Sužeistas tautiškumas
Rimantą KLIMĄ, Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininką,
specialybe - miškininką, dvasia - lietuvybės sergėtoją,
šnekina Liudvikas GIEDRAITIS

—Vadovavimą Lietuvių etninės kultūros draugijai
1993 m. Jūs perėmėt iš prof. Norberto Vėliaus. Kuo da
bar draugija skiriasi nuo buvusios, kuo tapati, kokie tiks
lai, siekiai, organizacinė struktūra, narystė, veikla..?
- Lietuvių etninės kultūros draugija, kaip žinia, tau
tinės kultūros specialistų, rėmėjų buvo įkurta 1989 m. Pir
masis pirmininkas —N. Vėlius. Tuo metu jos veikloje tie
siogiai dar nedalyvavau, buvau atsidėjęs Rytų Lietuvos
problemoms. Prof. N. Vėliaus vadovaujama Draugija bu
vo užsiėmusi visų pirma leidyba. Mano atėjimas į Drau
gijos valdybą, atrodo, buvo susietas su aktyvesnės prakti
nės veiklos poreikiu. Išrinktas pirmininku ne itin džiūga
vau, nes manau, apsiėmus ką daryt, reikia gerai ir pada
ryt. Bet kai esi visuomenininkas ir nenori, kad išvarytų iš
pagrindinės darbavietės, kur uždirbi duonos kąsnį, šitai
ne itin lengva, tuo labiau tokioj neaprėpiamoj srity kaip
etninė kultūra. Fiksuotos narystės neturim. Samprotavom
taip: jei turėsim draugiją su oficialiais nariais, —visur
turės atsirasti skyriai, būreliai, tarybos, valdybos, pažy
mėjimai —griozdiška organizacinė struktūra, mokesčiai,
kurių dabar visi nemėgsta. Kaip, beje, ir priklausymo bet
kokioms organizacijoms. Savo rėmėjus, pritarėjus, žmo
nes, veikiančius Draugijos vardu, mes ir taip žinome, tu
rime visuose rajonuose. Remiamės ir etninės kultūros cen
trais. Antra vertus, mano supratimu, kiekvienas Lietu
vos žmogus savaip yra etninės kultūros saugotojas ir puo
selėtojas. Nėra lietuvio, net ir mažiausiai informuoto, ku
ris negyventų savosios tautinės kultūros elementais... Prieš
apsibrėžiant veiklos sritį, turėjom aiškiai suformuluot, ką
iš etninės kultūros esmingiausio dar turime: kalba, kultū
rinė aplinka, gamta. Visa tai išsaugoti, puoselėti arba at
kurti, atgaivinti ir pasiryžę. Esam pirmiausia praktinės
veiklos šalininkai.
—Kas —valdybos nariai?
- R.Apanavičius, L.Klimka, E.Plioplienė, J.Trinkūnas, D.Urbanavičienė...
—Šalia „etninės“ Jūs taip paprastai tariat „tautinės“...
- Aš linkęs jų neskirt. Manau, galima pavadint ir „Tau
tinės kultūros draugija“, būtų net aiškiau, suprantamiau.
Man skirtumas gal tik toks, kad tariant „etninė“, turima
omeny lyg ir gilesnė praeitis, pati prigimtis. O „tautinė“
- tarsi kažkas „jaunesnio“. Blogai, kad žodis „etninė“
šiek tiek gąsdina nesuprantamumu, reikalingas paaiški
nimo, kad būtų priimtas. Galima būtų vadint ir „tradici
nė“, betgi vėl —„ne savas“ žodis... Visais atvejais —rei
kia suvokti, kad turima omeny mūsų esmė: ką sukuriam,
ką įsisavinam, išsaugom, su kuo savu einam į pasaulį.

