy (Materialy z lat 1945-1975). - Bialystok, 1985; Lie 22. Tarasenka P. Grodziska
whiku srodkowego Niemna na Littuvos TSR archeologija (1940-1967). Bibliografinė rodyklė.
w
ie
//
Rocznik
Olsztynski.
- 1959. - T. 2. - S. 221-225.
-V, 1970. - P. 192-203; Lietuvos antropologijos bibliografija 23. Siemaszko J. Min. veik. - S
. 85-87.
(1470-1970). - V, 1974. - P. 203-208.
24.
Ten
pat.
S.
79-80;
Iwanowska
G. Prace wykopaliskowe na
2. CcvtoB B. B. 3cmjiz htbhfob (iuicMcimafl AH({)(Į)cpcimHagrodzisku
wczesnosredniowiecznym
w Jeglincu w latach
uhh) // Vakarų baltų archeologija ir istorija. Tarprespubliki
1984-1986
//
Komunikaty
M
azursko-W
arminskie. Kwartalnės mokslinės konferencijos medžiaga (toliau - Vakarų bal
nik,
Nr.
l^t
(187-190).
Olsztyn,
1990.
- S. 113-132; Iwa
tų...). - Klaipėda, 1989. - P. 50-55; AcTpaycKac A. IJorpcnowska
G
.
Badania
grodziska
w
e
w
si
Jegliniec
gm. Szyplis6ajibiibie naMHTiiHKH btbh>kckoh 3cm;ih // Vakarų baltų...
zki,
w
oj.
Suwalskie
przeprowadzone
w
latach
1984-1986
//
- P. 70-77.
Rocznik
Bialostocki.
1991.
T
.
XVII.
S
.
377-384;
Bit
3. Cctjob B. B. Kypraiibi htbhtob// CoBCTCKan apxcojiornH.
ner-Wroblewska A., Iwanowska G. Min. veik. - S. 19-22.
- Ho. 4. - 1964. - C. 36-51; Cc^ob B. B. Rtbh>kckhc 25. Petras Dusburgietis. Prūsijos žemės kronika. - V, 1985. - P.
/tpcBiiocTH b JIhtbc // Lietuvos TSR Mokslų Akademijos
199-212.
darbai. Serija A. (toliau - MADA). - 1968. - T I (26). - P.
26.
Kulikauskas
P. Užnemunės piliakalniai... - P. 96-97.
177-186; Tautavičius A. Lietuvių ir jotvingių genčių gyventų 27. Lietuvos kelių
aprašymai, padaryti kryžiuočių žvalgų XIV
plotų ribų klausimu // MADA. - 1966. - T 2 (21). - P. 161—
amžiuje
//
Kraštas
ir žmonės. Lietuvos geografiniai ir etno
180; TavTaBHHioc A. /lonojimiTcvibiibie 3aMCHaiiHH no Bongrafiniai
aprašymai
(XIV-XIX a.) - V, 1983. - P. 26.
pocy o rpaimuax MOK,ay HTBaraMH h jihtobckhmh n^cMc-

sutinka su šia nuomone.26 Kai kurie rašytiniai šalti
niai leidžia manyti, kad ši teritorija nebuvo visai iš
tuštėjusi. Vienas iš tokių šaltinių yra kryžiuočių žval
gų Lietuvos kelių aprašymai, sudaryti XIV a. Čia, ap
rašant kelius per Užnemunę, dažnai minimos gyve
namos vietovės. Ypač svarbus yra kelio iš Įsručio į
Merkinę aprašymas (kelias Nr. 57). Čia sakoma, kad
vedliai dykynėje sutiko daug žmonių ir matė namų.27
Matyt dalis jotvingių iš Lietuvos sugrįžo į savo žemes
vėliau, t.y. XV-XVI a. Kartu tuo metu atsikėlė ne
maža lietuvių iš Rytų Lietuvos.

naMii // MADA. - 1968. - T 1 (26). - P. 187-190; Banarac
A. H. K Boripocy o ^na^cKTiion zmc^cĮjepcimHauHH čujitob,
o6HTaBIUHX na TCppHTOpHH JlHTBbl (ilO AaiIIIbIM TH/tpOIIHmhkh) // MADA. - 1968. - T. 1 (26). - P. 143-155. Nekonst
ruktyvi kritika: Kulikauskas P. Užnemunės piliakalniai I—
XIII
amžiuje. - V, 1982. - P. 94-95, 98-99; Kulikauskas P. Pane
munių dzūkai ir jotvingiai // Panemunių dzūkai. - V, 1970. P. 12-32.

4. Kulikauskas P. Užnemunės piliakalniai. - V, 1982. - P. 12-13.
5. Lenarczyk K. Badania archeologiczne wwojewodztwie suwalskimwlatach 1976-1981 // Rocznik Suwalsko-Mazurski.
- Olsztyn, 1991. - T. I. - S. 71-74.
6. Siemaszko J. Archeologiczne badania wykopaliskowe wwoj.
suwalskim w latach 1981-1989 // Rocznik SuwalskoMazurski. - Olsztyn, 1991. - T. I. - S. 75-89.
7. Bitner-Wroblewska A., Iwanowska G. Zarys dziejow osadnictwa ziemi punskiej w starozytnosci i wczesnym šredniowieczu na tie pojezierza suwalskiego // Kultūra wsi punskiej.
Materialy konferencyjne. - Warszawa, 1987. - S. 8-25.
8. Šimčikaitė J. Punsko krašto archeologinė praeitis // Aušra.
- 1989. - Nr. 2/85. - P. 13-15.
9. Lenarczyk K. Min. veik. - S. 71-72.
10. Juodagalvis V. Kubilėlių vėlyvojo neolito gyvenvietė // Lie
tuvos archeologija. - V, 1992. - T. 8. - P. 34-56.

12

The Yotvings:
the most ancient past of the Seinai and
Punskas regions
Valdemaras ŠIMĖNAS
The archaeologist Valdemaras Šimėnas in his artic
le speaks about investigations and the history of ethnic
lands of south-eastern Balts as well as the history of
archaeological excavations and the present state of the
lands. He also gives a short summary of the most distinquishable authors and their works in this field.
According to the opinion of the archaeologists the
beginning of the history of those lands is as early as the
10thmilleniumB. C. The findings of the later period from
those lands became very important to the history of the
so-called rope ceramics culture related to Indo-Europe
ans. At last, the lands were inhabited by Baltic yotvings
from the very first ages of our era till the very end of the
13thcentury. At the end of the 13thcentury yotvings were
conquered by crusaders and were made to leave their
homeland. Later, inthe 15th—
16thcenturies, apart ofthem
mayhave returned together with Lithuanians tolivethere,
although it was not a political unit so far.

Pirkimo pardavimo sutartys
Venantas MAČIEKUS

Pirkimo pardavimo sutartys išsirutuliojo iš mainų
sutarčių: atsiradus pinigams, užuot mainius vieną pre
kę j kitą, buvo galima ją išmainyti į ekvivalentišką pi
nigų sumą.
Daugiausia pirkimo pardavimo sutarčių Lietuvoje
iki Pirmojo pasaulinio karo buvo sudaroma turguose
ir metinėse mugėse (prekymečiuose). Taip pat buvo
paplitusios sutartys su žydais prekybininkais pardavė
jo namuose, ypač prekiaujant linais, sėmenimis, iš da
lies grūdais ir gyvuliais. Be to, kaimą smulkiomis pre
kėmis (adatomis, sagomis, degtukais ir kt.) aprūpino
su kromu (dėže su prekėmis) ant nugaros po kaimus
vaikščiojantys žydai, vadinamieji kromelninkai (iš len
kų k. kram - krautuvė, parduotuvė).
Po Pirmojo pasaulinio karo, randantis daugiau
krautuvių Lietuvoje, daugėjo ir jose sudaromų pirki
mo pardavimo sutarčių.
Turgūs paprastai vyko centrinėje miesto ar mieste
lio aikštėje nustatytą savaitės dieną. Mugės (prekyme
čiai) dažniausiai neišsitekdavo vien tik aikštėje ir per
sikeldavo į aplinkines gatves ir skersgatvius. Kartais
miesteliuose gyvenantys ūkininkai atvykusiems j rudens
muges prekiauti gyvuliais už tam tikrą mokestį ar tik
už gyvulių paliktą mėšlą leisdavo įsikurti savo žemėje.
Tarpukario metais Lietuvos valdžia, tvarkydama ap
skričių centrus, dalį turgaviečių iš centrinių aikščių per
kėlė į miestų pakraščius.
Iki Lietuvos prijungimo prie Rusijos imperijos
(1795 m.) teisę rengti turgus ir metines muges (preky
mečius) miesteliams suteikdavo Lietuvos Didysis ku
nigaikštis. Metinių mugių laikas buvo derinamas prie
religinių švenčių, pavyzdžiui, miestelio bažnyčioje vyks
tančių atlaidų ir pan.
Lietuvių gyvojoje kalboje „mugės“ terminas varto
jamas tik kai kur Žemaitijoje (apie Telšius, Plungę, Sa
lantus) ir prie jos besišliejančiuose panemuniuose (apie
Skirsnemunę).2 Šiaip metiniai prekymečiai Žemaiti
joje, Suvalkijoje ir Mažojoje Lietuvoje buvo vadinami
jomarkais,3 (jomarkais), likusiojoje Lietuvos dalyje kermošiais.4

„Jomarko“ terminas į Lietuvą galėjo ateiti dviem
keliais: per Mažąją Lietuvą iš Vokietijos (vok. Jahrmarkt) ir su lenkų kalba iš Lenkijos (lenk. jarmark).
Kanceliarine slavų kalba parašytas Lietuvos statutas
vartoja irgi tos pačios kilmės žodį xpMapxa.5
„Kermošiaus“ terminas yra kilęs iš lenkų žodžio
kiermasz, kuris seniau reiškė „atlaidus“, o mūsų die
nomis reiškia „prekymetį, mugę“.
Iki kolektyvizacijos vykusios tradicinės metinės ir
mėnesinės mugės buvo specializuotos. Antai Pietry
čių Lietuvoje garsėjo metinės Vilniaus Kaziuko (ko
vo 4 d.) medžio dirbinių ir Petrinių (birželio 29 d.)
audinių mugės, Šiaurės rytų Lietuvoje - metinės šv.
Kazimiero (kovo 4 d.) važiavimo priemonių mugė Ka
majuose (Rokiškio rajone). Šiaurės Lietuvoje, Lin
kuvoje (Pakruojo rajonas), savaitę tęsdavosi Škapliernos (švč. M. Marijos Škaplierinės, liepos 16 d.) mu
gė, kurioje buvo prekiaujama gyvuliais, lineikomis (iš
eiginiais vežimais su lingynėmis), pakinktais, kitais
amatininkų pagamintais ir pramoniniais gaminiais.
Nuo seno metinėmis mugėmis garsėjo Žemaitija. Vos
ne kiekviename miestelyje vykdavo po vieną dvi me
tines muges. Pavyzdžiui, Kražiuose (Kelmės rajonas)
būdavo šv. Lauryno (rugpjūčio 10 d.) ir šv. Mykolo
(rugsėjo 29 d.) mugės, garsėjusios arkliais ir kitais gy
vuliais, Varniuose (Telšių rajonas) - šv. Petro (birže
lio 29 d.) mugė, kurioje irgi buvo prekiaujama dau
giausia arkliais ir 1.1.
Tarpukario Lietuvoje, be metinių, vykdavo ir ma
žesnės - mėnesinės mugės.
Į tolimesnius negu 25 km turgus ūkininkai retai ka
da tenuvažiuodavo. O muges, ypač metines, arkliais
važiuoti pasiekdavo ir už 35-40 km. Amatininkai savo
dirbinius atveždavo dar iš toliau - į Kaziuko mugę Vil
niuje amatininkai suvažiuodavo 60-70 kilometrų spin
duliu nuo Vilniaus, į Škapliernos mugę Linkuvoje po
dešimt sukabintas lineikas arkliais atitempdavo net iš
Kėdainių (per 90 km) ir pan.
Jeigu metinės mugės diena pasitaikydavo šešta
dienį arba sekmadienį, mugę perkeldavo į kitą dieną.
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Sekmadieniais mugės nevykdavo dėl lietuvių katalikų
interesų, o šeštadieniais - dėl žydų bendruomenės.
Iki Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos
„Lietūkis“, akcinių bendrovių „Maistas“, „Linas“ ir
kt. susikūrimo žydai buvo pagrindiniai žemės ūkio
produktų ir gyvulių supirkėjai eksportui. „Žydų kad
nebūtų, turgaus nebūtų“5, - taip žydų vaidmenį tur
guose ir mugėse tarpukario metais apibūdina senieji
ūkininkai. Todėl miesto ar miestelio žydų bendruo
menė buvo suinteresuota pranešti apie keičiamą me
tinės mugės dieną, priminti apie artėjančią mėnesinę
mugę. Tai paskutiniojo prieš mugę vykstančio turgaus
dieną pranešdavo šauklys - iškalbingesnis, balsingesnis žydas ar žydų bendruomenės pasamdytas lietuvis.
Senieji Kražių miestelio gyventojai prisimena šauklį
Miliauską, kuris, pasilipėjęs ant kieno nors vežimo,
galingu balsu perrėkdavo turgaus šurmulį, atkreip
davo į save dėmesį ir paskelbdavo maždaug tokį teks
tą: „Ateinantį šeštadienį Kražiuose jomarko nebus!
Dėl ko nebus? O dėl to, kad žydams šeštadienį šven
tė. Jomarkas bus pirmadienį!“5 Viešintų (Anykščių
rajonas) turgaus šauklys Martinonis, pramintas Staklinskiu, prieš paskelbdamas kokią nors naujieną, į tur
gų kreipdavosi tokiais žodžiais:
Vyrai, vyrai, kapon, kapon!
Pasakysiu navynų, navynų!5
Dažnai šauklio tekstas būdavo surimuotas. Antai
Griškabūdžio (Šakių rajonas) turgaus šauklys Petkūnas savo kalbą taip pradėdavo:
Susirinkit arčiau,
Paklausykite garsiau,
Ką tas Juozas Driskius pasakys!6
Driskiumi jis pašiepiamai pats save vadindavo.
Yra faktų, kad seniau, siekdami atkreipti į save dė
mesį, kai kur turgaus šaukliai mušdavo būgną.5
Socialinių neramumų metu turgus savo tikslams pa
naudodavo įvairūs agitatoriai (per 1905 m. revoliuci
ją, per Suvalkijos ūkininkų streiką 1935-36 metais ir
pan.). Daugumos tarpukariu statytų valsčiaus būstinių
vietos parinkimas atokiau nuo turgavietės, atrodo, nėra
atsitiktinis dalykas, o sietinas su tuo, kad turgaus pub
lika palyginti nesunkiai pasiduoda įvairioms agitaci
joms. Ilgesnis kelias nuo turgaus iki valsčiaus būstinės
turėjo atvėsinti turguje suagituotos minios įkarštį.
Daug smulkių prekių turintys pardavėjai, norėda
mi atkreipti į save dėmesį ir prisivilioti pirkėjų, kvies
davo juos įvairiais, dažniausiai surimuotais, vaizdin
gais šūksniais. Šie šūksniai, turgaus šauklių kreipimosi
frazės, tradiciniai, iš dalies formulėmis virtę, posa
kiai, lygstantis dėl kainos, sudaro turgaus tautosaką,
kuri, deja, mažai rinkta ir kol kas mažai tyrinėta. Štai
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trejetas turgaus pardavėjų šūksnių pavyzdžių (pirmieji
du užrašyti Žvirgždaičių apylinkėse (Šakių rajonas),
tretysis - Daujėnų apylinkėje (Pasvalio rajonas):
Kam duot, kam parduot?
Kam už dyką atiduot?7
Aš duodu, ma duoda,
Viliūnienė kringelius pigiai parduoda!8
Žosyčių, žosyčių Kam duot, kam sovėniot,
Kam ož dykų dovanot?9
Išradingesniais šūksniais reklamuojantiems savo
prekes paprastai sekėsi geriau prekiauti.
Dėl mažos vertės prekių paprastai buvo mažiau de
ramasi. Kainą pasakydavo pardavėjas, atsižvelgdamas
į turguje pagal pasiūlos paklausos santykį nusistatančią kainą. Jeigu prekyba blogai sekėsi, pardavėjas nu
leisdavo kainą, jeigu gerai - kiek pakeldavo.
Norintys parduoti stambų gyvulį (arklį, karvę) šūks
niais savo vienintelės prekės paprastai nereklamavo.
Šiuo atveju pardavėjui buvo svarbu ne parduoti kuo
daugiau, o iš viso parduoti ir parduoti kuo brangiau.
Ruošdamasis į turgų vesti kokį nors gyvulį ar va
žiuoti su grūdais, paršiukais ir kitomis panašiomis pre
kėmis, ūkininkas stengėsi sužinoti apytiksles turgaus
kainas. Apie šias kainas ūkininkas arba pats sužino
davo, vaizduodamas pirkėją ankstesniame turguje, ar
ba klausdavo turguje buvusių kaimynų, kartais net iš
anksto paprašęs apsidairyti.
Ši informacija būsimam pardavėjui buvo reikalin
ga dėl dviejų priežasčių: pirma, apsispręsti - važiuoti į
turgų ar dar palaukti aukštesnių kainų, antra, žinoti,
kokios kainos užsiprašyti. Nežinantis kainų ūkininkas,
prieš pradėdamas prekiauti, pereidavo per turgų ir pasiklausinėdavo.
Pardavėjas turguje paprastai užsiprašydavo kiek
aukštesnės kainos negu tikėjosi gauti. Kiek ta kaina
galėjo būti aukštesnė už sulygtąją, sunku pasakyti. Se
nieji ūkininkai tą skirtumą taip apibūdina: turguje rei
kėjo tiek užsiprašyti, kad būtų iš ko besiderančiam pir
kėjui nuleisti. Turgaus kaina iš ryto dažniausiai buvo
kiek aukštesnė, vėliau, privežus daugiau prekių, nu
krisdavo. Nors galėjo būti ir atvirkščiai: esant paklau
sai ir trūkstant prekių - pakilti.
Daugiausia derėtasi turguje dėl stambiųjų gyvulių (ar
klių, karvių, jaučių) kainos. Parduodamo gyvulio trūku
mus ar ligas pardavėjas nutylėdavo, tikėdamasis, kad pir
kėjas jų nepastebės. Tradicinė dorovė reikalavo pažįsta
mą pirkėją apie slaptus parduodamo gyvulio trūkumus
įspėti. Kad neatbaidytų pirkėjų, pardavėjas tai atlikda
vo slaptai, dažniausiai apsiribodamas tokia formule:
„Tamstai, kaip pažįstamam, šito gyvulio neparduosiu“.5

Paprastai tik patyręs, išmanantis arklius ar karves,
pirkėjas derėdavosi vienas. O šiaip, ypač jauni žmo
nės, kviesdavosi į pagalbą vyresnį žmogų, giminę ar
kaimyną, sutiktą turguje, o kartais ir specialiai į turgų
nusivežtą apžiūrėti deramą arklį ar karvę, patikrinti,
ar arklys iš tikrųjų yra tokio amžiaus, kurį nurodo par
davėjas (apie arklio amžių spręsdavo iš dantų formos),
ar jis neturi kokių nors fizinių trūkumų, įsisenėjusių
ligų, ar karvė iš tikrųjų yra tokia pieninga, kaip teigia
pardavėjas. Perkant arklį, svarbu buvo patikrinti, ar
jis neturi dusulio (paspaudus pagurklį, dusulingas ar
klys ima kosėti), pastebėti ataugas (kaupas) virš ar
klio kanopų bei pardavėjo kuo nors užteptus, paslėp
tus sumuštus guzus, pūliuojančias žaizdas (moliūgus)
ant arklio sprando, pečių, patikrinti, ar arklys nerai
šuoja dėl užpakalinių kojų pakinkliuose išaugusių gum
bų (špatą), ar jis neturi notūro (iš lenkų k. natūra), t.y.
kokio nors blogo įpročio, aikščio. Šį trūkumą buvo sun
kiausia pastebėti, nes blogų arklio įpročių, atsiradusių
dėl jauno arklio neteisingo mokymo ar arklį ištikusių
nelaimingų atsitikimų, gali būti labai įvairių.
Karvių žinovai pagal tešmens dydį, gyslas prie teš
mens, karvės uodegą, odos spalvą ir kitus požymius
sprendė apie karvės pieningumą, pieno riebumą. Per
kant karvę, svarbu buvo patikrinti, ar nesugadinti kar
vės speniai.
Sužinojęs iš pardavėjo kainą, apžiūrėjęs gyvulį ar
kitą prekę, pirkėjas siūlydavo mažesnę kainą. Prasi
dėdavo derėjimasis. Pardavėjas girdavo savo prekę, pir
kėjas, nurodydamas pastebėtus trūkumus, stengdavo
si numušti kainą. Perkant arklį, karvę, pirkėjui derėtis
padėdavo ir jo pasikviestas pagalbininkas.
Derėdamiesi dėl kainos tiek pirkėjas, tiek parda
vėjas, siūlydami savo kainą, dažnai vienas kitam kirs
davo per delną. Antroji šalis, nesutikdama su pasiū
lyta kaina, savo ranką atitraukdavo. Taip kartodavosi
keletą kartų, kol sulygdavo arba išsiskirdavo. Besi
lygstant gerokai sumažėjusį skirtumą tarp pirkėjo ir
pardavėjo siūlomų kainų abi šalys dažniausiai susi
tardavo skelti pusiau.
Bebaigiant lygtis, pirkėjas pagal seną paprotį pra
šydavo nuleisti „dėl rankos“, kad nupirktas gyvulys ge
rai rankon eitų, kad ūkiui naudos duotų. Dar ir dabar,
pirkdami paršelius turguje, kai kur pirkėjai prašo nu
leisti „dėl rankos“.5
Pirkėjas ir pardavėjas, vienas peikdamas, o kitas
girdamas prekę, dažnai savo argumentus reikšdavo
vaizdingais posakiais, priešingos šalies teiginį palydė
davo šmaikščiais komentarais. Todėl atsirasdavo smal
suolių pasiklausyti. Be jų, pasitaikydavo ir savanaudiš
kų tikslų turinčių pašaliečių. Vieni jų, sekę derybas ir
įsitikinę, kad gyvulys yra vertas lygstamos kainos, im

davo gyvulį peikti ir kartais psichologiškai paveikdavo
pirkėją taip, kad tas atsisakydavo mokėti beveik su
tartą kainą, o pardavėjas už mažesnę nesutikdavo par
duoti. Taip išardę derybas, gyvulį pigiau nusipirkdavo
patys. Kiti, pardavėjo draugai ar pažįstami, apsimetę
pirkėjais, baigiant tikrajam pirkėjui lygti kainą, pasiū
lydavo kiek daugiau, ir pirkėjas, nenorėdamas praras
ti patikusio gyvulio, turėdavo sumokėti dar brangiau
negu apsimetėliai ką tik buvo siūlę.
Pagal paprotį pirkimo pardavimo sutartis buvo lai
koma sudaryta, kada, sulygę dėl kainos, pirkėjas su par
davėju rankomis sukirsdavo. Rankomis kertama buvo
tik dėl stambaus gyvulio (arklio, karvės) ar kokios ki
tos didesnės vertės prekės. Dėl mažos vertės prekių
kainos mažiau buvo deramasi ir apsieinama be rankų
sukirtimo.
Pirkėjui ir pardavėjui sukirtus rankomis, dažnai tre
čias asmuo (pirkėjo pagalbininkas, pardavėjo pažįsta
mas ar visai pašalinis), lyg atlikdamas liudininko vaid
menį, rankas perkirsdavo. Po to abi šalys, pirkėjas ir
pardavėjas, turėjo vykdyti pirkimo pardavimo sutarti
mi prisiimtus įsipareigojimus: pirkėjas sumokėti sutartą
pinigų sumą ir priimti gyvulį ar kitą prekę, o pardavė
jas, gavęs pinigus, perleisti prekę pirkėjui.
Kai kur (pavyzdžiui, Ignalinos rajone) buvo laiko
masi papročio nupirktą gyvulį perduoti su sėkmės pa
linkėjimais. Tai buvo atliekama taip: pardavėjas paim
davo pirkėjo ranką, abudu paimdavo pavadį ir parda
vėjas ištardavo tokią frazę: „Dieve, laimink, kad tiktai
sektųsi“.5
Kitur (apie Kražius, Kelmės rajonas) geros kloties
gyvulio pirkėjui pardavėjas linkėdavo, spausdamas sau
joje už parduotą gyvulį gautus pinigus, sakydamas:
„Kad tu uždirbtumei tiek ir tiek“.5
Sukirtus ranką su pirkėju žydu, pastarasis stengda
vosi patraukti pardavėjo ranką į savo pusę, nes tikėjo,
kad tokiu būdu iš pardavėjo perims su perkamu gyvu
liu susijusią sėkmę.
Keisti sprendimą, sukirtus rankomis, pavyzdžiui,
parduoti pasiūliusiam daugiau trečiam asmeniui, bu
vo laikoma nesąžininga, neetiška, ir toks elgesys vie
šosios nuomonės buvo smerkiamas. Kiti pirkėjai, pa
matę sukertant rankomis, paprastai pasitraukdavo į ša
lį. Nebent pasiteiraudavo, už kokią kainą prekė buvo
parduota. Jeigu kuris nors iš pirkėjų būtų elgęsis ki
taip, būtų rizikavęs gauti į kailį („Jeigu lįstų, tai į dan
tis“, „Atpiltų mordų, kad neteisingai daro“ ir pan.)
(Šalčininkų rajonas, Dieveniškių apyl.).5 Be to, buvo
tikima, kad sulaužius pirkimo pardavimo sutartį, pas
kui gyvenime gali nesisekti.
Rankų sukirtimo svarbą, sudarant pirkimo parda
vimo sutartį, įvairiose Lietuvos vietose žmonės taip
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komentuoja: „Duodi ranką, trečias perkerta, reiškia,
jau patvirtinta; jei ir daugiau kas siūlytų, jau ne, su
tarta - padaryta - kaip šliūbas“ (Šakių rajonas, Sin
tautų apyl.)5; „Sukirto, ir baigta: iš burnos nedaro už
pakalio - nemaino žodžio“ (Lazdijų rajonas, Seirijų
apyl.)5; „Sukirtus rankom, - na, kaip jau ten žodį mai
nysi; jei iš šalies ir daugiau duotų, jau - ne“ (Ignali
nos rajonas, Tverečiaus apyl.)5; „Žodis - tai žodis,
nei šis, nei tas, jeigu mainai, - kas tu per žmogus esi!“
(Tauragės rajonas, Tauragės apyl.)5ir pan.
Senesni žmonės dar ir dabar, sudarydami dides
nės vertės pirkimo pardavimo sutartis, kerta ranko
mis, nors šis kirtimas yra daugiau papročio reliktas
negu sutarties sudarymo faktas.
Rankų sukirtimas reiškė žodinės pirkimo parda
vimo sutarties sudarymą ir pagal paprotį turėjo juri
dinę galią. Tai liudija įvairiose Lietuvos vietose užra
šyti panašūs atsitikimai. Štai kas atsitikę po Pirmojo
pasaulinio karo Pašvitinio (Pakruojo rajonas) turgu
je.5 Prie gerą arklį parduodančio ūkininko prieinąs
apiplyšęs žmogelis ir klausiąs, kiek kainuoja arklys.
Ūkininkas, pasityčiodamas iš prastos klausiančiojo
aprangos, atsakęs, kad kaip tokiam nuskurdėliui nu
teisiąs keliasdešimt litų ir nurodo kainą. Apdriskėlis
ištiesia ranką, sukerta, šalia stovintis žmogus perski
ria rankas. Tuomet pirkėjas išsiima pinigus mokėti už
arklį. Arklio savininkas aiškina, kad tik pajuokavęs,
kviečiasi policininką. Žmonės policininkui paliudija,
kad arklio pardavėjas nurodęs kainą, rankos buvu
sios sukirstos ir trečio asmens perskirtos, t.y. forma
liai sudaryta pirkimo pardavimo sutartis. Policinin
kas liepia vykdyti sutarties numatytus įsipareigojimus,
t.y. perleisti arklį pirkėjui už pardavėjo nurodytą kai
ną, ką pardavėjas nenoromis ir padaręs. Nors šis ir
kiti pasakojimai turi didaktinį atspalvį (nereikia juok
tis iš skurdžiai apsirengusio žmogaus), bet, autoriaus
žiniomis, atspindi tikrai buvusius įvykius.
Rankų kirtimo papročio, sudarant pirkimo parda
vimo, taip pat mainų, rangos ir kitas žodines sutartis,
genezė nėra aiški ir, atrodo, nėra tyrinėta. Galbūt savo
ištakomis šis paprotys siejasi su rankos paspaudimo
papročiu sveikinantis. Tikėtiniausias šio papročio ge
nezės aiškinimas būtų toks: paspausdamas ranką ki
tam asmeniui, parodai, kad rankoje neslepi ginklo, ir
pats įsitikini, kad ginklo neturi ir kitas asmuo. Papro
čio šaknys gali siekti paleolitą. Rankos paspaudimas
- tarytum perėjimas nuo priešiškumo stadijos, kada
tarpusavio santykiams aiškintis naudotas ginklas, į
draugiškumo stadiją, kada ginklą pakeičia žodis. To
kį papročio genezės aiškinimą patvirtintų ir mūsų die
nas pasiekęs paprotys - asmuo, taikantis dvi besiki
virčijančias šalis, pasiekus susitaikymo, reikalauja abi
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šalis paduoti viena kitai rankas. Rankų paspaudimas
šiuo atveju reiškia ginčytino klausimo išsprendimą ar
susitaikymą, kitaip sakant, abiems šalims priimtino
kompromiso suradimą.
Mainų sutartys bei iš jų išsirutuliojusios pirkimo
pardavimo sutartys irgi yra savotiškas kompromisas,
kada šiek tiek nusileisdamos abi šalys sutaria dėl daik
tinio (mainų atveju) ar piniginio (pirkimo pardavi
mo atveju) ekvivalento. Rankų paspaudimo sveiki
nantis ir rankų sukirtimo sudarant žodines sutartis
papročių bendros kilmės hipotezę paremtų šių abie
jų papročių paplitimo pasaulyje tradicinių arealų su
tapimas.
Kaimynui su kaimynu ar pažįstamu sudarant žo
dinę pirkimo pardavimo sutartį ne turguje, o namuo
se, kai dėl kokių nors priežasčių abi šalys negalėjo iš
karto įvykdyti sutarties įsipareigojimų, tai sutarčiai
sutvirtinti pirkėjas pardavėjui duodavo rankpinigių.
Pietryčių Lietuvoje rankpinigius dėl gudų kalbos įta
kos vadino zadotku. Duodamas rankpinigių, pirkėjas
pasižadėdavo iki sutarto laiko užmokėti visą perka
mo gyvulio ar daikto kainą, o pardavėjas savo ruožtu
įsipareigodavo iki to laiko nenutraukti pirkimo par
davimo sutarties, t.y. neperleisti prekės kam nors ki
tam. Paprastai sudaryta sutartis būdavo įvykdoma tik
pirkėjui sumokėjus visus pinigus, bet pasitaikydavo,
kad, esant pasitikėjimui tarp sutarties šalių, pirkėjas
gyvulį ar kitą prekę atsiimdavo iš karto, o pinigus baig
davo mokėti vėliau. Jeigu davęs rankpinigių pirkėjas
persigalvodavo ir sulaužydavo sutartį, - rankpinigių ga
lėjo nebeatgauti, nors artimiems kaimynams rankpi
nigiai dažniausiai būdavo grąžinami. Jeigu sutartį su
laužydavo pardavėjas (vienašališkai pakeldavo kainą
ar iš viso atsisakydavo parduoti), rankpinigius turėjo
grąžinti. Sutartį sulaužiusi šalis privalėjo antrosios ša
lies atsiprašyti už duoto žodžio nesilaikymą. Kaimo vie
šoji nuomonė smerkė rankpinigiais sutvirtintų sutar
čių laužymą, laikydama tokių sutarčių laužytojus ne
rimtais žmonėmis. Rankpinigiais patvirtintų pirkimo
pardavimo sutarčių sudarymas yra išlikęs ir dabar.
Buvo paprotys, kad, pardavęs karvę ar telyčią,
ūkininkas parduotą gyvulį ganiusiam piemeniui duo
tų šiek tiek pinigų ar už juos pirktų dovanėlių (sal
dainių, riestainių ir pan.) „už karvės uodegą“, vadi
namosios uodeginės. Tarpukariu skurdžiau gyvenu
sioje Dzūkijoje uodeginė buvo 10-50 centų, labiau
pasiturinčioje Žemaitijoje - nuo 50 centų iki dviejų
litų.5 Už turguje parduotą gyvulį uodeginės ūkinin
kas paprastai duodavo mažiau negu piemenukas gau
davo iš namuose perkančio pirkėjo. Kada karvė bu
vo parduodama turguje, derėdamasis dėl kainos par
davėjas kartais sakydavo: „Duok kokį litą daugiau,

ant uodegos“. Prie sienos su Gudija esančių Kap
čiamiesčio apylinkių (Lazdijų rajonas) kaimų gyven
tojai pasakoja,5kad ir dabar, iš gudo nusipirkęs kar
vę, turi jam 4-5 rublius uodeginės duoti (kalbama
apie laikotarpį iki 1991 m., kada rubliai dar nebuvo
nuvertėję). Šis faktas liudija apie Gudijoje buvusį ir
ilgiau negu Lietuvoje išlikusį uodeginės paprotį.
Kada pirklys žydas karvę pirkdavo iš namų, apie
uodeginę piemenukas pirkėjui taip primindavo: nu
tvėręs karvės uodegą, viena ranka ją laikydavo, o ki
ta, mosuodamas peiliu, vaizduodavo norįs uodegą nu
pjauti. Žydas į tokį iškalbų mostą reaguodavo: „Nu,
nu, vaikei, nepjauk!“ - ir išmesdavo kokį pinigą. Kar
tais, norėdamas sustiprinti įspūdį ar paraginti su sa
vo pinigais atsisveikinti neskubantį žydą, piemenu
kas dar ir žodžiu pagąsdindavo: „Nupjausiu uodegą
- neduos pieno!“
Atrodo, kad uodeginės paprotys yra labai senas,
susijęs su pagoniškais tikėjimais, nes dar ir dabar kai
kur Dzūkijoje sako: „Turi piemeniui duoti, bo nešikavos“ (nesiseks - iš lenkų szykowac).5
Sudariusios didelio gyvulio pirkimo pardavimo su
tartį dažnai abi šalys eidavo pasivaišinti. Tokios vaišės
buvo dažnesnės, kada buvo perkamas ar parduodamas
arklys, retesnės - kada sutarties objektas buvo karvė.
Vaišės, išgertuvės, sudarius pirkimo pardavimo, mai
nų ar kokią nors kitokią sutartį, Lietuvoje buvo ir da
bar yra vadinamos dviem slaviškos kilmės žodžiais:
Aukštaitijoje (šiauriau Šventosios upės), Žemaitijoje
(įskaitant ir Klaipėdos kraštą) bei Suvalkijoje -maga
ryčiomis^ (iš gudų k. MazapuHb), likusioje Lietuvos
dalyje į vakarus ir į pietus nuo Vilniaus (įskaitant ir
užnemunės Dzūkiją) - baryšiais, o į šiaurę ir į rytus
nuo Vilniaus - barykščiais baryščiais Tai, kad šiam
išgertuvių papročiui pavadinti neturime lietuviško žo
džio, rodytų svetimą paties papročio kilmę.
Magaryčias gerdavo su lietuviais, rusais, gudais ir
lenkais, kai kada ir su žydais (paprastai sudarius di
delės vertės sutartį), o su čigonais - labai retai. Pa
klausti, kodėl su čigonais magaryčių negerdavę, se
nieji ūkininkai aiškina įvairiai: vieni sako, kad čigo
nai iš viso nemėgdavę magaryčių gerti, kiti - kad vai
šintis su čigonais bijodavę, nes šie sugebėdavę besivaišinant žolelėmis užmigdyti ir pinigus pasisavinti.
Čigonų nenorą gerti magaryčias, matyti, galima pa
aiškinti baime, kad per tą laiką, kada bus geriamos
magaryčios, nepaaiškėtų kokia nors jų padaryta suk
tybė, pavyzdžiui, nuslėpta arklio liga ir pan.
Autoriaus apskaičiavimais, dviem atvejais iš trijų
magaryčias statė ta šalis, kuri, lygstantis dėl kainos,
magaryčias statyti buvo įsipareigojusi. Vienu atveju
iš trijų - magaryčias apmokėdavo abi šalys. Dažniau
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magaryčias statyti įsipareigodavo gyvulį parduodan
tis, nes, sudarius pirkimo pardavimo sutartį, jis turė
davo pinigų (gaudavo iš pirkėjo).
Seniau magaryčias gerdavo karčemose ar ant ve
žimų pačiame turguje, tarpukariu - miestelių užkan
dinėse ir restoranuose. Be pirkėjo ir pardavėjo, ma
garyčias gėrė ir kiti prie pirkimo pardavimo sutarties
sudarymo prisidėję asmenys. Pirkėjas magaryčių gerti
pakviesdavo savo pažįstamą, padėjusį gyvulį išrinkti.
Taip pat į magaryčias buvo kviečiamas tarpininkas,
vadinamaspaktoriumi (iš gudų k. naxmap), jeigu toks
asmuo padėjo sudaryti pirkimo pardavimo sutartį:
pardavėjui surado pirkėją ar, atvirkščiai, pirkėjui pardavėją.
Kada magaryčias statė viena šalis ir gėrė dviese,
apsiėjo ir su vienu pusbuteliu (0,25 litro - V. M.) deg
tinės. Kada statė abi šalys ar buvo daugiau geriančių,
išgerdavo du, kartais ir daugiau pusbutelių.
Pagal senovinį paprotį pirmasis magaryčių stikliu
kas nebuvo išgeriamas iki dugno. Degtinės likutį iš
liedavo aukštyn sakydami: „Kad sektųsi, kad laimė
būtų“.5 Su Seinų krašto lietuviais magaryčias gerian
tys mozūrai (taip lietuviai vadina vietinius lenkus),
išpildami iš stikliuko degtinės likutį, linkėdavę „niech
skacze“ („tegul šokinėja“)5, t.y. tegul gyvulys rankon
eina.
Pirkėjų ir pardavėjų tarpininkais - paktoriais (Su
valkijoje jie buvo vadinami mėkleriais, mėkleriais (iš
vokiečių ar lenkų k. makler - makleris, tarpininkas)
dažniausiai būdavo žydai, pasitaikydavo ir lietuvių bei
čigonų. Jie parduodančiam gyvulį surasdavo pirkėją,
perkančiam - pardavėją, padėdavo derėtis dėl kai
nos. Antai vienas senas Griškabūdžio apylinkių (Ša
kių rajonas) gyventojas prisimena,5 kaip jo motinai
„mekleris“ turguje padėjęs karvę parduoti. Motina
su besiderančiu pirkėju negalėjusi sulygti dėl 20 litų.
Prisistatęs žydas „mekleris“ įtikinęs motiną kainą 10
litų nuleisti, o pirkėją - tiek pat pakelti, ir pirkimo
pardavimo sutartis buvusi sudaryta. Motina už pagal
bą „mekleriui“ davusi 2 litus.
Nors tarpininkai paprastai išmanė apie gyvulius,
galėjo išrinkti tinkamą pirkėjui, bet žmonės jais ne
labai pasitikėjo, manė, kad jie gali būti kitos sutar
ties šalies papirkti. Kada būdavo geriamos magary
čios, kartais vienintelis mokestis tarpininkui lietuviui
būdavo tik išgertuvės. Todėl Rytų Lietuvoje juos dar
vadindavo barykstininkais.
Iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvos miestuose ir
miesteliuose gyveno daug prekyba, amatais besiver
čiančių žydų. Dažna žydų šeima turėjo didesnę ar ma
žesnę krautuvę. Pavyzdžiui, tarpukario metais Linku
voje buvo apie 30 krautuvių, Punske (dabar Lenkija)
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net keturiose krautuvėse prekiauta drabužiais5ir pan.
Žydų parduotuvėse nebuvo nustatytų tvirtų kainų; dėl
jų reikėjo derėtis. Deramasi buvo maždaug taip: žy
das krautuvininkas už prekę užsiprašo daug daugiau,
kartais beveik dvigubai; pirkėjas nesutinka su tokia kai
na, siūlo mažesnę, derasi, krautuvininkas kiek nulei
džia; nepatenkintas per didele kaina pirkėjas eina pro
duris, krautuvininkas šaukia sugrįžti, dar kiek kainą
nuleidžia; grįžusiam pirkėjui nebepatogu per daug de
rėtis ir jis įsigyja prekę duodamas žydui šiek tiek už
dirbti. Jeigu siūlydamas vieną prekę žydas krautuvi
ninkas leido pirkėjui labiau nusiderėti, tai prarastą su
mą iš to paties pirkėjo atsiėmė parduodamas kitą pre
kę. Perkant daugiau prekių, žydas parduodavo keliais
litais pigiau.
Žydai krautuvininkai buvo puikūs žmonių psicho
logijos žinovai ir sugebėjo į parduotuvę užėjusiam pir
kėjui kokią nors prekę įsiūlyti. Krautuvininkų žydų
išradingumą siūlant prekes vienas Linkuvos apylin
kių (Pakruojo rajonas) ūkininkas taip apibūdino: „Jei
gu mato, kad reikia, tai ir kepurę tau ant galvos už
dės, ir batus nuaus, - tik pirk“.5
Žydai tikėjo, kad prekybos sėkmė priklauso nuo
pirmojo pirkėjo: jeigu jis nieko nenupirks, tą dieną
prekiauti nesiseks. Todėl stengėsi jokiu būdu neišleisti
iš krautuvės nieko nenupirkusio pirmojo pirkėjo, jam
patikusią prekę pardavė ir pigiau. Senieji kražiškiai
(Kelmės rajonas) prisimena: „Jeigu esi pirmas, kiek
žydui duosi, tiek gerai bus“.5
Pažįstamiems patikimiems pirkėjams žydai krau
tuvininkai prekių duodavo bargan, t.y. skolon (iš vo
kiečių k. - aufBorg - skolon). Imdamas prekių bar
gan, ypač už didesnę sumą, pirkėjas nurodydavo lai
ką, per kurį galėsiąs skolą grąžinti. Būdami geri psi
chologai, žydai paprastai neapsirikdavo, atgaudavo
savo pinigus. „Ui, reik žinoti kam įduoti“, - aiškinda
vę žydai krautuvininkai kam nors paklausus, ar jie atgauną pinigus už bargan duotas prekes.5
Jeigu pirkėjas pinigus už bargan paimtas prekes
grąžino sutartu laiku, tai papildomų nuošimčių už su
teiktą kreditą nemokėjo. Dažnai tie nuošimčiai įėjo į
prekės kainą, nes dėl bargan gaunamos prekės pir
kėjas nedrįso per daug derėtis.
Laiku skolos negrąžinantį ir akyse nesirodantį pir
kėją dažniausiai pats žydas aplankydavo. Atvažiavęs
su vežimu prašydavo grąžinti pinigus, o žmogui neiš
sigalint, sutikdavo palaukti, bet paimdavo nuošimčius
natūra (žiemą - šienu, bulvėmis, vasarą - kiaušiniais,
vištomis, kriaušėmis ir pan.). Vienas ūkininkas nuo
Mielagėnų (Ignalinos rajonas) tą reikalą taip pako
mentavo: „Kartais ir metus jis pinigų lauks, bet šieno
važiuos ir važiuos, - neapsiginsi“.5
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Neištesėjęs duoto žodžio, pavėlavęs atsiskaityti už
bargan gautas prekes, skolininkas prekių skolon ant
rąsyk lengvai nebegavo. Todėl, negalėdamas laiku grą
žinti skolos ir nenorėdamas prarasti krautuvininko žy
do pasitikėjimo, skolininkas privalėjo pats pas krau
tuvininką nuvažiuoti atsiprašyti ir nuvežti dovanų (ko
kią vištą, kiaušinių, uogų ir pan.). Ir laiku skolą grą
žinantys ūkininkai jausdavosi esą skolingi už suteiktą
kreditą prekėmis ir dažnai savo kreditoriui grąžinda
mi skolą ar vėliau ką nors natūra padovanodavo.
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Sale and purchase agreements
Venantas MAČIEKUS
Venantas Mačiekus affirms that sale and purcha
se agreements used to be signed at market places and
during yearly fairs. According to the custom after the
seller and the buyer agreed about the price and sho
ok their hands the sale and purchase agreement was
considered to be signed. The hands used to be sha
ken only in cases when a big animal (horse or cow) or
some other goods at a high price used to be sold. The
shaking of hands was the verbal agreement between
the seller and the buyer and according to the custom
it was valid.
After the signing of the agreement for a big ani
mal both the seller and the buyer used to treat them
selves to parties. They would rather treat themselves
to parties when the horse used to he sold or bought
than the cow. Sale and purchase agreements used to
be accompanied by other customs relics some of
which are found even to day.