—G.Rinkevičiaus diriguojamo simfoninio orkestro su
grota, tarkim, vokiečių kompozitoriaus R.Vagnerio sim
fonija —ar tai etninės kultūros faktas?
—Tai liudija, kad esam pasiekę, įsisavinę tam tikrą
bendrosios kultūros lygį. Liaudies kūrybos ir profesiona
liojo meno atskyrimas, supriešinimas rodytų labai siaurą
požiūrį.
—Taip klausiau, iš anksto numatęs ir pratęsimą: gal
tad šiuolaikinės vakarietiškos kultūros antplūdis —ne itin
pavojingas?
—Klausimas man, mėgėjui, suktas, net sakyčiau —
kreivas. Galima būtų atsakyt neseniai girdėta K.Stoškaus
mintimi: tai pavojinga pirmiausia dėl to, kad plūsta pas
mus visiškai grynu pavidalu —mūsų dvasios neįsisąmo
ninta, neįprasminta. Bet nuo savęs sakau: nueitų koks
svetimšalis į jaunimo diskoteką —niekaip neatskirtų, kur
jis atsidūrė —kokioj Danijoj, Lietuvoj ar Vengrijoj. Ne
bent iš veidų ir skelbimų kalbos. Nes čia savitumai jau
visiškai nušluoti, jokio tautiškumo nebelikę. Vieni stan
dartiniai ritmai. O žmonės gi ne žvirblių pulkas. Tautų
įvairovė gelbsti žmoniją. Masinė kultūra man visiškai sve
tima. Tai purvas, iš kurio žūt būt reikia gelbėtis.
—Jaunimo nusiteikimas ir polinkiai, manyčiau, tik viršūnytė. Nes šiandien kosmopolitizmas itin madingas ir
tarp intelektualų. Štai net toks žmogus kaip istorikas
A.Bumblauskas tiesiai šviesiai per visą „Lietuvos rytą“
vanoja mus dėl „to nelemto tautiškumo ieškojimo“ (1995
metų nr. 22).
—Nesistebiu. Jo vedama laida „Būtovės slėpiniai“ šo
kiruoja daug Lietuvos žmonių. Tai jau vienašališkumo įsi
galėjimas televizijoje, panašus į istorijos žinojimo mono
polį: nuolatinis tos vienos pozicijos kalimas, balansavi
mas ant savineigos ribos, vien nuogas išlupinėjimas —nė
gaidelės romantizmo. Žodžiai „lietuviškasis patriotizmas“
arba sakinys —„Lietuvai labai reikia lietuvybės apašta
lų“, nuoširdus kalbėjimas apie tautos reikalus, lietuviško
veikimo būtinumą —ten vargu ar įmanomi. Atgimimo
pradžioj įvyko reikšmingų procesų, bet mus jau kausto
svetimumas sau.
—Kaip vertinat Lietuvos valdžios tautinę politiką?
—Toji valdžia, matyt, dar neįsisąmoninus, kad yra Val
džia, pašaukta dirbti Tautos labui. Bandžiau paieškot, ko
kius nutarimus šios kadencijos Seimas priėmė etninės,
na - tautinės kultūros globos reikalu. Nėr. Ir Vyriausy
bėje —nė žodžio apie tai: vien bankai, palūkanos —di
džiulius darbus jie ten dirba, o rūpestis tautiškumu —pa
mirštas.
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- Betgi Seimas, atrodo, rengia Tautinių bendrijų įsta
tymą...
- Tautinių mažumų atžvilgiu pas mus netgi persūdoma joms pataikaujant. Šitai pabrėžia net ir įvairūs emisa
rai iš Vakarų, kurių Lietuvoj, reikia ar nereikia, - ganė
tinai perdaug: ieškančiųjų adatos šieno kupetoj. Man
keisčiausia, kad gimsta tokių įstatymų sumanymai. Juk
niekam Seime nekyla mintis priimti, tarkim, etninės kul
tūros globos, tautos kultūros rėmimo ar vystymo ir pan.
įstatymą. O va Tautinių mažumų —reikia. Tai, be abejo
nės, lenkų frakcijos veikimo vaisius. Pradžioj tas įstaty
mas buvo rengiamas beveik slaptai, uždarame rately, ir
jei nebūtų iškeltas į viešumą, iki šiol, aišku, būtų ir priim
tas. Manau, Lietuvai tai būtų lėto veikimo bomba, visiš
kai sukomplikuotų tautinius santykius, skaudžiausiai at
silieptų Pietryčių Lietuvoje. Išstudijavęs autonomininkų
planuotojo Vilniaus nacionalinio teritorinio lenkų kraš
to statutą, palyginau jį su tuo Tautinių bendrijų įstatymo
projektu: kas nepasiekta jų pačių, tą norima padaryt mū
sų Seimo rankomis. Štai autonomininkų statuto 4-5
straipsniais buvo siūlytos konkrečios Vilniaus nacionali
nio lenkų krašto ribos: beveik viskas, kas kadaise Pilsud
skio užgrobta. Ogi projekto 11-ame straipsnyje skaitom:
„Lietuvos Respublikos vyriausybė nustato vietoves, ku
riose tautinių mažumų bendrijų kalba gali būti vartoja
ma <...> santykiuose su valstybės institucijomis, įstaigo
mis ir organizacijomis...“ Buvo siekta suformuoti to „kraš
to“ seimelį, ir štai ruoštojo įstatymo projekte, 30 straips
nis, skaitome: „Savivaldybėse įstatymų numatytais pagrin
dais gali būti sukurti struktūriniai padaliniai tautinių ben
drijų problemoms spręsti.“ 20-uoju straipsniu suteikia
ma teisė steigti savo „švietimo, mokslo, studijų ir kultū
ros įstaigas.“ Štai jums ir lenkų universiteto įteisinimas...
Tokių bei panašių perliukų ten kimšte prikimšta. Tiesą
sakant, toji autonomija beveik jau ir įgyvendinta, beliktų
pripažinti autonomistų vėliavą, himną, vietinį seimelį. Pas
tarasis Vilniaus ir Šalčininkų rajonų tarybų vardu jau ir
įteisintas, Seimui, Vyriausybei, prezidentui, teismams internacionalistiškai stebint, kaip iš jų buvo išvaikyti lietu
viškai kalbantieji ar bent kiek lojalūs lietuvybei. Visuose
postuose dabar ten —tik vienvaldė prolenkiška publika.
Lietuvos radijas, televizija, laikraščiai apie tą procesą nuo
lat skelbė, tad kartotis, pateikinėti konkrečius pavyzdžius
jau ir nuobodu būtų...
- R.Ozolas Aukščiausiosios Tarybos laikais, atsime
nu, išsakė mintį, kad Pietryčių Lietuvoje sprendžiama pa
čios Lietuvos išlikimo byla.
- Sutikčiau su Ozolu. Bet apie tai šnekėta jau ir
1907-18 m. kuriantis Lietuvos Tarybai, ruošiant Nepri
klausomybės Aktą. Tą seniai suprato daug kas. Mūsų sos
tinė, pabrėžiu —sostinė —iš visų pusių apsupta beveik
vien nelietuviškai kalbančių žmonių. Gal tai būtų ne taip
baisu, jeigu tie žmonės jaustųsi Lietuvos piliečiais, būtų
lojalūs Lietuvai, mylėtų ją, jei čia iki šiol nebūtų skiepija
ma neapykanta lietuvybei. Mokyklose dar aptiksi PiLsudskio portretus, garbstomi Armijos Krajovos, žudžiusios
Lietuvos žmones, „žygiai“... Pluoštus panašios medžia
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gos esam pateikę Seimo komitetams, bet mūsų valdžios
vyrams —tai tik „laikinas reiškinys“. Noriu pasakyt: jei
mūsų valdžiai tokie reiškiniai atrodo normalūs ir visai
nerūpi, jos neveiksmingumą visai pagrįstai galima vadin
ti antitautišku. Trupinį tos Lietuvos teturim, bet mums
nerūpi veiksmingai integruot į Lietuvą du tokius didelius
rajonus, negalim, nepajėgiam, nematom reikalo ištart savo
svarų žodį. Taip ir tirpstam —su savo valdžia ir savoj vals
tybėje.
—Nemenką įtaką čia galėtų turėt Švietimo ministeri—Be abejo, didelę įtaką čia turi Švietimo ministerija,
tik ne mūsiškė. Lenkija šiandien teikia nemažus pinigus
šių sričių švietimui. Aišku —ne lietuviška dvasia. Tam tikslui
veikia net organizacija „Polska maciež szkolna“ (Lenkiš
kų mokyklų globėja), Lietuvoje įregistruota kaip Lietuvos
lenkų mokytojų organizacija. Niekas čia jų nekontroliuo
ja. Veikia ir vadinamieji harcerai (juk —ne lietuviški skau
tai) - grynai pagal Lenkijos harcerų pavyzdį... Tegul ne
užsigauna tie mūsų švietime* ministrai, pradedant Zabuliu, Kuoliu iki dabartinio Domarko: nesirūpino jie, kad šia
me krašte būtų Lietuvos mokykla, kuri, nesvarbu, kokia
kalba joje būtų dėstoma, ugdytų pilietį, lojalų Lietuvai, ži
nantį Lietuvos istoriją, gerai mokantį lietuvių kalbą... Vie
toj to šiandien turim surašytus storiausius tomus tautinės
mokyklos „koncepcijų“, pagal kuriuos lenkiška mokykla
visai įteisintai gali ugdyti lenkus, orientuotus į Lenkijos
pilietybę, rusiška —žiūrėti savęs, o mūsiškė „nepolitizuo
tos institucijos“ priedanga vengti kalbos apie tautinį pa
triotizmą ir —net Vasario 16-osios minėjimų. Gaila, bet
mūsų švietimo vadovybė to nemato. Iš „gyvojo“ gyvenimo
pateiksiu tik vieną pavyzdį. Rudaminoj buvo pastatyta nau
ja didelė mokykla ir —atiduota, kad joje būtų mokoma
lenkiškai. Lietuviams paliko senąją —tai matytumėt, kaip
ji dabar išdaužyta, išplėšta —visa, kas įmanoma, siaubte
nusiaubta... Trūksta žodžių.
—Na na... Bet pasakykit, iš kur tokie terminai - „Lie
tuvos lenkai“, „Vilniaus kraštas“?
—Grynai lenkų įpiršti. Mums turėtų būti visiškai ne
priimtini, nes istoriškai jų neįmanoma pateisinti. Kas tai
—„Vilniaus kraštas“? Ir kur jo ribos? Tokio pavadinimo
nesurastumėt jokiuose oficialiuose Lietuvos padalijimuo
se: buvo pavietai, tijūnystės, gubernijos, bet - jokio „Vil
niaus krašto“. Pavadinimas —iš lenkų „Vilenščizna“, su
manytas vis tam pačiam skaldytojiškam tikslui. Mūsų ofi
cialūs pareigūnai pasičiupo. Ką tai reiškia? Ogi tai - jei
įvardijai, pripažinai pavadinimą, vardą, reiškia, sutinki
su egzistavimu to, ką įvardijai. O mes aiškiai tariam: pro
blema yra sritys, kurios buvo lenkų okupuotos, kuriose
vykdytas lietuvių fizinis ir dvasinis genocidas. Tas pat ir
su „Lietuvos lenkais“. Etninių Lietuvos lenkų nėra. Tė
ra nutautinti mūsų aukštaičiai. Patys lenkų mokslininkai
šitai pripažįsta (H.Turska). Bet pasakyk garsiai, puola į skutus tave sudraskytų.
—Prie Pamerkiu buvusioj lenkų okupuotoj zonoj ne
seniai viena senutė pasakojo, kaip jų pavardės be atodai
ros buvo lenkinamos, dokumentuose prievarta įrašoma