Kai kurie archeoastronominiai

Rasos šventės aspektai
Jonas VAIŠKŪNAS
Kalendorinių papročių ir tikėjimų tyrinėtojai tiek Ra kytos būtent dangaus šviesulių judėjimui stebėti ka
sos, tiek kitose šventėse atranda nemažai vadinamo lendoriniams tikslams (3) (4; 280) (5; 45-55). Lietuvo
jo soliarinio kulto elementų (1; 105,115). Atrodo savai je astronominių stebėjimų ir apeigų vieta laikomas „Bi
me aišku, jog Rasos šventė, sutampanti su įsidėmėti rutės kalnu“ vadinamas alkas Palangoje (6; 36-43).
Manau, kad Saulės regimojo judėjimo ypatumai ir
nu vasaros saulėgrįžos reiškiniu, turi glaudžiai sietis
su Saulės reikalais. Tačiau mūsų dienas pasiekusių jį fiksuojantys stebėjimų metodai bei technika neišven
kalendorinių papročių ir tikėjimų nuotrupose tai anaip giamai turėjo atsispindėti stebėjimų pagrindu konstruo
tol nėra akivaizdu. Pavyzdžiui, J. Balys, aptardamas to kalendoriaus struktūroje ir su ja susietoje apeigų
mūsų Joninių papročius ir tikėjimus, pažymi, kad „aiš bei tikėjimų sistemoje. Nors dabartiniame liaudiška
kesnis ryšys su Saulės gerbimu ir jos „apsigręžimu“ me kalendoriuje ikikrikščioniškų lietuvių kalendorinių
sunku pastebėti, jai nedaug dėmesio teskiriama. Au tradicijų aptinkame tik atplaišas, bet įdėmiau pažvel
galų dvasios idėja yra ryškesnė“ (2; 212). Ši išvada gus j turimą medžiagą, dar šmėkšteli viltis šį bei tą iš
toli gražu nenuneigia pačios šventės saulinės prigim praeities susigrąžinti. Tad pabandykime vienu iš „dan
ties. Vadinasi, negali paneigti ir jos tradicijų gelmėje giškų aspektų“ žvilgtelėti į Rasos šventę.
Kadangi senųjų astronominių stebėjimų vienu iš
glūdinčio Saulės gerbimo papročio. Juk Rasose su
reikšminami laukiniai bei kultūriniai augalai, o ir visi svarbiausių tikslų buvo reikiamos kalendorinės datos
agrariniai reikalai neišvengiamai pavaldūs Saulei. Ne nustatymas, panagrinėkime Rasos šventės datos klau
pastebėdami, nežinodami ir nesinaudodami tuo, žem simą. M. Strijkovskio (1588) liudijimu, šios šventės apei
gos prasidėdavo 05 25 ir trukdavo iki 06 25. S. Dau
dirbiai tiesiog būtų išmirę.
Manytina, kad Saulės ir kitų dangaus šviesulių ste kantas nurodo Rasos šventę trukdavus 14 dienų. Lat
bėjimas tiek baltų, tiek kitų pasaulio genčių ikikrikš vijoje dar nesenais laikais Rasos švęstos visą savaitę
čioniškoje kultūroje buvo vienas iš svarbiausių žynių (7; 181). Austrijoje buvo švenčiama 12 dienų (06 24 luomo užsiėmimų. Sunaikinus šį luomą, dangaus švie 07 04). Šiuo metu Lietuvoje ir kituose Europos kraš
tuose tarp kaimo žmonių dar žinoma nuomonė, jog ši
sulių stebėjimo funkcijas - kartu su visomis kitomis perėmė šeimų galvos. Tačiau sunaikinus stebėjimo ba šventė trunkanti nuo 06 24 iki 06 29 (7; 181) (1; 108).
Archeoastronominiai tyrinėjimai įrodo, kad, naudo
zę, irstant kosmologinių religinių žinių sistemai, atsira
dus raštijai ir sparčiai plintant krikščioniškajai kalen- jantis tam tikromis akmenų arba stulpų konstrukcijo
dorijai, giluminiai lietuvių kultūros dėmenys suiro pir mis, buvo labai tiksliai fiksuojami Saulės ir Mėnulio te
kėjimo ir laidos azimutai įvairiomis datomis. Ir dabar
miausia. Materialesni, patvaresni ir suprantamesni dar kaimo žmonės atkreipia dėmesį į tai, kad vasaros
augalijos, gyvūnijos motyvai - išliko ilgėliau.
Metiniu Saulės judėjimo ciklu paremta kalendorinė saulėgrįžos dieną Saulė leidžiasi ne vakaruose, o nu
sistema savaime diktuoja 4-ių pagrindinių metų laikų krypusi tolokai į šiaurę - šiaurės vakaruose. Šią vidur
ir 4-ių kertinių Saulės kalendorinių švenčių poreikį. Šios vasario Saulės laidos vietą liaudis kai kada dar tebe
kertinės kalendorinės datos - tai solsticijos: vasaros vadina vasaros aukštaisiais vakarais (atitinkamai to me
saulėgrįža (06 21-22), žiemos saulėgrįža (12 21-22), to Saulės tekėjimo kryptį - vasaros aukštaisiais rytais).
pavasario lygiadienis (03 20-21), rudens lygiadienis Ir dabar neretai įsidėmimi kokie nors orientyrai vieto
(09 22-23). Šių kertinių datų nustatymas ir apeiginis vėje, virš kurių kertinėmis datomis teka ir leidžiasi Saulė.
pažymėjimas turėjo būti svarbus tradicinės baltų ir se Pavyzdžiui, „Ant Seliutų (Seliutai - pavardė - J. V.) ąžuo
nosios lietuvių kultūros, tvarkiusios gyvenimą tiek pa lo užteka Saulė ir ant Pamočiškės pakalnės leidžias,
gal Saulės, tiek pagal Saulės-Mėnulio kalendorius, sakydavom, vasari mėnesin, jau kaip ilgėc pradeda
reikalas. Europos ir kitų pasaulio tautų megalitinių sta dzienos, vasario kovo jau. Kap ilga dziena, tai vadzitinių ir išlikusių stulpinių konstrukcijų archeoastrono nam - Kalnan užteka. Pas mus žiednas vienas šlaitelis
miniai tyrinėjimai įrodo, kad jos nuo seno buvo pritai turi vardų“ (8). Stebint tiksliau, turėjo būti pastebėta ir
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tai, kad kraštinius vasaros laidos ir tekėjimo azimutus
Saulė pasiekia jau apie 06 13 ir tomis kryptimis lei
džiasi bei teka maždaug iki 07 01. Tad turėjo būti at
kreiptas dėmesys j apie 18-os d. laikotarpi, kuomet
Saulė savo tekėjimo ir laidos krypčių atžvilgiu „stovi
vietoje“ (plg. rusų terminą nerHee co/iHuecroPHne
‘vasarinis Saulės stovėjimas' - vasaros saulėgrįža). Šio
laikotarpio vidurinė data kaip tik atitinka astronominės
vasaros saulėgrįžos dieną.
Galimas dalykas, kad senovėje Rasų šventinio lai
ko trukmė galėjo būti siejama būtent su minėtu Sau
lės „stovėjimo“ periodu. Šis archeoastronominiais ty
rinėjimais grindžiamas faktas patvirtintų istoriniuose šal
tiniuose nurodomą ilgą Rasos šventinį laikotarpį ir ga
lėtų patikslinti jo trukmę bei kalendorinę lokalizaciją.
Dar ir pastaruoju metu surinktoje etnoastronomijos medžiagoje aptinkama kaimiečių žinių apie Saulės
„stovėjimo“ reiškinį: pvz., „Nuo šv. Jono iki Petro stovi
Saulė vietoj, po to pradeda trumpėti dienos“, sakoma,
„dienos ilgumas atšoka atgal“ (9) arba dažniau - „Saulė
atšoka atgal“.
Šis Saulės „atšokimas“ gali būti suprastas azimuto
atžvilgiu, t.y. kaip ilgiausio Saulės kelio dangumi, pa
siekus jai didžiausius kraštinius tekėjimo ir laidos azi
mutus, trumpėjimo pradžia. Įdomu, kad šis Saulės „at
šokimas“ dažnai tiesiogiai siejamas su plačiai žinomu
Saulės „šokimo“ reiškiniu: pvz., „Saulė šoka 29 birže
lio - atgal atšoka, diena pradeda trumpėti“(10); „Per
Petrines Saulė šoka, nuog to eina trumpyn dienos“
(11); „Per šventą Petrą Saulė šokinėja, viedmos šoki
nėja ir Saulė. Dienos ilgumas atšoka atgal. Nuo šv. Jo
no iki Petro stovi Saulė vietoje, po to pradeda trumpėti
dienos“ (9); „Per šv. Petrą šoka Saulė, lap lap mirguo
ja. Mažu tadu jau ir atpuola, trumpėja dienos“ (12);
„Per šventų Petrų Saulė atšoka jau - jau aina diena
trumpyn. <...> Saulė grįžta atgal, jau diena trumpėja
nuo švento Petro, o šiteip“ (13).
Dažniausiai sakoma, kad Saulė patekėdama tiesiog
„šoka“ (triskart pašoka aukštyn ir žemyn) arba rėdosi
(mainosi įvairiomis spalvomis) (2; 240-242). Vienur sa
koma, kad Saulė šokanti Joninių arba Petrinių rytą,
kitur, kad Velykų arba Didžiojo ketvirtadienio rytą. Sau
lės šokimas ir jos spalvų keitimasis jai leidžiantis arba
tekant - žinomas atmosferos optinis reiškinys, atsiran
dantis dėl refrakcijos, skirtingo spindulių lūžio prie ho
rizonto esančiuose skirtingų temperatūrų oro sluoks
niuose. Aišku, kad jis gali būti stebimas bet kurią su
minėtom šventėm nesutampančią dieną. Kaip tad pa
aiškinti žmonėse paplitusią nuomonę, esą Saulė šo
kanti tik per šv. Joną (šv. Petrą) arba Velykas?
Galima paprasčiausiai teigti, jog tokios nuomonės
priežastimi yra pačių minėtų švenčių reikšmingumas,
jog stebėto optinio reiškinio kaip neeilinio, nepapras
to reginio logišku paaiškinimu tegalėjo būti pasirink
tas neeilinis, sakralinis kalendorinis įvykis. Tačiau žy

miai paprasčiau būtų, pripažįstant su Saulės šokimu
siejamų švenčių „saulinį“ pobūdį, manyti šią sąsają at
siradus tiesiog iš toms dienoms būdingo įdėmaus Sau
lės tekėjimo ir laidos azimuto stebėjimo. Juolab kad,
kaip minėta, ir patys žmonės Saulės šokimą dar tebesieja su jos „atšokimu“, t.y. pasitraukimu iš kraštinio
laidos ir tekėjimo azimuto.
Sunykus senosioms dangaus šviesulių stebėjimo
tradicijoms žmonių galvose beišliko tik prietaru virtęs
ir iš pirmo žvilgsnio su niekuo nesusijęs Saulės „šoki
mo“ vaizdinys. Matyt taip atsitiko ir su visa sauline ar
ba, norint, kosmine Rasų prigimtimi, kuri, ko gero, sle
piasi ir už Rasoms būdingos, J. Balio žodžiais tariant,
„augalų dvasios idėjos“.
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Some archaeoastronomical aspects
of the Rasa’s festival
Jonas VAIŠKŪNAS
Once again in the article devoted to the summer
solstice the attention is paid to the well-known folklo
re image of the „dancing sun“. The image is shown
to be related not to the actually „dancing“ sun during
the summer solstice but to her calendar „jumping
back" from the limiting position after what the days
become shorter. The author’s conclusion is motiva
ted by the folklore as well as the pieces from his own
gathered material.
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Vasaros ciklo lietuvių
etnochoreografij a
Dalia URBANAVIČIENĖ

Lietuviška kalendorinė etnochoreografija (šiuo ter
minu vadinami ne tik šokiai ir žaidimai, bet ir apeiginiai
judesiai) nėra griežtai skaidoma pagal keturis sezo
nus. Labiau pastebimas jos skilimas j du ryškius, semantiškai skirtingus ciklus - vasaros ir žiemos. Pava
sario, kaip visiškai savarankiško periodo, atskirti ne
galima, nes pavasarinė choreografija yra glaudžiai su
sijusi su vasaros, o vasaros, savo ruožtu, - su darbo
pabaigtuvių apeigine choreografija, įžengiančia j ru
deninį sezoną. Tad pavasario - vasaros - ankstyvo ru
dens laikotarpius galima įvardinti bendru vasaros cik
lo vardu.
Šio ciklo kraštinės ribos nors ir nujaučiamos, ta
čiau taip pat nėra tiksliai apibrėžtos. Rudeninėse der
liaus šventėse susilieja ir vasaros, ir žiemos ciklų mo
tyvai. Neretai gana tiksliai nurodomos pavasario pra
džios (per Blovieščius, kovo 25 d., per Velykas) nega
lima akcentuoti kaip ribos, nes pavasario choreo
grafijos užuomazgų aptinkame dar žiemos šventėje
Užgavėnėse - „šokimą lenton”, supimąsi, - o šie veiks
mai būdingesni pavasario šventėms (ypač Velykoms)
ir būdavo atliekami iki vasaros (kol sudygdavo rugiai).
Tačiau vis dėlto, nežiūrint tikslių ribų nebuvimo, pa
gal vyraujantį veiksmo, judesio pobūdį, jų semantiką
vasaros choreografija gerokai skiriasi nuo žiemos. Toks
kalendorinės choreografijos skilimas į dvi dalis grei
čiausiai parodo ryšį su senuoju kalendoriumi, kai me
tai buvo dalijami ne į keturis, o į du sezonus. Tiek žie
mos, tiek ir vasaros ciklo choreografijoje atsispindi iki
krikščioniškoji pasaulėžiūra. Ji susijusi su senaisiais
baltų tikėjimais, magija.
Duomenų apie vasaros švenčių ratelius turime dar
iš XIV a.1Tai pačios ankstyviausios žinios apie kalen
dorinius lietuvių šokius. Tačiau, palyginti su žiemos
ciklu, vasaros ciklo choreografinė medžiaga negau
si, duomenys nepilni, ji choreografiškai mažiau įvairi,
be to, labiau paveikta vėlyvesnės kūrybos. Nors krikš
čionių bažnyčia žiemos žaidimus draudė daug labiau
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(advento ir gavėnios laikotarpiu iš viso draudžiama
šokti ir dainuoti) nei vasaros ratelius ir šokius, tačiau
pilniau išlikusi žiemos choreografija skatina manyti,
jog žiemos ciklas senojoje apeigų sistemoje buvo sva
resnis, giliau įsitvirtinęs žmonių sąmonėje. Jame ryš
kesni virsmai, formuojantys bendrą kalendorinę kon
cepciją. Tai Kūčių-Kalėdų ir Užgavėnių-Pelenų die
nos virsmai ir ypatingą reikšmę turintys juos aprėmi
nantys advento ir gavėnios periodai (jų krikščioniška
kilme verta suabejoti; matyt po krikščionišku pavadi
nimu slypi ankstyvesni laikotarpiai, kurių pėdsakus
atsekame tikėjimuose, papročiuose, taip pat žaidi
muose, iš esmės nieko bendra neturinčiuose su krikš
čionybe).2
Priešingai negu žiemos, vasaros etnochoreografija
yra vientisesnė ir neturi virsmą pabrėžiančių požymių.
Vientisumas būdingas ypač tai apeiginei vasaros cik
lo choreografijai, kuria buvo siekiama daryti įtaką gam
tos reiškiniams, o tose apeigose, kurios labiau žymi
žmogaus gyvenimo momentus, choreografija šiek tiek
įvairesnė ir net turi atitikmenų su žiemos ciklo žaidi
mais. Tačiau visur vyrauja ratas, ir priešpriešinės cho
reografijos (virsmo simbolika) santykis, palyginti su rateline choreografija, yra labai mažas.
Vasaros ciklo etnochoreografiįoje vis dėlto išryškė
ja trys dalys arba, tiksliau, tam tikros kulminacijos: pir
moji - pavasario sutikimas, antroji - Kupolės periodas,
trečioji - derliaus nuėmimas.
Pavasario sutikimo apeigas kovo pabaigoje, XIX a.
duomenimis (T. Narbutas, S. Daukantas)3, atlikdavo
tik merginos: lengvai apsirengusios ir basos jos bėg
davo per kaimą į rytus pasitikti saulėtekio ir grįžda
mos skelbdavo pavasario atėjimą - šokdamos, ra
tuodamos, plodamos rankomis. Apie labai panašų
paprotį pietiniuose Rusijos pakraščiuose kalba K. J.
Goleizovskis: merginos bėgdavo per visą kaimą, dai
navo ir šoko plodamos rankomis, paskui prausėsi
upės vandeniu.4 Gudijoje, Minsko srityje, neseniai dar

gyvavo „pavasario užšokdinimo” („zaskakvannie vesny”) paprotys, kai jaunimo grupė eina j kaimo galą ir
paskui paeiliui lanko visus kiemus ir ten veda ratelius
(chorovody).5
Sutikdamos pavasarį, Lietuvoje merginos šoko ir
pirmųjų parskrendančių paukščių šokius, kuriuose pa
stebima totemizmo pėdsakų. Pietų Lietuvoje (Simnas,
Šventežeris) ir visai kitoje - šiaurės vakarų dalyje (Al
sėdžiai) užrašytas merginų šokis „Kielytė”6 arba „Led
spira.”7Abu variantai labai panašūs vienas j kitą poeti
niu tekstu ir melodija (6/8 metras, homofoninė struk
tūra, pulsuojantis ritmas ):
„Kielytė“ iš Simno apyl.
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„Ledspira“ iš Alsėdžių apyl.
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Merginos šį šokį šokdavusios kovo 25 d., per Blovieščius, arba dėl gavėnios draudimų - nuo Velykų iki
Atvelykio. Šoko prie sūpuoklių, basos, užsikišusios si
jono kraštus už juostos, visaip skraidydamos, straksėdamos, patūpčiodamos ir pasikraipydamos viena
prieš kitą „kaip kielės”.8
Įsidėmėtina, kad šio šokio metu, kaip ir T. Narbuto
bei S. Daukanto aprašytose pavasario sutikimo apei
gose, merginos buvusios basos ir lengvai apsirengu
sios, nors oras tuo laiku galėjo būti dar šaltas. Išsirengimas sutinkant pavasarį labai stipriai akcentuotas kai
kuriuose rusų papročiuose. Pavyzdžiui, 1916 metų duo
menimis, kairiajame Kostromos krante gyvavo pava
sario sutikimo paprotys, kai merginos, dainuodamos
tęstines dainas, šokdavo ratelius vandenyje, o kai upė
būdavusi dar užšalusi, eidavo ratelius aplink eketę ir
prausdavosi lediniu vandeniu.9 Siekis apnuoginti kū
ną ir taip tarsi susiliesti su gamta, matyt, buvo susijęs

su magija. Semantiškai jis greičiausiai artimas laistymosi papročiui, kuris siejamas su ledo tirpdymu ir ši
lumos kvietimu, taip pat su vaisingumo žadinimu.10
Pavasarinėje choreografijoje svarbią reikšmę turė
jo ir kito parskrendančio paukščio - gandro - įvaizdis.
L. A. Jucevičius mini, kad XIX a. pradžioje Lietuvoje bu
vo „sterkavimo” paprotys Blovieščių šventės metu. Tą
dieną lankydami kaimynus ir eidami iš vienų namų į
kitus, imituodavo gandro judesius - tai iš esmės taip
pat toteminis judesys:... tuose vaikščiojimuose reikia
užsilaikyti taip, kad neitum smarkiai, bet pamažu, mėg
džiodamas gandrą, ir tas būtent vadinasi „sterkavimu”
arba „gandravimu”.11 Aukštaitijoje buvo paplitęs vai
kų ratelis „Garnys”,12 kurį šokant taip pat buvo imituo
jami gandro judesiai: kaklo tiesimas, lesimas, skridi
mas ir pan. Šio ratelio kilmė greičiausiai susijusi su
minėtu pavasario laikotarpiu, o galbūt tai yra netgi „ster
kavimo” liekana. Kitame ratelyje gandro tema „Star
kus”13 nebėra toteminių judesių, tačiau jo choreo
grafinė simbolika taip pat artima pavasario choreo
grafijos semantikai - sukamas ratas apie trikampiu su
stojusius tris šokėjus, vėliau gyvatėle vingiuojama apie
juos (ratas, gyvatėlė, trikampis - vaisingumą skatinan
čios magijos priemonės). Su gandro įvaizdžiu susiję ir
kiti pavasarį atliekami judesiai. Piemenys, pirmąkart
pamatę gužutį, versdavosi kūliu per galvą - kad gyvu
liai geriau ganytųsi ir piemenys greitesni būtų14 (ritinė
jimą, voliojimąsi daugelis tautų taip pat suvokė kaip
vaisingumą lemiančius veiksmus). Apie gandro sieji
mą su pavasario sutikimo šokiais liudija ir gudų pa
pročiai. Mogiliovo srityje merginos, pamačiusios atskri
dusius gandrus, užsilipdavo ant stogo ir dainuodavo
pavasarines dainas, užbaigdamos kiekvieną posmelį
šūksniu „Gūl”, arba, dainuodamos tas pačias dainas,
eidavo ratelius („tanki”).15
J. Lingys teigia, kad su pavasario sutikimu siejasi
ir kiti šokiai, kuriuose minimi pirmieji parskrendantys
paukščiai: „Blezdingėlė”, „Pempė”, „Gegužė” arba
„Gegutė” (apie „Gegutę” detaliau bus kalbama vė
liau), taip pat ir tie šokiai, kuriuose minimi amžinai ža
liuojantys arba anksčiausiai parodantys gyvybės žen
klus augalai - „Kadugys”, „Žilvitis”.16
Yra žinių, kad XIX a. pabaigoje Gelgaudiškio apy
linkėse merginos pasitikdavo pavasarį šokdamos „Jur
gių ratelį”: dainuodamos jos apsupdavo Jurgį ir pa
baigoje kiekviena jį pašokdindavo.17 Pagrindinio vei
kėjo apeiginis šokdinimas rato viduryje yra labai bū
dinga apeiginio šokio forma (analogiškas pavyzdys nuotakos šokdinimas vestuvėse), tačiau šis ratelis turi
ir vėlyvos kūrybos bruožų - individualiai kūrybai arti
mas poetinis tekstas, o ir melodija nepasižymi apeigi
niu charakteriu:
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Jurgių ratelis iš Gelgaudiškio apyl.

kaip minėta, ir kitos paskirties apeiginių veiksmų, la
biau susijusių su žmogaus gyvenimu. Per Velykas bu
vo atliekamos merginų iniciacijų apeigos, kurių metu
lalauninkai šokdavo ratelį „Grūšelė”. Atėję pas nete
kėjusią merginą į namus, lalautojai sukdavosi apie ją
ratu ir dainuodavo tipišką lalavimą:
„Grušelė“ iš Merkinės apyl.

Toks vėlyvesnės kūrybos pavasarinės etnochoreografijos pavyzdys ne vienintelis. Pavyzdžiui, pateikėjų
liudijimu, pasitikdamas pavasarį, per Velykas jaunimas
šokdavo ratelius „Linksmumas gražumas", „Pavasa
rėlis”,18 kurių dainų charakteris primena vadinamuo
sius romansus.
Kai kurie lietuviškų Jurginių dainų motyvai ir šokis
ratu apie vaikiną turi atitikmenų archajiškose slavų apei
gose.19
Beje, A.Vyšniauskaitė mini, kad Rytų ir Pietryčių
Aukštaitijoje buvo prigijęs įdomus terminas - Jurginių
metu... jaunimas, susirinkęs kaimo aikštelėje ir paru
gėje „jurginėjosi” - ėjo ratelius, šoko, ritinėjo ir daužė
margučius, vaišinosi”,20 - tad tai dar kartą paliudija,
kad su Jurginėmis buvo siejami sinkretiški veiksmai,
apimantys ir šokį.
Apskritai pavasario sutikimo apeiginė choreografija
buvo skirta ryšio su atgimstančia gamta sužadinimui
ją imituojant (toteminiai judesiai), liečiant (išsirengimas), budinant (šokinėjimas, plojimas rankomis, ritinėjimasis). Šokių choreografiniai piešiniai (ratas, gy
vatėlė, trikampis) turėjo skatinti vaisingumą.
Artėjant Velykoms Šiaulių apylinkėse buvo plačiai
paplitusi dar viena pavasarinė apeiga, tačiau susijusi
ne su ateitimi, o su praeitimi - žyminti Gavėnios pa
baigą. Gavėnios pasninkas Pelenų dieną buvo pra
dedamas „silkės į namus įsiprašymo” apeiga, o Vely
kų Didįjį trečiadienį baigiamas - „silkės išvijimo arba
išplakimo” apeiga. Kaimo gatvėmis vaikai vilkdavo il
goką lentgalį - „silkę”, kurią jie plakdavo lyg kultu
vais ilgomis lazdyno ir karklo rykštėmis. „Silkės” pla
kimui vaikai pritardavo savo darbo tarškynėmis, šauk
dami: „Eik, silkele, iš namų, atneša Velykė margų kiau
šinių!” Tą pačią dieną prasidėdavo „silkės išvarymo”
apeigos ir bažnyčios šventoriuje: pirmą dieną „silkę”
plakdami apeidavo bažnyčią vieną kartą, antrąją die
ną - dukart, trečią dieną - tris sykius.21 Nors šio pa
pročio aprašyme minima krikščionių bažnyčia, tačiau
jo kilmė, matyt, analogiška kaladės, blukio vilkimui ir
atspindi senovišką tam tikro žiemos laikotarpio pa
baigos žymėjimą.
Šalia apeiginės choreografijos, kuria bandyta pa
veikti gamtos reiškinius, pavasario papročiuose būta,
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Lalavimo tekstą iliustruodavo judesiais. Tokia iliust
racija galėjo būti dvejopa: tiesioginė ir simbolinė. Mer
kinės apylinkėje, kai tik dainoje būdavo užsimenama
apie vainikus, vyriausias lalauninkas paeiliui dėdavo
merginai ant galvos iš anksto paruoštus tris žilvičio vai
nikus.22 Trakų rajone, dainuojant apie vainiką, kiekvie
nąkart vainiko paminėjimą lydėdavo papildomo šokė
jų rato suformavimas, vis labiau didinant koncentrinių
ratų skaičių.23 Pasak pateikėjų, šiuo rateliu merginoms
buvo linkima greičiau ištekėti.
A. J. Greimo manymu, Velykos buvo įžanginė me
tų data, nuo kurios visos vedyboms tinkamos mergai
tės turėdavo ištekėti iki Užgavėnių. Lalavimo papro
čiai ir atspindi tą perėjimo ritualą, kuriuo „mergaitė kva
lifikuojama ir pakeliama į marčias”.24 Matome, kad ši
apeiga buvo atliekama ne tik už lango dainuojant lala
vimą kaip vestuvinį palinkėjimą ir tokiu būdu tik sim
boliškai (A. J. Greimas pabrėžia lango kaip svarbios
virsmo zonos reikšmę), per atstumą bendraujant su
mergina, bet ir trobos viduje, atliekant apeigą su jude
siu, kai mergina atvirai skelbiama ritualo centru - ji
apsupama apsauginiu, vedybinę prasmę turinčiu ra
tu.25 Šioje apeigoje naudojamas svarbus ikivestuvinis
martavimo simbolis - vainikas. Pats apeigos veiksmas
labai artimas vestuvinei gaubtuvių ceremonijai (nuota
ka gaubiama taip pat rato viduryje), tik šiuo atveju vai
nikas uždedamas, o ne nuimamas. Tai tikrai aiški mar-

tavimo pradžia, mergaitės iniciacija suteikiant jai tin
kančios vedyboms merginos statusą.
Piršimosi motyvas pastebimas ir kitame Velykų ra
telyje, kurio centru tapdavo mergina, - „Gegutėje”, ar
ba „Gegužėlėje”. Tačiau šiuo atveju svarbiausias veiks
mas - vaikinų pasirinkimas. L. A. Jucevičius šj ratelį
apibūdino kaip šokj. Jis buvo šokamas XIX a. viduryje
trečią Velykų dieną jaunimo suėjime.26 Vidury sodin
davo gražiausią sodžiaus mergelę užrištomis akimis,
aplink visi šokdavo: „Po kiekvieno pašokimo vyrai pri
eina prie sėdinčiosios, paima už rankos ir dainuoja:
Karaliūne gegele, kukū, kukū!
Aš tavo brolelis, kukū, kukū!
Sėdinčioj!, spėdama iš balso tuos, kurie jai labiau
siai patinka, išsirenka tris bernelius, atsiriša akis ir jau
visą dieną šoka su jais”. Pasikeitę dovanomis, vėliau
vieni kitus vadindavo broleliais ir sesute.
Tokio paties veiksmo, bet labiau išplėtoto poetinio
teksto „Gegužę” (šiuokart vadinamą žaidimu rateliu)
užrašė J. Lingys 1966 m. Radviliškyje iš Šiaulėnų krašto
kilusios moteriškės. Pateikėja paaiškino, kodėl žaidžia
mas šis žaidimas. Gegutė - tai mergelė, pavirtusi ge
gute iš sielvarto dėl trijų brolelių, žuvusių kare, mirties.
Jų ieškojusi ir neradusi mergelė pavirto gegute. Todėl
žaidimą ir žaisdavo pavasarį, gegutei kukuojant.27
Aprašydamas „Gegužės” šokį ir L. A. Jucevičius pri
mena legendą apie su mirtim susijusią paukštę - ge
gutę.28 Mirties ženklas pastebimas ir ratelio veiksmuose
- užrištų akių semantika priklauso pomirtinio pasaulio
arba perėjimą (virsmą) žyminčios simbolikos sferai.29
Gali būti, kad ratelio „Gegužė” prasmė buvusi dve
jopa: iš vienos pusės, jis buvo susijęs su merginų ini
ciacijomis, o kita vertus, - žymėjo tam tikro gamtos
laikotarpio pabaigą, analogiškai kaip aptarta „silkės
išvijimo” apeiga.
„Gegužės” choreografinis piešinys - ratas apie iš
skirtinį objektą - labai būdingas visam vasaros ciklui ir
jo apeigoms, žymėjusioms tiek su žmogaus gyveni
mu, tiek su gamta ir gyvūnija susijusius reiškinius.
Ratas buvo sukamas apie pirmąkart per Jurgines
išgenamą gyvulių bandą. Dažniausiai buvo einama ap
link triskart, nustatyta procesine tvarka (pavyzdžiui,
priekyje - šeimininkas), laikant rankose ypatingą reikš
mę turinčius daiktus - gedulingą žvakę, apdengtą rank
šluosčiu lėkštę su kiaušiniais, švęstas žoles, verbas.
Apeigos metu gyvuliai buvo aprūkomi žolėmis, jiems
suduodavo triskart verba. Tai buvo daroma norint su
teikti magišką apsaugą: kad... žvėrys gyvulių nepjau
tų, laumės iš karvių pieno neatimtų ir avims vilnų ne
nukirptų”.30 Kai kurie apnešti daiktai (rykštelė, žvakės)
namuose būdavo padedami nustatytoje svarbioje vie

toje (tvarto stogas, vartų stulpas) - „kad gyvuliai visa
da laiku pareitų namo”.31
Nuo Jurginių (kai kur net nuo Velykų) prasidėdavo
javų lankymas. Šių apeigų metu taip pat buvo einama
ratu, bet apie lauką: dažniausiai triskart (kai kur ir dvy
lika kartų), kartais panaudojant apeiginę reikšmę tu
rinčius daiktus - duoną, žvakę, kiaušinį ir pan. Labai
svarbus šios apeigos momentas - dalijimasis duona
su žeme: apėjus aplink lauką, vienas kepaliukas buvo
užkasamas j žemę, prašant gero derliaus ir apsaugoti
gyvulius nuo žvėrių ir ligų, o kitas kepaliukas padali
namas visiems šeimos nariams ir suvalgomas. Taip
darė tikėdami, kad žmogus per duoną užmezga kon
taktą su žeme.32
Tokią apeigų, turinčių gyvybės ir vaisingumo ap
saugos funkciją, reikšmę pabrėžia ir rato simbolika.
Judėjimas ratu - tai magiška apsaugos priemonė.
Z. Ivinskio liudijimu, lietuviai tikėjo, kad kovoti prieš pik
tąsias jėgas padeda „...judesys (dinamika), ypač su
kimasis ratu, kaip ir pats ratas”.33
Rugiai buvo lankomi ne tik per Jurgines, bet ir per
Jonines, Petrines, o labiausiai - per Sekmines. Kai kur
Aukštaitijoje šis paprotys išliko net iki XX a. vidurio.
Ypač parugėmis buvo vaikščiojama sambarių, kurie
buvo švenčiami antrą Sekminių dieną, metu. Į laukus
sueidavo žmonės, ten keldavo sudėtines puotas, o kar
tu dainuodavo, šokdavo.
Nemaža pateikėjų teigia, kad sambarių ir paruginės
sutartinės buvusios tos pačios. Antra vertus, kai kurie
sako, kad tapačios buvusios paruginės ir darbo sutarti
nės,34 ką patvirtina ir jų tyrinėjimai. Galima tikėtis, kad ir
sambarių, paruginių bei darbo sutartinių choreografija
buvusi panaši arba bent jau semantiškai artima.
Deja, nors yra žinoma, kad paruginės ir sambarių
sutartinės buvo atliekamos su judesiu, tačiau jis retai
aprašomas. Tik pora atvejų pateikta labai apibendrin
ta nuoroda į vaikščiojimą: „Eidavo aplink rugius ir skir
davosi į dvi lygias dalis”,35 „Dainuodavo vaikščiodamos 4 daininikės”.36Tik vienos paruginės sutartinės „Surūką rūką” - choreografija gali būti spėjama tiks
liau, nes tokia pačia melodija ir poetiniu tekstu užrašy
ta vienbalse daina palydimas ratelis „Surūko rūko”:
Sutartinė „Suruka ruka“.
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Ratelis „Suruko ruko“.

5c/-

l
m

*č/ - kef
p

f

Tu ol<y -

j—Jn
• -•---e—
r ^ >
r r į

Hjū -

ker

r~4 =

£/ ~ t€ -

L'c-gIgjl hJU-

14

T'

-g

W

iLt'e-c/cui haj-

-- =i

„Šutą boba šustinius“.

^.c. - ej&

c - X c - - (L'a

J m

-Ctfxjst

r/c Zūl -

,'/i - g i - *.i .

į
qe- C/ct! 7

tos f>c-

. 'iLi/1

ta - £/s ?

Į

Ca-tiais oz - a u

i_^7i^-it\—
if—
t
—
t
H
?—
P=|----- 1Į1 rn—
nt—
nK
--1
v—
-ų\ • ■ r, r. ii fi/v
J
*
p p" 1
Li- 4 1P— L- L
•ZtiuA, 'č/e /ia/iJk- icL -

Rž- kjz- tui

J^f-j
-JCu.1 tui s a i- Ae. -

J ia /t

26

m

t/e - u it-

Ae-

7 - iTil - Ae- f/’čL4pa - j*Jo - i/C.

€i‘a i' ? 7]’, k - t a -tiuoijsas

Er.

Uteri' ?

P

r‘.P
(■ fčers su Ą o . ^ o * j a

-% -

--

--F--L

-1

W

91 * I

7 If
I V

--------:--------

m# r
^ I T T

w
’--

'* K 1

iot - tas f -Km-te-to sįso - pjo - •'ė.

Sekminės buvo ne tik sambarių laikas, bet ir pie
menų šventė. įdomiai piemenų papročius per Sekmi
nes aprašė T. Narbutas, jų kilmę siedamas su gany
mo dievu Ganikliu. Jis užrašė dviejų grupių (galvijų ga
nytojų ir avių ganytojų) pakaitomis dainuojamos dai
nos žodžius, kur viena frazė primena plačiai žinomą
žaidimą „Ganau ganau aveles” (čia pateikiamas reda
guotas dainos tekstas):
Ga l v i j ų

- Ae

pi e me n ų

choras

Ganyklos dievuti,
Gan(yk) mano karvutę
Gan(yk) mano jautuką (?),
Neleisk vagies vilko.
pi e me n ų

choras

chorai dr auge

Lado, Lado, Saule,
Samti per galvą.
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Ganau ganau aveles,
Aš tau, vilke, nebijau,
Su sauliniais plaukais
Dievas tavęs neleis.
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Jį atlikdavo eidami ratu aplink vaišių stalą, esantį
ant žolės, o paskui visi sukdavosi poromis, susikibę
už parankių.
Beveik tokios pačios choreografijos yra ir kitas sambarių ratelis - „Siūlinau dūlinau”, tik iš pradžių visi po
romis eina ratu aplink stalą (melodija neišliko).37 Anot
pateikėjos, ratelis buvo sukamas tam, kad javai (ru
giai, kviečiai, miežiai) geriau augtų. Panaši prasmė,
matyt, buvo suteikiama ir kitiems javų lankymo rate
liams, kurie galėjo beveik neturėti šokio elementų, o
labiau panėšėti į paprastą vaikščiojimą su daina. Štai,
pavyzdžiui, vaikų repertuarui priskiriama grandininė
daina „Šutą boba šustinius”, pateikėjos liudijimu, bu
vo atliekama su judesiu: vaikinai su merginomis, susi
kibę už parankių, eidavo paprastu žingsniu aplink lau
ką.38 Šios dainos ritmika, kaip ir paruginių, yra ryškiai
akcentuota, tinkama vaikščiojimui:
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Šalia minima, kad samčio aukojimas turėjo saugo
ti nuo vilkų.39
Tikslesnių duomenų apie šią dainą ir T. Narbuto mi
nimus šokius per Sekmines nėra.
Vasaros ciklo piemenų žaidimams greičiausiai reiktų
priskirti žaidimą „Mūsų avytės, valio!”,40 kurio pagrin
dinis personažas taip pat - „avelė”. Šio žaidimo poeti
niame tekste išgiriama nieko nebijanti „avelė”, labai
panašiai kaip „karvytė” piemenų „raliavimuose”. Pri
klausomybę vasaros ciklui rodytų ir žaidimo melodi
ka, turinti būdingus lauko dainų bruožus - šūksnio
intonacijas (plg. šūksnį „valio!” su šienapjūtės valiavi
mais), aktyvų veržimąsi į kvintą ir jos akcentavimą:

Žaidimas „Musų avytės, valio!“
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Pagrindinis žaidimo veiksmas - ratas, gaudymas,
susiporavimas ir pabaigoje fantų išpirkimas. Nors pa
gal melodiką ir poetinio teksto požymius šį žaidimą ga
lėtume skirti vasaros ciklui, tačiau pagal veiksmų se
mantiką jis artimesnis žiemos ciklui. Ta tendencija bū
dinga ir kitiems piemenų žaidimams. Tai galima paaiš
kinti dviem versijomis: 1) apeigų degradacija ir papro
čių persipynimu; 2) piemuo per jo ryšį su gyvuliais yra
labai artimas anapusinio pasaulio simbolikai, kuri nors
ir ryškiausia žiemos laiku (gamtos mirties laikas), ta
čiau taip pat galėjo būti įprasminta piemenų folklore.
Vienas iš svarbiausių Sekminių pirmosios dienos
įvykių - piemenų ir vainikais išpuoštų karvių eisena į
šeimininkės namus. B. Buračas užrašė tokios eisenos
metu dainuotos dainos žodžius:
Gaspadinė ant Sekminių
Prisivirė daug virtinių,
Mažų ir didelių.
Mažiems - maži,
Dideliems - dideli.
Tik nepykit, vaikai,
Ir dainuokit linksmai... 41
Pumpėnų apylinkėse J. Lingys užrašė piemenų šokį
su „gaspadinė”. Šį šokį šokdavo pirmą po vaišių. Pie
menys dainuodami sukdavo ratelį apie šeimininkę, ran-

komis suplodami ir smagiai šokdami; kiekvienas paei
liui eidavo ratelio vidurin ir pašokdavo su šeimininke,
o kartais priedainio metu ir patys pasisukdami poro
mis. Matome vėl būdingą apeiginės choreografijos for
mą - pagrindinio veikėjo išskyrimą ir šokdinimą rato
viduryje, plojimą ir šokinėjimą. Ratelio „Gera gaspadinė“ dainos tekstas jumoristinis, primena individualią
kūrybą (melodija neišliko).42
Daugiau duomenų apie šokius per Sekmines ap
tinkama rytagonių papročiuose. Z. Slaviūnas 1936 m.
apie Kupiškj užrašė porinį šokį, šoktą „išginus rytelio”.
Pateikėjas šokį prilygino suktiniui, tačiau judesių ap
rašyme (šiaip gana miglotame) minimas specifinis, šoktinėms sutartinėms būdingas pačiuožiamasis žingsnis.
Nors Z. Slaviūnas šokio melodiją priskyrė pirmykštėms
vienbalsėms dainoms, bet joje taip pat yra sutartinėms
būdingų intonacijų, pagrįstų sinkopiniu ritmu, tercijų ir
sekundų deriniais, o poetinį tekstą sudaro tipiški su
tartinių garsažodžiai „čiūto, čiūtyte”.43

B. Buračas mini, kad „Čiutytę” rytagonėse šokda
vo ir vienos merginos, turėjusios atskirus pasilinksmi
nimus (tai, matyt, jau kitas „Čiutytės” tipas, šokamas
rateliu apie viduryje esančią šokėją, improvizuojančią
įvairius judesius).
Kai kurios „rytelio” sutartinės, labiau žinomos kaip
vien dainuojamos, galėjo būti ir šokamos. Pavyzdžiui,
„rytelio” sutartinei „Obelyt graželyt” (SIS 536) yra arti
mi šoktinių sutartinių skyriuje patalpinti variantai „Obelyt
gražulyt" (SIS 1656-1659). Kitos „rytelio” sutartinės „Mano vainikas, judabra” (SIS 539), „Mano vainikėlis
sunkiai pelnytas” (SIS 540) - savo tematika artimos
vainikų arba fantų išpirkimo žaidimams „Jaščeras” ir
„Snaudalė”. Beje, ir B. Buračas pamini, kad mergai
tės rytagonėse šokusios ne tik „Čiutytę”, bet ir „Snau
dalę”, „Piršlelį”.44 Visi paminėti šokiai yra piršlybų te
matikos („Čiutytė” užrašyta ir kaip vestuvinis šokis),45
o „Snaudalė” ir „Piršlelis” yra labiau žinomi kaip ad
vento piršlybų pobūdžio žaidimai.
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Piršlybų tema taip pat būdinga paruginėms sutarti
nėms („Linksta lūžta berželis”, SIS 519-525, „Kad pri
sėdo kuoselių”, SIS 522-524) - pagal poetinį tekstą jos
artimos tiek piršlybų (vestuvių), tiek advento sutartinėms.
Tokia vestuvinė tematika per Sekmines ryškiausia
rytelninkų pamėgtame žaidime „Vestuves kelti”. Insce
nizuojant vestuves buvo išrenkama jaunųjų pora, mer
gaitės pasipuošdavo pamergių vainikais (tik juos dabin
davo ne šilkiniais kasnykais, o padarytais iš beržo šake
lių), buvo atliekamos visos kupiškėnų vestuvių apeigos
(tik juokaujant), - ir marti šokdinama, irjaunieji suguldo
mi „klėtyje” - iš medžių šakų padarytoje palapinėje.46
Gali būti, kad būtent su vestuvių inscenizavimu rei
kėtų sieti Rytų ir Pietryčių Lietuvos persirengėlius ir jų
šokius Sekminių pasilinksminimų metu. Piemenys per
sirengdavo „pilvūzais”, „didžgalviais”, „meškomis”,
„busilais” ir kt. Šokantieji „pilvūzus” paslėpdavo vei
dus, prisirišdavo didžiulius pilvus (pagalvę ar ką kita),
kad vienas antrą vos pasiekdavo ir, susikabinę po du,
šokdavo polką. „Didžgalvis" užsidėdavo ant galvos rėtį
ir taip apmuturiuodavo galvą, kad likdavo tik rankos ir
kojos. Panašiai apsitaisydavo ir vaizduojantieji meš
kas, gerves, velnius ir kt.47
Duomenys apie Sekminių persirengėlius užfiksuoti
arti Gudijos esančioje Lietuvos dalyje, o Gudijoje, kaip
ir Rusijoje, persirenginėjimo paprotys vasaros ciklo metu
buvo labai paplitęs (vad. „rusaliji”), turėjo aiškią magi
nę paskirtį (vaisingumo skatinimas). Naudojamos kau
kės labai primena Užgavėnių karnavalą, taip pat turi pro
tėvių kulto požymių.48 Skirtingai nei Lietuvoje, Gudijoje
ir Rusijoje protėvių kultas pavasario ir vasaros šventėse
buvo daug ryškesnis, todėl persirengėlių pasirodymas
šiose šventėse labai logiškas. Matyt Lietuvos pakrašty
je persirenginėjimo paprotys per Sekmines bus atsira
dęs dėl kaimyninių kraštų įtakos. Jam, greičiausiai, bu
vo suteikiama kita prasmė, nes lietuvių Sekminių persirengėliai atrodė labiau juokingi nei grėsmingi ir buvo
panašūs į jumoristinius vestuvių persirengėlius.
Dar kartą sugrįšime prie minties, kad per lietu
vių Sekmines labai ryški vestuvinė tematika. A. J. Grei
mo manymu, vestuvių inscenizacijos per Sekmines,
rytagonių papročiai su būdingu vainikų pynimu pratę
sia Velykų lalavimus, o kartu ir merginų iniciaciją. Ši
apeiga apima gan platų periodą - A. J. Greimo žodžiais
tariant, „prasidėjęs Jurginėse, o gal net ir anksčiau, ir
nusitęsęs iki Joninių, šis pavasarinis merginų „apmar
tavimas” sudaro ištisą apeigų ciklą”.49 Kita vertus, šiuo
se papročiuose atsispindi ir kosminių gamtos vedybų
tema. Šis motyvas ypač išryškėja Kupolės periodu. Su
siedamas žmonių tikėjimus, kad saulė šoka Velykų ry
tą ir antrąkart - laikotarpiu tarp Joninių ir Petrinių bei
po to vykstantį saulės „apsigręžimą”, A. J. Greimas pir
majame šokyje (per Velykas) įžvelgia vestuvinį Saulės
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- jaunamartės - šokį, o antrąjį šokančios Saulės pasi
rodymą laiko kita martavimo faze - pirmagimio krikš
tynomis ir moteriško „stono” pasikeitimu.50 Saulės šo
kis vėlgi žmonių buvo įsivaizduojamas rato formos: šo
kanti saulė būna... apsupta spalvotų vainikų, kurie
apie saulę sukasi, bėga”.51 Beje, etimologiniai tyrinėji
mai taip pat atskleidžia ryšį, netgi visuotinai paplitusį,
tarp „saulės” ir „šokio ratu” reikšmių. Etimologai pa
teikia net dvidešimt du įvairių indoeuropiečių kalbų pa
vyzdžius, įrodančius „šokti, greitai judėti (ratu)” ir
„skaidriai spindėti, šviesti, mirgėti” sąsają.52
Tikėjimas, kad saulė Joninių (rečiau Petrinių, Vely
kų) rytą šoka, populiaresnis Lietuvos rytų areale. Kupolių, kaip ir kitų vasaros ciklo švenčių, šokių taip pat
užrašyta daugiausia tame plote.
Pagal šio regiono duomenis galima teigti, kad se
niau Kupolės šventė nebuvo suvokiama kaip vienadie
nė, o kaip ilgesnį laiką trunkantis periodas. Kai kuriose
vietovėse (Adutiškis, Tverečius, Daugėliškis, Mielagė
nai) kupoliomis buvo vadinami sambariai.53 M. Strijkov
skis XVI a. teigė, kad Kupolę lietuviai šventę ilgą laiką, o
ypač gegužės 25 d. ir birželio 25 d.54 - tad sambariai
įėję į tą laikotarpį. Savo ruožtu, kupolinės buvo dainuo
jamos ir per Petrines, o apie Liškiavą kupolinėmis die
nomis buvo vadinamas visas laikotarpis tarp Joninių ir
Petrinių.55 Etnochoreografinė medžiaga taip pat rodo,
kad Kupolių šventė siejasi ne tik su Petrinėmis, Sekmi
nėmis, bet ir su Jurginėmis, Velykomis. Visas šias šven
tes vienija jaunimo pasišokimo paprotys, choreografijai
būdingi tie patys vaisingumą skatinantys judesiai - su
kimasis už parankių, šokinėjimas aukštyn, plojimas ran
komis, o svarbiausia - ratas apie išskirtinį objektą.
Kupolės šventėje dažniausiai minimas laužas arba
kartis su degančia stebule. Tokio pobūdžio yra ir vienas
iš įdomesnių žaidimų „Ryla rala”, XIX a. aprašytas A. Becembergerio.56 Jį žaisdavo vien merginos prie papuoš
tos gėlėmis ir saugojamos visą naktį nuo vaikinų kar
ties (pavykus išsaugoti, gėlės įgaudavo magiškų savy
bių). Žaidimo metu kiekviena mergina paeiliui tapdavo
„marčia” ir stodavo rato vidurin.
Merginos šokdavo ir kupolines sutartines, tačiau
tik vienos jų šiek tiek apibūdinta choreografija: „Dvi
mergaitės susikabinę šoka: pirma pora dainavo I dalį,
antra pora - II dalį. Šios dainos pirmą punktą dainavo
eidami ženksniais, antrą punktą dainavo sukdamos”.57
Galima spėti, kad ši sutartinė buvo šokama būdingu
keturinėms būdu - pora prieš porą.
Priešpriešinis judėjimas pastebimas ir L. A. Juce
vičiaus aprašytoje apeigoje „Vainikų pintuvės”, vyku
sioje savaitę po šv. Petro: supynę berželių ar liepų vir
šūnes, pro tokius... improvizuotus vartus iš abiejų pu
sių eina poromis mergaitės ir vaikinai, o kai susitinka,
bučiuojasi ir dainuoja:

Blagoslovyk, dievaiti,
Bernužį, mergaitę,
Kūmą, kūmaitę.58
Tokie priešpriešos šokio pavyzdžiai yra bene vie
ninteliai visoje vasaros choreografijoje. Šiaip joje vy
rauja ratas, su viduriu arba tuščiavidurės formos. Gu
dų etnochoreografijos tyrinėtoja J. M. Čiurko taip pat
pabrėžia, kad Kupalos rateliai (chorovodai), skirtingai
nei įvairesnės choreografijos pavasariniai chorovodai,
dažniausiai turėję rato, primenančio saulę, formą.59Šis
dėsningumas dar kartą primena vestuves, kadangi ir
vestuvinėje choreografijoje vyrauja ratas, o priešprie
šos šokiai sudaro tik labai mažą jos dalį.
Dažniausiai šokdavo tik merginos ar moterys, pritar
damos daina (tai mini ir senieji šaltiniai). Rečiau sukdavosi
mišrūs rateliai, kartais - poromis viena paskui kitą. Kai
kuriuose šokiuose šalia rato šokama ir „gyvatėlė”, „pyni
mo" figūra.60 Vyravo vaikščiojamasis žingsnis. Minimas
ir šokinėjimas aukštyn, o ypač šokinėjimas per laužus.
Tokie veiksmai švenčiant šią vasaros šventę būdingi
daugeliui tautų (beje, apie tai rašoma net Biblijoje, Se
najame Testamente). R Dundulienės teigimu, per laužą
šokinėdavo ne tik jaunimas, bet ir suaugusieji, tikėda
miesi pasisemti sveikatos, jėgų besiartinantiems sun
kiems vasaros darbams, taip pat norėdami pagerinti
javų, ypač linų, augimą.61 J. Balio duomenimis, kai ku
rie mokslininkai net latvių šventės pavadinimą „Lyguo”
siejo su reikšme „šokinėti”. R. Zienkievičius rašo, kad
XIX a. viduryje tuteišiai turėję paprotj per Kupalos šven
tę susiimti rankomis ir ritmingai pagal dainos taktą šo
kinėti iki visiško išsekimo.63 Tad galima teigti, kad verži
masis aukštyn, prasidėjęs per Užgavėnes („šokimas lenton”), tęsiamas per pavasario šventes (jo variantas supimasis), kulminaciją pasiekdavo Kupolės šventėje,
- tuomet, kai ir saulė pasiekdavo aukščiausią tašką.
Deja, dauguma Kupolės šventės šokių aprašyti ne
išsamiai, labai dažnai trūksta arba melodijų, arba tiks
laus judesių aprašymo. Kai kuriose melodijose ir poeti
niuose tekstuose pastebime vėlyvą ir individualią kūry
bą,64 kaip ir pavasario sutikimo choreografijoje. Taip pat
reikia suabejoti ir kai kurių aprašymų autentiškumu.65
(Bus daugiau)
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The ethnic choreography
of the summer cycle
Dalia URBANAVIČIENĖ

The features of the pre-Christian world outlook
and the connection with the ancient Baltic beliefs
and ritual magic are reflected in the choreography
of the summer cycle. In comparison with the winter
cycle, the choreography of the summer cycle has
little recording and little amount of the data; it is
scant in the choreographic variety and is influenced
by the late creations - perhaps, the rituals of the
summer cycle did not find deep expression in peo
ple’s consciousness. Contrary to the choreography
of the winter cycle, the choreography of the sum
mer cycle is more entire and has no signs indica
ting transformation. The part of the choreography
of the summer cycle which was related to the ritu
als having the influence upon the phenomena of
nature is especially integral. The ritual choreogra
phy of the summer cycle noting the events of hu
man life is more diverse and is equivalent to some
winter games. Everywhere, however, the ring is
prevalent, and in comparison with the choreogra
phy of ring dances the relation of the counter-cho
reography (symbolics of transformation) is very
minute. The meeting of spring, dances, ring dances,
games, some other ritual acts of Kupole and spring
festivals are discussed in the article in more detail.

Kalvarijos bažnyčios
šventoriaus vartai
Skirmantė SMILINGYTĖ

Kone kiekviena vietovė Lietuvoje turi savo įžymy
bę - gamtos išaugintą ar žmogaus sutvertą - akme
nį, medį, piliakalnį, pastatą, meno kūrinį ar pan. Visi
šie objektai yra tam tikros teritorijos dvasios epicen
trai. Jie atskiria vieną nuo kitos niveliuojančios urba
nizacijos paliestas žmonių gyvenvietes, suteikia ap
linkai savitumo, tampa jauku ir emblema keliauto
jams. Tačiau nevienodas tokių „deimančiukų“ spin
desys - vienų itin ryškus, kitų matinis, prislopintas.
Lietuvoje yra du miestai, turintys Kalvarijos var
dą: Žemaičių Kalvarija ir Kalvarija (Suvalkų). Kristaus
kančių kelią žyminčios koplytėlės - pagrindinė Že
maičių Kalvarijos dominantė.

Suvalkų Kalvarija kiek nepateisina savo pavadi
nimo - mieste nėra atskirai įrengtų Kristaus kelio
stočių, tačiau, nors ir ne tokio visuotinio pobūdžio,
miestelio dvasią atskleidžia šventoriaus vartai. Har
moningos architektonikos artimi neorenesansi
niams vartai yra trijų dalių - aprėmintos pusapskri
timių didžiosios ir dviejų šoninių arkų. Centrinę ar
ką puošia ir kartu sureikšmina abipus jos esantys
keturi dorėniniai piliastrai ir jų remiamas trikampis
frontonas, virš kurio - klūpančių angelų ir Kristaus
Karaliaus skulptūros. Simetriškoje vartų kompozici
joje akivaizdi vertikalioji ašis, išryškinta pagrindinės
vartų angos dvivėrių metalinių vartelių sujungimo ir

Kalvarijos bažnyčia.
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nutęsta į Kristaus skulptūrą. Kiekvienas vartų elementas tu
ri savo porininką kitoje ašies pusėje. Šoninių vartų aukštis
paklūsta horizontalei, brėžiamai per didžiosios arkos viršų.
Horizontaliai skaido vartus ir neplati dekoratyvinė mūro juos
ta, jungianti visas arkas. Beje, ši juosta, kaip ir kitos iškiles
nio reljefo vartų dalys - piliastrai, cokolinė dalis, karnyzai,
raktai virš arkų, frontono apvadas, deramai nudažyti tam
sesne nei vartų plokštumos pilka spalva.
Savo pavidalu vartai lyg ir atkartoja bažnyčios fasadą. Jie
pastatyti pagal P. Butrimo, geodezijos inžinieriaus, projektą,1
šiek tiek supaprastintą - nėra archivoltų, dviejų kraštinių pi
liastrų, švelniai nuožulnių šoninių stogelių. Be to, R Butrimo
brėžinyje angelai „priklaupę“ ne ant frontono, o ant šoninių
vartelių, virš kurių dabar yra dekoratyvinės vazos. P. Butrimo
projekte yra tik mūrinė vartų dalis. Meniški geležiniai varte
liai, gražiai įkomponuoti į vartų visumą, atrodo, dirbti Mari
jampolėje Jurkšų dirbtuvėje. Ten pat pagaminti ir vėliavų lai
kikliai, tapę puošniu, secesišku dekoro elementu.
Gana įdomi yra šių gražių vartų priešistorė. 1935 m. pra
džioje Kalvarijoje pradėjo klebonauti prelatas Mykolas Kru
pavičius. Iki tol jo biografija jau turėjo itin ryškių atžymų:
M. Krupavičius buvo dirbęs Lietuvos Taryboj, buvo Krikš
čionių demokratų partijos pirmininkas, valstybės žemės ūkio
ir turtų ministras. M. Krupavičius organizavo ir, būdamas

M. Menčinskas. Kristaus Karaliaus skulptūra.

M. Menčinsko Kalvarijos bažnyčios šventoriaus vartai.
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ministru, įgyvendino garsiąją Lietuvos žemės refor
mą, kai buvo apkarpytos dvarų valdos, dvarinin
kams paliekant po 80 ha žemės, o mažažemiai ir
bežemiai tapo ūkininkais. Reformos sėkmę užtikri
no kartu su žemės „parceliavimu“ vykdomų prie
monių visuma. Prelato iniciatyva per trejus metus
buvo įkurta 10 žemės ūkio mokyklų (tarp jų ir Že
mės ūkio akademija), beveik du šimtai pieninių, apie
pusšimtį perdirbimo bendrovių, įsteigtas Žemės
ūkio bankas, kreditais parėmęs ūkininkus, buvo lei
džiama ūkininkams skirtų leidinių ir t.t. Reforma -

tik nedidelė prelato veiklos dalis. Apskritai Mykolas
Krupavičius - plataus masto visuomenės veikėjas.
Jo biografas Petras Maldeikis rašė, kad prelatas bu
vo „kovotojas dėl lietuvybės, kunigas teologas, po
litikas, demokratijos gynėjas, reformininkas, rašy
tojas, intelektualas, žurnalistas - visose tose srity
se pasireikšdamas kaip stiprus asmuo“.2
Po 1926 m. perversmo šis neeilinis žmogus pasi
traukė iš politikos. 1927-1929 m. Prancūzijoje jis stu
dijavo sociologiją, ekonomiką, teisę ir žurnalistiką.
Grįžęs į Lietuvą, vyskupo A. Karoso pasiprašė kuk
lios vikaro vietos. Maždaug metus pavikaravęs, pa
kviestas profesoriauti į Vilkaviškio dvasinę seminari

ją. Po kelerių metų, t.y. 1933 m. prelatas M. Krupavi
čius paskirtas klebonu į Veiverius, iš kurių 1935 m.
pradžioje persikėlė į Kalvariją, palikdamas gražų pėd
saką ne tik parapijiečių širdyse, bet ir atnaujintoje
Veiverių bažnyčioje: ją padidino, išdažė, paaukštino
jos bokštą, sutvirtino lubas, sudėjo naujas grindis.
„Ūkininko“ korespondentas 1895 m. apie Kalva
rijos bažnyčią rašė: „Bažnytėlė teip prasta ir iš lauko,
ir iš vidurio teip apšiupėjus, kad teip prastai papuoš
tos bažnytėlės savo gyvasty da nebuvau matęs“.3
Praėjus keturiasdešimčiai metų (nors apgriauta per

M. Menčinskas. Angelų skulptūros.
Pirmąjį pasaulinį karą, bažnyčia ir buvo kiek pare
montuota), ne kas tepasikeitė: „Kun. Krupavičius pa
rapijos trobesius ir bažnyčią rado liūdnoj padėty. Jis
čia išklebonavo septynerius metus. Ir visą tą laiką
ėjo dideli remontai ir statybos“.4
Nuo XVIII amžiaus pabaigos visas miesto gyveni
mas vyko aplink bažnyčią, kur dabartinio šventoriaus
vietoje spietėsi parduotuvėlės. Po 1863 m. sukilimo
tos parduotuvėlės caro valdžios iš parapijos buvo kon
fiskuotos ir parduotos žydų prekybininkams. Iki mūsų
amžiaus IV dešimtmečio tos krautuvėlės gerokai ap
griuvo, be to, buvo ganėtinai netvarkingos. Tik atsikė
lęs į Kalvariją, kunigas ėmėsi kurti bažnyčios aplinką,
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formuoti šventorių. M. Krupavičius „išpirko bažnyčios
apylinkėje esančias lūšnas ir menkas krautuvėles ir,
jas nugriovęs, visą apylinkę išgražino, sukultūrino. Taip
parapiją jis padarė tarsi kokiu kultūriniu centru“.5Staty
bos ir sauskelių inspekcija 1935 m. liepos 24 d. patvir
tino aukščiau minėtą inž. R Butrimo vartų projektą, ant
kurio yra ir užsakovo - M. Krupavičiaus parašas.
1936 m. pavasarį šventorius intensyviai tvarkytas: iš
lyginti žemės nelygumai, aptvertas tvora.6 Gegužės
mėnesį šventoriaus vartai jau sumūryti, ir prelatas rū
pinosi juos papuošti skulptūromis. Gegužės 11 d.
M. Krupavičius rašė skulptoriui Matui Menčinskui:
„Gerbiamasai. Labai būt gerai, kad atvyktum šį ketvir
tadienį į Kalvariją vietoj apžiūrėti sutartam darbui są
lygas. Turint prieš akis vartus natūroje, lengviau bus
nustatyti statulų dydis ir tarpusavio proporcija. Be to
nustatysim statulų pavyzdžius ir joms postamentus.
Šie pastarieji ypač sudaro skubų klausimą, nes da
bar mūrininkai priėjo iki jų darymo“.7

Skulptorių M. Menčinską prelatas pasirinko ne
atsitiktinai. Jaunystėje menininkas, dirbdamas įvai
riose bažnytinių reikmenų dirbtuvėse ir savarankiš
kai, yra sukūręs bažnyčioms ne tik daug skulptūrų,
bet ir altorių, baldų ir, atrodo, paveikslų (deja, tie dar
bai paslėpti užmaršties).
Ketindamas tapti „nagingu“ skulptoriumi ir dėl to
beveik dešimtį metų klajojęs, mokęsis ir dirbęs Itali
joj, Ispanijoj ir Pietų Amerikos šalyse, 1934 m. vasa
rą Matas Menčinskas grįžo į Lietuvą. Į tėvynę grįžo
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jau susiformavusio meninio braižo skulptorius, ku
rio kūryba ryškiai išsiskyrė iš mūsų tuometinės skulp
tūros konteksto.
Nors ir išgarsėjęs Pietų Amerikoje kaip talentin
gas ir savitas skulptorius, nors jo darbų buvo Prado,
Buenos Airių, Rio de Žaneiro, Montevideo muziejuo
se ir galerijose, privačiose kolekcijose, namie Matas
Menčinskas pragyventi iš savo kūrinių negalėjo. Ne
trukus po to, kai parvyko į Kauną, Menčinskas įsi
darbino Vilijampolės Vaikelio Jėzaus draugijos amatų
mokykloje. Taip pat ėmėsi ne tik savarankiškos ori
ginaliosios kūrybos, bet ir užsakymų bažnyčioms.
1934 m. lapkritį Kauno Šv. Trejybės bažnyčios šven
toriuje buvo pastatytas jo sukurtas jubiliejinis pamin
klas: švč. Kristaus Širdies skulptūra prie betoninio
kryžiaus (paminklas šiandien tebestovi Kauno kuni
gų seminarijos kiemelyje). Tuometinėje spaudoje pa
sirodė įvairių straipsnių, žinučių, kuriose M. Menčins
kas apibūdinamas kaip bažnytinių skulptūrų meist
ras. Be kita ko buvo rašoma, kad „jei šis jaunas dai
lininkas pasirinktų savo specialybe išimtinai bažny
tinę dailę, tai mūsų brangios Lietuvos bažnyčios grei
tai pasipuoštų tikrojo bažnytinio meno kūriniais“.8

Turbūt būdamas panašios nuomonės, prelatas
Mykolas Krupavičius ir užsakė Kalvarijos šventoriaus
vartų skulptūras sukurti Matui Menčinskui. Reikia pa
stebėti, kad Menčinsko dukters Gražinos išsaugoti
keli prelato laiškai skulptoriui - nedažnas Lietuvoje
bažnytinės dailės užsakovo, dvasininko meninių nuo
statų, skonio ir pageidavimų liudijimas. Štai 1936 m.
rugsėjo 26 d. Mykolas Krupavičius rašė skulptoriui:
„Gerbiamasis. Lauksiu ir 9 spalių d. Nors būt geriau
prieš 4 spalių. Nes 4 spalių turim atlaidus. Bet jei

negalima, bus gerai ir taip. Žadėjai man Tamsta at
siųsti angelų paišintus. Jų negavau ir, turbūt negau
siu. Jūsų atsiųstam man projekte angelai su labai
trumpais, lyg žvirblių, sparnais. Jie man negražūs.
Duokit sparnus ilgus, imponuojančius ir sujungtus
su korpusu, kad negalima būtų nudaužyt. Pavyzdžiui
prie šito pridedu paveikslėlį. Jūsų kūriniai neturi būti
jų kopija. Jūsų kūrybai palieku laisvę. Man rūpi tuo
tarpu tik sparnų forma. Kada atvažiuosit j Kalvariją
su statulomis, praneškit man iš anksto, kad namie
būčiau. Tepadeda Jums Dievas.“
Menčinskas atsižvelgė j užsakovo nurodymus angelai turi ilgus sparnus. Atidžiau įsižiūrėjus į angelų.veidus, matyti Mato Menčinsko mediniams bius
tams - „galvoms“ - giminingi somatiniai bruožai: to
li viena nuo kitos gilios akys, ties žandikauliais kiek
praplatėjęs veido ovalas, kietai sučiauptos lūpos. Klū
pančių angelų judesiai ekspresyvūs. Jie profiliu ir kiek
skirtingais rakursais atsigręžę j savo adoracijos ob
jektą - Kristų, pagrindinę skulptūrinės vartų grupės
figūrą. Tematiškai tarpusavyje susietos skulptūros sa
vo masteliais ir kompozicija (jos išdėstytos vartus
gaubiančiu ir arkoms antrinančiu puslankiu) gerai
dera su vartų architektūra. Ansamblį vainikuojanti
Kristaus skulptūra tarytum iliustruoja paties Kristaus
žodžius: „Aš esu vartai“, raginančius įžengti į sakra
linę erdvę. Įdomios yra šios statulos ikonografinės
prasmės. Vartų Kristus Karalius - valdovas (su karū
na), vyriausiasis kunigas (su kapa), o ant krūtinės
sukryžiuotos rankos galėtų būti užuomina į švč. Jė
zaus Širdies ikonografinį tipą. Nežinia, ar tokios iko
nografinės programos pageidavo prelatas, artai bu
vo jo aprobuotas skulptoriaus pasiūlymas, kurio me
niniam sprendimui itin pritiko kunigiškos kapos silu
etas, sunkios ir sodrios klostės, suteikiančios figūrai
iškilmingumo ir monumentalumo. Pati skulptūra su
balansuota, frontali. Dėmesį patraukia individualizuo
tas Kristaus veidas, nors šiaip jau individualizacija
nelabai būdinga Mato Menčinsko skulptūroms. Su
raukta kakta rodo Kristaus didybę ir sukauptumą.
Didelės, kiek išplėstos akys smelkia rūstoku, į erdvę
nukreiptu žvilgsniu. Tai garsiausių skulptoriaus dar
bų išraiškingumo priminimas. Apskritai ši Kristaus
skulptūra labai primena neišlikusią ir tą patį mėne
sį9Vilijampolės Vaikelio Jėzaus Draugijos kiemelyje
pastatytą Kristaus Karaliaus skulptūrą. Galbūt dėl to
ir M. Krupavičius nuogąstavo, kad Kalvarijos vartų
centrinė skulptūra nebūtų tiražuojama.
Betoninės vartų skulptūros nepriskirtinos Mato
Menčinsko kūrinių „aukso fondui“. Tačiau jos yra įsi
dėmėtinos, nes turi skulptoriaus darbams būdingos
ekspresijos, perteikiamos judesiais, pozomis iršviesokaitos žaismu. Pagaliau tai vienas iš nedaugelio

išlikusių kūrinių skulptoriaus, kurio gimimo šimtme
tis minėtas pernai.
Kalvarijos bažnyčios šventoriaus vartai reikšmin
gi ir tuo, kad juose jau šešiasdešimt metų glūdi žy
mių Lietuvos žmonių - prelato Mykolo Krupavičiaus
ir skulptoriaus Mato Menčinsko - įdėtas darbas ir
energija, taip pat geodezijos specialisto Petro Butri
mo, karo topografijos skyriuje tvarkiusio precizinę
niveliaciją ir trianguliaciją, puikūs architektūriniai su
gebėjimai. Vartai puošia ne tik šventorių, bet yra svar
bus pagrindinės miesto gatvės ir aikštės akcentas.
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tas.-193411 15, Nr. 261.
9. Lietuviško bažnytinio meno kūrinio šventinimas // Lie
tuvos aidas. - 1936 10 24, Nr. 489.
V. BALČYČIO nuotraukos. Fot. 1996 m.

The churchyard gate
of the Kalvarija church
Skirmantė SMILINGYTĖ
The small town of Kalvarija in Suvalkija is fa
mous for its church and churchyard arranged
carefully by the priest Mykolas Krupavičius in the
4,hdecade of this century. Krupavičius invited the
engineer Butrimas in order to construct the gate
of the churchyard. He also gave the order for
the sculptures of the gate to be created to the
talented sculptor Matas Menčinskas. The style
of the gate is close to the neo-renaissance style
and it is decorated by the sculptures of Christ
the King and angels on their knees.
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Peizažas nebesančiųjų atminimui. 1983, Kryžiokų k.

Skiriu Norberto Vėliaus atminimui. 1997-ieji. Algimantas Kunčius

BAIGIAMASIS ŽODIS

= KEPURIŲ KELIONĖMS =
Rūta GUZEVIČIŪTĖ

Nuo seno žmogus siekė organizuoti pasaulį
pagal tam tikrus dėsnius. Gamtos chaosui prie
šindamas savo susikurtą tvarkingą kosmosą, gau
sybėje kultūrų ir istorinių variantų jis pasiekė vie
ną rezultatą - Pasaulio medį. Šio „medžio“ struk
tūra remiasi universaliomis priešpriešomis, tarnau
jančiomis pagrindiniams vertikaliems ir horizon
taliems pasaulio parametrams nustatyti. Taigi pa
saulio sukūrimas - tai palaipsnis įvedimas esmi
nių binarinių semantinių opozicijų (viršus-apačia,
dangus-žemė ir t.t.), kurios atitinka svarbiausias
visatos zonas - viršutinę (dangaus karalystė), viduriniąją (žemė), apatinę (požemių karalystė). Tas
zonas atitinka ir trys žmogaus kūno dalys: galva,
torsas ir kojos (1, 398).
Tokį Pasaulio me
dį nuo seno įasme
nino genčių vadai,
kurių valdžia simbo
lizavo teisingai orga
nizuotą ir tokiu būdu
apsaugomą kosmo
są. Vadas buvo šio
kosmoso ašis ir cen
tras. Valdžios simbo
liai reiškė genčių ir
kosmoso struktūrų
sąjungos tapatumą
(2, 28). Bene raiš
kiausias valdžios
simbolis buvo gal
vos danga, kuri ir sa
vo struktūra, ir sim
boliais yra autono
miškas „pasaulio
medis“, tik ant galSakų vado kulachas, įkūnijantis Pa°

išaugintas, t.y.
viršuie“ — dangaus
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saulinį medį (pažįstamas mums baslyko pavidalu)//AKHLueB K. A., HcKyc-

CTB0 caK0B ceMupenba // CKB03b
M., 1986. —
C. 65.

BeKa. —

karalystėje“. Šios galvos dangos pavyzdį aptinka
me II a. pab. - I a. pradžioje pr. Kr. senovės indųiranėnų-sakų (dauguma skitų nuo Kaspijos jūros
vadinosi dajais; gentys, gyvenusios labiau į rytus
- sakais) genties vado palaidojime (2, 25). Aštuo
niolikos dvidešimt penkerių metų jaunuolis priklau
sė karių raitelių luomui, iš kurių tarpo buvo renka
mi vadai. Ant galvos jis turėjo aukštą kūgio pavi
dalo kalpoką kulachąsu „liežuviu“, dengiančiu kak
lą, ir antskruosčiais. Bendras galvos dangos pavi
dalas primena bašlyką (žiūr. Bašlykas // Liaudies
kultūra. - 1995. - Nr. 2. - P. 45). Tačiau sudėtinga
simbolinė kompozicija, prisodrinta zoomorfinių ir
kitų atvaizdų, nurodo ne tik funkcionalią, bet ir ri
tualinę kulacho paskirtį. Kulachas ornamentuotas

Kirgize iš Didžiosios Or
dos Pasaulio medį prime
nančia galvos danga //
TpaflnųMOHHaa OAe>KAa
HapoflOB CpeflHeM A3hm
m Ka3axcTaHa.

1989. - P mc . 33.

-

M .,

Turkiškas nuotakos sodas // Mrozowska A., Majda T Rysunki otematyce tureckiej z kolekcji Krola Stanistawa
Augusta w bibliotekie universytetskiej w
Warszawie. - Warszawa, 1978.

trimis vertikaliais regist
rais - žiediniais frizais.
Apatinį frizą sudaro diademinė plokštė su auga
liniu ornamentu (žiedla
piais ir pumpurais). Aukš
čiau prisiūti liūtų ir tigrų
galvų atvaizdai. Dar aukš
čiau - „aukso kalnų“ fri
zas. Ant kalnų - medžiai
su paukščiais ant viršū
nių. Prie kiekvieno me
džio kamieno - kalnų ožių
figūros. Diametraliai prie
šinguose šio frizo taškuo
se - porinės sparnuotų
tigrų figūros.
Trys vertikalūs kom
pozicijos registrai laips
niškai vaizduoja apačio
Nuotakos „sodas“ - ne kas kita kaip tas pats
Kupiškio kraičvežiai kūginėmis kepurėmis su
je besparnius, viršuje - Pasaulio medis, ir savo pavidalu, ir funkcija. Aukš- „sodu“ ant galvos. 1934. //Juodakis V. Balys Buratupėnų k., Kupiškis. 1934. //Juodakis V. Balys Bučas.-V ., 1971.- II. 137.
sparnuotus žvėris; kalno račas. - V , 1971. - II. 144.
viršūnei atliepia apačia;
medžio šakoms - šaknys; ir kartu vyksmas vyksta zaciją: požeminį, žemės ir dangišką apvalios ar
nenutrūkstamu ratu. Kompozicijos organizacija ho kvadratinės (pagal pasaulio puses) formos pasaulį.
rizontalioje plokštumoje (4 žirgai, 4 strėlės, 4 spar Taigi kompozicija reiškė sakišką Pasaulio medžio
nai ir t.t.) simbolizavo vertikalią
koncepciją atspindinčią kosir horizontalią kosmoso organimogramą (2, 28).