„lenkas“. Taip Karvelis virto „Korvel“, Užušilis —„Zaborskij“... Jūs tas problemas, be abejo, žinot.
- Tokių pavyzdžių šimtus ir tūkstančius po visą buvu
sią okupuotą sritį prirašytum. Tenoriu paminėt neseną
atvejį, kai viena Medicinos akademijos studentė, supras
dama savo lietuvišką kilmę, nutarė pakeisti pase įrašą...
Ir prasidėjo jos kančių keliai. Įsikišom mes, daugybė vi
suomeninių organizacijų —ir mažai ką galėjom padaryt.
Tai buvo aprašyta „Vorutoj“, atrodo, 1991 m. Mūsų val
džiai, matyt, atrodo, kad lietuvių daugiau nei pasaulyje
gyventojų.
- Ar Jūs galėtumėt pateikti 1939—40-ųjų metų Lie
tuvos vyriausybės veiklą Pietryčių Lietuvoje kaip, galbūt,
pavyzdį dabartinei Vyriausybei?
- Norėčiau pateikt vieną konkretų pavyzdį. Buvęs mo
kytojas, žinomas žurnalistas Kazimieras Umbražiūnas pa
sakojo, kaip 1939 m. jis atvyko mokytojaut į Šumską. O
čia - nė vieno besivadinančio lietuviu. Pradėjo kurti lie
tuvišką pradinę mokyklą. Sutiktas su orkestrais jis, aiš
ku, nebuvo, bet apėjo visas miestelio gryčias, kalbino tė
vus, kad leistų vaikus į lietuvišką mokyklą. Ir štai jo tole
rancijos, pasišventimo dėka įsikūrė mokykla. Už poros
trijų mėnesių jau, sako, lietuviškas dainas jie ten daina
vę, nebodami šantažavimų, gąsdinimų. Nes buvo parama
iš Lietuvos valdžios. Tuo metu per šimtas tokių mokyklė
lių okupuotoj srity įsteigta. Jautėsi sąmoningas Valstybės
veikimas šį kraštą atgaivinti, Lietuvos pilietį ugdyti. Ši
taip - iki 1950 m. VKP(b) plenumo, po kurio prasidėjo
naujas juodžiausias šio krašto lenkinimas. Girdėjau kal
bų, kad tai buvę gal net tiesioginiu Stalino nurodymu —
kaip tam tikras kompensavimas Lenkijai. Jei šiandien mū
sų Vyriausybė turėtų tikslą nutautintame krašte ugdyti
Lietuvos pilietį, atkreipiu dėmesį, —ne atlietuvinti, o pir
miausia ugdyti Lietuvos pilietį, suvokiantį, kur gyvena,
besidomintį savo praeitim, žmonės patys susivoktų kuo
esą.
- Kas, Jūsų požiūriu, trukdo jai šitai įgyvendinti?
- Pirmiausia —neišblėsęs sovietinis internacionali
nis auklėjimas, gal —tautinės savigarbos stoka, labai stip
rus ir tarptautinių Europos organizacijų, skelbiančių eko
nominį vienijimąsi, spaudimas. Bet jeigu mūsų vadovai
galvotų apie tautos tikrą atgaivą, manau, surastų tam ga
limybių. O dabar - fasadiškai - lyg ir nieko: tikrai esa
ma nemenkai mokslinių darbų, leidinių, doktorantų, o
pažiūrėkim, kuo, kaip gyvena, tarkim, Vilniaus, Šalčinin
kų rajonų žmogus, mokinys: radijas, televizija —lenkiški,
mokykla, bažnyčia - lenkiškos, laikraščiai - lenkiški, vie
tinė valdžia —lenkiška —klausykit, kokioj valstybėj mes
gyvenam!
- Iš istorijos žinom, kad bene pagrindinį lenkinimo
darbą atliko kunigai. Koks dabartinės bažnytinės vado
vybės, Jūsų patirtimi, nusistatymas šiuo požiūriu?
- Vilniaus, Šalčininkų rajonų bažnyčiose vyrauja aki
vaizdžiai prolenkiška dvasia. Kai kurie kunigai, tarkim,
Šumsko, Sužionių, Turgelių —net ir aršūs lenkintojai.
Į visa tai ne kartą esam atkreipę bažnytinės vadovy
bės dėmesį. Tik vyskupo J.Steponavičiaus asmeny turė