Pabaigtuvių vainiko nešėja. XIX a.
// Gloger Z. Encyklopedia staropolska. - Warszawa, 1985. - T. II. - R 31.

Kazimieras Palaimintasis kunigaikščio karūna.
1520.//Adomonis T., Čerbulėnas K. Lietuvos TSR
dailės ir architektūros istorija.- V , 1987.-T. I. —II. 5.

Jaunoji vestuvine karūna. XX a.pr. //
Gloger Z. Encyklopedia staropolska. Warszawa, 1985. - T. I II.- R 85.
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Kaip teigė L. A. Jucevičius: „Vaini
kas ir Lietuvoje yra laikomas nemirtin
gumo simboliu, sielos ir gyvųjų ryšio
su mirusiais simboliu“ (4, 240). Pago
nybės laikais aukojimui skirti žmonės
pagal ritualą būdavo apvainikuojami
(5, 254). Analogiškas paprotys prasi
smelkė ir į XVI a.: kai kuriuose Vokieti
jos sąjungos kraštuose nuteistus mirti
vainikuodavo rožių ar miško žibuoklių
vainikais (5, 258).
Pasaulio medyje požemių karalys
tės sferai priklauso apatinė zona, o
vainikas šiuo atveju atlieka savotiško
inversoriaus vaidmenį, kai pasaulis
Polesės karkasiniai vainikai. XX a. // 3THorpa<t)isi Benapyci.
„apsiverčia“ šaknimis į viršų, o kas gy
M ihck, 1 9 8 9 .- C . 125.
va, tampa negyva. Jis galėtų būti ir
autonominiu apatinės „pasaulio
medžio“ zonos ir apatinio kūgio fri
zo panaudojimo pavyzdžiu, diademine kondensacija įvairių Pasaulio
medžio savybių lakonizuotu pavida
lu. Juolab kad ryšys su mirusiųjų
pasauliu anaiptol ne vienintelė vai
niko
ženklinę funkcija. Jo semanti
Lyvių vestuvinis vai
nikas. XIX a. vid. // klcnis diapazonas labai platus: nuo ne
TopnKO-3THorpac()M4eKuršo vestuvinis vainikas. XIX a. vid. // Mctokaltybės
ženklo iki triumfuojančio
ckmm a m ac npn6a/ipnKo-3THorpa<t>nMecKHM amac npn6anTMKn.
tm k u . Oflexfla. - Pura,
jo
pašlovinimo.
Ofle>Kfla. - Pura, 1986. - C. 77.
1986. - C. 76.
M. Bielskio kronikoje minima, kad
per šventes pagal seną paprotį Žy
Ši galvos danga labai artima vėlesniems gal gimantas I noriau vaikštinėdavo su rožių vainiku
vos apdangalų tipams, nešiotiems m. e. pirmai nei su kepure. Tačiau monarcho svarbiausia gal
vos danga, jo valdžios simbolis, be abejo, buvo
siais amžiais tarp sakų, juedžų, sarmatų.
Kokį poveikį senovės baltų pasaulėžiūrai turėjo karūna. Kazimiero Jogailaičio, karūnuoto Vilniuje
jų rytiniai kaimynai skitai, nėra aišku, tačiau išryš Didžiuoju Lietuvos Kunigaikščiu, karūna buvo pa
puošta perlais ir brangakmeniais (6, 87). Nepaly
kėjo ... kad baltų ir kitų, pirmiausia senovės oriento, tautų pasaulio modeliai yra panašūs (geografi ginti kuklesnes, bet vis dėlto karūnas užsidėdavo
ne savo priešpriešų orientacija, vertikalios ir hori ir kaimo merginos vestuvių proga. Ši dorybės vai
zontalios projekcijos tam tikru atitikimu)“ (3, 216), nikavimo priemonė, pagaminta iš paauksuotų po
kad tai „tradicinė, dar istorijos priešaušryje susi pierėlių bei įvairių blizgučių, imitavo aukštesniųjų
formavusi bendra pasaulėžiūra“ (3, 212) ir „ k a d sluoksnių prabangos ir valdžios simbolį, o kita ver
v i s a s e n o v ė s b a l t ų k u l t ū r a s u s i  tus - galėjo būti archajiškos Pasaulio medžio trak
tuotės atspindžiu, tarsi kelis kartus atsispindėju
klostė pagal pasaulio modelio
siu liaudies sąmonėje: kaip gausybės, skalsos žen
p r i n c i p ą “ (išretinta N. Vėliaus; 3, 198).
Remiantis šiuo fundamentaliu teiginiu nesunku klas, kaip valdžios simbolis, kaip į reliktinę formą
atrasti vietą ir archajiškiausioms pas mus nešio suprojektuotas dorybės ženklas. Nuotakos karū
toms galvos dangoms, vadinamoms vainikais ar nos archajiškumą ženklina ir paprotys po ja įdėti
ba karūnomis. Tai kiek supaprastintas Pasaulio me savotišką auką: duonos, cukraus, pinigų (6, 84).
Dar archajiškesnis reliktas, artimesnis Pasaulio
džio atspindys labiausiai gerbtinoje „dangiškoje“
medžio
kūgio pavidalui - pabaigtuvių vainikas, išgalvos sferoje.
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šlėkta, miestiečiai, o vėliau ir kaimiečiai pa
laipsniui rūtą ėmė keisti rozmarinu, o vėliau mirta (6,432). Vien rūtomis nuotakos vainike
anaiptol nebuvo pasitenkinama: „... ant gal
vos turėjo rūtų vainiką ir gražų kasnyką arba
platų spindintį galioną, apsagstytą su plačiais
kaspinais, kurių galai ant pečių tinteliojo“ (7,
86). L. Golenbiovskis rašė, kad dirbtinių gė
lių vainikus žiemą mėgo ukrainiečių ir lietu
vių merginos, kurios prie gėlių pridėdavo kiek
galima daugiau blizgučių ir įvairiaspalvių kas
pinų (5, 33). Beje, kaspinas - tai savotiškas
spindulys, bet kartu ir šliužo ženklas, ir ry
šys, saitas su anapusiu pasauliu. Tad pats
vainikas buvo gyvenimo pradžios ir pabaigos
simbolis. Tai buvo ir merginos seksualinio pa
Kupiškio apylinkių karūnėlė // Lietuvių liaudies menas. Drabužiai.
-V ., 1974.-11.3,4.
trauklumo, jos gėrybių apvainikavimo žen
klas, skirtas visiems, bet iš jos atimamas kar
tu su laisvės praradimu. Nuotakos vainikas
pintas iš prinokusių rink
- paskutinysis vainikas, derėjęs nešioti mer
tinių varpų, kaip ištisų
ginai. Sekantis moters gyvenimo etapas - tai
žemdirbio metų triūso
uždengta, apmuturiuota galva (žiūr. Turba
apvainikavimas ir der
nas // Liaudies kultūra. - 1995. - Nr. 3. - P
liaus simbolis. Į šį vaini
40). Pridengtais plaukais naudojosi kaip
ką, be lauko gėlių, kaip
„drausminančia“ priemone. Jau nuo seniau
sodų derliaus simbolis
sių laikų plaukams buvo priskiriama ypatin
būdavo įpinama raudo
ga magiška galia, susieta su stipriu jiems pri
nų obuolių ir, kaip miš
skiriamu seksualiniu poveikiu. Ištekėjusiai
kų derliaus duoklė - laz
Ragotinė su povo plunksnomis ir gė
dynų kekių. Kai kuriose lėmis - tai taip pat savotiška Pasaulio me moteriai paprotys ir įstatymas griežtai drau
apylinkėse dar pridėda džio kosmograma, kur kvadratinė plokš dė demonstruoti plaukus, „šviesti plaukais“
- tai 4 pasaulio kraštai (šiaurė(8,80). Tokį aktą priskirdavo aplinkiniams ga
vo avižų ir miežių varpų, tuma
pietūs-rytai-vakarai), plunksnos - užuo
putino kekių, o kartais mina j paukščius, gėlės - flora. // Sevve- linčiam pakenkti raganavimui, nors realiai bai
ant vainiko viršūnės pa ryn T. Stroj Krakowiakow w schodnich // mintasi ne ko kito, o seksualinės laisvės pa
Atlas polskich strojdw ludowych. sireiškimų. Juk ilgi plaukai tiesiogiai simboli
talpindavo kviečių ban Wrodaw, 1960. - Rys. 36.
zavo laisvą žmogų: vergams, nusikaltėliams,
delę ar meduolį. Žodžiu,
kareiviams galvos buvo skutamos, šiuo ak
šis vainikas atspindėjo
neatsiejamus žmogaus ir gamtos saitus (6, 31) ir tu pabrėžiant, kad iš žmogaus atimamas akivaiz
taip pat buvo kiek supaprastinto pavidalo savotiš džiausias jo laisvės simbolis.
ka kosmograma.
Per du europietiškos kultūros tūkstantmečius
Tiek savo forma, tiek simboline prasme šiaudi išeiti už namų slenksčio, į gatvę, niekuo nepa
niai kūgiai kepurės primena kupiškėnų vestuvių dengta galva laikyta nepadoriu elgesiu ir mote
kraitvežių galvos dangą. Čia aptinkame ir nuosta rims, ir vyrams. Moteriai ši kontrolė buvo griež
bų „sodą“ nuotakos seklyčioje, dėl kurio pavidalo tesnė: ji neturėjo teisės rodytis žmonėms vien
ir „turinio“ nekyla abejonių - tai viena Pasaulio me plaukė ir namuose. Realiai tik po Antrojo pasauli
džio interpretacijų.
nio karo ilgai trukusi inercija, varžanti individo lais
Kukliausias, bet, kita vertus, labiausiai pašlovin vę, buvo nugalėta. Nuo žmogaus priklausė - dė
tas vainiko pavidalas - rūtų vainikėlis. Rūta ilgą lai tis skrybėlę (ne dėl funkcionalaus poreikio, bet iš
ką tarp kitos žalumos buvo privilegijuota dėl to, tradicinės priedermės) ar apsieiti be jos; dengti
kad net po sniegu ištisą žiemą išlaikė puikią žalią galvą ar išdidžiai pasauliui demonstruoti laisvo
spalvą - gyvosios gamtos simbolį. Tačiau veikiai žmogaus simbolį - plaukus.
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Concluding remarks on

„Caps travellings..."
Rūta GUZEVIČIŪTĖ
The World Tree is an orderly arranged cos
mic system created by man. As a symbol, in
exceptional cases, it may have been worn on
one’s head as a head-dress. Thus, the so-cal
led kulach worn by the leaders of scythian tri
bes has reached us in the shape of bashlyk, or
shlyk. During different periods of time among
different nations the notion of the World Tree
was reflected by its own cosmogramme. In Lit
huania, as early as the turn of this century relic
head-dresses worn at very important festivals
were discovered. They are wreaths that used
to be worn during the final works while gathe
ring in the harvest, also hats of the carries of
the bride’s dowrie’s at weddings. The simpli
fied variant of the World Tree may be recogni
zed in the crown on ruler’s head denoting the
power and the head-dress on bride’s head de
noting the honesty.
The wreath is like a form embodying the lo
wer part of the World Tree that is closely related
to the durative process in life (the shape of the
round) as well as the netherworld.
Over two millenia of our European culture
the head-dress except its functional destination
also had a more important meaning - the sym
bolic meaning. The social position, sex and fa
mily state of the wearier was demonstrated by
it. After the Second World War when lots of „ta
boo", duties and prejudices were neglected the
personality through his emancipation could be
free and independent to solve whether to cover
his head or not.
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Pastaba prie straipsnių:
Laurinkienė N. Laumės likimas ir
Razauskas D. Liaudies kultūra //
Liaudies kultūra. - 1996. - Nr. 5. - P. 7-19
Vengdamas pernelyg išsiplėsti bei nukrypti per
toli į šalį, straipsnyje „Liaudies kultūra“ apėjau vie
ną įdomią ir šiaip jau gana reikšmingą su liaudies
kultūra susijusią temą. Tačiau atsitiktinio sutapimo
dėka - arba lemties valia - šalia atsidūrė Nijolės Lau
rinkienės straipsnis „Laumės likimas“, iš esmės nag
rinėjantis tą pačią mano apeitąją temą. Belieka tad
„sudurti galus“, t.y. atskleisti giluminius abiejuose
straipsniuose gvildenamų dalykų ryšius ir šitaip iš
pildyti atsitiktinio sutapimo užuomina išreikštą lem
ties valią.
Perkūno pirtis
Minėtame savo straipsnyje mėginau parodyti, jog
kultūra (lot. cultūra), kaip ir kultas (lot. cultus), tiek

etimologiškai, tiek semantiškai (būtent kaip religi
nis „kultas“ ar apeigos) syja su javų kūlimu kluone
(lat. kuls ‘kluonas’ < kult ‘kulti’), jaujoje ar pirtyje.
Savo ruožtu jam - kaip sėklos iš-valymui iš varpų
bei pelų - simboliškai prilygsta žmonių perimasis
pirtyje - kaip apsi-valymas nuo nešvarumų, o dva
siniame ar, tarkim, „ezoteriniame“ lygmeny - ir žmo
gaus sielos išsivadavimas - kaip jos nuskaistinimas,
t.y. ap(si)valymas nuo „žemiškumo“ apnašų (plg.
čia ir s k a i s t y k I o s įvaizdį). Kad pirtis senovėje
kartu buvo ir šventykla, straipsnyje cituoti autoriai
nepalieka jokių abejonių. Negana to, bendrašakniais
su liet. pirtis bei perti prūsų kalbos žodžiais pirjin

(vns. gal.) beiperdni vadinta net ir k r i k š č i o n i ų
bažnyčia, jau nė nekalbant apie veiksmažodžio
krikštyti reikšmę ‘3. mušti, p e r t i kailį’ (LKŽ V I500)
bei apskritai šventinti reikšmę ‘8. mušti, p e r t i ,
pliekti’ (LKŽ XV 507) ir pan. Tačiau straipsnyje liko
neužsiminta apie tai, kas gi, t.y. koks „mitinis per
sonažas“, taip sakant, yra tasai „pirties krikštytojas“
ar „šventintojas“.
Kaip tik čia prisimintinas Perkūnas. Mat, kaip pa
žymi Perkūno vardo etimologijai skirtame savo
straipsnyje Nijolė Laurinkienė, jau „E. Fraenkelis tei
gia, kad žodžio perkūnas etimologija galėtų būti sie
jama su perti ‘mušti’. Panašios nuomonės laikosi
M. Vasrneris apie rusųPerun kilmę. /.../ R Skardžius
mano, kad Perkūnas veikiausiai yra sudarytas su
priesaga -ūna- iš išplėstinės šaknies *per-k- ir iš
pradžios reiškęs ‘mušėją, griaudėją’“, būtent perė
ją, pėriką. Iš tikrųjų „visa Perkūno veiklos esmė, jo
funkcija nusakoma žodžiais mušti, perti, trenkti ir
pan. /.../ Visi čia suminėti Perkūno veiksmus apibū
dinantys sinoniminiai veiksmažodžiai /.../ atskleidžia
jj kaip periantįjį /.../. Tad žodžiu perti ir jo sinonimais
nusakoma Perkūno veikla“ (I; 16,17). Čia pat auto
rė atkreipia dėmesį j LKŽ duodamus tokią Perkūno
vardo etimologiją patvirtinančius pavyzdžius, tarp
jų j veiksmažodžiopert/ reikšmę ‘4. trenkti (apie pe r 
k ūną , žaibą)’ (LKŽ IX 858) bei j paties daiktavar
džio perkūnas vartojimo pavyzdį „ P e r k ū n a s
p ė r ė “ (LKŽ IX 833). O tokiu atveju visai supranta
ma bus irtai, kad Lietuvoje „audra su perkūnija kar
tais buvo vadinama p i r t i m i. Tai rodo, kad pirtis
ir perkūnija su audra laikyti giminingais reiškiniais
/.../. Perkūnas/.../buvo vyriausias p i r t i n i n k a s
‘Dangaus pirtyje’“ (3; 192). Taigi vargu ar begalima
abejoti, jog būtent Perkūnas ir yra tasai „dangiška
sis (pa)šventintojas“, vadovaujantis pirtyje („skais
tykloje“) atliekamoms apsivalymo apeigoms.
Grįžtant prie perti sinonimo kulti, reikia turėti gal
voje ir tai, kad pirties sinonimas yra lat. kuls ‘kluo
nas’, irtai, kad prūsų perdni ar pirjin ‘bažnyčia’, pa
sak mano straipsnyje cituoto V. Mažiulio, visų pir
ma reiškė būtent ‘k ū l i m ą ’ (žr. taip pat: 2; 40). Be
to, Perkūno „vardas įvairiose kalbose buvo sieja
mas su didelio medžio, visų pirma, ąžuolo pavadi
nimu (pvz., lot. quercus<*perkuus), taip pat su žo
džiais, žyminčiais akmenis arba uolas (pvz., het.perunaš ‘uola’). Dėl akmenų plg. 'Perkūno kulkas’ lat
vių (bei lietuvių - D. R.) sakmėse“ (2; 39). Plg. ir liet.
Perkūno a k m u o = Perkūno k u l k a ‘a) toks se
noviškas akmeninis kirvis, b) kaukaspenis’ (LKŽ IX
834), taip pat perkūnijos a k m e n ė l i s bei per-

kūn k u l k ė (LKŽ IX 835). Matome neabejotiną (Per

kūno) „akmens“ ir „kulkos“ tapatumą. Perkūnkulkei skirtame savo straipsnyje Nijolė Laurinkienė net
apibendrina, jog „Perkūno ginklo ir apskritai griaus
tinio samprata glaudžiai siejasi su akmenimis. /.../
Taigi nėra abejonės, kad Perkūno ginklas buvo ak
meninis“ (4; 23, 24). O kadangi tas ginklas šiuo at
veju yra perkūnkulkė, t.y. Perkūno k u l k a , laikas
atkreipti dėmesį ir j patį žodj kulka. Šis žodis šiaip
jau vedamas iš vidurio vokiečių kalbos kūle ‘rutu
lys’ (5; 248), tačiau yra pagrindo jį sieti ir tiesiog su
liet. kulti. Tokį pagrindą visų pirma suteikia liet. kūlis
(kūlys) ‘a k m u o ’ (LKŽ VI 836), kurį V. Mažiulis kil
dina kaip tik iš kulti ir aiškina kaip „tai, kas kalantis,
mušantis“ (6; 301). Savo ruožtu dėmesio vertas ir
liet. 3 kūlė ‘I. medinis įrankis kalti; tvoklė’ bei '6. sto
ru galu lazda; kuoka, vėzdas’ (LKŽ VI 825), V. Ma
žiulio trumpai drūtai verčiamas vėlgi atitinkamu vo
kišku žodžiu Keule ‘vėzdas, lazda, kuoka’ ir kildina
mas taip pat iš liet. kulti (6; 300). Juolab kad liet. /
kūlė yra ne kas kita kaip ‘I. javų kūlimas; kūlimo me
tas, 2. kuliamieji javai; tam tikras kuliamų javų kie
kis, vienas pirties uždžiovimas’ bei tiesiog '3. muši
mas’ (LKŽ VI 824, 825). Galimybę liet. kulka sieti
tiesiog su kulti patvirtina dargi liet. 4 kūlė ‘k u l k a ’
(LKŽ VI 826). Kita vertus, liet. 3 kūlė, kaip matėme,
yra m e d i n i s vėzdas ar kuoka - plg. liet. kuoka ir
lat. koks („kuoks“) ‘m e d i s ’ (7; 413). Čia kaip tik
sugrįžtame prie su Perkūnu siejamo „didelio me
džio“ ar „ąžuolo“. Dėl sąvokų „medis“ ar „ąžuolas“
ir „kuoka, vėzdas“ sąsajų, be minėtų lat. koks ‘me
dis’ ir liet. kuoka, dar plg. rusųdub ‘ąžuolas’ \xdubi
na ‘kuoka, vėzdas’ (8; 547). O kuoka ar vėzdas, kaip
žinia, - irgi vienas iš pagrindinių Griausmavaldžio
įrankių. Taigi Perkūnas, be tiesioginio etimologinio
savo vardo ryšio su perti, labai glaudžiai susijęs ir
su veiksmažodžiu kulti bei jo vediniais. Užtat Per
kūną galima būtų pavadinti ne tik „Pėriku“, bet ir
„Kūliku“, taigi „kūlės“, o kartu ir „kultūros dievu“.
Kalbant apie vidinę arba dvasinę kultūrą, ku
rios esmė, pasak mano straipsnyje cituoto C. G.
Jungo, - sąmoningumo, sąmonės ugdymas, atsižvelgtinas ir žaibo kaip dvasinio ar sąmonės n uš v i t i m o simbolis. Plg. šia prasme veiksmažo
džio žiebti reikšmių ‘I. degti, kurti (ugnį, žiburį,
š v i e s ą)‘ bei ‘2. kirsti, mušti’ (DLKŽ 963) santy
kį, iš kurio aiškėja Perkūno „mušimo“, t.y. pirties
ar kūlės, dvasinė esmė. Taigi Perkūnas, kaip Dan
giškasis Teisėjas ar net Baudėjas, mušdamas, t.y.
perdamas ar kuldamas žmogų, jo sieloje „atskiria
grūdus nuo pelų“, kitaip sakant, praskerdžia sielą
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apniaukusius debesis ir išvaduoja iš jų lyg iš slibi
no ar vilko pilvo dvasinę Saulę, vidinį šviesos šalti
nį. Be įprastos, reikia turėti galvoje ir veiksmažo
džio skersti reikšmę ‘4. plėšti lukštą’ (LKŽXII 835),
esmiškai „pašalinti apvalkalus“. Prisiminkime
straipsnyje cituotą V. Toporovo tvirtinimą, jog „vi
sos senovės Indijos religinių pažiūrų sistemos tie
siog išimtinį dėmesį skyrė ‘apvalkalų’ pašalinimo
operacijoms, kuriomis žmoguje ir jo aplinkoje sie
kiama pašalinti viską, kas trukdo besąlygiškam ži
nojimui“. Įdomu, jog daugelyje mitologijų saulę
praryjantis vilkas (9) lietuvių kalboje vadinamas tos
pačios šaknies žodžiu, kaip ir ap-valkalas, būtent
veiksmažodžio vilkti šaknies; taip pat rusų kalboje
volk ‘vilkas’ siejamas su voločj ‘vilkti’ (5; 37). Dar
įdomiau, jog tos pačios šaknies žodis, pasirodo,
yra rus. oblako ‘d e b e s i s ’, kilęs iš *ob-volkh (10;
102, 105) = ap-valkas, kuris, beje, reiškia ir ‘2.
g r ū d o ž i e v ė ’ (LKŽ1279). Plg. dar ir vok. Wolke ‘debesis’. Taigi Perkūnas praplėšia dangiškąją
šviesą užstojusius „debesų apvalkalus“ = „sielossėklos pelus“ ir šitaip lemia žmogaus dvasinį nu
švitimą. Įsidėmėtina, jog visi minėti žodžiai galiau
siai kyla iš ide. šaknies *uel-, su kuria (ar bent jau
jai homonimiška) savo ruožtu susijęs ir pagrindi
nio Perkūno priešininko velnio pavadinimas (2;
504, 506,531). Tokioje atodairoje velnią galima lai
kyti tiesiog Saulę prarijusio vilko-debesies (11) ar
ba sielą-sėklą suvysčiusio apvalkalo, lukšto, pelo
personifikacija. Prisimintina ir straipsnyje paliesta
„ap(si)-valymo“ bei „nuo-valos“ (placentos) sąsa
ja, mat veiksmažodis valyti, šiaip ar taip, irgi kyla iš
tos pačios (ar bent jau homonimiškos) šaknies ide.
*uel-. Užtat velnią persekiojančio, mušančio, bau
džiančio Perkūno vaizdinys skirtingais lygiais ar at
žvilgiais mena ir debesis praskrodžiantj žaibą, ir iš
pelų iškulamą grūdą, ir pėrimąsi pirtyje, ir naujagi
mio „išlukštenimą“ iš nuovalos, apskritai gimimą,
ir - dvasine, vidine ar „ezoterine“ prasme - sielos
išsilaisvinimą, būtent Išsivadavimą, Nušvitimą ar
Nubudimą. Pagaliau juk bausti (baud-) lietuvių kal
boje yra vienos šaknies su budinti (5; 82). Taigi
Perkūno bausmė - pirtis, kūlė - iš esmės yra ne
kas kita kaip sąmonės žadinimas iš miego miglos
ar ‘ debesies’, sanskritiškai megha(s), graikiškai
omichlė - visi šie žodžiai irgi bendrašakniai (5; 50).
Kiek anksčiau jau užsiminus apie „Perkūno kul
ką“ kaukaspenį, atsižvelgtini šia proga ir tokie žo
džiai kaip liet. kaukas '5. kaukaspenis’ bei ‘3.
v e l n i a s ’ (LKŽ V 420) ir prūsų cawx (< *kaukas)
‘v e I n i a s’ (6; 148). Šiedu žodžiai savo ruožtu ky
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la iš „apvalkalą“ menančios ide. šaknies *keu-, ar
ba *kū-, ‘dengti(s) lenkiančiai’ arba 'lenkti(s) den
giančiai’, iš kurios dar radosi liet. kaukė, kaukolė,
taip pat kiaukutas ir kt. (6; 150). Velnią (kauką) mu
šančio, periančio, kulančio Perkūno archetipui tad
galima priskirti ir kaukės nuplėšimo, t.y. „de-maskavimo“ įvaizdį pačia plačiausia prasme. Be to, kau
kolę laikant kiaukutu, lukštu, smegenys savo ruož
tu prilygtų, tarkim, riešuto branduoliui (jos net iš
vaizda panašios į „graikišką riešutą“!) arba grūdui.
Kadangi būtent smegenys yra kūniškasis sąmonės
pamatas, „sąmonės vieta“ žmogaus kūne, tai čia
vėl nesunku įžvelgti tą pačią sielos ir jos apvalkalo
simboliką (plg. šia prasme tokį induistinį Išsivada
vimo įvaizdį kaip „išėjimas pro momenėlį“, t.y. pro
kaukolės angą viršugalvyje - skr. brahmarandhra‘Brahmano anga’). Reikia pridurti, jog tos pat šak
nies yra ir liet. kiautas ‘I. kevalas, lukštas, 2. grūdą,
sėklą dengiantis lukštas, 3. minkštakūnių gyvių kiau
kutas; kriauklė, 4. galvos kiaušas’ (LKŽ V 717), o
kartu, kaip kad jau minėjau savo straipsnyje, ir liet.
kūnas (5; 145,195) - tą patį semantinį santykį, pa
vyzdžiui, liudija ir rus. plotį ‘kūnas’ bei liet .pluta (10;
286). Pasitelkiant lietuvių kalbos giluminius sąskam
bius, galima tad būtų tarti, jog pirtyje Per-kūnas pe
ria kūną. Šia prasme Perkūno periamas, kulamas
velnias (kaukas) tiesiog mena žmogaus dvasios pa
stangas išsilaisvinti iš kūniškumo gniaužtų, iš ma
terializmo priespaudos ir „antrąsyk gimti“ - „iš mo
tinos mater-ijos“ į dvasinę tikrovę, dvasiniam gyve
nimui. Šiam šventam siekiui ir atstovauja Perkūno
pirtyje atliekamas pašventinimas ar iniciacija - Per
kūno „kultas“ arba „kultūra“ par excellence.
Laumės liaudis
Laikas pastebėti, jog ir laumės spenys yra tas
pats ‘kaukaspenis’, kaip ir laumės papas, laumės
pirštas bei pan. (LKŽ VII 190). Taigi iš tiesų galima
kalbėti apie tam tikrą laumės ir kauko (velnio) mitinį
tapatumą, priklausymą tai pačiai mitinei sričiai. Kaip
tik apie tai išsamiai ir kalbama minėtame Nijolės Lau
rinkienės straipsnyje „Laumės likimas“. „Šiame
straipsnyje į laumę /.../ pažvelgta kaip į mito apie
griaustinio dievą (laikomo pagrindiniu indoeuropie
čių mitu) heroję“. Kitaip sakant, rekonstruojamas
lietuviškas (baltiškas) „pagrindinio mito“ variantas,
kuriame Perkūnas savo žmoną Laumę už neištiki
mybę (ryšį su žmogumi arba v e l n i u ) nutremia
žemėn ir toliau bausdamas persekioja - muša, kula, peria. Autorės žodžiais, „Perkūnas tranko, muša

laumes, tą patvirtina ir ši sakmės nuotrupa: ‘Lau
mės naktimis ateina linų minti p i r t y s n a. Dabar
laumių nėra, bajas grausmas išmušė’“. Kita vertus,
laumė ir pati „skalbia, daužo k u l t u v e rūbus“.
Pavyzdžiui, laumės galva reiškia tiesiog ‘k u l t u 
v ė s atgarsis’ (LKŽ VII 190). Šiaip ar taip, laumės
nedviprasmiškai susijusios su pėrimu bei kūlimu.
Be to, „dažnai jos renkasi j a u j o s e , p i r t y s e ,
t.y. pastatuose, kurie yra ne gyvenamasis būstas, ir
ten vyksta k e i s t i , p a s l a p t i n g i d a l y k a i“,
regis, kaip tik menantys „misteriją“, pašventinimo
apeigas, iniciaciją, krikštą.
Čia reikia turėti galvoje maniškiame straipsnyje
trumpai aptartą iniciacijos kaip a n t r o j o
g i m i m o jvaizdj. Savo ruožtu „turime žinių, kad
žiloje senovėje lietuvės moterys g i m d y d a v o
p i r t y s e . /.../ P i r t y s e g i m d y d a v o ir lat
vės“ (12; 51). O laumė, be visa ko, yra ‘4. senųjų
prūsų g i m i m o deivė’ (LKŽ VI1190).
Pasak Nijolės Laurinkienės, iš tikrųjų „laumės,
gyvenančios žemėje, vaizduojamos kaip turinčios
vaikų“. Be to, ne tik pati Perkūno mušama laumė,
bet dažnai ir „laumės vaikai vaizduojami skriaudžia
mi, kenčiantys. Tasai vaikų b a u d ė j a s /.../ galė
jo būti laumės vyras Perkūnas“. O kadangi „buvo
tikima, jog laumės turėjo galios žmones stipriau
u ž m i g d y t i“ (13; 24), čia vėl galime įžvelgti baus
mės kaip budinimo dvasinę (ezoterinę, mistinę)
prasmę. Gal verta čia turėti galvoje ir lietuvių kal
bos žodžių gim-ti bei mig-ti šaknų priebalsių simet
riją, atskiru atveju galbūt liudijančių, jog išties „gim
ti reiškia migti dvasiniam gyvenimui“ (14; 81) ir ap
skritai, jog „siela, a p s i v i l k d a m a žemiškuoju
būties rūbu - k ū n u , įminga. Ją reikia žadinti“ (14;
73). Šis „žadinimas dvasiniam gyvenimui“ ir yra ini
ciacija, o „nubudimas dvasiniam gyvenimui“ savo
ruožtu - „antrasis gimimas“.
Šiaipjau tokios „budistinės“ sąsajos savaime itin
įdomios. Juolab kad kartais lietuvių „laumė yra va
dinama Mara vardu“ (13; 28), o budistų skr. Mara,
kaip žinia, yra Gautamo Budo pagrindinio gundy
tojo bei „migdytojo“ vardas - vardas niekatrosios
giminės, todėl juo vadinama mitinė būtybė gali bū
ti ir moteriškos lyties. Gal būtų net galima kalbėti
apie pagrindinį budizmo archetipą - nubudimą iš
„pasaulio sapno“ - kaip to paties indoeuropiečių
„pagrindinio mito“ atmainą, tačiau tokios galimybės
šįsyk smulkiau nenagrinėsime. Beje, laumė dar „yra
vadinama M arė " (13; 28), o vardas Marė yra vienas
iš būdingų Marijos vardo lietuviškų trumpinimų (15;
263). Taigi įmanomos sąsajos ir su pagrindiniu krikš

čioniškuoju - Kristaus kaip Dievo Sūnaus, gimusio
iš žemės moters, - archetipu, kuris šiaip jau tiesiog
nepriekaištingai įsitenka „pagrindinio mito“ rėmuo
se: Dievas siunčia („išvaro“) savo sūnų žemėn, kur
jį baudžia mirtimi (t.y. gim-imo kaip mieg-o priešy
be), tačiau miręs Dievo sūnus prisikelia naujam gy
venimui, „naujoje kokybėje“, taip sakant, ir sugrįž
ta pas Tėvą, t.y. į pirmapradę dvasinę būtį. Kažkas
panašaus nutinka ir Dzeuso (= Dievo) sūnui Dioni
sui, atstovaujančiam indoeuropiečių „pagrindiniam
mitui“ kaip vienas ryškiausių jo pavyzdžių.
Šiuo atveju ypatingo dėmesio vertas maniškia
me straipsnyje minėtas Dioniso epitetas gr. Dio
nysos ele u th e re y s , t.y. ‘l a i s v a s i s ’ arba
’i š s i l a i s v i n ę s ’ Dionisas. Šis Dioniso epite
tas, kaip ir graikų kalbos daiktavardis eleutheria
‘laisvė’ bei helenizmo epochoje su Dionisu tapa
tinto (16; 94) senovės lotynų dievo LJber vardas
kartu su bendriniu daiktavardžiu llbertas ‘laisvė’,
yra lietuvių kalbos žodžio liaudis (t.p. lat. Įaudis,
pr. ludis, rus. liūdi, vok. Leute, burgundų leudis ir
kt.), menančio indoeuropiečių laisvo žmogaus ins
titutą, etimologinis atitikmuo. Tai mums jau žino
ma. Žinoma ir tai, kad visi šie žodžiai remiasi indo
europietiška šaknimi *ieudh-, kurios pirminė reikš
mė buvo ‘augti’ (plg. gotų liudan ’augti’ bei kt.).
Todėl atkreiptinas dėmesys į Nijolės Laurinkienės
perpasakotą sakmę, kurioje laumei „gimė labai
gražus vaikelis /.../, toks gražus ir protingas, kad
visus stebino savo sumanumu. Be to, jis l a b a i
g r e i t a u g o, ne dienomis, o valandomis“. Be
je, ir pabrėžiamas naujagimio ypatingas protas, su
manumas šiaip jau yra vienas iš būdingų „kultūri
nio herojaus“, „Išvaduotojo“ ar „Dievo Sūnaus“ gi
mimo požymių įvairiose tradicijose. Vidine ar „ezo
terine“ prasme „Dievo Sūnus“ gimsta žmoguje,
krikšto metu (gyvavo pažiūra, jog ir Jėzus Dievo
Sūnumi tapo tik jo krikšto Jordano upėje metu, kai
jam ant galvos nutūpė Šventosios Dvasios balan
dis - beje, regis, kaip tik su Perkūnu susijęs paukš
tis lietuvių tradicijoje). Tai ir yra žmogaus dvasinis,
„antrasis gimimas“, kuris įgalina jį laisvei ir padaro
iš tikrųjų l a i s v u ž m o g u m i , t.y. „liaudimi“,
„liaudžiu“ ar „liūdžiu“. Žodžio liaudis sąsajose su
liūdėti tokiu atveju kaip tik atsispindėtų dvasią ža
dinanti „Perkūno bausmė“. Pagaliau visas šias pa
stabas vainikuoja tai, kad kalbininkų „laumė lygin
ta su gr. Eleutheros (= romėnų vegetacijos dievui
LJber /.../) ir su g i m i m o deive Eleuthyia /.../),
kurių vardai vedami iš ide. *leudh- ‘augti (didyn,
aukštyn)’, iš kurios taip pat kilęs lat. Įaudis (bei liet.
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liaudis - D. R.). Ide. *loudh-mė/ma > balt. *laumė,
*lauma“ (7; 509). Vadinasi, laumė yra ne kas kita

kaip mitinė „laisvo žmogaus“ ar „laisvų žmonių“ t.y. liaudies - gimdytoja, augintoja arba, apibendri
nus, tiesiog „laisvės motina“. (Čia, beje, savaime
peršasi ir „Laisvės statulų“, pavyzdžiui, Kaune bei
Rygoje atitinkama interpretacija. Taip pat gal prisi
mintina ir gana įtartina Teodoro Narbuto minima Lie
tuvos laisvės deivė Liethua, kurios vardas, jeigu jį
būtų galima ištaisyti į *Liaudva ar juolab *Liauda,
skambėtų visai įtikinamai, tačiau apie tai šįsyk ne
kalbėsime.)
Šiaip ar taip, pagrįstai galima kalbėti apie „pagrin
dinio mito“ lietuviškojo (baltiškojo) varianto rekonst
rukciją net ir kalbos lygyje, kartu rekonstruojant ir lo
tynų Lyberiui, trakų-graikų Dionisui bei pan. artimą
hipotetinę lietuvių (baltų) mitinę būtybę *Liaudį, Per
kūno ir Laumės sūnų, Perkūno baudžiamą (t.y. bu
dinamą), kenčiantį ir galiausiai išsilaisvinantį, Išsiva
duojantį (Nubundantį). Gal verta šia proga nebeži
nomos reikšmės žodį liauda ’?’, pvz., „Eik tu, liauda!“ (LKŽ VII 390) palyginti su (tos pat kilmės) žo
džiais lauma (LKŽ VI1189) = laumas ‘nerangus, ne
vykęs žmogus’, pvz., „Eik tu, laumai, greičiau dirb
ti!“ (LKŽ VI1190), o kartu ir su mažybiniais laumytis
(LKŽ VI1191) = laumukas ‘l a u m ė s v a i k a s ’ (LKŽ
VII 192). Būdinga tokiam mitiniam veikėjui ir „nevy
kėlio“, neišsitenkančiojo „normalaus žmogaus“ rė
muose, keistuolio, t r e n k t o j o padėtis.
Apibendrinant galima tvirtinti, jog „pagrindinį mi
tą“ įvairiais atžvilgiais atspindi ir pats žmogaus gi
mimas ar pribuvimas (plg. juolab tokį didžiai „per
kūnišką“ įvaizdį kaip Cezario pjūvis), taip pat nau
jagimio išsilupimas iš nuovalų, ir apsivalymas peri
antis pirtyje, ir dvasinis Nušvitimas bei galiausiai Iš
sivadavimas, ir, žinoma, grūdų kūlimas iš varpų bei
pelų - bendru atveju, būtent „liaudies kultūra“.
P S. Išties nuostabu, kad lemties valia šis pir
mykštis, archajiškas, žmogaus dvasiniam gyveni
mui lemiamas liaudies kultūros archetipas rekonst
ruojamas, t.y. atstatomas, „prikeliamas iš mirusių
jų“ kaip tik „Liaudies kultūroje“ - nelyginant tikroje
„kultūrinėje pirtyje“, - t.y. kaip tik savo vietoje.
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The destiny of Laumė
in folk culture
Dainius RAZAUSKAS
Owing to Nijolė Laurinkienė’s article entitled
„The destiny of Laumė“, the author renews and
extends some more of his ideas from his article in
„Folk culture“ (1996, No. 5).
It is shown that culture as „thrashing“ (lith. kū
limas, pėrimas) belongs to the semantic field of
the so-called main myth about Perkūnas (the Thun
der God). Even etymologically „Perkūnas“ is re
garded as a thrasher (lith. pėrikas).
The attention is paid to the word liaudis (Engl,
folk) which has close relationship with the word
laumė (whitch), the latter being the name of Per
kūnas’ wife. Above all, from certain indications the
possibility to reconstruct the hypothetical Lithua
nian (Baltic) mythic personage Liaudis (Liauda) as
the son of Perkūnas and Laumė who was equal to
Latin Lyber and Greek Dionysus Eleutereus may
be noticed. In such a way the notion of liaudies
kultūra (folk culture) discloses itself as a version
of the „main myth”, i.e. the thrashing of Liaudis
(giving the respective meaning to the journal ha
ving the same name).

PROFESORIAUS NORBERTO VĖLIAUS ATMINIMUI

Lemtingi susitikimai su žmogum,
kuris padėjo iš naujo atpažinti lietuvių dievus
„Pasistenkime, kad būtų smagu prisiminti
mirusius. Niekas noriai mintimis negrįžta prie
to, ko neįmanoma prisiminti be skausmo.“
(Seneka. Laiškai Lucilijui.
Šešiasdešimt trečias laiškas.)

Sunku susitaikyti su tuo, kad aš rašau prisimini
mus apie Norbertą. Juk, rodos, jis buvo toks jaunas,
toks skaidrus, visada pakilus, visai nesikeičiantis, vi
sais metais vėliau už mane baigęs Universitetą. Nie
kada jo nemačiau susikrimtusio, prislėgto. Negi jis
žinojo, kas yra savigrauža, ką reiškia prarasti viltį, pa
tirti neįveikiamą nerimą ar beprasmybės jausmą. To
li jis buvo nuo „šiuolaikinio“ madingo žmogaus, ku
ris plėšomas į dalis norų, aistrų, atsitiktinių proto idė
jų ir išorinių impulsų. Jam negrėsė šio amžiaus žmo
nių ligos - nei depresija, nei neurastenija. Turbūt jam
neteko ir smarkiai suklysti. Turėjo jis stiprių tradicijų
šaknis, o pats ėjo atsargiai, gerai apgalvojęs. Turėjo
aiškią gyvenimo kryptį, kuri buvo ir jo profesija, ir jo
tikybos išpažinimas. Lietuvių folkloras buvo jo šven
toji religija, kuria jis niekada nesuabejojo. Jai jis tar
navo visu kūnu ir siela.
Tačiau tai nebuvo fanatiko tikėjimas ir fanatiška re
ligija. Su nemaža distancija jis žiūrėjo į bandymus at
gaivinti pagoniškuosius tikėjimus ir ritualus. Visur ir
visad jam vadovavo blaivus sveikas protas, kvalifikuo
to tyrinėtojo nuojauta ir atidus svarstymas. Neblogai
nutuokdamas apie tą kultūros horizontą, kuriame eg
zistavo lietuvių tikėjimai, jis gerai suprato, kokias don
kichotiškas pastangas telkia baltų religijos gaivintojai.
Regėjo Norbertas jų naivokas iliuzijas, atsargiai
šalinosi nuo jų laikysenos, bet, gink Dieve, niekad iš
jų nesišaipė. Nebuvo jis ironikas. Bet, kita vertus, jis
per daug gerbė etnokultūrinę tradiciją irjai pasišven
tusius žmones, kad galėtų iš jų šaipytis. Atvirkščiai,
jis rėmė juos, konsultavo juos ir diskutavo. Brangino
jis ir pačią pastangą gaivinti etnines tradicijas. Tačiau

jam gaivinimas reiškė ne senųjų tikėjimų atstatymą,
bet jų formų ir verčių adaptavimą, pritaikymą šiuo
laikinei civilizacijai. Jis buvo gerai ištyrinėjęs, kaip
kadaise krikščionybė adaptavo pagonybę, sekė šiuo
laikines tradicijų adaptacijas meno kūryboje, - buvo
aišku, kad senieji tikėjimai gali egzistuoti tol, kol iš
lieka tradicinis gyvenimo būdas.
Pasakyti, kad Norbertas visą savo sąmoningą gy
venimą tyrinėjo folklorą - tai viską pasakyti, bet kar
tu ir nieko. Pirma, folkloras jam nebuvo tik akademi
nio tyrinėjimo dalykas. Jis jį gerbė ir rūpinosi juo, kaip
gerbia ir rūpinasi labai geri vaikai regėdami mirčiai
pasirengiantį tėvą. Folkloristas turi reikalą su nyks
tančiu tyrimų objektu. Vadinasi, ex professio jis suin
teresuotas užsiimti folkloro rinkimu ir saugojimu. Jam
aktualu išplėsti, praturtinti tyrimų bazę, atrasti neži
nomų šaltinių, užfiksuoti tuos šaltinius būsimiems ty
rinėjimams. Norberto užsiangažavimas buvo plates
nis, gilesnis ir atsakingesnis.
Jo energija, atkaklumas ir ištvermė, kurią jis yra
parodęs rinkdamas folklorą ir organizuodamas eks
pedicijas, smarkiai pranoksta akademinius interesus.
Jis regi nepraeinamą folkloro, kaip senosios lietuvių
kultūros dvasios, vertę, mėgina atskleisti jos univer
salią, bendražmogišką prasmę ir skatina jos adapta
cijas šiuolaikinėje kultūroje. Norbertas tikėjo ta ver
te, gerbėją, gyrė, brangino ir aukštino. Mylėjo žmo
nes, kurie kūrė ir išsaugojo šitą mūsų unikalų dvasios
turtą. Iš jų būrė savo artimųjų ratą. Toji dvasia su
telkdavo įvairių profesijų ir amžių žmones į garsią
sias ekspedicijas po Lietuvą, lietuvių salas Baltarusi
joje. Per tą dvasią Norbertas atpažindavo sau gimi
ningus asmenis, įtraukdavo juos į ekspedicijas ir ap
skritai į folklorinį tikėjimą. Šio tikėjimo žmonės bu
vo nebylūs suokalbininkai prieš oficialiąją „naujų tra
dicijų“ diegimo ir rusifikavimo politiką.
Kuo daugiau valdžia ėmė kliudyti tų ekspedicijų
organizavimui, tuo labiau stiprėjo opozicinės nuosta
tos, tuo labiau ryškėjo dvasinis bendrumas, saviškių
solidarumas.
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Bet Norbertas nebuvo maištininkas. Jis vengė rizi
kingų veiksmų. Nors, kita vertus, nelabai jų ir daryti
galėjo: lituanistų darbai paprastai buvo stebimi tarsi
pro padidinamąjį stiklą. Atsargumas ir apdairumas jam
padėjo išvairuoti savo folklorinius tyrinėjimus ir visą
etnokultūrinę veiklą be didelių praradimų. Galų gale
rizika ir nebuvo verta tų tyrinėjimų, kuriems jis buvo
pašventęs savo gyvenimą. Norbertas suprato savo uni
kalių darbų vertę ir žinojo, kad jų kol kas niekas kitas
be jo nepadarys. Folkloristų buvo, bet mitologas Lie
tuvoje jis buvo vienas. Daugeliui skaitytojų jis atrado
lietuvių mitologiją, pamokė mitologiškai skaityti žino
mą ir mažiau žinomą folklorą - dainas, stebuklines pa
sakas, užkalbėjimus...
Nuo empirinių folkloro tyrimų Norbertas ėjo prie
baltiškosios pasaulėžiūros atskleidimo. Tam reikėjo
gerokai peržengti įprastos folkloristikos metodus ir
teorinį akiratį. Teko atidžiau pastudijuoti istorikų, ar
cheologų, etnografų, lingvistų, kultūros istorikų, ant
ropologų, o ypač mitologų darbus. Vis dažniau Nor
bertas ėmė justi savo priartėjimus prie kultūros te
orijos, filosofijos.
Gerokai nustebau, kai vieną gražią dieną, po ilgo
kos nesimatymo pertraukos, Norbertas Vėlius apsi
lankė mano namuose, parodė neseniai iš spaudos iš
ėjusią „Senovės baltų pasaulėžiūrą“ ir paprašė ją parecenzuoti. Tai buvo gerokai netikėtas apsilankymas
ir dar netikėtesnis pageidavimas: „Kaip? Kodėl aš?
- pradėjau muistytis. - Juk čia reikalinga speciali mi
tologo kompetencija?!“ Bet Norbertas taip mikliai ir
energingai įtikinėjo, taip gyrė mano kažkokią publi
kaciją, kad aš gana greitai pasidaviau. O gal ir neno
rėjau spyriotis. Mat aš gerbiau Norbertą, smalsu bu
vo susipažinti su jo nauju beveik filosofiškai pavadintu
darbu. Net, prisipažinsiu, pajutau tam tikrą dėkingu
mą už jo parodytą pasitikėjimą.
Tačiau, davęs sutikimą, pradėjau gailėtis: ką aš pa
dariau! Norbertui tikriausiai reikėjo pagalbos. Bet,
matyt, ne profesinės. Juk tada jis būtų atnešęs savo
rankraštį. Jam buvo reikalinga recenzija viešajai opi
nijai įtakoti. O gal Instituto valdininkų ir knygos lei-.
dejų baimėms išblaškyti? (Tais laikais viešos nuomo
nės dažnai buvo reiškiamos ir tokiais tikslais.) Vadi
nasi, recenzija turėjo būti palanki, teigiama. Kaip aš
galėjau duoti sutikimą, neperskaitęs darbo? Žinojau,
kad Norbertas neatneš atsitiktinio rašinėlio. Bet vis
dėlto... taip neįsipareigojama.
Darbą skaičiau godžiai. Labai gerą įspūdį padarė
moderniškas mėginimas atkurti vientisą senovės lie
tuvių pasaulėvaizdį. Rinkdamas ir sintezuodamas
duomenis iš įvairių humanitarinių mokslų, jis monta
vo lyg ir žinomą, bet kartu dar neregėtą priešistorinę
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mitinio pasaulio sistemą. Fragmentiški ir, rodos, vi
sai atsitiktiniai tų mokslų duomenys įgijo naują pras
mę, lipo vieni prie kitų kaip sudaužyto puodo šukės.
Tada aš specialiai domėjausi semiotika, sistemų te
orija, - man atrodė, kad jis irgi eina su šita tyrinėji
mų banga. (Pats Norbertas nurodė, kad jis savo tyri
mui taikė tas priešpriešas, kurias V. Ivanovas ir V
Toporovas yra naudoję slavų kultūros aprašymui.) Ir
pasiekia to, ko kitais metodais iki tol niekam nepa
vyko padaryti. Aš džiaugiausi, kad Norbertas man pa
tikėjo knygos pristatymą ir supratau, kodėl patikėjo:
mudu, gana skirtingų profesinių interesų žmonės, ne
tikėtai atsidūrėme viename kelyje. Lietuvoje tais me
todais lyg ir niekas nesidomėjo. Tomo Venclovos įkur
tas mėgėjiškas semiotikų ratelis buvo sugriuvęs, se
miotikos paskaitų skaitymas Universitete, berods, ir
gi jau nutrauktas. Norberto knyga man buvo tiesiog
siurprizas. Mums nekliudė, kad į semiotiką žiūrėjo
me iš skirtingų pusių: jam - tyrimo priemonė, man tikslas. Abu džiaugėmės išsikristalizuojančiu baltiš
kuoju pasaulio vaizdu. Abu čia regėjome įspūdingą
baltistikos ir lituanistikos perspektyvą. Manėme, kad
ji patrauks filologų ir apskritai humanitarų dėmesį.
Deja, to neatsitiko. Sėkla krito į išdžiūvusią žemę. Be
ne po penkerių metų vėl teko semiotiką importuoti
iš Prancūzijos. Tik dabar pradeda užsimegzti siste
miniai lietuvių kultūros tyrinėjimai.
Recenzijoje aš negalėjau nuslėpti savo susižavėji
mo, bet ir nenorėjau apsimesti nepastebėjęs to, kas
gali sumažinti knygos įspūdį. Tada mane trikdė ir da
bar tebetrikdo Norberto pastangos prisegti mitologi
nį pasaulio medį prie Lietuvos geografinės erdvės,
plytinčios iš vakarų į rytus. Jo surinkti duomenys be
veik mistiškai įspūdingi, bet jų neina suvirškinti. Kiek
girdėjau, ne tik man. Gal dėl to ir liko šita knyga la
biausiai neįkandama.
Norbertas santūriai reagavo į recenziją. Net, at
rodo, jis ja gerokai nusivylė, tačiau buvo matyti, kad
jis stengiasi to neparodyti. Kartą jis net šiek tiek ak
centuodamas man prasitarė, kad turįs pasiūlymą ją
išversti į lenkų kalbą.
Galbūt tai vienintelis dalykas, dėl kurio mūsų po
žiūriai išsiskyrė.
Susipažinome mudu studijų metais. Ir tapome bi
čiuliais. Ne tokiais, kurie kasdien vienas kito slenks
čius mina (Norberto namuose aš net nesu buvęs), bet
tokiais, kurie visada džiaugiasi vienas kitą sutikęs, ku
rie domisi vienas kito buvimu, kurie laikas nuo laiko
vienas į kitą gali kreiptis pagalbos. Neatsimenu mūsų
pirmojo susitikimo, į kurį mus suvedė, berods, stu
dentų mokslinė draugija, tais laikais vadinta SMD.
Bet nė karto tarp mūsų nebuvo perbėgusi juoda katė.

Reikia pasakyti daugiau: susitikimai su Norbertu, po
kalbiai su juo visada palikdavo stebėtinai šviesų, ra
minantį įspūdį. Pajusdavai palengvėjimą, lyg būtum
išėjęs iš kokios šventos vietos.
Nedaug tokių žmonių yra tekę gyvenime sutikti.
O jų mirtis ypač skaudi. Jie nepasitraukia paprastai
iš pasaulio, bet nusineša svarią mūsų gyvenimo dalį.
Su jais mes patiriame savo pačių mirties kartėlį, ku
rio nėra kuo pašalinti.
Nors esu studijavęs lituanistiką ir turėjęs puikų
folkloro mokytoją prof. D. Sauką, niekada nesu gi
liau šios srities tyrinėjęs. Mane traukė kiti dalykai.
Tačiau dėl Norberto „kaltės“ aš visą gyvenimą ne
įstengiau nuo tos srities visai pabėgti. Tai buvo sa
votiškas likimas ar užmokestis už ilgametę bičiulys
tę. Jis nuolat mane įtraukdavo į visokias komisijas,
tarybas, konferencijas, diskusijas, ekspedicijas, skir
tas folkloro, tradicijų ar tiesiog etnokultūros daly
kams. Nepasakyčiau, kad aš jais bodėjausi, - senti
mentų savo etninei kultūrai niekada nebuvau pra
radęs, - daugiausia Norberto bičiuliški paraginimai
ir prašymai gaivino ir palaikė mano lituanistines as
piracijas ir kvalifikacijas.
Net tada, kai baigęs Vilniaus universitetą, atsidū
riau dzūkų krašte, nuošalioje Krikštonių vidurinėje
mokykloje, ir, rodos, visi ryšiai su Vilniumi nutrūko,
mane atsivijo Norberto laiškas, kuriuo jis prašė, pa
sitelkus į pagalbą Krikštonių miestelio garsenybę ku
nigą J. Reitelaitį, išsiaiškinti senąjį Ryliškių gyven
vietės pavadinimą. Ryliškių apylinkėse Norbertas rin
ko tautosaką savo diplominiam darbui ir bandė trum
pai aprašyti vietovės praeitį, tačiau senuosiuose že
mėlapiuose tokio pavadinimo surasti nepavyko.
Gavau malonią progą susipažinti su legendine as
menybe, - gyvu V. Mykolaičio-Putino romano pro
totipu, kunigu, istoriku, gydytoju, architektu, - ir su
žinoti visą minėtos gyvenvietės istoriją. Man užteko
to, kad anksčiau ši vieta vadinosi Savonys, tačiau ku
nigas mane apipylė gausybe informacijos, surinktos
iš metraščių, žmonių pasakojimų ir savo paties prisi
minimų. J. Reitelaičio ranka surašytą Ryliškių „isto
riją“ išsaugojau iki Nepriklausomybės atkūrimo ir
perdaviau tada įsteigtam jo memorialiniam muziejui.
Ypač įsiminė per didelius vargus suorganizuota eks
pedicija į Gervėčius. Tada aš jau dirbau Universiteto
Filosofijos katedroje ir rašiau disertaciją. Terminai
spaudė. Darbo buvo per akis. Gyvenau „Tauro“ ben
drabutyje, ir su Norbertu susitikdavome ypač dažnai:
bendrabučio valgykloje jis paprastai pietaudavo.
Sykį atėjo jis pas mane ir ėmė agituoti, kad prisi
dėčiau prie rengiamos ekspedicijos. Kalbėjo apie tai,
kokie biurokratiniai sunkumai jau įveikti, kaip būti

na surinkti visas pajėgas kompleksiniam lietuvių salų
tyrinėjimui Baltarusijoje.
Man buvo džiugu girdėti, kad surasta bendra kalba
su Baltarusijos Akademijos Menotyros, etnografijos
ir tautosakos institutu, kad galų gale nereiks važiuoti į
Gervėčius slaptomis (tos viltys, deja, greitai buvo iš
blaškytos), kad pavyko gauti leidimą didžiulei ekspe
dicijai organizuoti. Bet aš buvau įklimpęs į kitus dar
bus. Kokius šešerius metus su lituanistika beveik ne
beturėjau jokių reikalų. „Kokia prasmė man ten va
žiuoti?“ - klausiau Norbertą ir save patį. Nenorėjau
kategoriškai atsisakyti, bet negalėjau ir sutikti.
Tačiau Norbertas buvo neįveikiamas. Jis surengė
keletą tokių atakų, - ir aš kapituliavau. Jis pasiūlė
specialią tyrimų temą, kuri labiausiai atitiko mano
tuometinius interesus: „Etninės ir estetinės gervėtiškių pažiūros“. Ir, žinoma, „įrodė“, kad to darbo „nie
kas geriau už Krescencijų nepadarys“. Nežinau, kas
mane labiau paveikė: ar šitas „įrodymas“, ar nuošir
dus Norberto entuziazmas, kuris putodamas veržėsi
per kraštus, ar tiesiog tas šventas dalykas, nuo kurio
vis dėlto nenorėjau pasilikti nuošalyje.
Tai nebuvo pirmoji mano ekspedicija, bet man ji
buvo pati įspūdingiausia ir vertingiausia. Gailiuosi,
kad ji taip greitai praėjo ir neatsirado progų pratęsti
pradėtus tyrinėjimus. Esu dėkingas Norbertui, kad jis
palaužė mano inertiškumą ir kad aš susitikau su ma
žaraščiais ir beraščiais Gervėčių intelektualais. Išvyk
damas į ekspediciją, gana skeptiškai žiūrėjau į pasiū
lytą temą; sugrįžęs - ne kartą svarsčiau, kaip tokius
tyrinėjimus vertėtų toliau modifikuoti. Parengiau pub
likaciją. Tačiau ji, kaip ir visų kitų ekspedicijos daly
vių parašyti darbai, buvo padėta į archyvą: Baltarusi
jos valdžia ir jos slaptoji tarnyba išsigando to povei
kio, kurį galėjo padaryti gervėtiškiams susitikimai su
savo tautiečiais. Ji nutuokė, kad tai gali stiprinti Bal
tarusijos lietuvių kultūrinį atsparumą, jų priešinimą
si rusifikavimo politikai, kurią nuoširdžiai mūsų po
kalbiuose deklaravo vietinės baltarusių mokyklos di
rektorius: „Mes niekur nenueisime su baltarusių kal
ba. Visi išsilavinę žmonės tą supranta. Rusų kalba mokslo, politikos, viso viešo gyvenimo kalba, pasau
linė kalba. Ji priimta tarptautiniuose pasitarimuose,
kongresuose, Jungtinių tautų organizacijoje.“ Atseit,
ir jums, lietuviams, tą reikėtų galų gale suprasti.
Senajai gervėtiškių kartai to atsparumo užteko.
Net stebino jų tautinių kriterijų griežtumas ir ypatin
gas akcentavimas. Tačiau brangi jiems buvo morali
nė parama, sustiprinanti jų saugomų tradicijų svorį
jaunimo akyse. Didėjo viltys, kad bus sulaukta paramos
lietuvių kultūrai palaikyti, persekiojimams už lietuviš
kų laikraščių prenumeravimą sustabdyti. Nutautusi

49

baltarusių administracija to negalėjo pakęsti. Užte
ko jai pareikšti nepasitenkinimą, kad uolūs Lietuvos
biurokratai Gervėčių temą uždraustų. Prasidėjo per
sekiojimai ir įtarinėjimai visų tų, kurie savo iniciaty
va vyko į lietuvių „salas“ Baltarusijoje. Kultūrinė pa
rama savo tautiečiams (knygų, laikraščių, žurnalų ga
benimas, folklorinių ratelių organizavimas, kultūros
paveldo aprašinėjimas ir pan.) buvo interpretuojama
kaip „nacionalizmo“ kurstymas, o jaunosios kartos
bėgimas iš „kolchozų“ į Lietuvą (mokytis arba dirbti
į jos didžiuosius miestus) susietas su šia „kurstomą
ja“ veikla.
Šios peripetijos lėmė, kad 1970-1972 m. „Vilniaus
miesto kraštotyrininkų“ visuomeniniais pagrindais
parengta knyga išėjo tik 1989 metais, t.y. prasidedant
tautiniam atgimimui. Jos redaktorių kolegija: N. Vė
lius (pirmininkas), A. Jonaitytė, V. Merkys, V. Mi
lius, K. Račkauskas, A. Vidugiris.
Intensyviausias mūsų bendradarbiavimo etapas
tikriausiai buvo pirmieji Nepriklausomybės metai.
Mudviejų pastangas ypač suvienijo I pokarinio Lie
tuvos kultūros kongreso rengimas ir Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto atkūrimas. Abu šiuos procesus
mudu entuziastingai rėmėme ir pagal išgales prie jų
prisidėjome. Suvokėme, kad tai yra reikšmingiausi
mūsų kultūros atgimimo simptomai, savotiškos pir
mosios kregždės, skelbiančios pavasarį.
Mūsų senoji Alma mater pavydžiai žvelgė į atgy
jantį Kauno humanitarinio švietimo centrą. Mes pa
rėmėme Kauno intelektualų ir užsienio lietuvių ini
ciatyvą, paskui bendradarbiavome posėdžiaudami
Universiteto Senate, o Norbertas net ėmėsi vadovauti
Etnologijos katedrai, skaityti ten paskaitas.
Daugiausia prakaito išliejome, rengdamiesi kon
gresui. Abu turėjome pakankamai idealizmo, nai
vaus, donkichotiško. Tokių tada buvo nemaža. Ma
nėme, visų žmonių idėjos ir pastangos bus reikalin
gos, nes atsiveria galimybės patiems kurti savo vals
tybę. Diskusijos, pasitarimai, posėdžiai vyko beveik
kasdien. Kiek svarstymų organizuota, koncepcijų,
nuostatų, įstatymų projektų ir jų pataisų prirašyta,
sukritikuota ir vėl iš naujo rašyta! Skaičiuoti turbūt
reikėtų kilogramais. Tik dabar supratau, kiek tuš
čiai tada išeikvojome laiko ir popieriaus. Kam to rei
kėjo? Niekam. Tik buvo atliktas juokingas kongre
so ritualas. Ir tas pats per vidurį nutrauktas. Para
kas sudegė pasiruošimo stadijoje. A. Maceina tur
būt pasakytų: „Ko stebiesi? Lietuviai tokie žmonės.
Jie visada imasi didelių žygių. Bet nieko nebaigia.“
Bet tai nė kiek neguodžia.
Norbertas tikrai su manim nesutiktų. Man rodos,
jis buvo nepataisomas optimistas, giminingas tam fol
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klorui, kuriuo jis savotiškai tikėjo. Nebuvo Norber
tas koks senųjų baltų žynys ar daukantiško tipo ro
mantikas. Jis ne aštrino, o švelnino skirtumus tarp
baltų mitologijos ir krikščionybės. Tačiau jam artimes
nis pagoniškas giedrumas negu krikščioniškas tragiz
mas ir dramatizmas. Gal dėl to šiuo dramatišku lai
kotarpiu ir nepajėgė išgyventi. Moralinis klimatas jam
buvo per sunkus. Be to, jam teko daug dirbti, bepro
tiškai daug: institute, trijuose universitetuose, Moks
lo taryboje ir dar daug kur. Drįstu manyti, kad Nor
bertas buvo gerokai už mane praktiškesnis, bet apie
sveikatą, atrodo, negalvojo. Jis buvo visur, kur reikė
jo, kur jo laukė. Beveik vienu metu keliose vietose,
kaip tas graikų Pitagoras.
Ruošdamiesi Kultūros kongresams (pirmajam ir
antrajam), mes daug diskutavome; derinome požiū
rius rengdami įvairius tekstus. Norbertas buvo pui
kus diskusijų partneris. Nors kalbėdavo karštai, bet
tik tai, ką būdavo apgalvojęs. Jis neturėjo polinkio
dominuoti, grumtis už pergalę bet kokia kaina, slėgti
kito savo kompetencija, pajuokti partnerį, šaipytis iš
atsitiktinių apsirikimų, kibti prie žodžių. Stebėtinai
atidžiai jis įsiklausydavo į partnerio žodžius, kurie kar
tais net neatrodė verti didesnio dėmesio. Energingai,
bet visada labai taktiškai, neužgauliai reiškė savo abe
jones arba nesutikimą. Net į piktus, tiesiog užgaulius
šnekėjimus jis reaguodavo gana švelniai. Rodos, nie
kas jo nė neužgaudavo, neįžeisdavo. Nė karto savo
gyvenime aš nemačiau jo supykusio. Ir dabar galvo
ju: kažin ar jis mokėjo tai daryti. Jis ne tiek supykda
vo, kiek susijaudindavo, išblykšdavo, šiek tiek pasi
keisdavo kalbos tempas, - tai ir viskas. Grubiai jis
negalėjo atsakyti. Jam turėjo būti sunku šiame irzlia
me, vulgariame, įžūliame, ciniškame pasaulyje, kuris
neįstengė jo nei sužeisti, nei prie savęs pritaikyti. Ma
tyt, dėl to Norbertas ir išėjo, lyg pajutęs, kad per vė
lai, o gal ir per anksti jame atsiradęs.
Išėjo, palikdamas greta daugelio žymių darbų sa
vo didįjį veikalą - keturių tomų „Baltų religijos ir mi
tologijos šaltinius“, kuriuos dar negreitai, matyt, te
sugebėsime adekvačiai įvertinti ir dėl kurių jis turbūt
nusipelno būti pavadintas lietuviškuoju Homeru. Kas
galėtų sau pasistatyti geresnį paminklą?
Krescencijus STOŠKUS

In order to commemorate a year’s time of the
famous Lithuanian mythologist Norbertas Vėlius’
death, the philosopher Krescencijus Stoškus pub
lishes the recollections about him.

KNYGOS

Nepamirštamas palikimas
Prieš metus taip netikėtai, kaip perkūnija iš giedro
dangaus, visus pribloškė žinia - pasalūnė Mirtis išsi
vedė Anapilin pačiame jėgų žydėjime visų labai myli
mą baltų mitologijos tyrinėtoją profesorių habilituotą
daktarą Norbertą VĖLIŲ, savo darbais pagarsėjusį ne
tik Lietuvoje, bet ir visame mokslo pasaulyje. Ta pati,
jo gerai pažįstama senovės baltų mirties ir amžinybės
deivė Giltinė - Veliona, matyt, panoro jį turėti arčiau
savęs dar jauną, energingą, kupiną naujų idėjų, nuolat
skubantį galinėtis su Laiku, kad tik daugiau istorijon
nugrimzdusių paslapčių atskleidus, kad tik giliau stu
dijuojančiojo jaunimo širdyse įdiegus meilės lietuvių
etninei kultūrai, kad tik labiau išsiaiškinus baltiškosios
mąstysenos subtilią prasmę. Norbertas išskubėjo net
nespėjęs atsisveikinti. Išėjo iš savo šeimos, giminių,
draugų ir bendradarbių, iš nepaprastai gausaus savo
mokinių rato fiziniu kūnu, bet liko su visais mumis dva
sia, Lietuvai padovanotais darbais. Paliko nepaprastai
kruopščiai sukauptą milžinišką rankraštinį palikimą,
kurį negailestingasis Laikas pamažu privalės atiduoti
kaip didžiojo Tyrinėtojo palikimą dvasinio mūsų pro
tėvių pasaulio tyrinėtojams, visai savosios tautos kul
tūros šimtmetiniu lobynu besidominčiai visuomenei.
Be seniau Norberto Vėliaus parengtų ir skaityto
jų grobstyte išgrobstytų knygų „Mitinės lietuvių sak
mių būtybės“ (V, 1977), „Senovės baltų pasaulėžiū
ra“ (V, 1983), „Chtoniškasis lietuvių mitologijos pa
saulis“ (V, 1987), „Lietuvių mitologija -1 “ (V, 1995)
ir daugelio kitų darbų, štai jau laikome rankose Ve
lionio laikytą svarbiausiu savo mokslinės veiklos pa
minklu monumentalų veikalą - „BALTŲ RELIGI
JOS IR MITOLOGIJOS ŠALTINIUS - 1.“ Tiesa, kol
kas tik pirmutinį tomą. Tai tik maža N. Vėliaus su
manyto savo apimtimi ir moksline reikšme unikalaus
darbo - surankioti į vieną visumą ir paskelbti Lietu
vos skaitytojui (ir ne tik jam, nes šaltinių tekstai pa
teikiami pirmiausia originalo kalba, tik po to duoda
mas jų vertimas) visa, kas tik žodį kitą istorijos tėk
mėje yra parašęs apie mūsų protėvių religinius įsiti
kinimus, ritualus, papročius.
Kaip įžanginėse pastabose pažymi šį veikalą išlei
dusios Leidyklos tuometinis direktorius Zigmantas

BALTŲ RELIGIJOS
IR

MITOLOGIJOS
ŠALTINIAI
I

Pocius ir leidinį redagavusi Toleina Daržinskaitė, lei
dykloje yra likę „dar trys, vos pradėti redaguoti to
mai, apimantys lietuvių mitologijos ir religijos šalti
nius iki XVIII amžiaus pabaigos. Suprasdama šio vei
kalo vertę baltų kultūrai, leidykla yra pasiryžusi dar
bo nenutraukti - turimus šaltinius tvarkyti ir išleisti
kaip svarbų mūsų dvasinio gyvenimo paveldą“. Tai
gražus įsipareigojimas, ir lietuvių etninės kultūros ger
bėjai jo tikrai nepamirš!
Šiame numatomo išleisti keturtomio pirmajame
tome, kaip sakoma jo anotacijoje, „surinkti šaltiniai
(dažniausiai jų ištraukos) apie baltų garbintus dievus
ir mitines būtybes, kulto apeigas, tikėjimus, papro
čius, burtus bei prietarus, padavimai apie baltų genčių
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kilmę. I tomas apima laikotarpį nuo V a. prieš Kristų
iki XV a. pabaigos. Tai ištraukos iš senųjų kronikų,
kelionių aprašymų, istorijos veikalų, pasaulietinių ir
konfesinių administracinių raštų, sutarčių ir teisynų
ir pan.“
Veikalą sudaro N. Vėliaus parašyta Pratarmė ir
platus (p. 22-49) mokslinis įvadinis jo straipsnis lie
tuvių, anglų ir vokiečių kalbomis „Baltų religijos ir
mitologijos šaltinių pobūdis“. Straipsnis iliustruoja
mas iš kitų leidinių pasiskolintais trimis žemėlapiais
- baltų genčių gyventoji teritorija V a. pr. Kr. ir IXXII a. po Kr., taip pat baltų kilmės hidronimijos pa
plitimas Europoje.
Iš viso šiame Šaltinių tome skelbiama 86 pozicijos
aukščiau minėtų šimtmečių istorinių šaltinių. Prie
kiekvienos šių pozicijų nurodoma istorikai, kalbinin
kai, kurie šiuos šaltinius yra suradę, dedami jų ko
mentarai. Visą šio tomo medžiagą yra vertę net 20
vertėjų. Prie kiekvieno publikuojamo šaltinio nurodo
ma jo parašymo ar pirmo paskelbimo metai, trumpai
apibūdinamajame esanti mitologinė informacija. Šal
tiniai grupuojami amžiais pagal baltų gentis (prūsus,
lietuvius, latvius). Veikalas baigiamas Astos Pažūsytės ir Jadvygos Misiūnienės sudarytais priedais: san
trumpų, šaltinių ir literatūros sąrašu (p. 618-657), mitologemų (p. 658-680), krikščioniškų terminų (p. 681—
687), tautų ir genčių (p. 688-691), vietovardžių (p.
692-705) ir asmenvardžių (p. 706-738) rodyklėmis.
Leidiniui būdinga tai, kad, be išsamių žinių apie
kiekvieno publikuojamojo šaltinio autorių (jo biog
rafija, raštai, pateikiamų faktų gavimo šaltiniai), is
torikai dar trumpai anotuoja viso šaltinio turinį, ap
taria, kas ir kada juo yra pasinaudoję savo darbuose
(santrumpa nurodoma į pridedamos literatūros są
rašą). Daugeliui didesnės apimties pozicijų yra nuo
rodos į literatūrą apie šį šaltinį. Pažymėta, iš kurios
paminėtų šaltinio publikacijų duodamas lietuviška
sis vertimas. Po bendrojo apibūdinimo prie kiekvie
no šaltinio eina veikalo sudarytojo N. Vėliaus to šal
tinio įvertinimas reikšmingumo baltų religijai ir mi
tologijai požiūriu. Čia mokslininkas išryškina apta
riamojo šaltinio svarbiausius teiginius, jų sąsają su ki
tų to amžiaus ar vėlesnių autorių pateikiamomis ana
logiškomis žiniomis. Kartais mėgina hipotetiškai nu
statyti, kas yra išprovokavęs panašias žinias šaltinio
autorių pateikti. N. Vėlius kiekvienos publikuojamų
pozicijų teiginius kritiškai įvertina, palygindamas su
tuo klausimu rašiusiais ar tuo šaltiniu pasirėmusiais
lietuvių ir kitų tautų istorikais, mitologijos bei papro
čių tyrinėtojais.
Veikalo pratarmėje, motyvuodamas skelbiamų šal
tinių publikavimo svarbą, autorius teigia: „Religija ir
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mitologija apėmė visas archajinio žmogaus gyvenimo
sritis, stimuliavo jo veiklą, lėmė elgseną ir pažinimą.
Tai buvo ir priemonė pažinti pasaulį, ir apibendrin
tas to pažinimo rezultatas. Visa senoji kultūra, kurią
mes vadiname liaudies tradicine arba etnine, forma
vosi veikiama religijos bei mitologijos, o nemaža jos
dalis tiesiog buvo sakralinė, išreiškė religinį žmonių
nusiteikimą, mitinę jų pasaulėjautą ir pasaulėžiūrą.
Jeigu religiją ir mitologiją, vaizdžiai kalbėdami, galė
tume pavadinti bendruomenės siela, tai etninę kul
tūrą - veidrodžiu, kuriame toji siela atsispindi“ (p.
7) . N. Vėlius pabrėžia, kad „parenkant šaltinius va
dovautasi platesniu požiūriu į mitologiją... Į ją žiūri
ma kaip į mitinę kolektyvo pasaulėjautą ir pasaulė
žiūrą, kuri, keičiantis visuomenės santvarkai, liaudies
sąmonėje iš dalies išlieka iki pat naujausių laikų“ (p.
8) . Svarbiausiu savo uždaviniu veikalo sudarytojas
matė reikalą patenkinti šiuolaikinės moderniosios ly
ginamosios mitologijos poreikį gilesniam indoeuro
piečių mitologijos supratimui, išvesti į mokslinę are
ną naujoviškai interpretuojamą baltų mitologiją, ku
ri indoeuropiečių mitologijoje užima ypatingą vietą
savo archajiškumu. O, pasak autoriaus, baltų mitolo
gijos ištirtumo lygis „atsilieka nuo išaugusių visuo
menės poreikių ir dabartinių mitologijos mokslo rei
kalavimų daugiausia todėl, kad trūksta šaltinių, jie
sunkiai prieinami, menkai ištirti“ (p. 8).
Mitologija - tai ne vien pasakojimas apie dievus.
Praplėtus pačią mitologijos sampratą, lengviau miti
nės sąmonės liekanų pastebėti netgi visiškai netoli
moje mūsų krašto gyventojų buityje, santykiuose, auk
lėjimo sistemoje, darbo, kalendoriniuose ir šeimos pa
pročiuose, švenčių ritualuose. Ir ne visa, kas mūsų
urbanizuotos visuomenės atstovui lietuvių etninėje
kultūroje atrodo vien prietarai, burtai, jie tokie ir yra
buvę. Daugeliu atvejų - tai iš kartos į kartą perduo
damas pasaulio pažinimo, žmogaus veiklos atitinka
ma kryptimi stimuliavimo kodas. Užtat šio veikalo su
darytojas griežtai neapsiribojo vien senojo kulto da
lykais, baltų dievų Olimpo hierarchinių santykių nag
rinėjimu, o pateikė „duomenų apie baltų gyvenimo
būdą, papročius, nors ir neturinčius tiesioginio ryšio
su religija bei mitologija“, dažnai vėlesnių laikų au
torių kompiliacinę medžiagą praleisdamas, o menka
verčių darbų iš viso į veikalą neįtraukdamas (p. 10).
Veikalo sudarytojo ir Įvado autoriaus teigimu,
„sunkiausiai yra išsprendžiama rašytinių šaltinių pa
tikimumo problema“ (p. 22). Svarbiausia to priežas
tis, kad patys baltai apie savo religiją pradėjo rašyti
tiktai XVI-XVII a., t.y. reformacijos ir kontrrefor
macijos laikotarpiu, „kai ši religija ir mitologija jau
buvo gerokai primiršta“ (p. 23). Kita vertus, patys to

laikotarpio rašytojai jau buvo krikščionys, kovoję su
pagonybės liekanomis. Dažnai jie, kaip ir dauguma
ankstyvųjų istorinių žinių apie baltų religiją palikę
kryžiuočių ir kitų baltų atžvilgiu itin priešiškai nusi
teikusių autorių, taip pat neigiamai žiūrėjo į senąją
baltų religiją, dažnai kompiliuodami ankstesniųjų šal
tinių žinias. Tokiu būdu iš tikrųjų seniai išnykę reiš
kiniai galėjo būti jų perkelti į vėlesnius laikus. Kaip
tik todėl N. Vėlius pabrėžia, kad „į daugumą rašyti
nių šaltinių reikia žiūrėti kritiškai“ (p. 23).
Apibendrindami N. Vėliaus samprotavimus, išsa
kytus veikalo įvadiniame straipsnyje apie baltų reli
gijos ir mitologijos pobūdį, galėtume visa, kas jo tei
giama, suvesti į tokias, mūsų manymu, svarbiausias
grupes.
1) „Gamtos objektų ir reiškinių garbinimas nėra
išskirtinis baltų religijos ir mitologijos bruožas“ (p.
38), nes gamtos reiškinių bei objektų gerbimas bū
dingas visoms indoeuropiečių tautoms.
2) Yra klydę visi tie tyrinėtojai, „kurie teigė, kad
lietuviai ir kiti baltai garbino pačią gamtą, kad jų re
ligija buvo primityvi, kad jie neturėjo personifikuotų
dievybių“, nors „šaltiniai rodo, kad baltai garbino ne
konkrečius gamtos objektus ir reiškinius, o jų sudie
vintą pavidalą“ (p. 39). N. Vėliaus nuomone, „rytų
baltai (lietuviai) labiau garbino dangaus dievus, vi
durio baltai (žemaičiai, sūduviai) - žemės, o vakarų
baltai (prūsai) - požemio dievus“ (p. 43).
3) Autorius patvirtina ir mūsų savo metu išsakytą
mintį, kad negalima tapatinti sąvokų „gerbti“ ir „gar
binti“, „gerbimas“ ir „garbinimas“. Jis įsakmiai pa
brėžia: „Kalbant apie baltų pagarbą gamtai, reikia tu
rėti omenyje, kad dažniausiai patys gamtos objektai
(miškeliai, medžiai, ežerai, kalneliai, akmenys-A. V.)
ar reiškiniai (ugnis, vanduo - A. V.) nebuvo garbina
mi, o tik gerbiami, laikomi šventais, tikint, kad juose
gyvena arba mėgsta pasirodyti dievai“ (p. 43).
4) Atrodo, kad N. Vėlius bus pagaliau išsprendęs
tyrinėtojų ginčus dėl to, ar turėjo baltai kulto vietose
šventyklų - statinių bei dievų atvaizdų, ar visai netu
rėjo. Jo nuomone, įsitikinimą, kad tokių šventyklų bal
tai neturėję, lėmė ypatinga baltų pagarba pačiai gam
tai. Jo nuomone, baltai turėjo tokių šventyklų, nors
buvusių be stogo, po atviru dangumi, dar I-ojo tūks
tantmečio pabaigoje - II-ojo tūkstantmečio pradžio
je, ką liudija ir Vilniuje po Arkikatedros pamatais ar
cheologų atrasta mūrinė Perkūno šventykla (p. 44).
Jo nuomone, Sembos vyskupo Michaelio Jungės apie
1426 m. išleistas įsakas, kuriuo buvo prūsams griež
čiausiai, grasinant įvairiomis bausmėmis, uždrausta
ant kapų statyti kryžius, o esamuosius nugriauti, lie
tęs ne krikščioniškuosius kryžius, bet tradicinius maž-

lietuvių, kuršių, sūduvių krikštus ir apskritai to meto
šių genčių medinę skulptūrą, davusią pradžią krikš
čioniškajai Lietuvos medinei skulptūrai (p. 45).
5)
N. Vėliaus teigimu, istoriniai šaltiniai paliudija
vakarinių ir vidurinių baltų religijoje ir mitologijoje
aiškiai užčiuopiamą senosios ikiindoeuropietiškosios
Europos substrato įtaką (p. 159).
Taigi šio veikalo sudarytojas ir baltų religijos bei
mitologijos vienas patikimiausių žinovų Norbertas
Vėlius argumentuotai įvadiniame straipsnyje studi
joje išsprendžia daugelį pačių svarbiausių, tyrinėtojų
skirtingas nuomones ir ginčus sukėlusių BRM esmės
ir raiškos problemų. Žinoma, visų iškylančių dabar ir
ateityje iškilsiančių problemų sprendimui N. Vėliaus
darbas dar nėra padėjęs tašką. Ne vienu atveju Įvado
autorius pats pripažįsta, jog kai kurie ginčijami klau
simai, kaip, pavyzdžiui, ar tikrai prūsai yra žudę - au
koję mergaites (p. 219), ar baltai kadaise yra laidoję
savo mirusiuosius medžiuose, ar aukojo belaisvius
dievams ir kt., dar reikalauja tolesnių tyrinėjimų.
Jiems kaip tik ir turime jau pusiau išpurentą dirvą.
Šis baltų religijos ir mitologijos šaltinių sąvadas bus
iš tikrųjų reikšmingai užbaigęs Norberto Vėliaus neeilinių gabumų irypatingai kuklaus mokslininko gy
venimo kelią, paminklu, „tvirtesniu už varį“!
Pirmajame tome pasigedau tik paaiškinimo skai
tytojams, ką reiškia tokie XVI a. ilgio, nuotolio ma
tai kaip „virvės ilgumo“ perėja, „rykštės, dviejų rykš
čių ilgumo“ lieptas ar tiltas (tai iš kryžiuočių kelių į
Lietuvą aprašymų). Betgi tai niekniekis palyginti su
visu milžiniškos apimties ir mokslinės reikšmės dar
bu ne tik baltų religijos ir mitologijos problemų, bet
ir apskritai mūsų etninės kultūros istorijos gilesniam
pažinimui.
Nekantriai lauksime Leidyklos pažadėtų išleisti ki
tų šio unikalaus veikalo tomų.
Angelė VYŠNIAUSKAITĖ

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai - I:
Nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos /
Sudarė Norbertas Vėlius. Dail. Jonas Pocius.
- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla,
1996. - Tiražas 2000 egz.