jom žmogų, kuris mus suprato, nes ir pats nemažai buvo
patyręs pažeminimų ir patyčių. Labai norėtųsi, kad da
bartinė Lietuvos bažnytinė vyriausybė prabiltų apie tau
tos atgimimą. Deja, ten lietuviškumo Pietryčių Lietuvos
bažnyčiose idėja šiandien gan tolima, kaip tolima ir ap
skritai tautiškumo idėja. Tikėtis iš Bažnyčios tautiškumo
tuo tarpu sunku. Nebent —iš atskirų kunigų. Lietuvoj
buvusiose Lenkijos okupuotose žemėse, mūsų žiniomis,
dabar dirba apie dešimtį kunigų iš Lenkijos. Kam jų čia
reikėtų! Bet mūsų bažnytinės vadovybės supratimu mums
trūksta lenkiškai kalbančių kunigų. Klausykit! Kalbėjimas
apie tautos reikalus jai —kišimasis į politiką! Taip rafi
nuotai žmonės stumiami nuo tautiškumo. Betgi vien Die
vo garbinimas, nesiejant su tautos atgimimu, Lietuvoje
niekad nebuvo vaisingas. O tarpukario Lietuvos bažny
tinė vadovybė buvo aiškiai pasukus į tautinę bažnyčią...
- Noriu paklausti asmenine tema. Kas lėmė Jūsų to
kį jautrumą, skaudumą dėl Lietuvos tautinių netekčių?
Gal kokie biografiniai faktai, aplinka..?
- Niekas manęs to nėra klausęs, nė aš pats nesiaiškinau. Esu gimęs 1939-aisiais Švedriškių parapijoje už 400
metrų nuo demarkacinės linijos, kuri byrėjo man dar esant
lopšy. Taigi tiesiogiai jos poveikio nepatyriau. Bet mano
vaikystės krašto žmonėms tautiškumo ribos buvo labai
aiškios: arba aš lietuvis, arba... pas mus aiškiai žinota:
kas arklius vagia, kas tautą girdo, kas siekia mus nutau
tinti, kas eina į stribus ar panašiai. Nebūtinai tai reiškė
priešiškumą, bet žinota aiškiai, kas yra kas. Kirdeikių,
Saldutiškio apylinkėse —labai aiškus tautinis nusiteiki
mas. Apie Kazitiškį —jau prasideda maišatis...
- Šnekėjom apie daugelio intelektualų, bažnytinės va
dovybės, Valstybės abejingumą, Jūsų požiūriu, tautišku
mo reikalui. Skundžiamės, nesumojam, ko besitverti, betgi
paklausykit, apie ką noriu, man atrodo, gal net svarbiau
sio —primint: apie mūsų žmones, daugelį Lietuvos žmo
nių... Kai R.Merkienė, konferencijoj šnekėdama apie
Punsko krašto lietuvius, pasakė, kad esą kur du lietuviai,
vienas lenkas —pereinama į lenkų kalbą ir po to pridūrė
išvadą: „nutautėjimo procesas ten pažengęs toli“, —net
širdį persmelkė: juk pačioj Lietuvoj - visai tas pat. Gal
net blogiau. Neseniai buvau vienoj lietuvių šeimoj Vil
niuje, pažįstamo gimtadieny. Už stalo sėdėjo apie dešim
tį lietuvių ir vienas rusas: broli, ten lietuviškai labai ma
žai tegirdėjau. Man šitai daug baisiau, beviltiškiau nei
dabartinė mūsų valdžios politika. Antras pavyzdys. Kovo
vidury vienas žmogus rusiškai paprašė, kad padėčiau išstumt jo mašiną, įklimpusią į sniegą. Stūmiau, bet nesa
kiau rusiško žodžio, o kiti lietuviukai, taip pat beniūkindami tą mašiną, įprastai maloniai —Vilniuje, Lietuvoj!,
savo, taip sakant, paskutinėj ir beviltiškai vienintelėj tė
vynėj —šnekino jį, žinau, mokantį ir lietuviškai —nagi,
be abejo, ne savo gimtąja kalba. Pajutęs mano atkaklumą
netart jam jo žodžio, įklimpusysis vietoj „ačiū“ pažadėjo
su kompanija atvažiuot ir „pamokyt mane „govoritj po
russki“. Ką galit pasakyt?
- Pats viską ir pasakei: mūsų tautinis orumas visiš
kai sunykęs.
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—Ką daryt? Ar Jūs tikit savo pastangų prasmingumu?
Ar Jūs apskritai tikit, kad čia galėtų būti kas nors dar
paveiku? Nes jeigu šitaip, neturėkim iliuzijų: mūsų tirpi
mas ir toliau neišvengiamas.
—Taip, mes dar esam po vergijos ženklu. Bet aš ma
nau, jeigu būtų kryptingai orientuojama Valstybės politi
ka, šitie procesai linktų į gerąją pusę. Juk - klasikiniai
dalykai: kaip groja, taip šoka. Groja valdžia. Gi mūsų val
džiai tautiškumas šiandien - antraeilis ar net trečiaeilis
dalykas. O kai kam atrodo net ir - „agresyvusis“...
—Kokią matot artimiausią ateitį?
—Pokyčius nustatys netolimi Seimo, prezidento rin
kimai, bet tautine prasme jie bus dar gana nesąmoningi.
Vida ŠATKAUSKIENĖ
Dabar geriau būti lietuviu formaliai, o iš tikrųjų —inter
nacionalistu. Kalbėjimas apie tautinius reikalus dar nėra
populiarus, tad ir tautinė savimonė nepasireikš kaip de
rėtų. Nėra dvasinio atgimimo, tuo pačiu —ir tautinio.
Nesitikime šiuo pranešimu nuodugniai aptarti visų da
Man tos sąvokos neatskiriamos... O Vilniaus regiono li barties etninės kultūros (toliau —EK) organizacinių for
kimas šiandien turėtų būti mūsų visų pirmoj klasėj išmoks mų. Apibrėžiant plačiau - kaip visokius būdus „organi
tama abėcėlė, kad visi žinotume, kas ištiks Lietuvą, ne zuoti“ kultūros raišką juridinėmis, institucinėmis, finan
duok Dieve, jei ir toliau veiksmingai nesirūpinsime savo sinėmis ir kitomis priemonėmis, ir siauriau —kaip pa
tautiškumu, tik aplaidžiai stebėsime svetimųjų savivalia čios raiškos, veiklos formas —renginius, kolektyvus, lei
vimą.
dinius ir pan., jų susidarytų aibė. Pasirinksime tik kai ku
—Iš šalies žiūrint, —atrodo, plūkiatės beviltiškai, lyg rias iš šių formų, visų pirma tas, kurioms mažiau dėmesio
su vėjo malūnais...
skiriama kituose pranešimuose, ir pabandysime jas pa
—Nėra taip. Bet kokia veikla duoda ir šiokių tokių nagrinėti pagrindinio konferencijos keliamo klausimo
vaisių. Tik jei galėtum paskirt tam visą laiką nuo ryto iki „Pakilimas ar nuosmukis?” požiūriu. Tai būtų: EK infor
vakaro ir dar - vakarą, gal tik tada sukonstruotum struk macinės sistemos, institucijų, renginių bei kolektyvų būk
tūras, surastum veiksmus, kurie duotų apčiuopiamesnių lės apžvalga ir siūlomas būdas valstybiniu lygmeniu „or
išdavų. O dabar —dirbi tik atitrukdamas nuo pagrindi ganizuoti“ šią sritį —valstybinė etninės kultūros išsaugo
nio darbo ir po jo. Tačiau ir taip kartais sujudini vandenį, jimo ir plėtojimo programa.
žiūrėk, nueina ratilai, pasiekia tai Seimą, tai Žurnalistų
sąjungą, tai Švietimo ministeriją, primena, kad kažkur yra
Etnines kultūros informacija
nepatenkintųjų —kruta, zirzia, nori dar gyvent. Man tai
atrodo prasminga, reikia apeliuot būtent į valdžios žmo
Informacijos kaupimas, sisteminimas, analizė - tai ne
nes, akivaizdžiai parodyt, ko jie nepadaro arba kokiais
tik veiklos forma, bet ir (kas ypač svarbu) prielaida tinka
veiksmais slopina tautos savimonę. Nes mums kito kelio mai, kryptingai organizuoti bet kokią veiklą. Ne gandais,
praktiškai nėr, tik tautiškumo kelias.
tam tikrais stereotipais, subjektyviais potyriais (nors ir
jie yra informatyvūs), bet sistemingai renkamais duome
nimis remiantis galima formuoti kultūros strategiją, vie
no
ar kito laikotarpio tikslus, numatyti organizacines prie
W o u n d e d n a t io n a l f e e l in g s
mones, finansavimo prioritetus ar kitaip daryti įtaką kul
tūros raidai ir netūpčioti ties tomis pačiomis problemo
Interview with Rimantas KLIMAS,
mis (tokių požymių esama). Tai, žinia, ne naujiena. Ši
chairman of the Society of Lithuanian Ethnic Culture
būtinybė buvojau anksčiau suvokta, dar veikiant Etninės
by Liudvikas GIEDRAITIS
kultūros skyriui tuometinėje Kultūros ir švietimo minis
terijoje, tačiau taip ir liko nerealizuota. (Kai Kultūros ir
The Society of Lithuanian Ethnic Culture was foun
Švietimo
ministerijos buvo sujungtos, tai padaryti būtų
ded in 1989. Its first chairman was Professor Norbertas
buvę
lengviau
nei joms atsiskyrus, nes „švietimo pusėje“
Vėlius. Since 1993, the Society has been presided by
liko pakankamai gera kompiuterinė programinė bazė —
Rimantas Klimas, an active public figure whose main
Informacijos ir prognozavimo centras.) Neatrodo, kad kul
concerns are primarily focused on South Eastern Lit
huania, previously occupied by Poles. It is a regrettable
tūros informacinė bazė kam nors „valstybiniu lygiu“ rū
fact that even today the Lithuanian Poles are seeking
pėtų ir dabar. J projektą „Lietuva 2000-aisiais“ švietimo
autonomy very actively. One of the main aims of the
sistema jau įsijungė. O ar tam ruošiasi, ir kaip, kultūros
Society of Lithuanian Ethnic Culture is to restore Lit
struktūros —nežinia.
huanian traditions and spirit in this region.

Etninės kultūros
organizacinės formos
šiandien
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Lietuvos liaudies kultūros centre (toliau —LLKC) jau
nuo 1993 metų bandoma įgyvendinti etninės kultūros in
formacinio centro projektą, nors ir iki tol pagal specialis
tų parengtas anketas buvo kaupiami duomenys apie fol
kloro ansamblius, muzikantus, tautodailininkus ir pan.
Šis projektas buvo teiktas Ryšių ir informatikos ministe
rijai, dalyvauta ir laimėta pirmoji vieta tos pačios minis
terijos skelbtame konkurse „Etninės kultūros tipinė kom
piuterinio darbo vieta“ (ši mums svarbi tema, deja, vie
nintelį kartą atsitiktinai pakliuvo į informatikos strategų
akiratį). Į LLKC Etninės kultūros skyrių buvo priimtas
darbuotojas įvairiapusei informacijai apie EK šiuolaiki
nę raišką kaupti, pradėta rengti kompiuterinės duomenų
bazės programa ir t.t. Nepaisant to, kad negirdėti aiškes
nio Kultūros ministerijos pritarimo, negaunama tikslinės
finansinės paramos, kad dėl lėšų stokos bei kitų proble
mų stringa programavimo darbai, šis projektas po trupu
tį stumiasi į priekį. Sistemingai kaupiama informacija apie
etninės kultūros institucijas, jų veiklą (planuojamus ir įvy
kusius renginius), kolektyvus, specialistus ir pan., rengia
mos specializuotos apklausos —pvz., „Etninės kultūros
būklė švietimo sistemoje“ (anketų spausdinimą ir plati
nimą finansavo Tautos namai, beje, atrodo, aiškiau nei
kultūros procesus valdanti institucija apsisprendę dėl in
formacijos).
Nors etninės kultūros informacijos srautai į LLKC at
plaukia, deja, ne kompiuteriniais tinklais, bet įprastes
niais būdais —telefonu, laiškais, faksu, ir remiasi mūsų
bendradarbių, visų pirma etninės kultūros centrų, atsa
kingųjų už etninę kultūrą savivaldybių specialistų ir kitų
talkininkų gera valia, o iš mūsų išplaukia kol kas tik ne
didelių informacinių biuletenių pavidalu, matyti tokių pa
stangų prasmė. Plečiasi informatorių, savo noru priside
dančių prie šios pasikeitimo duomenimis sistemos, ratas,
į jį jungiasi vis daugiau ne tik valstybinių, bet ir visuome
ninių institucijų. Kiekvieno rajono ir miesto prestižo rei
kalu tampa viešai skelbti savo veiklą. Net ir tos savivaldy
bės, iš kurių negaudavome informacijos pirmiesiems biu
leteniams „Etninės kultūros renginiai Lietuvoje“ (išlei
džiamiems kas ketvirtį), pajuto būtinybę „reklamuotis“,
o kai kur skirti ir etninę kultūrą kuruojantį specialistą.
Šie biuleteniai atlieka ir tam tikrą metodinių rekomen
dacijų funkciją (kaip jomis pasinaudojama, priklauso nuo
kiekvieno dirbančiojo kompetencijos). Bet svarbiausia,
kad jie teikia galimybę bendrauti, užmegzti individualius
ryšius, dalintis patirtimi, konsultuotis. Po tam tikro laiko
jie taps svarbiais dokumentais, atspindinčiais dabarties
kultūros procesus, reiškinius, vaizdinius.
Etninės kultūros centrai, išskyrus Vilniaus etninės veik
los centrą, kompiuterinės technikos neturi. Kiek geriau
ja apsirūpinusios mokslinės institucijos. Tačiau (kiek
mums žinoma) tik Lietuvos muzikos akademijoje į su
kauptos folkloro medžiagos kompiuterinį sutvarkymą ban
doma žiūrėti universaliau —remiantis Etnomuzikologijos skyriaus patirtimi sisteminti muzikinę medžiagą, sie
kiama sukurti bendrus garso archyvų tvarkymo principus.