BOOKS
Professor Angelė Vyšniauskaitė presents the
first volume of the sources of Lithuanian mytholo
gy prepared by Norbertas Vėlius.
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DISERTACIJOS

Kai griaudžia Perkūnas
1997 m. sausio 28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto darbuotoja folkloriste dr. Nijolė LAURINKIENĖ
apgynė habilitacinį darbą „Senovės lietuvių dievas Per
kūnas: kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose“ (at
spausdinta atskira knyga). Gynimo komitetą sudarė: prof,
habil dr. Kazys Grigas (pirmininkas), habil. dr. Simas
Karaliūnas, habil. dr. Bronė Kerbelytė, prof, habil dr.
Donatas Sauka, prof, habil. dr. Leonardas Sauka, prof,
habil. dr. Angelė Vyšniauskaitė.
Siekdami plačiau supažindinti su nauja lietuvių mi
tologijos studija, siūlome skaitytojams habil. dr. Simo
KARALIŪNO pasisakymą habilitacinio darbo gynime.
Šiandien teko patirti antgamtinį, mistinį išgyvenimą.
Rengdamasis oponavimui, vis dar varčiau Nijolės Laurin
kienės knygą „Senovės lietuvių dievas Perkūnas“ - ieško
jau prie ko čia prikibus, kaip čia sukritikavus... Ir staiga
sugriaudėjo! Garbės žodis! Pažiūrėjau į laikrodį - buvo 12
valandų 20 minučių. Perkūnas viduržiemy, sausio mėne
sį?! Vadinasi, rimtas reikalas - šalin bet kokią kritiką!..
Tokiu būdu, sakytum, buvo patvirtinta tai, ką kolegė
Nijolė įrodė visu savo darbu, būtent: Perkūnas - matan
tis, girdintis, ką žmonės veikia ir kalba, reaguojantis į jų
poelgius, - tebėra tikras Dievas, o ne kažkokio gamtos
reiškinio personifikacija, kaip mėgdavo teigti mūsų, bal
tų, mitologijos superkritikai XIX a. pabaigoje-XX a. pra
džioje. Girdi, lietuvių ir kitų baltų tautų - latvių, prūsų mitologijose, be valstiečių baudžiauninkų prietarų, nie
ko nesama, o jeigu mitologinio grūdo ir būta, tai pasisko
linta iš mūsų didžiųjų kaimynų, vadinamųjų kultūringųjų
tautų - pirmiausia slavų arba geriausiu atveju vokiečių
kronikininkų, nurašyta iš senųjų germanų metraščių. Tai
tokia įžanga.
Pereidamas prie dalykinės habilitacinio darbo anali
zės, pirmiausia - kaip ir kiti kalbėjusieji - noriu pasi
džiaugti, kad pagaliau turime knygą apie Perkūną, svar
biausią, pagrindinį senovės lietuvių dievą. Tokios knygos
seniai reikėjo. Nijolės Laurinkienės išsami studija apie
Perkūną - tai reikšmingas mūsų mitologijos bei tautosa
kos mokslo ir apskritai mūsų kultūros faktas. Knyga pa
rašyta sumaniai, originaliai. Habilitantė surado, taip sa
kant, aukso vidurį tarp specialaus mokslinio tyrinėjimo
ir jo pateikimo prieinama forma platesniam skaitytojui.
Tai labai gerai. Reikia pabrėžti, kad nors ir operuojama
istoriniu lyginamuoju metodu, pasitelkiami taip pat kitų
mokslų duomenys - istorijos, kalbotyros, archeologijos
(pavyzdžiui, Arkikatedros požemių kasinėjimų duome
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nys), literatūros mokslo (pavyzdžiui, L. Rėzos mitologi
nės dainos kaip literatūriniai tekstai) ir netgi - filosofi
jos. Žodžiu, Perkūno mitologinio vaizdinio kilmė ir raida
nagrinėjama kompleksiškai. Kitaip vargu ar galima, nes
mitologiniai vaizdiniai bei reiškiniai sudėtingi, painūs,
transformuoti, polifunkciniai. Habilitantė yra iš esmės iš
studijavusi ne tik faktinę tautosakos tekstų medžiagą, bet
ir mokslinę klausimo literatūrą. Literatūros sąrašą suda
ro arti trijų šimtų pozicijų įvairiomis kalbomis. Iš karto
matai, kad darbas rašytas ne tik Lietuvoje, bet ir Euro
pos mokslo bei kultūros centruose. Teigiamą studijos
bruožą sudaro ir tai, kad Perkūno mitologema bei kiti
baltų mitologijos duomenys, vienaip ar kitaip susiję su
Perkūnu, gražiai įvedami į istorinį lyginamąjį indoeuro
piečių kontekstą. Šaltiniai, pavyzdžiui, indų Rigvedos ar
germanų senosios Edos, cituojami originalo kalba, ir tai
yra mokslinio darbo, kur reikalingas tikslumas, bruožas.
Tačiau šalia pateikiamas ir vertimas į lietuvių kalbą. Ypač
maloniai nustebino, kad atsižvelgta į šiaurės kaimynų fi
nougrų kultūros faktus. Juk mūsų mokslininkai - turiu

galvoje savo specialybę - iki šiol vengia remtis estų ar
suomių tyrinėjimais.
Vertingas toks mokslinis darbas, kuriame yra kas nors
nauja - naujų faktų arba naujų aiškinimų, interpretacijų.
Kolegės Nijolės knygoje randame ir viena, ir kita. Labai
atidžiai išstudijuotos mūsų liaudies sakmės, tikėjimai, pa
sakos, dainos ir 1.1. Daug surinkta, susisteminta bei išana
lizuota kalbinės medžiagos. Mano supratimu, mokslinę ver
tę turi tai, kad kolegė Nijolė pateikė visiškai naują Perkū
no interpretaciją. Be pagrindinės ir, at
rodo, seniausios, pirminės funkcijos griaustinio bei žaibo valdovo, - remian
tis istorijos šaltiniais ir tautosakos teks
tais, konstatuota ir sakralizuojanti Per
kūno funkcija - žemės ir visos žmogų
supusios aplinkos pašventinimas pava
sarį pirmojo griaustinio metu. Perkū
no turėta įvairių funkcijų, kaip antai:
vaisingumo skatinimo, gyvybingumo
suteikimo žemei ir žmonėms, taip pat
teisingumo bei tvarkos palaikymo. Tai
gi Perkūnas senovės lietuvių laikytas
Dievu su aiškiomis jo, kaip aukščiau
sios būtybės, funkcijomis. Tai rodo,
kad, viena, mūsų protėvių tikėjimų sis
tema buvo religija su idėjų sistema, ri
tualu bei šventovėmis, ne vien dvasių
tikyba - personifikuotų, mitologizuo
tų gamtos objektų garbinimas. Tai rodo, kad, antra, mūsų
protėvių tikėjimų sistema buvo indoeuropietiškoji religija.
Perkūno vaizdinį su visomis jo funkcijomis bei atributika
labai sumaniai inkorporavusi į kitų indoeuropiečių kultū
rų tradicijas, habilitantė įrodė, kad Perkūno mitologema
paveldėta iš indoeuropiečių protautės. Be to, kolegė Nijo
lė surado argumentą, kad ir pats Griausmavaldžio ir Vel
nio (arba kitose tradicijose atitinkamų būtybių) dvikovos
mitas taip pat yra atėjęs iš indoeuropiečių laikų. Tuo pa
tvirtinamas mūsų mitologijos archajiškumas ir jos vertė is
torinei lyginamajai mitologijai. Tad labai pravartu būtų šią
knygą išleisti anglų kalba. Tokių gerų rezultatų, mano nuo
mone, davė habilitantės pasirinktas naujas analizės meto
das. Nesitenkindama vien komparatyvistiniu metodu, mitologemas - mitinių būtybių įvaizdžius, mūsų atveju Per
kūno, Laumės ir kitų, ji labai rezultatyviai išanalizavo rem
damasi įvairių tautosakos žanrų kūrinių duomenimis. Ga
lima tiesiog vieno žanro rėmuose išnagrinėti visas jame
fiksuotas mitines būtybes. Kai tokiu būdu pereini per vi
sus žanrus ir dar pasitelki kalbos duomenis, atsitiktinumo,
netikrumo negali būti.
Kaip minėta, habilitaciniame darbe remiamasi ir kal
bos duomenimis. Medžiaga rinkta ne tik iš didžiojo „Lie
tuvių kalbos žodyno“ 16 tomų, bet ir iš Lietuvių kalbos
instituto Vardyno skyriaus rinkinių bei kartotekų. Patei
kiamos iš Perkūno vardo pasidarytų kaimų, raistų, pelkių,
balų, ežerų, upių, pievų, laukų, dirvų, arimų, kalnų, kalne
lių, kalvų, miškų, medžių, akmenų, kelių pavadinimų len
telės. Interpretuojama teisingai, logiškai. Glaustai, bet tei

singai referuojama literatūra apie Perkūno vardo etimolo
giją, apibūdinamos pagrindinės hipotezės dėl šio vardo kil
mės. Vertingas skyrius apie Perkūno vardus sinonimus. Aiš
kinant jų atsiradimą, parodyta apdairumo, atsargumo, tai yra mokslinio darbo bruožas. Mokslui reikia atsargu
mo - reikia palikti vietos alternatyvai: kas dabar hipotezė,
netolimoje ateityje gali tapti verifikuotu mokslo faktu, ir
atvirkščiai. Daugumos tų Perkūno prievardžių kilmė pa
aiškinta teisingai. Neaiškios kilmės laikomi tik Brūzgulis,
Spirgutis ir dar vienas kitas, turintis pavienius
paliudijimus, užrašymus. Beveik tikra, kad
Brūzgulisyra tokios pat rūšies prievardis kaip,
pavyzdžiui, Poškulis, Tarškutis ar Trinkutis, ki
taip tariant, Brūzgulis pasidarytas iš garsiažodinio veiksmažodžiobrūzgėti (brūzgą) „tarš
kėti, brazdėti“, o Spirgutis (Deivo (velnio) jau
nebėr, Spirgutis užmušė) kilme susijęs su veiks
mažodžiais spirgėti (spirga) „kepamam čirš
kėti“, spirginti „kepti, čirškinti“, kurie reiš
kia ir „smarkiai šaudyti, tratinti“ ir kuriais
tokiu būdu nusakomas perkūnijos garsų su
keliamas įspūdis.
Pabaigai norėčiau paliesti dar vieną da
lyką - keistą, mįslingą, bet tiesiogiai susiju
sį su Perkūnu. 1978 m. Gardino srityje (Bal
tarusijoje) buvo rastas, kaip spėjama, lenkų-jotvingių žodynėlis (jį yra išanalizavęs ir
paskelbęs Z. Zinkevičius „Baltisticoje“,
XXI, 1985, p. 61-82). Prie lenkiško žodžio poganske (čia
turėtų būti dar žodis bogi, kuris, matyt, praleistas), taigi pagonių dievai, yra parašyta Pjarkus Laume. Laume čia,
be abejo, yra Laumė, oPjarkus, galimas daiktas, yra trum
pinė, taigi ir pirminė Perkūno vardo forma: kaip, pavyz
džiui, viršūnė yra su priesaga -ūnė pasidarytas iš u galū
nės žodžio viršus, taip ir Perkūnas gali būti su priesaga ūnas išsivestas iš u galūnės Perkus, kuris tiksliai sutampa
su lotynų kalbos ąžuolo pavadinimu ąuercus iš senesnės
formos *percus (žodis Perkūnas kilmės atžvilgiu kaip tik
ir siejamas su šiuo lotynišku žodžiu). Kodėl šiame žody
nėlyje Perkus (= Perkūnas) ir Laumė yra kartu, paaiškė
jo, kai perskaičiau kolegės Nijolės knygos skyrių ..Perkū
no šeima“, kur kruopščiai nagrinėjamas mitas apie Per
kūno žmoną gražuolę Laumę, už neištikimybę vyrui no
baustą ir ištremtą iš dangaus. Šitas žodynėlio liudijimas
turėtų dvejopą mokslinę reikšmę. Viena, jis patvirtintų
minėtą mitą apie Laumę kaip Perkūno žmoną, taip pat ir
tai, kad Perkas yra senoji trumpesnė žodžio Perkūnas for
ma; antra, jis būtų svarus argumentas lenkų-jotvingių žo
dynėlio, kurio atsiradimo aplinkybės nėra visai aiškios,
autentiškumo naudai.

When Perkūnas is thundering
The utterance of Dr. Habit. Simas Karaliūnas on Ni
jolė Laurinkienė’s work for a doctor’s habit, degree „The
ancient Lithuanian God Perkūnas in the language, fol
klore, historical sources“ is presented.
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Laisvieji miško sūnūs.
Švedijos medkirčių pasakojimai ir identiteto kūrimas
Ella JOHANSSON

Švedijai sparčiai keičiantis iš valstietiškos visuome
nės j modernią industrinę valstybę, medkirčiai suvai
dino labai svarbų vaidmenį. Mano studijuojamu laiko
tarpiu, nuo 1860 m. iki 1940 m., miške dažnai dirbo
daugiau žmonių nei gamyklose (1). Svarbiausia jų ideo
logijoje buvo laisvė ir stiprus individualizmas, skirian
tys jų darbą nuo kitų. Tai lėmė ir jų klasinį identitetą,
skirtingą nuo miesto darbininkų, kurie dažniausiai tu
rimi galvoje, kai vartojama stereotipinė darbininkų kla
sės samprata. Šiame straipsnyje sutelksiu dėmesį į
miško darbininkų pasakojimus apie didvyrišką med
kirčių būdą ir bandysiu parodyti, kaip šis būdas lėmė
atitinkamą identitetą bei atsiliepė tam tikrame klasi
niame konflikte.
Miško kirtimas Švedijoje prasidėjo XIX a. 7-ame de
šimtmetyje, tuo metu, kai Britanija liovėsi taikiusi pro
tekcionistinius mokesčius medžio gaminiams. Miško
kirtimas buvo žiemos sezono darbas ir, be to, susijęs
su migracija. Darbininkai gyvendavo atskirti nuo na
mų, keliems mėnesiams izoliuoti Švedijos šiaurės miš
kuose, labai prastomis sąlygomis (2). Tai buvo ištver
mės reikalaujanti būtis su varžybine darbo etika ir ne
gailestingu savęs išnaudojimu. Darbas buvo organi
zuojamas pagal vienetines darbo sutartis. Ūkininkai
parduodavo kompanijoms teisę iškirsti jų miškus.
Kompanijos samdydavo vyrus su arkliais, rąstams iš
atitinkamų vietovių gabenti. Pasamdytieji ne tik trans
portuodavo, bet ir patys mokėjo už darbą medkir
čiams. Medkirčiai, nors dirbo už darbdavio algą, save
laikė nepriklausomais verslininkais, miško kirtėjais ir
gabentojais. Šia prasme riba tarp darbininko ir darb
davio buvo labai neaiški, nors santykis tarp darbo ap
imties ir jo piniginės išraiškos buvo labai aiškus.
Iki pradedant kirsti mišką šiaurės Švedijos valstie
čių kultūra buvo santykinai egalitariška. Dauguma vy
rų buvo vidutinio ar mažo ūkio savininkai. Išteklių trū
kumas galėjo būti kompensuojamas miškuose (tada
dar bendruomeniškai valdomuose) - ganant, medžio
jant ar kertant kaip kurą. Žemėvalda, giminystė, pasi
sekimas ar derlingumas nebuvo gerovei labai svar
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būs ar net būtini dalykai. Tikrasis būdas išlikti buvo
sunkus darbas, o geriausia visuomeninė padėtis ar
pasisekimas kiekvienam darbščiam vyrui ar moteriai
- būti „darbo žmogumi“.
Skirtumas tarp pasiturinčio ir vargano buvo ne toks
jau didelis. Pasiturintis, žinoma, visados turėjo mais
to, o vargšas kartais ir pristigdavo. Bet ir vieni, ir kiti
dėvėjo sulopytus rūbus, ir vieni, ir kiti buvo pripratę
prie sunkaus kasdieninio darbo. Tvarkingas darbo
žmogus buvo gerbiamas, o pritingintis - smerkiamas.
Niekas taip rimtai nežiūrėjo į savo darbą, kaip turtin
giausia kaimo šeima.
Nors spartus gyventojų gausėjimas tuo metu reiš
kė, jog daugelis likdavo be žemės, bežemiai laikėsi
įsitikinimo, kad iš esmės jie lygūs su ūkininkais. Ta
čiau ilgainiui paveldėto ūkio, retai didesnio kaip 5 -7
ha, valdymas tapo svarbiu socialiniu faktoriumi, ir dar
bas tapo mažiau vertinamas nei paveldėta padėtis.
Bygd - upių slėnių kultivuojamose žemėse ir gyven
vietėse - jauni ar bežemiai žmonės buvo arba bedar
biai, arba vasarą samdomi ūkininkų. Ūkio darbai to
kiame bygd pasižymėjo sutartiniu atlyginimu, prastu
būstu, prastomis darbo sąlygomis ir šiurkščiais san
tykiais. Medkirtystė su jos teikiama nepriklausomybe
ir nustatytomis kainomis buvo laikoma teisybės ir lais
vės požiūriu geresne alternatyva.
Egalitariškas, individualistiškas ir varžybiškas gy
venimas žiemą miškuose formavo aštrų kontrastą au
gančiai hierarchijai bygd sklypuose, į kuriuos vyrai grįž
davo vasarą. Medkirčiai nuolat vengė visko, kas ska
tintų tarp jų hierarchijos formavimąsi. Tiek valgymas,
tiek pats darbas buvo itin individualizuoti ir izoliuoti.
Gyvenimo būdas čia stokojo daugumos tų elementų,
kurie antropologui reikštų kultūrinę vienybę: dalinimosi
maistu, ritualų, iniciacijų, tvarkos taisyklių, apsikuopimo. Nesakau, kad šie dalykai čia nebuvo kultūriškai
organizuoti, veikiau jie buvo organizuoti taip, kad neig
tų kultūros vienodumą. Medkirčiai išsiskyrė iš kitų egalitarinių kultūrų tuo, kad jie vengė kuo nors dalintis ir
kooperuotis.

Bendrai kalbant, apie Šiaurės Švediją galima būtų
pasakyti, kad ji buvo socialiai padalinta j žemvaldžius
ūkininkus ir bežemius medkirčius. Taip suprato patys
žmonės. Bet nuodugniau pažvelgus j atskirų gyveni
mų istorijas, ši dichotomija nebėra tokia aiški. Žmo
nių įsitikinimai ir strategijos nebūtinai atitiko jų klasinę
padėtį.
Paveikslas darosi dar painesnis, kai turime ome
ny, kad medkirčiai - t.y. miške dirbantys vyrai - bu
vo ir ūkininkai, ir „tikri“ medkirčiai, t.y. bežemiai, linkę
vadintis medkirčiais (3). Žiemą bygd beveik nebuvo
vyrų, net vaikų ir senių. Tačiau nepaisant šios sociolo
ginės painiavos, kaip toliau matysime, vertybių siste
mą miške kontroliavo bežemiai.
Tyrimo metu skaitydama gyvenimų aprašymus bu
vau nustebinta visokių istorijų pasakojimo svarbos.
Tai buvo mėgstamiausias būdas praleisti ilgus žiemos
vakarus nuo pasaulio atskirtoje stovykloje. Dominuo
janti buvo „tikro medkirčio“ tema, nupiešiant būdingą
kultūrinio herojaus tipą. Prieš pereidami prie pasako
jimų apie „tikrą“ medkirtį, pažvelkime į priešingo kraš
tutinumo stereotipą: turtingą ūkininką. Ūkininkai, prie
šingai bežemiams medkirčiams, neturėjo apie save
kokių nors pasakojimų. Ūkininkų buitis kartais irgi pa
sakojimuose atsispindėdavo, bet jie netapo folkloro
veikėjais.
Švedų kalbos žodis ūkininkui pavadinti, bonde,
turi kiek pasenusią reikšmę, nes žymi tiesiog valstie
tį. XX a. ūkininkams šis terminas atrodė per prastas
ir tapo pakeistas moderniu lantbrukare. Manau, kad
svarbi tokio prasto atspalvio priežastis buvo nesle
piama bežemių darbininkų „neapykanta ūkininkams“.
Ryškus Švedijos darbo klasės bruožas - glaudūs
santykiai su kaimu. Tai pasakytina ne tik apie med
kirčius, bet, pavyzdžiui ir apie jūreivius bei žvejus.
Bonde jiems reiškė apgailėtiną nerangų valstietį, pro
vincialų neišmanėlį juokdarį. Panašiai žiūrėti į ūkinin
kus įprato ir šiaurės bežemiai. Čia žemės ūkis nebu
vo pagrindinis pragyvenimo šaltinis kaip kad kitur.
Tačiau kalbant apie prestižą, ir čia buvo skirtumas ar valdyti tikrą ūkį nuo seno kultivuojamoje vietoje,
bygd, ar gyventi mažame naujame ūkelyje, dažnai
išnuomotame, tarp miškų. Pastarieji mieliau vadino
save medkirčiais, nors galėjo būti ir taip, kad jie, kaip
tikri ūkininkai, vasarą dirbo žemę, o kirto mišką tik
žiemą. Ūkininkų prasimaitinimas buvo garantuotas,
nors grynų pinigų jiems trūko nuolat. O medkirčių
gyvenimo būdas rėmėsi pinigine apyvarta, perkant
industrines ir dažnai užsienietiškas prekes. Medkir
čiams tai ir buvo pagrindinė priežastis išjuokti ūki
ninkus kaip senamadiškus ir žioplus.
Iš pasiturinčių žemės ūkio rajonų apie Storsjon ir
Nackten „milo valstiečiai“ atkeliaudavo su savo džiū
vėsiais ir sviestu maisto terbelėse, su savo medinė
mis rūgpienio statinaitėmis po šienu. Miškų žmonės

tokių nemėgo, nes jie būdavo išdidūs ir pasipūtę, jie
visada storai tepė sviestą ant duonos, net jeigu jų už
darbis buvo menkas. Užtat savo uždirbtais pinigais
Jie laiku sumokėdavo visus mokesčius.
Valstiečių valgis dažnai buvo visiška priešingybė
„egzotiškam“ importuotam maistui, kurį taip didžiuo
damiesi valgė bežemiai: kvietiniai miltai, sūdyta kiau
liena, cukrus ir kava. Ūkininkams šios brangios im
portuotos prekės atrodė kaip atstumianti prabanga,
o kasdieninis jų vartojimas buvo laikomas tiesiog nuo
dėmingu nesaikingumu. Tai, kad ūkininkai patys ap
sirūpindavo maisto produktais, reiškė, kad jų porei
kis gryniems pinigams buvo mažesnis ir kad jie galė
jo parsisamdyti kompanijoms už mažesnę algą. Jie
būdavo išjuokiami ir už tai, kad nedirbo taip sunkiai,
kaip bežemiai, kuriems pinigai buvo gyvybės ar mir
ties klausimas. Kai kuriose srityse atotrūkis tarp žem
valdžių ir bežemių buvo labai didelis, nepritekliaus ar
net bado metu ūkininkai ignoravo ekonominę moralę
ir bežemiams giminaičiams bei kaimynams nepadė
davo. Medkirčiams tai buvo dar vienas ženklas, kad
ūkininkai yra kvaili ir siaurų pažiūrų, įžeidžiančių kil
nius, atviros širdies medkirčius. Profesinių sąjungų ide
ologai ypač ironizavo šią savo priklausomybę nuo to
kių neišprusėlių.
Jiems nerūpi niekas, išskyrus sėją ir derliaus nuė
mimą. Jie tamsuoliai. Jie nesuvokia, kad esama kur
kas vargingesnių už juos žmonių, neturinčių nei ką
valgyti, nei kur miegoti. Ne, jie tiesiog tamsuoliai, vi
siški tamsuoliai.
„Tikro“ medkirčio stereotipo šaknys - klajojančio
miškų darbininko, bolockare, tipas. Pavadinimas ga
na keistas: iš esmės jis reiškė „atvykėlį su bendrais“
ir todėl „svetimą“. Kartu šis žodis žymi žmogų, su ku
riuo gyvenama viename name. Vertimui pasirinkau an
glų kalbos žodį „companion“ („bendras“). Medkirčių
pasakojimuose „bendrai“ buvo idealūs miško vyrai.
Aš vartosiu žodžius „bendras“, „personažas“ ir „he
rojus“ ta pačia prasme. Visais atvejais turėsiu omeny
miško darbininkų folkloro kultūrinį herojų. „Bendras“
neturėjo šeimos ir namų. Pagrindinis, pastovus jo gy
venimo būdas - žiemos miško darbai. Kitais metų
laikais jis galėjo plukdyti sielius ar kirsti malkas. Nuo
latinis keleivis, savotiškas klajoklis ar net valkata, jis
pripuolamai atlikdavo visokius atsitiktinius darbus.
„Bendrai“ pjaudavo medžius, o rąstų gabenimas prie
upės jau vietinių, arklius turinčių gyventojų darbas.
Dažnai būdavo sakoma, kad herojus gali nupjauti šim
tą medžių per vieną dieną, t.y. du tris kartus daugiau
negu iš tiesų buvo galima padaryti. Apie tokį būdavo
sakoma, kad jis puikus darbininkas. Herojai - labai
geri darbininkai, jie turi sąmojaus dovaną, jie vaiposi
iš visuomenėje nusistovėjusių dalykų. Štai vienas ti
piškas pasakojimas, parinktas iš daugybės panašių,
kaip būdavo kalbama apie „bendrus“:
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Ir Johanas Volkeris, iškiliausias iš kada nors čia
matytų veikėjų, gyveno taip. Kartą jam reikėjo eiti krautuvėn, nes jau nebeturėjo kuo apsirengti. Jis nuėjo pas
Bolinasą ir gavo atlyginimą už nuplukdytus sielius ir
dar šiek tiek pinigų, kuriuos jie buvo jam skolingi. Ta
da nuėjo apsipirkti. Tačiau nespėjo, nes pragėrė visus
savo pinigus. Taip jis ir nenusipirko naujų rūbų. Ta
čiau buvo laimingas kaip ir anksčiau. Išsiblaivė ir vėl
ėmėsi savo darbo. Keliavo po svietą: ne tik po Švedi
ją, bet ir po Norvegiją. Ten turbūt ir vaiką padarė. Taip,
tam jis buvo gabus. Be to, mokėjo piešti ir tapyti, galė
jo padaryti bet ką. Vikmanas Vastana, lentpjūvės vedė
jas, iš pradžių dirbo buhalteriu, bet nesugebėjo. Tada
jie kreipėsi į Volkerį. Taigi Volkeris buvo didelis žmo
gus. Jis būtų galėjęs ir pats tapti vedėju, jei tik būtų
čia pasilikęs. Tačiau vis klajojo ir klajojo po visą Šve
diją. Kartais jis grįždavo plukdyti sielių, o kartais ir kirsti
medžių. Nepaprastas vyras!

Kita to paties pasakotojo citata:
Vienas jų buvojo ten, Nysjone. Jis dirbo čia jau ke
linti metai. Jis taip gyveno, kad devynis mėnesius kirto
medžius ir vos galą su galu sudūrę. Tokie žmonės ne
turėdavo pinigų net maistui. Paskui jis pasiėmė savo
uždirbtus pinigus ir iškeliavo. Jo nebuvo 2 ar 3 mėne
sius. Kai sugrįžo, beturėjo kelis skudurus. Bet užtat
apmokėjo visas savo sąskaitas bakalėjinių prekių par
duotuvėse. Taip, jie buvo labai sąžiningi. Geri darbi
ninkai. Jie buvo laukiami visose kompanijose.

Paprastai miškų darbininkai dirbo dėl pinigų vasa
rai, ir jų galvos būdavo pramuštos svajonėmis apie
gerą ateitį, apie išmokėtas skolas, apie savo namų ir
šeimų gerovę. Kadangi „bendrai“ vis išleisdavo savo
pinigus kelionėms ir gėrimui, jų sunkus darbas ir „di
delės“ pajamos niekad neatitikdavo tikrosios miško
darbininkų padėties. „Bendrų“ darbas ir pinigai čia
atsirasdavo, čia vėl pradingdavo, nekalbant apie visą
eilę kasdieninių problemų vasarą, plaute išplaunan
čių pinigus. Pasak „Pasiutėlio Sieverto“, vieno iš per
sonažų, „nesvarbu, kokia (rąsto) kaina, kol yra pa
kankamai medžių“. Todėl absoliutūs darbo varžybų
nugalėtojai niekados nebūdavo finansiškai ar socia
liai pranašesni už miško ribų. Vienintelis jų atlygis išaukštinimas stovyklos pasakojimuose.
Pasakojimai dažnai pabrėždavo prastą „bendrų“ap
sirengimą. Šiaip jau darbiniai rūbai susidėvėdavo ne
greit, bet eiliniam miško darbininkui iš savigarbos kas
met reikėjo naujų - kaip įrodymo, kad žiema nebuvo
visiška ekonominė nesėkmė. Tačiau „bendras“ dėvės
savo rūbus tol, kol jie patys nenukris nuo kūno, o tada
dar pasiriš juos virve nuo cukraus maišo. Bet įrankiai
kiekvienam sezonui būdavo perkami nauji. Tikras „ben
dras“ kiekvieną pavasarį parduodavo savo įrankius, kad
palengvintų klajones ir turėtų daugiau pinigų gerti.
Daug pasakojimų sukasi apie herojaus fizinę jėgą
ir muštynes mieste per vasaros lėbavimus. Muštynės,
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turbūt, ne visai tinkamas žodis, nes dažniausiai hero
jus paprasčiausiai sugriebia ir pakelia policininką, at
ėjusį jo suimti ir patupdyti daboklėn. Panūdęs kam
nors tvoti, jis tuoj pat susivaldo ir puola prie kokio na
mo, kad kumščiu smogtų į jo kampą. Herojus turi ant
gamtinę jėgą ir gali pridaryti didelių šunybių, bet kar
tu jis visiškai save valdo, o jėgą pavartoja tik garbei
apginti ir kad atsikratytų žmonių, kurie jį erzina ar ieš
ko priekabių.
Nors „bendrai“ buvo puikūs darbininkai ir geri drau
gai, pasakojimuose jie tokie vaizduojami ne visada.
Užsimenama ir apie valkatas, kurie atvyksta į stovyklą
tik tam, kad gautų kreditą naujiems drabužiams, įran
kiams ir maistui, „išsiutėlinėtų“ ir pabėgtų apsivogę,
palikę tik utėles ir darbo jėgos trūkumą. Vis dėlto prita
rimas jaučiamas ir tokiuose pasakojimuose. Pabėgi
mas laikomas spalvingu gyvenimo miške nuotykiu. Nors
tokie dalykai, regis, - menkas malonumas, folkloras
atspindi tolerantišką ir atvirą stovyklų atmosferą. Taigi
net ir nepritapę prie stovyklos gyvenimo vyrai - seni,
psichiškai nesveiki, apsileidę ar nepajėgūs dorai dirbti
- aprašomi taip, lyg jie tik paryškintų spalvas:
Trobelėje su mumis gyveno suomis. Jo vardas bu
vo įsakas Sjoblomas. Naktimis jis miegojo kampe, už
siklojęs savo nunešiotais kailiniais, o ir dienomis jis
tūnodavo ten pat, apsidėjęs duona, sūdyta kiauliena,
tabaku ir kitais dalykais, kurie buvo jo, pakvaišėlio,
draugai. Buvo tarp jų ir gabalas cukraus, kuris per sa
vaitę ne tiek sumažėjo, kiek pajuodo, kol galiausiai iš
vis pasimetė tarp kitų daiktų. Jis kviesdavo kitus išger
ti su juo kavos, ir jeigu mes norėdavome cukraus, paimdavome jo suomišką peilį, įsmeigtą gulto kojūgalvyje, ir atsikirsdavome nuo gabalo. Net jeigu, tarkim,
pas mus užsukdavo medienos prižiūrėtojas, ir tas pri
imdavo įsako pasiūlymą - nutaisydavo geraširdišką
išraišką ir pats apsitarnaudavo.

Tokių veikėjų pripažinimo negalima paprastai pa
aiškinti, kaip žavėjimosi idealu, kuriuo būtų verta sek
ti. Tai greičiau moralinės tolerancijos ir individo auto
nomijos atspindys. Autonomijos, kuri reiškia, kad vei
kėjas yra nepriklausomas nuo nieko, o pasakotojas
- nuo veikėjo. Kai kurie veikėjai, atrodo, tik tam ir
sutverti, kad iš jų būtų šaipomasi, nors šiek tiek pa
juokiami buvo ir didžiausi šaunuoliai. Čia vis pabrėžiu
žavinčią veikėjo apgaviko pusę, tačiau, be abejo, bū
ta ir tikrų nesusipratimų, kuriuos save gerbiantys med
kirčiai jau laikė riba tarp savęs ir autsaiderių.
Fiziniai veikėjo bruožai darosi nebe tokie svarbūs,
pradėjus kalbėti apie vidines jo savybes. Veikėjo su
manumą atskleisdavo tai, kaip jis pats mokėjo save
išreikšti. Taip atsiranda paralelė tarp gero pasakotojo ir
herojaus. Jis mokėjo apsiginti nuo tų, kurie jį užkabi
nėjo: kompanijos atstovų, pasipūtusių ūkininkų, giri
ninkų, persekiojusių už neteisėtą medžioklę. Kartais jis
šmaikštavo, kartais kalbėjo šiurkščiai ir tiesmukai: keikė

ir plūdo jj kėlusj ir kėdę sulaužiusį valdininką. Tačiau
daugiausia pranašumo suteikdavo ir labiausiai links
mino ypatingas, beveik nesuprantamas išsilavinusiam
viduriniosios klasės žmogui sąmojus. Ir ne be reikalo:
Tas pats Sjobergas Brackėje ėjo geležinkelio bė
giais nešinas kuprine, šautuvu ir kirviu. Geležinkelietis
perspėjo jį, kad bėgiais eiti draudžiama. Sjobergas at
sakęs: „O, ačiū, ačiū už atjautimą. Žinot, tais bėgiais
eiti iš tikrųjų nelengva“.
Tokia yra šios švelnios ironijos technika: sutikti, ap
simesti kvailu ir toliau daryti savo. Reikia sugebėti iš
laikyti pusiausvyrą tarp viršininkų plūdimo ir savigar
bos, kad jie (viršininkai) negalėtų nei pavergti kalban
čiojo, nei apkaltinti jo įžūlumu. Aukojamos visos gali
mybės būti viršininkų palankiai įvertintam: geriau jau
likti įtartinam ar nepastebimam sumaištyje negu tapti
šitaip pažemintam. Vienas medkirtys sugebėjo visą
žiemą ruošti rąstus netikslių, bet jam patogesnių iš
matavimų, vis atsakydamas girininkui: „O, taip. Aš ži
nau, tu sumanus vyras, Eklidai. Tu išmanai šiuos da
lykus geriau už mane. Bet aš tikrai išmoksiu ir pasitai
sysiu“. Tokie yra šios neįprastos iškalbos pavyzdžiai.
Kuo mažiau žodžių pasakoma, tuo geriau. Pavyzdžiui,
vienas slapukas atsakinėdavo vis dukart pakarto
damas pagrindinį jam skirto priekaišto žodį.
Kita „bendrų“ kalbėjimų stiliaus pusė susijusi su jų
dalyvavimu politinėje agitacijoje ir profesinių sąjungų
veikloje. Miškų regione didžiausią pasisekimą turėjo
sindikalistai. Švedų istorikai nuolat pabrėžia darbinin
kų judėjimo discipliną ir garbingumą. Kai kurie moks
lininkai yra pažymėję, kad pradžioje šis judėjimas tu
rėjo ir kitą, maištingesnę, pusę, susijusią su nuotykių
ieškojimu ir palaikomą daugybės nevedusių, paslan
kių XX a. pradžios darbininkų (4).
Veikėjų sumanumo ir ypatingų asmeninių savybių
nepastebėdavo tie, kas buvo įtakojami išorinių, konvencionalių standartų. Veikėjų apranga, įprotis gerti ir
kiti padorumo trūkumą atskleidžiantys ženklai rodė
juos buvus visuomenės dugne. Kita vertus, gyvavo
neištartas požiūris, kad dauguma jų - po skurdžiu
paviršiumi pasislėpę džentelmenai: talentingi, įdomūs,
išsilavinę ir garbingi. Apie juos kalbant, dažnai būda
vo vartojami aristokratijai ir diduomenei taikyti epite
tai. Šiaurės Švedijos laisvieji žemvaldžiai valstiečiai ne
patyrė feodalizmo ar aristokratijos viešpatavimo, to
dėl „diduomenės“ supratimas buvo poetiškas ir sim
boliškas, įgytas iš istorijos pamokų mokyklose.
Apie ką mes kalbėdavom?.. Kai kam atrodė, kad
medkirčių mintys sukosi vien apie maistą, svaigalus,
reikaliukus su moterimis ir visokius šiurkščius dalykus.
Tai netiesa: bent jau ne mūsų, Jamtlando žmonių, ne
tų, kuriuos esu sutikęs. Garbės žodis, aš galiu prisiekti,
kad Jamtlando žmonės labai retai pasielgdavo grubiai.
Būti nemandagiam daug proto nereikia. Ne, Jamtlan
do žmonių būdas panašesnis į - kaip čia pasakius -

Nieko Carterio knygų veikėjo. Ne šiurkštumas, o grei
čiau virpulys ar jaudulys. Jei man būtų leista kiek pasi
girti, miško darbininkų sielos yra netgi savotiškai glež
nos. Panašiai, kaip nulupus šiurkščią žievę - po ja
atsidengia minkšta šerdis. Lyg jūros kriauklė - grubi
iš išorės, bet lygi ir spindinti viduje.