LLKC sukaupta patirtis ir jau nuveiktas darbas suda
ro prielaidas rengti bendruosius EK šiuolaikinės raiškos
duomenų sisteminimo principus. Kitų EK sričių medžia
gos kompiuterinio tvarkymo projektus turėtų rengti jas
tyrinėjančios institucijos. Kol kas bet kokie veiksmai šia
linkme remiasi iniciatyva „iš apačios“. Tačiau kur kas ra
cionaliau ir kryptingiau šis darbas plėtotųsi, jei etninės
kultūros informacinės sistemos kūrimas būtų įteisintas
kaip valstybinė programa, kurios tikslas - sukurti etninės
kultūros institucijų (mokslo, mokymo, saugojimo, veiklos...)
informacinę infrastruktūrą: 1) numatytais etapais kompiu
terizuoti EK institucijas, sujungti jas į bendrą tinklą, pri
sijungti prie INTERNET* tinklo; 2) sukurti universalias
ir specializuotas duomenų įvedimo, apdorojimo ir paieš
kos kompiuterines programas; 3) apmokyti EK instituci
jų specialistus naudotis kompiuterine technika ir progra
mine įranga.

Etninės kultūros institucijos
Kultūros sistemai priklausančių etninės kultūros insti
tucijų 1991 —1995 m. miestų ir rajonų savivaldybių, kraštų
lygmeniu padėtis išlieka stabili ar net gerėja: ypač ten, kur
tradiciškai dar iki Nepriklausomybės atkūrimo susiklos
tė palanki etninei kultūrai situacija ir dirbo šią sritį išma
nantys žmonės (Kaišiadorių, Kelmės, Rokiškio rajonai).
Nuolat funkcionuoja apytikriai toks pat etninės kultūros
centrų skaičius (12 - 14).**
28 rajonų ir miestų centriniuose kultūros padaliniuose
dirba etninės kultūros specialistai (iki 1993 m. dirbo 22),
likusiuose yra etninės veiklos koordinatoriai (etnine kul
tūra besirūpinantys greta kitų kultūros sričių). Taigi šiuo
metu visuose Respublikos rajonuose ir miestuose daugiau
ar mažiau etninės kultūros procesams įtaka yra daroma.
Tačiau pastaruoju metu (1993 - 1995 m.) valstybinė
kultūros politika etninės kultūros institucijų atžvilgiu su
stingo: neprisidedama nei prie šių institucijų tinklo, jų
funkcijų plėtimo, nei prie materialinės paramos (moty
vuojant savivaldos įstatymu). Savivaldybės nėra skatina

* INTERNET kompiuteriniame tinkle LLKC turi savo informacinį pus
lapį, kuriame pateikia informaciją apie svarbesnius kultūros įvykius.
Per šį tinklą atsiranda galimybė naudotis pasauliniais informacijos
ištekliais, operatyviai keistis informacija, propaguoti mūsų kultūros
paveldą ir dabarties reiškinius. Pastebėjome susidomėjimą nuo lietu
vių kalbos, mitologijos problemų iki giminės šaknų paieškų. Tai ver
tėtų turėti omenyje, plečiant informacinių paslaugų spektrą. Kviestume ir kitas etninės kultūros institucijas naudotis šiais tarptautiniais
ryšiais.
** 1996 m. sausio mėnesio duomenimis, veikė: Vilniaus etninės veiklos
centras, Kauno etninės kultūros (folkloro) centras, Kauno lietuvių
tautinės kultūros centras, Klaipėdos etninės kultūros centras, Pane
vėžio kraštotyros muziejaus etninės kultūros skyrius, Ignalinos rajo
no etninės kultūros centras, Kaišiadorių rajono etninės kultūros cen
tras, Kelmės rajono jaunimo folkloro centras, Kupiškio rajono etni
nės kultūros tarnyba, Rokiškio teatro rūmų etninės kultūros centras,
Balsių (Pakruojo raj.) etninės kultūros centras, Vilkijos (Kauno raj.)
etninės kultūros centras.
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mos kurti minėtus centrus, dvasinio paveldo skyrius prie
kraštotyros muziejų (kaip rekomenduoja UNESCO), spe
cifinius, vieno ar kito krašto ypatybes atspindinčius kul
tūros darinius ir pan. Nesiekiama jau veikiantiems cen
trams suteikti apskričių, regioninių institucijų Įgaliojimų,
„galbūt perimant jų finansavimą valstybės biudžetui, idant
šie nebūtų pajungiami (kaip dažnai esti) tik vienadieniams
rajonų kultūros skyrių poreikiams“ (Etninės kultūros ap
saugos ir puoselėjimo klausimai. 1992 m. Kultūros minis
terijos Etninės kultūros skyriaus dokumentai). Vietos val
džia taip pat nevienodai palanki etninei kultūrai —vie
nur ji skiria pakankamai dėmesio ir lėšų (pvz., Švenčio
nių, Alytaus rajonuose, Klaipėdos, Vilniaus miestuose),
kitur etninės kultūros darbuotojai negali įsigyti elemen
tariausių fiksavimo priemonių (diktofonų, kasečių), ne
kalbant apie modernesnę techniką (videokameras, kom
piuterius ir pan.).
Ženkliau situacija blogėja pačiose valstybinėse insti
tucijose (kaip tai atsilieps kultūros vyksmui, tegalima
numanyti). Atskyrus Kultūros ministeriją nuo Švietimo
ir mokslo ministerijos, sumažėjo kultūros, tuo pačiu ir
etninės kultūros institucijų specialistų įtaka mokyklai.
1994 m. Kultūros ministerijoje panaikinus Etninės kul
tūros skyrių (liko 1 specialisto, atsakingo už etninę kul
tūrą, etatas Kultūros centrų skyriuje), nevykdomos et
ninės kultūros strategijos kūrimo, tarpžinybinio koordi
navimo funkcijos —Etninės kultūros globos taryba ne
beveikia (Ministerijoje nustota paisyti jos nuomonės ?).
Etninės kultūros ekspertų komisijos įgaliojimai neapib
rėžti, todėl ji neturi realios įtakos nei strateginiu, nei
finansiniu atžvilgiu.
Kitos valstybinės institucijos, kurios yra pajėgios vyk
dyti konkrečias joms deleguotas funkcijas, —Lietuvos
liaudies kultūros centras, Rytų Lietuvos kultūros centras,
ilgą laiką ir Etnokosmologijos centras (dabar Etnokos
mologijos muziejus) —gyvuoja nuolatinėje naikinimo, re
organizavimo įtampoje, jų veiklai nuolat trūksta lėšų.*
Apie visuomenines organizacijas tikslių palyginamųjų
duomenų pateikti nėra galimybių (pirmą kartą jas sure
gistruoti pabandyta tik 1996 m. LLKC parengtame leidi
nyje „Etninė kultūra. Kultūros paveldas. Kraštų kultūra.
Valstybinės, visuomeninės institucijos, specialistai“). Ta
čiau matyti, kad visuomeninis sąjūdis, besiremiantis įvai
raus pobūdžio Lietuvos kultūrinėmis tradicijomis, ir šian
dien tebeauga kiekybiškai (atsiranda naujų struktūrų, ple
čiasi veikiančių organizacijų padaliniai, pvz., veikia 7 Lie
tuvos kraštotyros draugijos skyriai miestuose ir 28 —ra
jonuose; 21 Žemaičių kultūros draugijos skyrius; 6 Žiem
galos kultūros draugijos skyriai ir t.t.) bei kokybiškai (ku
riasi mokslinio tyrinėjimo tikslams susibūrusios instituci
jos, tokios kaip Žemaičių akademija, Etnomuzikos insti-

* Pvz., 1995 metais Etnokosmologijos centrui, pasak jo direktoriaus,
nebuvo skirta nė lito veiklai, visiems LLKC padaliniams metams at
seikėta 100 tūkstančių litų, papildomai nefinansuota nė viena teikta
programa.
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tūtas, Lietuvių katalikų mokslo akademija ir kt., kultūros
rėmimo organizacijos, pvz., Lietuvos kultūros fondas, Ger
vėčių krašto rėmimo fondas ir kt., įvairios tarptautinės
organizacijos).
Ženkli, vis įvairesnė ir šių organizacijų (kurių šiuo metu
yra apie 80) veikla. Rengiamos tautosakos rinkimo eks
pedicijos, įvairių Lietuvos kraštų kultūrai skirtos monog
rafijos (Lietuvos kraštotyros draugijos, Lietuvių etninės
kultūros draugijos, Žemaičių kultūros draugijos leidiniai),
periodiniai leidiniai (Kraštotyros draugijos —„Mūsų kraš
tas“, Žemaičių kultūros draugijos —„Žemaičių žemė“),
organizuojamos mokslinės konferencijos (Etnomuzikos
instituto tarptautinis simpoziumas „Baltijos tautų kan
klės: nuo kaimo gryčios iki koncertų salės“ 1994 m., Lie
tuvių katalikų mokslų akademijos konferencija „Etninės
kultūros krikščioniškieji aspektai“ 1995 m.), tradicinės
šventės, stovyklos, talkos, pasibuvimai. Šis procesas aki
vaizdžiai liudija pilietinės visuomenės formavimosi ten
denciją.
Žinoma, pastoviai veikiančioms organizacijoms ne vi
sada pakanka valstybės skiriamų lėšų, ieškoma kitų fi
nansavimo šaltinių, parduodama intelektualinė, kūrybi
nė produkcija.*
Kita vertus, skirstydama negausias biudžeto lėšas tiek
valstybinėms, tiek visuomeninėms institucijoms, valstybė
turėtų numatyti ne tik prioritetines finansavimo sritis, bet
ir „priežiūros“ mechanizmą, idant būtų išvengta netiks
lingo jų švaistymo.

Folkloro kolektyvai
Savita Lietuvos kultūros raiškos forma yra folkloro an
samblių, grupių, klubų veikla. Tai specifiškas, Baltijos ša
lims (Lietuvai, Latvijai, Estijai) būdingas visuomeninio
politinio sąjūdžio, mėgėjiškos meninės veiklos, tradici
nės krašto kultūros, kaip identiškiausios, sąmoningo tei
gimo, gaivinimo, plėtojimo lydinys. Toks šių grupių polifunkcionalumas buvo ypač svarbus Lietuvos okupacijos
metais: nepaisant Maskvos ir vietinių valdžios struktūrų
nepasitikėjimo, draudimų ir net persekiojimų, 7 —8 de
šimtmetyje folkloro judėjimas ypač išaugo ir buvo glau
džiai susijęs su nacionalinio išsivadavimo, nepriklauso
mybės siekiais (iš jo išaugo ir visame pasaulyje preceden
to neturėjusi „dainuojanti revoliucija“). Politinio atšili
mo laikotarpiu visoje Lietuvoje legalizavosi ir sparčiai
daugėjo folkloro ansamblių (1988 m. jų buvo apie 900).
Atkūrus Nepriklausomybę, šis judėjimas natūraliai ne
beteko politinių funkcijų, tačiau jis tebeatlieka visuome
nės tautinės savimonės indikatoriaus vaidmenį. Folkloro
kolektyvų veikla išlieka daugiau ar mažiau stabili, o kai
kurie rodikliai atspindi ir pozityvius poslinkius. Rajonų

* 1995 metais etninės kultūros pakraipos organizacijos gavo apie 436
tūkst. Lt, iš jų 200tūkst. Lt Tautos namų įsikūrimui; iš viso visuome
ninėms kultūros organizacijoms buvo skirta 2274,5 tūkst. Lt.

ir miestų savivaldybių duomenimis, šiuo metu aktyviai
veikia apie 500 šio žanro sampratą atitinkančių folkloro
ansamblių (nevertėtų lyginti šių skaičių su aukščiau pa
teiktais 1988 m. duomenimis, kuomet buvo skaičiuojami
visi pretendavę į respublikinę folkloro kolektyvų apžiū
rą). Vilniuje, kuris daug metų yra folklorinio judėjimo
priešakyje, net minėto didžiausio pakilimo laikotarpiu bu
vo apie 15 ansamblių, šiuo metu veikia 29 suaugusiųjų ir
23 moksleivių folkloro ansambliai. Iš apklausos „Etninės
kultūros būklė švietimo sistemoje“ anketų atsakymų ma
tyti, kad 1994 —1995 m.m. etninės kultūros kolektyvų,
tarp jų ir folkloro ansamblių (taip pat įvairių tautodailės
sričių būrelių) skaičius mokyklose, palyginti su 1990—1991
itlitl, gerokai išaugo: 351 mokykloje (tiek gauta užpildy
tų anketų) etninės kultūros kolektyvų skaičius kito nuo
135 iki 452.
Pastebima ir kokybinių pakitimų. Iki 1990 metų Lie
tuvoje vyravo dviejų pagrindinių tipų folkloro kolektyvai
—vadinamieji etnografiniai (savo krašto tradicine kultū
ra besiremiančios, dažniausiai vyresnio amžiaus žmonių
grupės) ir folkloro (daugiausia miesto jaunimo, vidutinio
amžiaus žmonių susibūrimai, liaudies dainų, šokių, mu
zikavimo, papročių išmokę iš rašytinių šaltinių arba dar
gyvų pateikėjų). Šiuo metu jų pakraipos įvairesnės: re
miamasi ne tik tiesiogiai paveldėta folklorine tradicija,
bet ir rekonstruojamas senasis baltiškasis kultūros klo
das (pvz., apeiginio folkloro, sutartinių grupės), daugėja
liaudiškojo bažnytinio giedojimo grupių, atsiranda dau
giau folklorą su kitomis muzikos formomis (džiazu, ro
ku) integruojančių, postfolkloro stilistiką išmėginančių
grupių bei atlikėjų, daugiau klubinės orientacijos kolek
tyvų ir t.t.
Visa tai —daugiau imanentinis kultūros vyksmas nei
strateginių kultūros politikos tikslų įgyvendinimo pasek
mė. Valstybė išskirtinio dėmesio folkloro kolektyvams ne
rodo, globoja tiek, kiek ir kitas mėgėjiškos veiklos for
mas (kartais ir mažiau) —iš savivaldybių, įmonių ar ins
titucijų biudžeto moka atlyginimus kai kuriems vadovams,
skiria lėšų kostiumams, muzikos instrumentams įsigyti.
Entuziastų dėka kultūros, muzikos aukštesniosiose mo
kyklose pradėti rengti folkloro kolektyvų vadovai (Ro
kiškyje, Telšiuose, Vilniuje). Remiami folkloro kolekty
vų gyvybingumą skatinantys renginiai.
Vis dėlto, norint išsaugoti dabartinę folkloro ansam
blių būklę, jau reikėtų papildomų valstybės pastangų, nes:
nemažai vadovų dirba visuomeniniais pagrindais arba už
visai menką atlyginimą, etnografinių grupių dalyviai sens
ta ir traukiasi, jaunesni —vangiai prisijungia, sunkiai be
pajėgia perimti specifinę atlikimo manierą, ryškėja ko
merciniai, turistiniai folkloro ansamblių interesai. Mo
kyklose taip pat mažai skatinama etninės kultūros raiš
ka, trūksta specialistų, jų rengimas, taip pat tradicinės
kultūros mokymas bendrojo lavinimo, muzikos mokyklo
se akivaizdžiai neadekvatus stilizuotoms, tobulintoms
„liaudiškos“ kultūros formoms (tautiniams šokiams, in
strumentams ir pan.).