Trobelėse tvyrojo šilta miela atmosfera. Vakarais
vyrai, būdavo, sėdės, tvarkys savo įrankius, muzikuos,
loš kortomis, skaitys sau ar pasakos nuotykius. Pasa
kojimai jų individualizuotoje kultūroje buvo pagrindi
nė konvertuojama valiuta. Žiemos prisimenamos kaip
nepakartojama, širdį sušildanti patirtis. Dainoje „Šven
tinė naktis medkirčių trobelėje“, ypač reikšmingoje
švedams, taip atvirai žavimasi vyrišku grožiu, spindu
liuojančiu vyriškumu, kad nesusipažinęs su konteks
tu žmogus galėtų palaikyti ją net homoseksualinės
meilės poezija. Dainoje pasakojama apie kiekvieną
stovyklos vyrą, kiekvienam parenkamas jo bruožų ver
tas pagyrimas. Daugelis gyvenimo istorijų sukurta pa
gal tą patį principą. Ilgiausią istoriją sudaro net 500
puslapių, kur dominuoja bendradarbių aprašymai. Net
jeigu nė vienas niekuo ypatingai nepasižymi, stengia
masi, kad kiekvienas būtų bent gerai paminėtas. Ka
dangi būdavo išskiriami patys spalvingiausi, ilgainiui
dauguma atsiminimų apie asmeniškai pažinotus vei
kėjus ar „bendrus“ pavirto pasakojimais apie archeti
pinį medkirtį.
Šitaip, paginant kiekvieną atskirai, o ne visus kaip
grupę, vėlgi pabrėžiamas miško darbininko individua
lizmas. Tačiau pasakojimai apie daugiau ar mažiau
spalvingus medkirčius formavo ir visos grupės kultū
rinį charakterį. Kai retkarčiais kalbama apie grupę, var
tojami pusiau literatūriniai, romantiški ar švelniai iro
niški terminai, tokie kaip „laisvieji miškų sūnūs“, „miš
ko vaikai“, „medkirčių trobelių vyrai“ arba net „ameri
koniškos sūdytos kiaulienos riteriai“. Apskritai, kalbant
apie save dažniau minimas „tas Medkirtys“, o ne šiaip
„medkirtys“ ar „medkirčiai“.
„Mes“ pasakojimuose beveik nepasitaikydavo, „aš“
buvo išvis abejotinas. Nepaisant kultūros individua
lizmo, savęs liaupsinimas buvo laikomas rimta pra
žanga. Nors veikėjas privalėjo būti įdomus ir spalvin
gas, tačiau išplepėti perdaug atrodė „moteriška“. Šve
dijoje stereotipinis šiauriečio įvaizdis - tai slapukas,
kuris leidžia išsikalbėti kitam, dargi padrąsindamas jį
trumpais dviprasmiškais komentarais. Tai būdas per
nelyg nesuartėti su nepažįstamuoju; dirbtinai pasle
piant tikrąjį savo drovumą.
Noras žodžiais įtvirtinti save kirtosi su rizika pasi
rodyti paiku plepiu ir pagyrūnu. Subtiliai, netiesiogiai
užsiminti apie savo pasiekimus ir pajamas buvo gali
ma, bet tik ne kalbėti apie tai tiesiog. Paprastas bū
das - su neslepiamu susižavėjimu pasakoti istoriją
apie vieną vyrą, sugebėdavusi nukirsti 100 medžių per
dieną, ir pridurti, kad „man tai niekad nėra pavykę
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nukirsti daugiau kaip 85“, o tai jau yra labai daug.
Klajojantis medkirtys, norėdamas, kad jo pasiekimai
neliktų nežinomi jo kaime, siuntė namo atsiskaitymo
čekį - šis bent jau pateks j vietinio paštininko rankas.
Bet ši klasta buvo greitai išaiškinta ir atsisuko prieš jį
patį - jo reputacija krito. Nuoširdžiomis pagyromis
apiberti kitus herojus - kur kas patikimesnis būdas
apeiti savigyros tabu ir, nė nepaminėjus savęs, paro
dyti, kad ir pats turi su jais kažką bendra.
Žinoma, buvo tokių pasakotojų, kurie itin išsiskyrė
savo sugebėjimais - tai tie, kurie ir patys buvo „vei
kėjai“. Jiems savigyros tabu nebegaliojo. Jų pasiro
dymai būdavo išraiškingi, teatrališki - priešingai kuk
liam tipiško save gerbiančio vyro elgesiui. Toks veikė
jas dažnai ir buvo apibūdinamas žodžiu „spalvingas“.
Toks, tarkim, pasakoja, sėdėdamas prie laužo, vieno
je rankoj dešra, kitoj - duonos riekė, gestikuliuoja,
žiaumoja ir pasakoja tuo pačiu metu. Kitas vaikščioja
pirmyn atgal abejingu veidu ir murma, lyg kalbėtų su
savo kepure ar apatiniais marškiniais. Trečias pamėg
džiodamas net ašarą išspaudžia.
Tokie pasakojimai, išaukštinantys vyriškus persona
žus, pranoksta valstietišką individo supratimą. B. E.
Borgstrom vienos lokalinės šiaurės bendruomenės stu
dijoje parodo, kad su bygd susijusių įvykių ar žmonių
istorijos yra kaskart pasakojamos iš eilės pagal veikėjų
geneologiją ar kilmę (5). Jos visad jungia veikėjus tar
pusavyje dėl jų giminystės ar kaimynystės, bet niekad
dėl žmonių ar įvykių panašumo ar tematinių sąsajų.
Asmenybės ar jų poelgiai savaime yra nepakankami,
kad apie juos būtų pasakojama, mat pagrindinis pasa
kojimo tikslas - išskirti ir nužymėti geneologiją.
Kita vertus, medkirčių trobelėse geneologijų išve
džiojimas buvo neįmanomas, kadangi socialinis tinklas
čia buvo visiškai kitoks. Čia buvo svarbus istorijų turi
nys. Istorijų seką lėmė jų tarpusavio panašumai, o ne
veikėjų asmenybės ir poelgiai. Šitaip darbo varžybos
bei individualizmas pereina ir j istorijų pasakojimą, tik
čia teisėjas yra klausytojas: kas šaunesnis, herojus ar
pasakojimas, kuris pasakojimas geresnis - pirmas ar
paskutinis? Norint, kad pasakojimas nurungtų prieš tai
buvusį, reikia iškelti savojo herojaus ypatingus bruo
žus. Nors vyravo sunkaus darbo, peštynių, girtavimo,
sąmojaus stereotipai, tačiau galėjo būti iškeliami ir vi
sai absurdiški dalykai. Toks istorijų rutuliojimasis sky
rėsi nuo pasakojimo pagal geneologinį ryšį. Panašus
skirtumas tarp bygd ir miško darbininkų kultūros išryš
kėja ir žmonių varduose. Valstietiškoje Švedijoje žmo
nes vadino ir asmenvardžiu, ir giminės vardu. Vyriau
siąjį sūnų vadino jo tėvo vardu, todėl ūkio galva galėjo
būti, pavyzdžiui, Jonas Perssonas arba Peras Jonssonas, ir taip kas antra karta, šimtus metų. Atsekiau liniją
palikuonių, 300 metų vadinamų Erikais Eriksonais, ir
kaimą, kuriame apie 100 metų dauguma ūkininkų bu
vo Jonai Jonssonai. Šiaurės Švedijos kasdieninėje kal
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boje žmogų identifikuodavo jo sodybos pavadinimas,
kuris būdavo sakomas prieš vardą. Žmonės būdavo
vadinami, pavyzdžiui, Erkpers Eris ar Jonerks Kristin,
bet kreipiamasi į juos būdavo tik vardu. Ūkininkai ir jų
žmonos būdavo vadinami Jonerks-tėvas ir Jonerks-motina. Tokiuose varduose nebuvo nieko indi
vidualaus. Jie identifikuodavo žmones pagal giminystę
ir žemę. Visiškai kitaip žmones vadindavo miško darbi
ninkai. Įprastos buvo pravardės ir dirbtiniai vardai, ypač
tarp herojinių istorijų veikėjų. Kai kuriose pravardėse
išlikdavo vienas iš tikrųjų vardų, pavyzdžiui, Kaminkrėtys-Lindgrenas, Burtininkas-Johanssonas, ŠykštuolisKarlssonas ir Kalle (Karolis)-Obuolskruostis. Kitos vi
siškai neturėjo nieko bendra su tikruoju vardu, pavyz
džiui, Pikčiurna, Gražuolis, Baltasis Meškėnas, Juodkirtys. Geltonasis Kablys, Juodasis Briedis ir Berniukas-Saldainiukas. Daug pravardžių reiškė elitinius aris
tokratiškus titulus, tokius kaip Kunigaikštis, Bajorėlis,
Filosofas, Miškų Imperatorius arba Karalius.
Šie nauji vardai, kurie iš dalies ar visiškai pakeis
davo senuosius, nuslėpdavo kai kurias asmenines ap
linkybes. Asmuo tapdavo išplėštas iš jo lokalinio ir so
cialinio konteksto, pasidarydavo nebeįspėjama jo kil
mė: iš žemvaldžių ar bežemių, iš šiaurės ar iš pietų
Švedijos. Kita vertus, naujasis vardas pabrėždavo
žmogaus individualumą, jo asmenines savybes, išskir
davo jį iš visų kitų Jonų Olssonsų bei Gustavų Johanssonų, užsiimančių tuo pačiu (6).
Pravardės atspindėjo charakterį, ir būtent nepakar
tojami valkatos turėjo labiausiai prestižinius, poetiškiausius vardus. Pravardė buvo labai pageidaujama,
nes ji rodė žmogų esant vienu iš „laisvųjų miško vy
rų“, užsispyrusių, stiprių ir sumanių, apie kuriuos pa
sakojamos istorijos. Vėliau, mažiau nuotiykingais lai
kais, pravardės labai paplito jaunimo grupėse, kur
kiekvienas narys gaudavo savo vardą; tačiau tai jau
tebuvo lyg valiutos, šiaurės miškuose turėjusios ypa
tingą vertę, devalvacija.
Miško darbai kaip būdas užsidirbti pinigų kartu reiš
kė ir išsilaisvinimą iš žemvaldžių patronažo. Izoliuotas
ir egalitariškas gyvenimas žiemą suteikdavo laikiną prie
globstį ir leisdavo atsipūsti nuo socialinio spaudimo ir
vis didėjančios bygd vietovių hierarchizacijos. Bet ne
galima taip supaprastinti, neva miškas atstovavo lygy
bei, o bygd - hierarchijai. Pasakojamos istorijos rodo
mums lygių žmonių kilnumą, - sugebėjimą dalintis,
bendrauti ir laisvai keistis; bet istorijos taip pat perša
mintį, kad kai kurie medkirčiai buvo „geresni“ už kitus,
tiek kaip darbininkai, tiek kaip autentiškesni, vidinėmis
ypatybėmis pranašesni žmonės. Dar daugiau, pasa
kotojai atvirai varžėsi tarpusavyje, kaip ir darbininkai.
Į miškų kultūrą galime žiūrėti kaip į susiformavusią
tradicinės slegiančios bygd kultūros atsvarą. Pa
grindinė šios kultūros taisyklė - išvengti bet ko, kas
leistų bent įtarti, jog turi pretenzijų į aukštesnio lygio

socialinę padėtį. Ūkininkai rėmėsi tradicinėmis verty
bėmis. Bežemiams tai buvo dingstis laikyti ūkininkus
siauro mąstymo senamadiškais prasčiokais. Tačiau,
pabrėždami įgytą statusą bei savo sunkiu darbu siek
dami nusipelnyti pagarbos bei padoraus gyvenimo,
senosiomis vertybėmis kliovėsi ir medkirčiai. Tai buvo
sena „darbo žmogaus“ ideologija, į kurią neatsižvelgti
vargu ar galėjo ir ūkininkai.
Nurūkstantys giminystės ryšiai bei yranti šeima daž
nai siejami su industrializacija, vedančia atomizacijos,
dezintegracijos, o per tai ir individualizacijos link. Daž
nai šis tarpusavio priklausomybės mažėjimas būdavo
perdedamas. Dauguma miško darbininkų išliko integ
ruoti į savo giminę ir bendruomenę. Bet jų pasakojimai
parodo, kad bendravimas su kitais medkirčiais bei gy
venimiška klajonių patirtis buvo reikšminga šiuolaikiš
kos asmenybės vystymuisi. Čia taip pat aiškėja, kokią
formą įgydavo klasinis konfliktas. Svarbus jo elemen
tas buvo naujo tipo santykiai tarp žmonių stovyklose laisvesni, atviresni, kokie teįmanomi tarp nepriklauso
mų žmonių. Miško darbininkų ir apskritai darbininkų
kilmė dažnai buvo panaši. Tai, kad kas nors tapo „tik
ru“ medkirčiu, lėmė jo nauja nepriklausoma padėtis,
niekad neįmanoma bygd, nei sezoninių darbų metu,
nei jokiais gyvenimo tarpsniais. Tiek istorijose, tiek tik
rame gyvenime „bendras“ atstovavo žmonių tarpusa
vio ryšių dezintegracijai - ir kaip svetimas kitiems, ir
kaip gyvenantis tarp sau svetimų. Stovykloje gyvenę
vyrai negalėjo bendrauti tarpusavyje taip, kaip gyve
nantys bygd. Jie buvo patys sau šeimininkai, su šakni
mis išrauti iš kompleksiškos gyvenimo struktūros, bent
jau žiemai. Tvirtos socialinės padėties trūkumas pa
dėjo darbininkams iškelti į pirmą vietą savo darbo drau
gų vidines savybes. Žemas socialinių santykių lygis sto
vyklose įgalino „tikrąjį“ socialumą, kur į kiekvieną buvo
žiūrima pagal jo elgesį (7).
Veikėjų istorijos iškelia po grubiu paviršiumi paslėp
tas vidines savybes. Tuos, kurie linkę spręsti tik pagal
išorę, šis apgaulingas paviršius atstumia. Ūkininkas,
priešingai, buvo pristatomas kaip paviršutiniško, forma
laus visuomeninio statuso ir pinigais išreiškiamos gero
vės pavyzdys. Pasakojimuose pabrėžiama lygybė, auto
nomija, tolerancija turėjo rimtą politinį užtaisą. Turbūt
tai buvo svarbiausias miškų laisvės argumentas, rodan
tis bežemiams, kad samdomasis darbas išlaisvina. Isto
rijos tapo klasių kovos dalimi, ir jų tikslas buvo įteisinti
naująsias vertybes. Pasisekimas priklausė nuo klausy
tojų lojalumo. Stovyklos aplinkybėmis ūkininkas ne tik
turėjo geresniam darbininkui užleisti kelią, bet ir, klausy
damas pasakojimų, nutaisyti pritariančią veido išraišką
bei prisidėti aukštinant tuos žmones, kurie jo bygd po
žiūriu buvo patys žemiausi. Pagrindines naujųjų laikų
vertybes šiaip jau išsako liberalieji filosofai, miesto vidu
riniosios klasės atstovai, o miškus jos pasiekdavo per
mitus apie bežemį neturtėlį - laisvą miško darbininką.
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Free sons of the forest.
Storytelling and the construction of identity
of Swedish lumberjachs
Ella JOHANSSON
There is a narrative about a special sub-culture
of the social class of wood-cutters of the 19lhcentu
ry reflecting the status of the landless hired wood
labourer. The differences between the traditional
world outlook of landowners on a farm and that of
the new wood-cutters as well as their mutual rela
tionship reflected by the notions „kin" and „individu
al“ are pointed out.
The historical urgency of the new ideology of the
„bired labourer“ and of „being irrespective“ of the
kin, thus dealing with the spread of the ideas of the
liberalism of the new age is stressed in the article.

61

SKAITYMAI

Agnis ir tiesa
Sri AUROBINDO

Rig Veda sudaro neskaidžią visumą. Kurią išjos de
šimties mandalų bepaimtum, joje vis rasi tą pačią esmę,
tas pačias sampratas, tuos pačius įvaizdžius, tas pačias
ištaras. Rišiai yra vienatinės jiems atsivėrusios tiesos re
gėtojai ir savo patyrimą išsako viena kalba. Jei tarpusavy
jie kuo ir skiriasi, tai nebent būdu ir asmeninėmis ypaty
bėmis; vieni linksta Vedos simbolizmu naudotis apsčiau,
subtiliau, gelmiau, kiti savo dvasinį patyrimą išsako plynesne ir paprastesne kalbėsena, tvartydami mintį, po
etinių įvaizdžių, užuominų perviršį. Dažnai net vieno re
gėtojo giesmės skiriasi savo braižu, čia yra kone kraštu
tinai paprastos, o čia stačiai lūžta įmantriausiomis puoš
menomis. Tame pačiame himne polėkį gali pakeisti kry
tis; atsispyręs į elementariausią aukojimo simboliką, po
etinis įkvėpimas gali šauti į pačias koncentruotos ir įman
trios minties aukštumas. Vienų suktų kalba pasižymi pa
prastumu ir yra bemaž šiuolaikiška; kitos iš sykio pri
bloškia savo nepražvelgiamu archajiškumu. Tačiau šie
braižo skirtumai nė kiek nepažeidžia to paties dvasinio
patyrimo, jo neiškraipo, kad ir kaip įvairuotų nusistovė
ję terminai irbendros formuluotės. Tiek gelmiame ir mis
tiniame Dyrghatamos Aučatjos stiliuje, skambiame Medhatithio Kanvos vaiskume, tiek gaivalingose irveržliose
Višvamitros giesmėse ar derminguose ir tolydžiuose Vasišthos himnuose susiduriame su tuo pačiu tvirtu žinoji
mo pamatu, su tuo pačiu uoliu siekiu ištikimai puoselėti
šventuosius mistų kanonus.
Ši Vedos kūrinių ypatybė leidžia mano nusakytą in
terpretacijos metodą lygiai nepriekaištingai pailiustruo
ti didesniu ar mažesniu iš dešimties mandalų atsirinktų
suktų skaičiumi arba bet kokiu vieno kurio rišio himnų
rinkiniu. Siekdamas neginčijamai pagrįsti savo siūlomą
interpretaciją, turėčiau imtis daug detalesnio ir svares
nio veikalo. Reiktų kruopščiai išnagrinėti visas dešimt
mandalų. Siekiant, pavyzdžiui, įrodyti, kad neklystu su
atitinkama idėja siedamas Vedos terminą rtam, Tiesą,
ar savaip aiškindamas „šviesos karvės“simbolį, turėčiau,
pacitavęs visas bent kiek svarbesnes vietas, kuriose pasi
rodo Tiesos idėja ar karvės įvaizdis, savo siūlomą aiški
nimą pagrįsti ir atitinkamu kontekstu. Arba jeigu ketin
čiau įrodyti, kad Indra Vedoje išties savo psichologine
funkcija įkūnija nušvitusios sąmonės viešpatį, kurią sim
bolizuoja dyauh, Dangus, kartu su trimis jo spindinčio
mis valdomis, rocana, būčiau priverstas panašiai išnag
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rinėti visus Indrai skirtus himnus bei visas tas vietas, ku
riose pasitaiko aiškių užuominų apie vedinę pasaulių są
rangą. Bet Vedos vaizdiniai yra taip surizgę bei susiję,
kad, negalėdami pasitenkinti gautais rezultatais, turė
tume kruopščiai išnagrinėti ir kitus dievus bei svarbius
psichologinius terminus, susijusius su Tiesa ir tuo sąmo
nės nušvitimu, kuris leidžia žmogui ją pasiekti. Pripa
žindamas, kad be tokio itin kruopštaus nagrinėjimo nie
kur nesidėsi, viliuosi jį pateikti kituose vedinės Tiesos,
dievų ir simbolių tyrinėjimuose. Tačiau tokio masto triū
sas gerokai viršytų šio darbo ribas, kadangi juo siekiu tik
pailiustruoti savo metodą ir pateikti trumpą mano aiški
nimo rezultatų apžvalgą.
Siekdamas pailiustruoti siūlomąjį metodą ketinu ap
sistoti ties vienuolika suktų, kuriomis prasideda pirmoji
mandala, ir parodyti, kaip ta ar kita centrinė psichologi
nės interpretacijos idėja išsirutulioja iš atitinkamų ištrau
kų ar atskirų himnų, kaip vienos atkarpos ir ištisų him
nų mintis, tokio gelmesnio požiūrio palytėta, įgyja visiš
kai naują pobūdį.
Rig Veda, kokią ją dabar turime, yra suskirstyta į de
šimt knygų, ar mandalų. Skirstymas pagrįstas dvigubu
principu. Šešiose mandalose yra atskirai pateikiami vie
no kurio rišio ar rišių šeimos himnai. Antroji mandala iš
esmės yra skirta rišio Gritsamados suktoms, trečioji ir
septintoji - atitinkamai didiesiems rišiams Višvamitrai
ir Vasišthai, ketvirtoji —Vamadevai, o šeštoji —Bharadvadžiai. Penktąją mandalą sudaro Atrio namų himnai.
Kiekvienoje iš šių mandalų pirmiausia eina į vieną vietą
suktos Agniui, po jų —himnai, kuriuose apgiedamas In
dra, o užbaigia mandalą giesmės kitiems dievams - Brihaspačiui, Sūrjai, Ribhams, Ūsai ir t.t. Devintoji knyga
ištisai skirta tikvienam dievui, Somai. Pirmoje, aštunto
je ir dešimtoje mandaloje surinktos įvairių rišių suktos,
bet kiekvieno regėtojo himnai paprastai dedami drau
ge, destis kokią dievybę jie apgieda: Agnis eina pirmas,
po jo —Indra, ir toliau kiti dievai. Štai pirmoji mandala
prasideda dešimčia himnų, kuriuos išvydo regėtojas Madhučhanda, Višvamitros sūnus, o vienuoliktasis himnas
yra priskiriamas Džetriui, Madhučhando sūnui. Vis tik
ši paskutinioji sukta savo stiliumi, maniera ir dvasia be
maž sutampa su dešimčia pirmesniųjų, todėl šias suktas
galima laikyti vieninga himnų grupe, tapačia tiek savo
polėkiu, tiek tarsena.

imta visokeriopai šlovinti. Nuoseklumo vardan tokiu at
veju išties būtų buvę geriau suteikti šiam žodžiui ‘turto’
reikšmę. Šitaip interpretuojamas, penktasis posmas įgau
na tokį pavidalą: „Agnis, kunigas, atliekantis aukojimą,
esantis tikras (savo vaisiais), kadangi kupinas įvairiausio
turto, - teateina jis, dievas drauge su dievais.“
Iš šeštojo riko egzegetas išgauna itin gremėzdišką ir
negrabią interpretaciją, savo minties lėkštumu visiškai
sutrikdančią posmo tėkmę. „Tas gėris (įvairaus turto pa
vidalu), kurį tu suteiki aukotojui, tavo jis yra. OAngirai,
jis yra tikras“. Akivaizdu, kad pastarasis faktas jokių abe
jonių nekelia, nes jei Agnis teikia aukotojui gėrį, aprū
pindamas jį turtu, tai aukotojas savo ruožtu vėl ima at
našauti Agniui aukas, ir šitaip jo gėris virsta dievo tur
tais. Čia veikiau tiktų versti taip: „Tas gėris, kurį tu teiki
aukotojui, yra, o Angirai, tavo tiesa“. Tekstas išsyk taptų
aiškesnis, taip pat paaiškėtų, ką iš tikrųjų reiškia aukuro
ugnies dievą apibūdinantis epitetas satya ‘tikras’.
Septintąjį posmą vėlgi galima aiškinti ritualistiškai,
išskyrus gana keistoką frazę: „mintimis ateiname nusi
lenkti“. Sajana, teigdamas, kad čia turimas galvoje tie
siog pats veiksmas, verčia: „Diena iš dienos, dieną naktį
ateiname pas tave, mintimis nusilenkdami“. Aštuntaja
me posme žodžiui rtasya jis teikia ‘tiesos’ reikšmę ir
aiškinajį kaip tikrąjį aukojimo vaisių. „Tau, spindinčiam,
aukojimų globėjui, visad teikiančiam tiesą / žodžiu, jų
neišvengiamą vaisių/, augančiam savo namuose“. Čia ir
gi žodį rtam traktuojant kaip ‘aukojimą’, daug papras
čiau būtų versti taip: „Tau, spindinčiam aukojimuose,
apeigų globėjui, visad žibančiam, augančiam savo na
muose“. Agnio „savo namai“, pasak egzegeto, reiškia au
kojimo vietą, kuri išties gan dažnai sanskrito kalboje yra
Agnirhota kavikratuh, satyaščitrašravastamah,
nusakoma kaip „Agnio buveinė“.
devo devebhir agamat.
Iš aukščiau pateiktų išvedžiojimų matyti, kad perne
Yad anga dašuse tvam, agne bhadram karisyasi,
lyg
nė nepersistengiant, grynai apeiginę, nieko bendra
tavet tat satyam angirah.
su
mintimi
neturinčią prasmę galima išgauti netgi tose
Upa tvagne divedive, dosavastar dhiya vayam,
eilutėse, į kurias vos dirstelėjus, savaime ryškus psicho
namo bharanta emasi.
loginis atspalvis. Nors iš pirmo žvilgsnio tokiam aiškini
Rajantam adhvaranam, gopamrtasya didivim,
mui lyg ir negali bemaž nieko prikišti, giliau pažvelgus,
vardhamanam sve dame.
jame išryškėja spragos bei riktai, kurie išsyk išduoda visą
Šioje atkarpoje aptinkame nemaža terminų, kurie, tokių pastangų dirbtinumą. Turime atmesti tiesioginę žo
arba tiesiog pasižymėdami psichologine prasme, arba ne džio kavi reikšmę, neginčijamai įsigalėjusią visame Ve
sunkiai ją įgaudami, visam kontekstui suteikia savitą at dos korpuse, o jos vietoje brukti nežinia kaip prasima
spalvį. Būtų įdomu sužinoti, kas Sajaną verčia interpre nytą. Turime perskirti satya ir rta, tuodu Vedoje itin ar
tuoti šiuos posmus grynai rituališkai. Pirmojoje eilutėje timos prasmės žodžius, arba terminui rta suteikti nena
susiduriame su žodžiu kavi, reiškiančiu regėtoją, ir net tūralią reikšmę. Be to, esame verčiami nepaisyti tų be
gi prileisdami, kad kratų reiškia aukojimo darbą, vis tiek maž akivaizdžių užuominų, kurias visa savo kalbėsena
gauname štai tokį rezultatą: „Agnis, kunigas, kuris dir rišiai stačiai piršte perša.
ba regėtojo ar aukotojo darbą“, o tai išsyk suteikia sim
Dabar, grąžindami įkvėptojo teksto žodžiams visą
bolinį pobūdį pačiam aukojimui ir leidžia giliau supras jų būdingą psichologinę reikšmę, išmėginkime priešingą
ti visą Vedą. Sajana, jausdamas būtinybę bet kokia kai principą. Kratų sanskrite reiškia ‘darbą’ ar ‘veiksmą’,
na susidoroti su šiuo sunkumu, žodį kavi interpretuoja ypač ‘aukojimo darbą ar veiksmą’;sykiujis reiškia veiks
ne regėtojo reikšme, bet suteikia jam kitą, gana neįpras mingą ‘galią’ ar ‘stiprybę’ (graikų kratos). Psichologi
tą prasmę. Toliau daro išvadą, kad Agnis reiškiąs satya niu požiūriu ši veiksminga galia pasireiškia kaip valia.
‘tikras’todėl, kadjis esą suteikia tikruosius aukojimo vai Be to, žodis gali reikšti ir protą ar intelektą. Sajana,
sius. Šravas Sajana verčia ‘šlove’, kadangi Agnį esą pri tam neprieštaraudamas, irgi mano, kad žodžiu kratų
Tamtikrą minties plėtotės principą mena ir pats Ve
dos himnų suskirstymas. Vedą atverianti mandala yra su
dėliota taip, kad bendra įvairius Vedos įvaizdžius sie
janti mintis, laipsniškai rutuliodamasi, išsiskleistų tuos
pačius simbolius kartojančiose giesmėse, sukurtose rišių, kurie bemaž visi išsiskiria kaip mąstytojai ir šventi
dainiai, o kai kurie yra patys įžymiausi vedinės tradicijos
atstovai. Negali būti atsitiktinis dalykas ir tai, kad de
šimtoje, užsklendžiamojoje mandaloje, dar labiau įvai
ruojančioje savo autoriais, aptinkame galutinius Vedos
minties raidmenis, įvilktus į naujoviškesnę suktų kalbą.
Kaip tik čia aptinkame apgiedotą Purušos aukojimą ir
didįjį Kūrimo himną. Kaip tik šioje mandaloje nūdie
niai mokslininkai manosi radę pirmąsias vedantos filo
sofijos, brahmavados, užuomazgas.
Šiaip ar taip, Višvamitros sūnaus ir sūnaičio himnai,
kuriais prasideda Rig Veda, įstabiai užgauna pirmąsias
esmingas vedinės harmonijos gaidas. Pirmasis himnas,
skirtas Agniui, išsako centrinę Tiesos sampratą, kurią
patvirtina antroji ir trečioji suktos, šaukiančios sykiu su
kitais dievais ir Indrą. Likusiuose aštuoniuose himnuo
se, kuriuose apgiedamas vienintelis Indra, neminint suk
tos, kurjis garbinamas kartu su Marutais, aptinkame So
mos ir karvės simbolius bei kardytoją Vritrą. Iš jų taip
pat paaiškėja, kokį svarbų vaidmenį, vesdamas žmogų į
Šviesą bei griaudamas jį kardančias užtvaras, atlieka In
dra. Todėl psichologiškai gvildendami Vedą esame sta
čiai spirte spiriami imtis šių itin reikšmingų himnų.
Keturiuose himno Agniui posmuose, nuo ketvirto iki
aštunto, psichologinė prasmė, prasigaudama pro simbo
lių šydą, išryškėja itin aiškiai.
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įmanoma nusakyti ‘mintį’ar ‘žinojimą’. Šravas pažodžiui
reiškia ‘girdėjimą’, kaip tik iš šios pirminės reikšmės ky
la antroji išvestinė —‘šlovė’. Tačiau psichologiniu atžvil
giu girdėjimo idėja sanskrito kalboje savaime atveda prie
kitos sąvokos, nusakomos žodžiais šravana, srūti, šruta
- ‘apreikštas žinojimas’, ‘iš įkvėpimo kylantis žinojimas’.
Drsti ii srūti, ‘regėjimas’ ir ‘girda’, ‘apreiškimas’ ir ‘įkvė
pimas’ sudaro dvi pagrindines ant-protines galias, ku
rias senoji Vedos samprata nusako kaip rtam. Leksiko
grafai tokios žodžio šravas reikšmės nepateikia, tačiau
netiesioginiu būdu ją liudija pati Vedos himno sampra
ta, laikomo būtent įkvėptu žodžiu. Tai aiškiai rodo, jog
kadaise šiuo žodžiu būdavo nusakomas arba pats įkvė
pimas, arba tai, kas įgyjama įkvėpimu, pavyzdžiui, žodis
ar žinojimas. Pasirinktoje ištraukoje šravas traktuosime
kaip tik šia reikšme; šlovė šiame kontekste skamba be
prasmiškai ir nenatūraliai. Žodis namas taip pat gali būti
aiškinamas psichologiškai; kadangi pažodžiui šis žodis
reiškia ‘nusilenkimą’, tai juo paprastai nusakomas gar
binamojo atsidavimo dievybei veiksmas, atliekamas visu
kūnu išsitiesiant ant žemės. Kai rišis sako „mintimis nu
silenkti Agniui“, galime daug neabejoti, kad žodžiui na
mas jis teikia psichologinę vidinio nusilenkimo reikšmę,
kuria mena atsidavimą ar pasivedimą dievybei.
Keturi posmai tuomet skamba šitaip:
„Agnis, aukojimo kunigas, kuris savo valia reiškiasi
kaip regėtojas, kuris yra tikras, kupinai sklidinas įvai
riausio įkvėpimo, teateina jis, dievas drauge su dievais.
Gėris, kurį teiki aukotojui, o Angirai, - tai tavo tiesa.
Diena iš dienos, o Agni, dieną naktį mintimis atei
name tau nusilenkti,
Tau, spindinčiam aukojimuose (ar tvarkančiam au
kojimus), Tiesos ir jos Nušvitimo globėjau, augantis sa
vo namuose.“
Vertimo trūkumas yra tas, kad turime vienu ir tuo
pačiu žodžiu versti satyam ir rtam, nors, kaip matyti iš
formuluotės satyam [tam brhad, Vedos laikų poetas aiš
kiai skyrė šių dviejų žodžių prasmes.
Kas yra šis dievas Agnis, į kurį kreipiamasi tokiais
mistinio įkarščio sklidinais žodžiais, kuriampriskiriamos
tokios gelmios ir plačios funkcijos? Kas yra šis Tiesos
globėjas, kuris spindėdamas skleidžiajos šviesą, kuris sa
vo valia reiškiasi kaip regėtojas, kupinas dieviškos išmin
ties įkvėpimo? Kas yra toji Tiesa, kurią jis globoja? Tas
gėris, kurį jis teikia aukotojui, dieną naktį ateinančiam
pas jį mintimis nusilenkti ir atsiduoti? Ar tai auksas, žir
gai ir galvijai, ar kažkokie kiti, ne tokie žemiški turtai?
Šių funkcijų negalėtų atlikti nei aukuro ugnis, nei jo
kia kita materiali liepsna ar dar kažkoks fizinis šilumos
bei šviesos nešėjas. Vis tik aukuro Ugnies simbolis be
maž nuolat figūruoja tekste. Akivaizdu, kad čia susidu
riame su mistiniu simboliu, kuris, priešakin iškeldamas
išorinius ugnies, aukojimo bei kunigo simbolius, siekia
perduoti gilesnį vidinį mokymą.
Ankstyvojoje Upanišadų vedantoje Tiesos sampratą
stengiamasi nusakyti iš Vedos himnų perimtomis formu
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luotėmis, pavyzdžiui, tokia jau minėta ištara kaip saty
am rtam brhat —‘tiesa, tikrybė, platybė’. Vedoje ši tiesa
—tai į laimę, į nemirtingumą vedantis kelias. Upaniša
dos taip pat tvirtina, kad išminčius ar regėtojas, rišis ar
kavis, kaip tik Tiesos keliu ir nusigauna į dausas. Per
žengdamas apgaulę, pranokdamas mirtingą būklę, jis ap
sigyvena nemirtingume. Todėl galime pamatuotai pri
leisti, kad tiek Vedoje, tiek vėliau vedantoje susiduria
me su ta pačia samprata.
Postuluodama Tiesą, psichologinė samprata kalba ne
apie pojūčių ar fenomenalios regimybės tiesą, bet apie
dieviškosios esmės tiesą. Tai —satyam, būties tiesa; kaip
veiksmas —tai rtam, tikrybė —dieviškosios tikrovės tie
sa, tvarkanti tiek proto, tiek kūno teisingą veiklą; tai brhat, visa apimanti tiesa, kylanti tiesiog iš neribotos Erd
vės. Šią tiesą atitinkanti sąmonė taip pat yra neribota,
brhat, jos erdvė yra riboto, juslinio proto priešingybė.
Vienokia sąmonė nusakoma kaip bhūma, didžioji, kito
kia —kaip alpa, mažoji. Ši antprotinė Tiesa-Sąmonė dar
vadinama žodžiu Mahas, taip pat reiškiančiu kažką di
džio, plataus. Apgaulingų netikrybių (anrtam, neteisin
gai ir ydingai proto bei kūno veikloje taikomas satyam
pradas) iškraipyti pojūčiai ir fenomeninė regimybė re
miasi jutimų padargais, jusliniu protu (manas) bei jų duo
menis apdorojančiu intelektu, savo ruožtu Tiesa-Sąmo
nė pasižymi atitinkamais savo gebėjimais - drsti, šruti,
viveka, tiesioginiu Tiesos regėjimu, girdėjimu ir skyrimu
tikro nuo netikro. Rišiu ar kaviu, išminčiumi ar regėto
ju, tampa kiekvienas, kuriame pradeda vertis šie TiesosSąmonės gebėjimai ar ima tiesiogiai reikštis ji pati. Šia
tiesos, satyam bei rtam, samprata kaip tik ir turėtume
remtis, nagrinėdami įžanginį Vedos himną.
Agnis Vedoje visad vaizduojamas dviem - jėgos ir
šviesos - atžvilgiais. Jis yra dieviškoji galia, tveriančioji
pasaulius, galia, visad veikianti iš tobulo žinojimo, nes
Agnis yra jatavedas, visų gimimų žinovas, višvani vayunani vidvan —jis žino visas raiškas ar fenomenus, val
do visus dieviškosios išminties pavidalus ir poveikius. Be
to, nuolat yra kartojama, jog dievai Agnį mirtinguosiuo
se įkurdino kaip nemirtingąjį, kaip dieviškąją galią žmo
guje, kaip veiksmo energiją, kurios dėka jie sėkmingai
žmoguje nuveikia savo darbą. Šis darbas kaip tik irvaiz
duojamas aukojimu.
Turint tai omeny, psichologiniu požiūriu Agnį galima
apibūdinti kaip dieviškąją, dieviškos Išminties įkvėptą va
lią, kaip pačios šios dieviškosios Išminties apraišką, veiks
nią, veiksmingą Tiesos-Sąmonės galią. Žodis kavikratuh
akivaizdžiai ir reiškia tą, kuris pasižymi regėtojui būdinga
valia arveiksminga galia, kitaip sakant, kuris nesutrikdo
mas ir nesuklaidinamas dirba darbą, nes vadovaujasi ži
nojimu, kylančiu tiesiog iš Tiesos-Sąmonės. Tolimesni epi
tetai patvirtina tokį aiškinimą. Agnis yra satya, tikras iš
prigimties. Savo ir daiktų tiesos ar esmės žinojimas sutei
kia Agniui galią nepriekaištingai atlikti bet kokį veiksmą,
veiksmingai veikti. Jis pasižymi tiek satyam, tiek rtam.
Be to, jis yra citrašravastamah; iš rtam plūsta įvairiopo

įkvėpimo pilnatvė, kuri suteikia gebėjimą tobulai veikti.
Visa tai rodo epitetai, apibūdinantys Agnį kaip hotr, au
kojimo kunigą, atnašautoją. Žmonės Agnio šaukiasi kaip
tik dėlto, kad, į visa ką įnešdamas Tiesą, jis leidžia nepri
ekaištingai atlikti darbą {karma trapas), simbolizuojamą
aukojimu. Išorinių apeigų aukuro ugnį viduje kaip tik ati
tinka šios psichinės galios, kylančios iš Šviesos ir Jėgos
vienybės, galios, kuriomis žmogus atlieka vidinį aukoji
mą, kitaipsakant, bendrauja irdalyvauja mainuose su Die
vybe. Veda dažnai ir apibūdina Agnį kaip pasiuntinį, dūta, šių tarpusavio mainų ir bendravimo tarpininką.
Krenta į akis ir tai, ko iš šaukiamo dalyvauti aukoji
me Aąnio tikimasi. „Teateina jis, dievas drauge su die
vais“. Šiuo pakartojimu (devo devebhih) akcentuojamas
dieviškumas išaiškėja, kai prisimename, kad Agnis pa
brėžtinai apibūdinamas kaip Dievas žmoguje, kaip Ne
mirtingasis mirtingajame, kaip Dieviškasis Svečias. Psi
chologinę prasmę išryškintume versdami taip: „Teatei
naji, dieviškoji galia drauge su dieviškosiomis galiomis“.
Išoriniu požiūriu, Vedos dievai personifikuoja fizinės
gamtos galias; vidiniu požiūriu, tadjie turėtų įasmeninti
subjektyviąsias prigimties galias —valią, protą, etc. Ta
čiau Veda eilinį žmogišką ar protinį šių galybių reiškimasį (manusvat) visad skiria nuo jų dieviškosios apraiš
kos. Laikoma, kad žmogus, atlikdamas vidinį aukojimą,
tinkamai apsieidamas su savo protinėmis galiomis, gali
sugrąžinti joms tikrąją, dieviškąją jų prigimtį, o kartu ir
pats iš mirtingo padaro atsimainyti į nemirtingą būtybę.
Taip Ribhai, iš pradžių buvę žmonėmis ar personifikavę
žmogiškuosius gebėjimus, tobulai atlikę darbą (sukrtyaya, svapasyaya), tapo dieviškomis būtybėmis ar galio
mis. Būtų galima manyti, kad aukojimu simboliškai bu
vo vaizduojamos nuolatinė žmogaus pastanga atnašauti
save Dievybei ir nuolatinis Dievybės leidimasis į žmogų.
Tokiu būdu pasiektas nemirtingumas suvokiamas kaip
laimė ar palaima, paremta Tiesa irTikrove, satyamrtam.
Šitaip, mano galva, ir turėtume suprasti tolesnius pos
mo žodžius. „Gėris (laimė), kurį tu teiki aukotojui, o
Agni, —tai tavo tiesa“. Kitaip sakant, ši tiesa, pati Ag
nio esmė - tai laisvė nuo blogio, gėrio ir laimės būklė,
kurią rtam glaudžia savyje ir kuri iš tikrųjų išsiskleidžia
mirtingajame, kai jis, padedamas dieviškojo kunigo Ag
nio, atnašauja auką. Bhadram reiškia bet ką, kas gera,
palaiminga, džiugu, ir pats savaime nepasižymi kokia gi
lesne reikšme. Tačiau panašiai, kaip ir žodžiui rtam, Ve
da jam teikia ypatingą prasmę. Viename himne (V. 82.
4,5) bhadram apibūdinamas kaip pradas, priešingas „blo
gam sapnui“ (duh-svapnyam), apgaunančiam sąmonę,
visam tam, kas nėra rtam, „apgaulingam ėjimui“ {duritam), kuris žymi bet kokį blogį bei kančią. Bhadram to
dėl atitinkaswv-/tam, „tikrąjį ėjimą“, kuris žymi bet kokį
gėrį ar palaimingumą, besireiškiantį Tiesoje, rtam. Tai
yra mayas, džiugesys, o dievai, kurie įasmenina TiesąSąmonę, apibūdinami kaip mayo-bhuvah, tie, kurie ga
bena ar neša savimi džiaugsmą. Jeigu stengiamės tinka
mai suvokti Vedą, tai visi jos dėmenys paaiškina kits kitą.