Renginiai
Kalbant apie pastaruosius, tai ir čia kultūros gyvybin
gumą nusakančių principų (decentralizavimo, iniciatyvu
mo, demokratiškumo ir t.t.) požiūriu matyti teigiamų po
slinkių. Remiantis LLKC etninės kultūros informacinio
centro sukauptais duomenimis, 1994 —1995 m. (anks
čiau tokia informacija nebuvo sistemingai renkama) ren
ginių ir jų tipų skaičius akivaizdžiai didėja:
1994 m. 1995 m.
37
Seminarai ir stovyklos
75
3
15
Mokslinės konferencijos
37
66
Ekspedicijos
30
134
Parodos
7
Tarptautiniai folkloro festivaliai
5
Atkreiptinas dėmesys į tarptautinius folkloro festiva
lius, kurių nuo pirmojo ir vienintelio festivalio „Baltica“
(1987m.) atsirado įvairesnio pobūdžio (tarptautinis vai
kų folkloro festivalis „Daigelis“, instrumentinio folkloro
festivalis „Griežynė“). Jie pradėti rengti ne tik Vilniuje,
bet ir kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Kaune,
Klaipėdoje) ir net rajonuose (Kaišiadorių, Telšių, Rytų
Lietuvos rajonuose). Taip pat pažymėtina, kad rengiama
vis daugiau įvairių mokslinių konferencijų, ir jų geografi
ja pranoksta mokslo židinių (institutų, aukštųjų mokyk
lų) dislokaciją, keliasi į regionus, specializuojasi kraštų
problematikoje, jas rengia ne tik valstybinės, bet, kaip
jau minėta, ir visuomeninės institucijos.
Kaip matyti iš LLKC surenkamos informacijos apie EK
renginius, vienu reikšmingiausių gaivinamos ir atgimstan
čios etninės kultūros požymių laikytinas daugiau ar ma
žiau visuotinis kalendorinio ciklo švenčių (Kūčių - Kalė
dų, Užgavėnių, Velykų, Joninių, Vėlimų ir kt.) grįžimas į
šeimos ir viešąjį gyvenimą. Šios šventės savotiškais mini
ciklais (nuo mokomųjų pasirengimo programų iki paties
šventės fakto, renginių formos aptarimo) sąlygoja kultū
ros, švietimo institucijų, visuomeninių organizacijų veiklą,
masinės informacijos priemonių publikacijas bei laidas.
Svarbus ir tas aspektas, kad tradicinė kultūra (folklo
ras) buvo įjungta į 1990, 1994 metų Dainų švenčių kon
tekstą kaip lygiavertė kultūros sritis. Iki tol, sovietiniu
laikotarpiu, „oficialioji“ kultūra (tuo laiku Dainų šven
tės iš dalies ir buvo oficialios kultūros forma) folkloro
neįsileisdavo.
Iš degradavimo tendencijų paminėtini dėl lėšų stokos
neberengiami seminarai tautodailininkams, buvę ne tik
svariu kultūros reiškiniu, bet ir gera mokykla pradedan
tiesiems meistrams. Jų metu buvo atgaivinta juodosios
keramikos, juostų audimo, tautinio kostiumo gamybos tra
dicija, sukurti beveik visi monumentaliosios liaudies dai
lės ansambliai (Ablinga —Klaipėdos r., Čiurlionio kelias
- Varėnos r., Usėnai - Šilutės r., Jūros krantinė - Tau
ragėje, Raganų kalnas —Juodkrantėje ir kiti).
Kaip decentralizacijos proceso apraiškos pažymėtinos
ir kelios rajonų savivaldybių iniciatyva įsteigtos respubli
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kinės premijos. Tai A.Varno (Joniškis, 1800 Lt) —liau
dies tapytojams, L.Šepkos (Rokiškis, 1600 Lt) - medžio
drožėjams, L.Meškaitytės (Jurbarkas, 1000 USD) - tau
todailininkams už geriausią kūrinį Mažosios Lietuvos te
ma, seserų Glemžaičių (Kupiškis) —už folkloro rinkimą,
pateikimą. Įdomu, kad kai kurios jų viršija net valstybi
nes (RGalaunės premija - 13 MGL).
Beje, etninės kultūros specialistų, kaip ir kitų kultūros
darbuotojų, atlyginimas už darbą taip pat neatspindi vals
tybės suinteresuotumo skatinti ir remti tautos prigimtinės
kultūros puoselėjimo. Etatinių specialistų atlyginimas yra
beveik perpus mažesnis už vidutinį oficialų atlyginimą.
* * *

Taigi galėtume konstatuoti, kad etninės kultūros šiuolai
kinė raiška paženklinta prieštaringomis tendencijomis. Pa
stebimas kiekybinių charakteristikų gerėjimas: auga institu
cijų, renginių, kolektyvų, jų formų skaičius; ryškėja decen
tralizavimo, iniciatyvumo, saviveiksmiškumo stiprėjimas.
Tai akivaizdžiau visuomeniniu lygmeniu. {Kokybinių proce
sų analizei reikėtų specialių duomenų, tyrimų.) Blogėjimo
tendencijos ypač regimos valstybinių sprendimų lygmeny
je —valdymo, koordinavimo mechanizmo irimas, nuolati
nės finansavimo problemos, vargana valstybinių instituci
jų egzistencija, kultūros ir etninės kultūros darbuotojo sta
tuso smukimas, atlyginimo už darbą neadekvatumas ir pan.
Vienu svarbiausių dabarties kultūros vyksmo trūkumų
laikytume valstybinės etninės kultūros strategijos nebuvimą.
Nepaisant to, kad EK galbūt labiau nei kuri kita tautos,
visuomenės, individo kultūrinės raiškos forma yra imanentiška, skleidžiasi savaimingai, besiremdama vidiniais dės
ningumais, ir neturi būti reglamentuojama iš viršaus, ta
čiaugali irturi būti nuosekliai remiama (organizuojama) vals
tybės. Iki šiol valstybė dar nėra pasiūliusi produktyvaus bū
do sistemingai, kryptingai plėtoti, remti geriausias tradici
nes pasaulėžiūros, etikos ir estetikos vertybes diegiančias
kultūrinės raiškos formas, kaip atsvarą ne tik vakarietiš
kai, bet ir vietinei masinės kultūros industrijai, lėkštam
pseudotautiškumui. Akivaizdus jos pozicijų svyravimas tarp
atvirų, modernių, į pasaulį, ateitį orientuotų tendencijų ir
aiškaus, tiesaus apsisprendimo dėl savos, iš praeities besi
tęsiančios kultūros tapatumo išsaugojimo.
Mes šiuo metu konstruktyviausiu būdu formuoti ir re
alizuoti EK politiką laikytume daugiašakės kompleksi
nės „Valstybinės etninės kultūros išsaugojimo ir plėtoji
mo programos“ parengimą ir pateikimą Lietuvos Res
publikos Seimui priimti atskira eilute. (Neseniai buvo pri
imta analogiška „Valstybinė lietuvių kalbos vartojimo ir
puoselėjimo programa“.) Taip valstybė ne tik deklaruotų
kultūros identiteto išsaugojimo reikšmę, paramą tradici
nei kultūrai, bet ir prisiimtų atsakomybę dėl šių postu
latų įgyvendinimo (kas ypač svarbu tokiomis sudėtingo
mis ekonominėmis sąlygomis). Programai rengti reikėtų
sujungti įvairių žinybų, valstybinių ir visuomeninių EK
institucijų pastangas, numatyti tikslus, jų įgyvendinimo
būdus, priemones, subjektus, reikalingas lėšas ir pan.
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Mūsų manymu, programa turėtų apimti:
1. Juridinių EK apsaugos, plėtojimo, funkcionavimo
pagrindų sukūrimą;
2. EK reikalų valdymą ir koordinavimą;
3. Finansavimą;
4. Rinkimą, kaupimą, saugojimą;
5. Tyrimą;
6. Gaivinimą, skleidimą (kultūros institucijų sistema,
švietimo sistema, leidyba, renginiais, masinės informaci
jos priemonėmis ...);
7. Specialistų rengimą, tobulinimą, perkvalifikavimą;
8. EK puoselėjimą atskiruose Lietuvos regionuose;
9. Lietuvių etninę kultūrą už valstybės ribų;
10. Lietuvių etninę kultūrą tarptautinėse programose,
organizacijose;
11. EK informacinę sistemą.
Taip pat siūlytume įkurti valstybinę tarpžinybinę etni
nės kultūros koordinacinę tarybą, sudarytą atstovavimoprin
cipu. Koordinavimasis būtinas ne tik įgyvendinant atski
ras programas (EK rinkimo, tyrinėjimo, leidybos, insti
tucijų kompiuterizavimo ir pan.), tikslingiau naudojant
įvairių finansavimo šaltinių lėšas, svarstant specifines pro
blemas šiauresniame specialistų rate (ne vien konferen
cijų tribūnose), bet ir pasidalinant konkrečiais įsiparei
gojimais savo kompetencijos ribose. Ne vien lėšų, bet ir
veiksmų suderinamumo stoka, kaip ir tų pačių žmonių
priklausymas įvairioms giminingoms organizacinėms
struktūroms, manytume, pasmerkia stagnacijai daugelį et
ninei kultūrai svarbių uždavinių.
Pranešimas skaitytas konferencijoje „Etninė kultūra
atkurtoje Lietuvos Respublikoje: pakilimas ar nuosmukis“
Vilniuje 1996 01 26-27.