Veda atrodo esanti nenuosekli tik tuomet, kai mes pasi
klystame jos skraistėse.
Tolesnis posmas greičiausiai nusako sėkmingo aukoji
mo sąlygą. Diena iš dienos, dieną naktį žmogus, atsiduo
damas, garbindamas, nusilenkdamas, turi nuolat stengtis
pasivesti tai dieviškajai Valiai ir Išminčiai, kurias įasmeni
na Agnis. Naktis ir Diena, naktosaša, taip pat simboliški,
kaip irvisi kiti Vedos dievai; jais greičiausiai siekiama pa
brėžti, kad visose sąmonės būsenose, nesvarbu, apšvies
tose arskendinčiose tamsoje, reikia nuolat visus savoveiks
mus pavesti dieviškajai priežiūrai irjai atsiduoti.
Kadangi tiek dieną, tiek naktį Agnis aukojimuose
spindi, jis saugo žmoguje glūdinčią Tiesą, rtam, ir šitaip
gina jį nuo tamsos jėgų. Agnis —tai ta pastovi žmogaus
apšvieta, kuri spingso net niauriausiose, tamsos aklinai
apniauktose proto būsenose. Aštuntasis posmas apie tai
tik užsimena, tačiau panašios idėjos plėtojamos bemaž
visuose Rig Vedos himnuose, skirtuose Agniui.
Galiausiai Agnis yra apibūdintas kaip augantis savo
namuose. Aiškinimas, kad Agnio namai tėra ugniavie
tė, mūsų patenkinti jau nebegali. Ėmę ieškoti, ką pati
Veda sako apiesvedame, atsakymą randame jau pirmo
sios mandalos 75 himne (I. 75.5):
Yaja no mitravaruna, yaja devanrtam brhaty
agneyaksi svam damam.

„Atnašauk už mus auką Mitrai ir Varunai, atnašauk
auką dievams, Tiesai, Platybei; o Agni, atnašauki auką
savo namams“.
Panašu, kad rtam brhat irsvam damam čia nusako tą
patį aukojimo tikslą; tai nepriekaištingai dera su Vedos
simboline imaginacija, kuri dažnai aukojimą apibūdina
kaip kelionę pas dievus, o patį žmogų - kaip keleivį,
einantį į tiesą, šviesą, laimę. Nekyla abejonių, jog Tiesa,
Platybė ir Agnio „savo namai“ yra tas pat. Vedoje ne
kartą gali rasti sakant, kad ir Agnis, ir kiti dievai gimsta
tiesoje, gyvena beribėje erdvėje ar platybėse. Vadinasi,
svarstomoji vieta turėtų reikšti, kad Agnis, dieviškoji va
lia ir galia žmoguje, auga į Tiesą-Sąmonę, į savo būdin
gą sritį, kurioje jau pralaužti visi apgaulingi ribotumai
(iurau... anibadhe skleidžiasi Erdvėje ir Platybėje.
Taip šiuose keturiuose įžanginio Vedos himno pos
muose aptinkame pagrindines Vedos rišių idėjas - antprotinės, dieviškos Tiesos-Sąmonės sampratą; dievų kaip
Tiesos galių šaukimąsi, siekiant, išsiveržus iš mirtingo
proto sapnų, šia Tiesa pakilti į jos pačios nešamą nemir
tingumą, kuriame viešpatauja tobulas gėris bei laimė;
dieviškosios pilnatvės realizavimo būdus: vidinį aukoji
mą ir viso to, kas sudaro mūsų mirtingą būklę, atnašavi
mą Nemirtingajam. Visi kiti vedinės minties dvasiniai
atžvilgiai telkiasi apie šias šerdines sampratas.

),

Iš anglų kalbos vertė Kazimieras SEIBUTIS
Versta is: Sri Aurobindo. The Secret of the Veda. Birth Centenary Library. - Vol. 10. - 1971. - P. 54-65.
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ŽMONĖS PASAKOJA

Vaiks šeimo
(i)
Lietuvos liaudies kultūros centras jau antrą kartą organizuoja konkursą „Etninės kultūros šaltiniai“.
Į etninės medžiagos rinkimo darbą kviečiame įsijungti kultūros darbuotojus, mokytojus, muziejinin
kus, bibliotekininkus, folkloro kolektyvų narius, nacionalinių parkų specialistus, regioninių, kraštiečių
organizacijų narius, kraštotyrininkus, paminklosaugininkus, studentus, moksleivius.
Pirmam konkursui, kuris vyko 1994-95 metais, buvo pateikta įvairiausių sričių etnografinė,
paprotinė, tautosakinė medžiaga. 1996 metais konkursui siūlėme vieną temą - „Vaikas šeimoje“.
Spausdiname šio konkurso nugalėtojos, buvusios mokytojos ir ilgametės Šeduvos kultūros
namų direktorės, etnografinio ansamblio „Šeduva" įkūrėjos ir nenuilstančios jo vadovės Emilijos
BRAJINSKIENĖS surinktos medžiagos.
Birutė IMBRASIENĖ

XIX amžio pabaigo i XX amžio pradžio da šei
mos būva didelės. Augindava pu keturiolek, net aštuniolek vaikų. Šeš, septyn, devyn vaikė būva nor
mai. Kiek Dievs duodava, tiek augindava. Jei vaiks
miordava, sakydava - Dievs atsiėmė, verkt nega
lėm, jos angiliuks. Par savaitė laika vaiko pakrikštidava, bo neduok Diev, numiortų nekrikšts. Tad blogė - kuniongė j kaps neprijamdavo. Nekrikštits vaikels kavodava pri savižudžių, pačio tamsiausio ka
pų kertė. Sakydava, kad nekrikštits vaikels nerand
i numiręs vietos - jos vaidenas, iešką, kad jį kas
nors numirus pakrikštytų. Jeigu jo labė stiprs vaiks,
tad krikštydava Viliau, tad motin jo sustiprėjs, u po
šešių savaičių po gėmdima jon būva kuninga įves
dinant į bažnyčio i tad darydava didels krikštins.
Jei graitė krikštij, tė motinos vien koj da grab, api
didels vaišs negalėm ni kalbėt. Pakrikštiję, šiek tiek
pasivaišina, i viskas.
Jo mana atminimu, 1936-1939 i Viliau šeimos būdava mažesnės - ketor, penk, trys, do. Jei kas turėdava keturs, tė žmons juokdavas, kad yra kadrils,
reik da i muzikonta. Atseit pionkta vaika. Trys butionė. Viens tėvu, ontrs motinė, trees Tėvynė. I valdž
nebeišskaitydava kokių tė mokesčių, jeigu šeimo yra
trys vaikė.
Ponų šeimos vaikų būdava mažiau. Šeims gerbdava katros būdava turtingos. I bažnyčio, i mokyklė
turtiongų tėvų vaikė būdavo skiriam. Teip pat i tėve.
Jeigu būdava kaimų, Šeduvo gatvių bale, visad turtiongs susodindava garbingesnė vieto, u prasčioks
pagal dors.
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Laidotuvės labė atsiskirdava bažnyčios. Namuos
tas pats i biednam, i bagotam, gied, meldžes kai
mynė. Bažnyčio turtingo kel ont kartafele, biedno ont
morų paliek. Bagotam - kryžiavos mišios (laika trys
kuniongė pri atskiorų altorių), biednam - paprastos.
Tarpusav kaima žmons gerbdava katra dor, darbšt
šeim. Daug vaikų, ale jie vis išmokėnt dirbt, vės dirb,
nesivazoj pakampės.
Būdava i tad šeimų, katros vaikų neturėdava. Tok
šeim būva skaitom nelaimiong, biedn, Dievą nubaust.
Į tokio šeimo žmons žiūrėdava su užuojaut, bo jon be
džiaugsma, be ateitės. Būdava i pioktų liežuvių, saky
dava - ont numinta takele žolala neaug. Tokios šei
mos jomdava augintins. Daugiaus iš giminės. Jeigu
tėve išmirė abu, vien sesiala a brols tur daug vaikų, u
kiot visai netur, nebos kam tortą, žemės palikt. Tad
susitardava i vaikei atiduodava sesialė a broliu. Tie to
vaiko įvaikydava, įstatimiškė, mat reikėdava, kad i pa
varde nepražūtų. Jei paėmė mergytė, tad pavarde iš
nyks, jomdava da i berniuko, kad išlaikyt pavardė.
Palaidų vaikų nebūdava, viens kits mergaitės vaiks
būdava palikts a pri bažnyčios, a pri žmonių durų.
Čė jo retenybe. Kaip būva, kaip nebūva, ale vaiks
augindava tėve, jų nemėte.
Kad vaikels graičiau naujuos namuos apsiprastų,
jį parsivežė išmaudydava, nušluoščs, galvytė šviont
vanden kryžmės pakrapydava i pasmilkydava Devėntine vainikėl. Į kok prastesn bliūdel įdėdava žarijų i
ont jų uždėdava Devėntine žolalių. Tegu dūmė sklai
das po gryčio. Tad i vaikels pasismiolka. Teip žmons
darydava i sava vaikam, katrie labė neramūs, pėkt,

verk tanke. Juos teip pat apsmilkydava Devėntine
vainikel, i jie būdava daug ramesn.
Jei šeimo giomdava pirms sūns, tėvu būdava didela garbe. Vyre laukdava pirma sūnos, bos jam padėjėjs i tortą paveldėtojs, pavardės - familijos pratęsėjs. Saka - pas viens gimė piorm dokte, tėvs i pasa
kė „Salyklo sulasis vištom,“ atseit alos nebedarys.
Būdava, kad šeimo gimsttik mergaites, u kito šei
mo tik berniuke. Žmons juokdavas - jeigu šeimo
gimst tik mergaitės, tad vyrs labė myl sava žmono,
o jeigu berniuke - tad žmon labė myl sava vyro. Vis
tiek būdava geriau berniuke negu mergaitės. Mer
gaitėm reikėdava krait sukraut, dalio atiduot, i ūky
nėra vyriškų darbų dirbėjų. Vien, tankiaus vyresne,
parsivesdava užkur. Kaimynė tėvo ramindava, kad
tokiam tėvu nereiks j miško važiuot malkų, berne prineš, tik reik įsitaisyt pikto šun.
Jei vien berniuke, tad ūky darbe aidava kaip iš pyp
kės. Ale užaug sūnė, reik išsiskirstyt. Tėve labė nenorėdava žemės ardyt, skordžių prilaist ant šią svietą.
Vieno sūno motin stengdavas išlaist j kunings ar
ba šeip kuom nors išmokint. Vyriausis parvesdava
marčio, ket išeidava užkuriom.
Pastojs motere turėdava labė daug ka saugots, kad
nepakenktų jos būsimam vaikeliu. Reikėdava ramy
bės, nepykt, nežiūrėt j negražs paveiksls, į invalids,
suluošits žmons i da iš jų dyvits arba juos skriaust.
Negalėm nieką apkalbėt, nieką neskriaust, nesidyvit,
nieką svetima nejėmt, ni aguonos grūda, bo pagim
dys vag. Negalėm nieką išjuokt, bo atsigioms vaiks i
to išjuokiamo. Švionto dieno negalėm dirbt, u da siūt,
butionė užsius ko nors sava vaikeliu. Negalėm aukš
te ronkų kilot, bo virkštiala apsisuks vaikeliu api kak
liuko. Virkštiala apsisuk, kai nėšč motere paržėng par
vėrvė. Reik apeit, tik jok būd neparžėngt. Negalėm
sėdėt ont kelmą, bo gioms vaikels ruplėt veid, nega
lėm kregždžių lizdą ardyt, bo gioms vaiks kregždžiuots. Negalėm nėščiai moterė ait j kūms. Nega
lėm iš svetiomų gyvulių atėms pašara duot saviem gioms vaiks nebyls. Reik vaikščiot su kvartok, bo ki
taip vaikels bijos negerų akių. Jei nor, kad vaiks giomtų
gerbenėts, reik j sieniko pridėt vėrkščių. Jei nėšč nežiopsok, bo žiopl pagimdys.
Negalėm pamats gaisro griebts už bornos arbo
šeip už katros kūną dalės, bo gioms vaiks su raudo
nom dėmėm.
Negalėm susižeist, bo gioms vaiks su randės.
Negalėm gert svaigalų - vaiks užaugės gers.
Negalėm ait pas kaimyns nieką skolits, bo jei ne
gaus, užves žmonėm žiurks. Jeigu ateje nėšč mote
re, u da čigone, i to jei nedavė, viskas, užpols žiurkės
į jos kankions pusontrų metų. Reik išeinančė moterė
nematunt palaist su kair rank ko sugriebė.

Galem žiūrėt į gražs žmons, j paveiksls. Vien,
saka, vis žiūrėjo j švinčiaus Panialė Marijo - gimė
graž mergyte. Kiot žiūrėje į Šedvos bažnyčio asunt
Anilo Sargo. Saka, gimė dokte pat gražiaus iš viosų
dukterų. Jon turėję penks dokrs.
Reik, kad kaip galem mažiau kas žinotų api gėmdimo - lungviau gimdys. Reik atraišiot ont savės viosis mezgels, atidaryt daržinės, tvarta, klėtės, priesene dors - lungviau gimdys. Reik to dieno, kad nieks
namuos nesiūtų.
Gims vaikeliu, ja „namelė“ (placent) būdava suvyniojam į vystyklo, į to pat kor būva patiests į moti
nos lovo. Saka, surišt ta vystyklą nereik, bo daugiau
vaikų gal nebebūt. Užrišę j tiek. Babute savyniodava
i paded pri durų. Kai tėvs pasidžiaug vaikei, jos išeidams i išneš placento. Išnešt i užkąst gal tik tėvs,
tad tėvs labė myl sava vaiko, u vaiks tėvo. Užkasdava art narna, berniukų po medž, bo tegu aug aukšt,
stiprūs kaip medžė. Mergaičių užkasdava daržel, ar
čiau tvarialės. Jos išeis. Daba, nesenė, girdėjo besigėnčijent vaiks dėl tėvų tortų. Brols pasakė - „aš iš
tų namų niekur neis, bo čė mana bamb užkąst.“
Kai gimst vaikels, jį tuoj mauda. Prasidėjs gimdimu, tėvs kur ugn i kaič vanden. Maudydava medinė
geldo. Labė gėrė, bo jon nikad nejkaist i neatšal. Į
geldo jtiesdava drobinių vystyklėlių, pu galvėt - sulunkstyto vystyklėl. Į vieno vystyklo suvyniodava vai
kei. (kišis babute alkūnė į geldo, pažiūr, a ne par
karšts vandva, tad paržegnoj vaikei i ded j vanden.
Tėvs j vanden jlaisdava sidabrin piningel. Bemaudydam babute rand i pasiim sau.
Giomdava vaikė su marškiniukės. Matyt, da likdava placentos ont ją kūnele. Saka, labė gėrė, toks
vaiks būn labė laimings. Saka, i daba žmons - jam
sekas, muset, gimė su marškiniukės.
Kai numauda pirmo karto vaiko, ta vandene nepildava kor papuola. Pildava arčiau slonksče, tad vai
kė nams sauga, niekur paaugę nelaksta. Mergaičių
vanden pildava darž, art namų, ant aguonų. Jei žiemo, tad ont tos vietos, kor būdava išpilams vandva,
sėdava aguons. Labė sekas gyvenim i labė gražios
užaug mergaitės. Žyd kaip aguonos.
Išmauds vaikei, būdava paruošt vystykle ont lovos
ont pagalvės. Ket vystykle gal būt i senesn, ale tas,
kor pri kūnele, tur būt naujs, plonos drobialės. Apveik
marškiniukės, užded kepurytė, da ont momenėle užded sulunkstyto drobin škurliuko minkštut, bo reik,
kad būtų šiolt i, gink Diev, užsigaus - gal vaiks nebekalbėt abu būt pusnebils. Labė reik saugot momenėl.
Suvysta, suvynioj valin. Valins jolg, dvigub juost. Vinam gal platesne, kitam - siauresne i su raiščiukės.
Būdava mergytėm ružav valinė, berniukam melsv. Būn
vie puse melsv, kiot ružav. Praded vyniot nu krūtinytės
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i baig ties kojytėm, i tinai suriš. Suvynioj stondžė, kad Sakydavo mana mamyte, kad kai vaikels gimst, at
būt runkytės priglaustos pri šonų i kojytės ištiestos. ein laumės laimės palinkėt. Laumių būdavę gerų i
Kaip kučiliuks vaiks. Saka, tad užaug pats tiesis ir ko blogų. Jos abidv labė skubėdava katra piorm ateis.
jytės tiesios. Da saka, kad teip suvystyto vaiko nepa- Jei atein geroj, jon pasibaldž i galin lango i palenk
vojing ni ont ronkų pajėmt, nesulaužys vaika. Jeigu vaikeliu laiminga gyvenimą. Teip i būn. Jei piorm at
teip suvystyts vaiks nukriostų, jos nesuloš. Jeigu mažs ėję piktoj, jon pasibeldž i lango pri durų i užkeik,
vaiks susilauža nugarytė, jos užaug su kopr. Daba lenk visokių blogų nutikimų. Tad jo viskas, vaiks vargs
vaiks geriau prižiūr, i kuprių nebesimata. Unksčiau i negalės nu nelaimių pabėgt. Matyt, žmons laumėm
vaiks vaiko augina i būdava visaka.
tikėdava. Prisimen, kaip mes maž vakarės norėdaSu valin vystydava, kol galėdava. Jei stiprs vaiks, vam bėgt j Vakonišk, mamyte nelaisdava. Vakonišks
jos žiūrėk i pro valin ištrauk runkyts i išsisparda. Jo upels už Šeduvos, o aplionk pievos, sakydava, netrejų ketorių mėnesių vystydava dienom ligi pusės, žionė ko tė gal susitikt. Vakarės upels i pievos ga
nakčė viso suvystydava, bo jos sapnuoj i skesčioj moj - tinai vaikščioj laumės. Labė bijodavam. Nak
tim rūks, jos drabožs velėdava upei, saka, girdėdarunkytėm. Išsibudin i verk.
Kai giomdava kūdiks, ji babute išmauda, suvysta vas, kaip kultuvėm duod. Tetuks juokdavas, saka,
i atiduod motinė pasidžiaugt, pabučiuot, pamaitint. kuolo kas kai, mat laumės vėlėj.
Butionė reik maitint, bo kitaip ni motin vaika, ni vaiks
Gimės jaunam - žmogs jolgė nepasenst i visad
motinos nikad nemylės. Pamaitins kvieč tėvo j gry- smags. Pilnaty gimė - būn riebūs, apvaliukė, delčio čio. Tėvs pasidžiaug vaik, i golda babutė priėmėj sudžiūvę, pėkt. Penktadien gimė - labė susiraukė. Sa
vaiko į lopš. Ont stala šeduvė vaika neguldydava, ka žmons - „musėt pėtnyčio gimės, kad susiraukęs
saka, neduok Diev. Jei mažuts vaikels numiršt, tad ji kaip devynios pėtnyčios“, trečiadien i šeštadien gimė
šarvodava ont stala. Vystydava i guldydava tik j lo- mergaitės - geros šeiminikės, vyre - sumanūs, gabūs.
vo, jei da lopše nėra.
Sekmadien gimė - tėnginė, ketvirtadien - šokt, gal
Vaikam pasakydava j duodava pasidžiaugt vėliau. apgaut, pirmadien - neryžtėng. Amžino atils Šidlaus
Dažniaus vaiks, kai motin gimdydava, išveždava pas kiene sakė, kad gruodžio menes gimė žmons yra
gimins arba pas kaimyns. Vaikam sakydava, kad platos veidą, mėlynų akių i žodžio kišenė neieška.
gandrs atneše broliuko a sesytė. Žiemo, sako Mi
Pavasar gimė žmons - lėnksm, žvalūs; vasaro gi
rons, viso sodželko pradaužė akets, vis vaikam ro mė - darbinikė; ruden - pėkt, santūrūs; gimė žiemą
de, kad kiek bepramuš lado, vis vaikele nerada, u - sava gal v gyven.
Vaiku gims, tėvs sodindava med. Pirmam sūnų va, vieno aketė i rada.
Kai nudžiūdava virkštiala, jos neišmesdava. Kai ožalo, ontram - uos, trečiam - klevo, ketvirtam - beržo.
Mergaitėm sodindava liepo. Šeduvo Jegminų šei
vaiks paaug, duod jam mezgel atrišt. Jei atriš - bos
nio gimė dvinukės, jų tėvs viso miško išvaikščioję
gabs, sumans.
Kaimynė sužinodava viens nu kita, kad Joniene a kol rada dvišakė liepo. Daba tos dvinukės jo pase
Petriene subyrėję.
nę, gal i nebėra vienos - liep dvišake da tebežaliuoj.
Kai vaiks paaugdava, jam pasiūdava marškinėls, To sodybo daba kėt nusipėrkė, ale seniuke parduo
jolgs i jos tad miegodava išvystyts. Saka i daba dam prašė nenupjaut tos liepos, bo če jo dukterų
žmons, kad miegoje kaip išvystyts. Saka, vaikė, kol laime.
nekalb, žiną sava likimo. Jos juokės par miego i verk.
Kai vaiks giomdava, tėve rionkdava vardo. PatarJos žiną, kas ja lauk gyvenim. Prieš pradedont kal dava senelė. Seniau daugiaus krikštydava „atsineš
bėt, atein Anils Sargs ta vaikele i paspaudž smakr tinės“ vardės.
dubutė. Tad vaikels visko užmioršt. Kožnam žmogų
Vėliau krikštydava brolių, senelių, seserų vardės.
yra smakr dubute. Katram Anils Sargs labiau pa Ale tik gerų žmonių vardės, kad vards i gražs, ale jei
spaude, matas labė aiškė.
yra blogs žmogs, tok vard vaika nekrikštydava. Ma
Žmons tikėję, kad gimstunt žmogų užsideg ont na mamyte sakydavo, kad pirma sūnos negalėm
dongos nauj žvaigžde. Jam mirštunt, ta žvaigžde nu- krikštyt tėvą vard, o piormos doktės - motinos vard,
krent. Prisimen gėrė, kai pamatydavam krentunčio bo gal negyvent.
žvaigždė, mamyte sakydava - jo mirė žmogs, vaikė,
Mana jaunystė daugiaus būdava Petrs, Vlads, Un
sukalbėkim amžinatils. Būdava, kad žmogs gimst pu tans, Juozis, Jons, Povils, Dominyks, Stasis, Mykols,
laimiong žvaigžd, tad jam gyvenim viskas sekas, ar Kazs. Da seniau - Mataušs, Ignacs, Justins, Mamerts,
ba atvėrkščė.
Narcyzs. Moters: Vale, Maryte, Jene, Mile, Jule, Anėlij,
Jei gėmė skersė varga, tad pavargs ir bos gėrė. Alen, Adele, On, Petrute, Kaze, Vladze. Da unksčiau O jei išiolgė varga, tad jo reiks vargt viso gyvenimo. Darat, Barbor, Uršula, Kunigund, Katryn.
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Dabar daugiaus tautišk varde - Vytauts, Gedimins,
Mindaugs, Žilvins. Daugiau - tė visokie prigalvot, nelietuvišk.
Iki krikštą nieks vaika išrionkt vard nevadina. Sakydava leliuks, lėlytė, vaikels, pupyte, pupuliuks. Ne
galėm, bo žmons tikėję, kad yra pioktų dvosių, jos
gal to vardo žinot i nelaimė atsiust. Po krikšt jam jo
nieką nebėgai jos padaryt.
Kai vaiko krikštydava, kuniongė daugiaus užrašydava krikštą dato. Mana teip pat metrikuos ne gi
mimą, ale krikštą dat.
Krikštą tėvės daugiaus kviesdava iš giminės. Jugu
ne, tad gero kaimyno arba draugo. Tad kūme susigiminiuodava i platesne gimine būdava. Kūmo jo gimi
ne. Vaikė krikštą tėvs vadindava tėvels i motinėla. Da
bar teip pat vadins. Suaugę vadindavos kūmės.
Renkunt kūms, žiūrėdava, kad būtų dor, darbš
tūs, ger žmons. Tikėja i dabar tebetik, kad bemiuks
sek j tėvel, mergyte j motinėlė. Mana mamyte sakydava - geriau už kūmo jomk ubago, bilė gero žmo
gų. Nejomdava į kūms išsiskyrusių, susidėjusių, išgerenčių, neteisiongų žmonių. Taip pat nėšč motere
negalėdava ait j kūms.
Prieš krikšto motinėla pasiūdava krikštą marškinels i kepurytė. Išpuošdava - jei bemiuks, melsvės
kaspinelės, jei mergyte - ružavės. Būdava, kad i pat
motin pasiūdava marškinėls, būdava, kad kūm pa
krikštiję i išsivež marškinėls. Daugiaus dovanodava.
Kūm atsivež pyrago, kūms užmok kunigu už krikšto.
Veždavo krikštit tik kūme, ne teip kaip dabar - tėve
kart važiuoj.
Būdava, kad pakrikštij tuo pač vard. Būva Šeduvo, kad būva mergyte Anėlij, kūme užmiorša kok var
do tėve sake i kito pakrikštiję Anėlij. Po krikštą krikštatėvė lunkydava krikštasūn a krikštadukro. Kai tik
paaug, par Velyks lėkdava pas motinėlė kiaušinių.
Jei vaikė netekdavatėvų, krikštatėvė turėdavajais
rūpits, užaugint, privest pri išpažintės, komunijos,
padirmavot.
Jei viskas gėrė, krikštamotin tankiaus būdava
krikštadukros svoč.
Krikštą marškinėls laikydavo namuos i skaitė, kad
labė gėrė, kad i kiots vaiks krikštytų su tais pačės
marškinėlės. Tad vaikė užaug draugišk, myl viens
kito. Vyresnių vaikų rūbelės rengdavo viosis vaiks,
bo tiokrė tikėję, kad tad vaikė bos viening, viens kito
užjaus i gyvens draugiškė.
Sakydava, kad marškinėls i krikštą žvakė reik sau
got viso gyvenimo. Su krikštą žvak reik ait komuni
jos i mirštunt reikėtų užsidegt sava krikštą žvakė. Jei
kaimyną vaikels netur krikštą marškinėlių, skolindava, sakydava - nelabė gėrė, skolisis viso gyvenimo.
Būdava, kad i dovanodava.

Pirmo karto vaikei maitint reik iš dešinės pusės,
bo jei maitins iš kairės, užaugs kairiaronks. Kūdik
maitindava nežiūrėdam laika. Verk, praša, i maitin.
Kai saulute nusilaidž, vaikels verk, duodava jam ra
munėlių arbatytės. Reik skrandeliu pailsėt.
Maža vaika da ligi krikštą nebūdava galem ni lunkyt, ni pašaliniam rodyt, tuo labiau, jeigu maitin, - jon
aidava ont lovos už pečios. Nedemonstrava ni prieš
vyro, ni prieš vaiks. Gėrė pamen, kad maitindam mo
ters prisidiongdava vystyki. Liemenėlė būdava par
priek susegliojem, bliuskutės plačios, teip pat par
priek susegliojamos. Pašaliniam vaiką nerodydava liki krikštą. Po krikštą saugodavas tokių, katrie labė gir:
oi koks gražis, puol pri lopše, i gir i gir. Toke žmogos
reik bijot. Motin tad tegu laika špygo kišenė arba te
gu sukryžiuoj kojs arba ranks. Vaiko reik apveikt išvirkščės baltiniukės, tad negalės apžavėt. Da pajėm
vaika prišlapinto vystyklo i apšluostyt ji viso, geriau
kryžmės. Reik saugots ruda, kaire i žvaire.
Vaiku duodava ramunėlių arbatos, tik ne stėprios.
Girdydava iš buteliukų (plėčkučių), ant galo užmau
davo gumin spen. Da girdydava iš puodelė su šaukštel. Da unksčiau padarydava lovel iš klevo abu lie
pos. Koke 10 cm - 12 cm ilguma, i jį pildavo arbatytė, vieno galo prided pri vaika lūpyčių. Kol atbėg arbatytė, jon būn vės, i vaikels nenudegs.
Motin vaiko maitindava ilgiaus ligi metų. Par to
laiko jam duodava manų košytės, skystė išviortos,
jo pratydava pri maista, kor vės valga.
Motin i primaitindam vaiko pat maitina. Galvodava, kad kol vaiko maitėn, tol nepastos. Būdava i ki
taip, saka, nebeim vaiks i tiek. O saka pasijont, kad
jo pastojs, tad vaiks nebevalga motinos pieną. Jolgė vaika maitint nereik, ligi 11-12 mėnesių. Bo saka
užaug liurbs, tešlagalvs.
Nutraukt maitint galėm vasara i žiemo. Negalėm
nutraukt paukščiam išskrendont i parskrendont. Tad
vaiks lėks iš namų, nesaugos namų, nors jj užmušk.
Neturės gyvenim vietos, blaškysis.
Nutrauks reik paržegnot - i viskas, daugiau, gink
Diev, nebeduot, bo užaugins atžindo. Jei krūtinė yra
pieną, reik susiveržt su rankšluošč i pranioks, ale vai
ku nebeduot. Nutraukt reik pilnaty arba priešpiln, bos
pilns gyvenims ja. Motin sėsdavos ont slonksče, kai
nieką namuos nėra. Šita apeig tik vaika i motinos.
Tur būt ramybe. Motin žegnoj vaikei u pri slonksče,
kad jos ženg par slonkst iš kūdikystės j vaikystė.
Vaikė praša i paskiau motinos, kad juos maitiontų.
Negalėm, gink Diev, užaugs atžinds. Ja bos blogos
aks. Į ko tik nepažiūrės, tas pradės nykt, sėrgt. Gyvu
lei pamatys, pažiūrės, viskas - nebeaugs. Iš žmogos
pasigrožės, viskas, bos tam žmogų blogė. Jie pats
nežiną i nenor bloga daryt, ale viskas gaunas prieš jų
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valio. Žmons jų bije, veng. Šeduvo būva toks žmogs, šons, vaiku galvytė negerė - gal vaiks jolgė nekalbėt,
labė gėrė mokėję kiauls pjaut. Jos sakydava, išvary protel veik ja.
Lopš kabindava arba pastatydava tėvs pri tėvų
kit to kiaulė, kotro pjausit, aš pats j tvarto neis.
Unksčiau čiulptukų nebūva, vaikam duodavo tuš- lovas. Motin jo tad gulėdava ne nu sienos, ale pri
ko. Paim duonos minkštimą, prided cukros, suded j krašta, kad galėtų vaikei supt. Lopš teip statydava,
kad vaika galvyte nebūtų į lango. Mat gal mėnuls
plonos drobės škurliuko, užriš siūl i duod čiolpt.
Kaip praded vaikščiot, tėve stengdavas atpratint apšvitit. Be to, vaiks kaip paaug, verč galvytė į švievaiks nu tuškos. Įdėdava j duono druskos vieto cuk so i žiūr par kakto - gal palikt žvairs. Vaikei lopšel
ros, da pipirų jded i duod čiolpt. Spjaun, paverk i reik tanke vartyt, bo užaugs smail galvyt arba vien
parstoj. Kaip pasėd, vaiko sodindava už stala valgyt galvos puse bos suplot. Labė negraž. Ont naktės
su viosės. Ont kelių laikydavo tėvs, senelė, jeigu yra, vaikele negalėm paguldyt aukštielnika, ale ont šo
motin i pratindavo valgyt pat. Prižiūrėdava i tėvs, i ną. Negalėm pu galv dėt mionkštas pagalvytės, tik
motin, vyresn vaikė mokindava, jos į vaiks labiau žiūr plonutė, arba sulunkstyto vystykliuko. Į lopšel dėdai juos sek.
va sienikėl. Prikišdavo impiliuko šiaudų, geriau ruUnksčiau būdava viens didels bliūds vidury stala, i gien, šiens negerė - duod kvapo. Sumaiga terp ran
vės valgė iš viena bliūda, vėliau atsirada maž bliude- kų rugiens šiauds i prikiš sienikėl. Mana mamyte sa
lė, molinė. Vaikam būdava teip pat molinė bliūdelė i kydava, kad pirmo kart kemšunt sienikel dėdava Žo
medinė šaukšte. Suaugusiem - didelė. Vaikam meistrė lynės žolals pašventints. Ontro karto nebereik. Unks
padarydava mažočs i da išgražindava. Padarydava čiau nebūdava klijuočių, tė to sienikėl tanke kemš,
pirščioks, visoks pagražinims, kad vaikė atskiortų sa bo kitaip pradės dvokt šlapiom. Pri lopše pakabinva šaukšts. Labė patog valgyt iš medinių šaukštų, ni- dava iš kiaušine skevata paukštei su popierinės sparkad lūpų nenudegs, o viralo reik išpūst, tėve, atmen, niukės. Vaikels žiūr, mata besisukončs poperioks, i
sakydava - „gal netor vėją pu nos, kad nudegė."
ja akytės žiūr tiesė. Be žaisliukų jos dairysis, i gal
Lopš darydava tėvs, jeigu jos nesugebėdavo, bū palikt žvairs. Ant sienikėle paklodava paklodelė, vys
davo medže meistrė. Dare visaip. Tikėję, kad nega tykliuko, užklodava kaldrėt. Tik pirmo karto j lopš palėm daryt lopše, kol vaiks negimės, i jam daug vys guldydava babute. Paskiau visko dare motin. Po patyklų ruošt. Tik tam kartu. Bijoję, sakydava, jei iš anksta lag motin būdava jo stipresne. Kol būva slabn, bo
padarys, gal nebūt ka supt. Vis tų pioktų dvasių žmons bute vaduodava motino i vaikei prižiūrėdava, bo sa
bijoję. Ko to žionė, ko jos gal padaryt, kai bos laisvs kydava, kad vien koj jos da grab.
lopšels. Vėliau žmons teip nebebijodava. Ale i dabar
Lopš supdava paskiau kas laisvesns, ale daugiaus
nereik priruošt negimusiam vaiku kažin kiek rūbelių. motin. Kai paaugdavo truput vaikels, supdava vyresn
Nelabė gėrė iš onksto pripirkt ont kelių metų. Būdava vaikė.
vyresnių vaikų jo padėrbt lopšelė, tad i guldydava gi
Supont lopš negalėm motinė siūt, da ypač su demus vaiko j broliuką a sesutės lopšel. Pas mom yra dial adat, pjaustyt su peil, karpyt su žirklėm. Galem
lopšs, kor užauga mana vyrs, mana vaikė, anūkė i da iš bėdos megzt, minkyt tašlė. Vaiks lopšy gulėda
dabar Kaun supas mana brole dokterės sūnels. Mūsų vo, kol pareidava i jį. Žiūrėk, saka, ja vaiks iš lopše lip.
lopšels ont kabliukų, supas pirmyn i atgal. Unksčiau Jo 4-5-6 mėnesių jos nebegul, jj pasodin ont lovos,
daugiaus būdavo lopšė ont lingės. Beržiuko nupjaun, apkomša pagalvėm i duod pasėdėt. Tik negalėm jol
nugen i pakiš pu balk. Daugiau suriš vėrė i keturs jos gė laist sėdėt - iškriops stuburs. Panešiodava vaiko.
gals nulaidž žemyn, kor i pririš lopš. Lopš darydava iš Tik vien rank reik laikyt už nugarytės, bo vaiks gal
plonučių longvos medže luntelių arba nupindava iš atsilošt i gal lūžt stuburs - užaugs su kopr. Kaip pra
vytelių. Po lopš pritaisydava iš vėrvės oso, kad galėtų ded galvytė nulaikyt, tad jos pats neberimst lopšy.
motin su koj supt lopš u rankom darbo dirbt. Vien Nakčė vė golda j lopš. Čė viskas priklausa nu vaika
vėrve būdava ilgesne, kad galėtų pri stala dirbdam stipruma. Kaip vaiks paaug, praded vaikščiot, jj gul
supt lopšel. Tušče lopše supt negalėm - velniuks tuoj dydava j lovo, bo tankiaus kitam reikėdava lopše.
sava vaiko pagolda i to sop velne vaiko. Karte berži
(Bus daugiau)
ne pu balk vadindavas linge, virve pri lopše - vinge.
Da unksčiau, kaip gryčios būva dūminės, lopš apsupPEOPLE NARRATE
dava skar. Apsupdava i Viliau, bo lopšy šilčiau, neužChild in a family
pūč skersvėjė. Diongdava i paklod drobėn, ale tankiaus skar. Mana atminėm daugiaus jo būdava lopšė
Emilija Brimonaitė-Brajinskienė from Šeduva tells
ont kabliukų, i lopšė supam j šons ont lapše kojyčių.
of birth and upbringing customs of Lithuanian chil
dren in her own dialect.
Žmons sakydavo, kad jie negerė vaiku, bo supont į
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