The organizational forms
of ethnic culture today
Vida ŠATKAUSKIENĖ
Today elhnic culture contains controversial tendencies. From
the quantitative point of view there is some improvement.
1. The number of institutions and their kinds particularly
non-governmental organizations is growing. In 1995, almost all
local authorities in Lithuania had departments of ethnic culture
and a certain number of specialists in this field.
2. There is an increase in the number of various events and
functions (expeditions, conferences, exhibitions, fairs and festi
vals). Every year sees from 4 to 7 international folklore festivals,
calendar festivals come back to family and public life.
3. There is some indication that ethnic cultural groups are
becoming more stable and more professional (e.g., in the city of
Vilnius, in education system), their performance is acquiring more
diversified forms (beside folklore and ethnographic groups, the
re are groups specializing in rites, also postfolklore groups).
At the level of government decisions, however, there are trends
of deterioration. There are problems connected with management,
coordination, financing, inadequate salaries, the deplorable situation of state inst itut ions, etc. The information system of ethnic cul
ture is still in its infancy. The most constructive way to build and
implement the policy of ethnic culture would be the adoption of a
state program for the preservation and development of ethnic cul
ture by Seimas of the Republic of Lithuania.

Senojo ir viduriniojo geležies amžiaus

Šiaurinio Sūduvos paribio antropologija
Marvelės senkapio duomenimis
Rimantas JANKAUSKAS, Arūnas BARKUS
Marvelės (dabartinio Kauno miesto ribose) ant kai
riojo Nemuno kranto žemutinės terasos esantis senojo
(I-IV m.e.a.) ir viduriniojo (V-VII a.) geležies amžių sen
kapis, pradėtas tyrinėti 1991 m. Vilniaus universiteto ar
cheologijos katedros Marvelės ekspedicijos (archeologas
A.Astrauskas), - didžiausias šio laikotarpio senkapis Lie
tuvoje (iki 1995 m. ištirta per 1000 griautinių ir degimi
nių kapų). Jo tyrinėjimų duomenys, net ir preliminari
niai, nes tyrimai dar nebaigti, svariai papildo mūsų žinias
apie krašto praeitį, kultūrą, jos kaitą, kitų kultūrų įtakas
bei pačius to meto žmones. Materialinės ir dvasinės kul
tūros istorija - archeologų tyrimo objektas, fizinės ant
ropologijos - žmonių biologijos istorija. Tad šio straips
nio tikslas - atsižvelgiant į kultūrinius procesus, panagri
nėti Marvelės senkapį palikusių žmonių biologinės isto
rijos problemas.
Tyrinėdami stengėmės remtis dabar priimta metodo
logine schema. Kultūra laikoma nebiologiniu, tik žmo
nėms būdingu būdu prisitaikyti prie aplinkos sąlygų (Haviland, 1989; Stein, Rowe, 1989, ir kt.). Savo ruožtu, žmo
gaus veikla turi grįžtamąjį poveikį aplinkai (Jurmain e.a.,
1984; Kottak, 1991; Ferrano e.a., 1994; Garn, 1994). Fi
zinės antropologijos problemų ratas susideda iš dviejų
sričių - populiacinės ekologijos, tiriančios žmonių po
puliacijų ir aplinkos sąveiką, ir populiacinės genetikos,
tiriančios genetinius procesus populiacijose; pastaroji sri
tis dažnai vadinama „etnine antropologija“. Akivaizdu,
kad aplinka žmonių grupių ekologiją apibūdinančius ro
diklius (grupės dydį, gyventojų tankumą, gyvenimo truk
mę, fizinį išsivystymą, galu gale - sergamumą) veikia tiek
tiesiogiai, tiek, vystantis civilizacijai, vis daugiau netie
siogiai, - per kultūrą. Genetiniams procesams populia
cijose gali daryti įtaką tiek gamtinė (geografiniai barje
rai ar jų nebuvimas), tiek kultūrinė (kalbiniai, sociali
niai, etniniai, religiniai barjerai ar, vėlgi, jų nebuvimas)
aplinka bei žmonių ekologija. Todėl populiacinius gene
tinius procesus ir reikėtų nagrinėti kartu sprendžiant pa
minėtas problemas.
Kultūros dalykai - archeologų sritis. Kol kas maža duo
menų apie Lietuvos senojo ir viduriniojo geležies amžių
žmonių ekologiją - klimatą, ūkį, socialine struktūrą, po
puliacijų dydį (išimtis gal būtų V-VII a. Plinkaigalio po
puliacija -ją sudarė 40-60 žmonių; Česnys, 1993), gyven

tojų tankumą ir 1.1. Tirdami skeletus, apie ekologiją gali
me spręsti jau netiesiogiai. Kol neištirtas visas senkapis,
negalime pateikti demografinių rodiklių. Fizinis išsivys
tymas (ūgis ir kt.), atspindintis individo biologinį statusą
ir sveikatos būkle, o statistiškai apdorojus - visos popu
liacijos „gerbūvį“, didele dalimi nulemtas genetiškai. Kol
neištirtas visas senkapis, rizikinga kalbėti ir apie serga
mumo epidemiologiją (be to, čia susiduriame su kita pro
blema - dėl dirvos ypatybių kaulinė medžiaga prastai
išlikusi), tad galime pasidalinti tik atskirais pastebėjimais.
Be neretai kaulinėje medžiagoje matomų degeneracinių
sąnarių ir stuburo pakenkimų, sugijusių kaulų lūžimų, ne
specifinių uždegiminių kaulų ir sąnarių pakenkimų, ras
tas vienas reumatoidinio poliartrito atvejis (seniausias ir
kol kas vienintelis Lietuvoje), trys saviti kaukolių angų
atvejai, leidžiantys įtarti trepanacijas (chirurgines opera
cijas); visi pavyzdžiai - iš senojo geležies amžiaus. Šie ar
panašūs po kruopelytę renkami duomenys gal ir padėtų
archeologams aiškinti jų pastebimas kultūrinių tradicijų
kaitas, migracijas ar jų nebuvimą.
Nagrinėjant populiacines genetines problemas, taip
pat iškyla metodologinių sunkumų. Idealu būtų, jei galė
tume tiesiogiai tirti senovės populiacijų genotipą. Deja,
kol kas galime tirti tik fenotipinius požymius (konkrečią
genotipo realizaciją, arba išorinę jo išraišką). Supranta
ma, kad šiuo atveju aplinkos įtaka gali daryti savo patai
sų ir iškreipti duomenis. Taigi pagal fenotipinius požy
mius apie populiacijų genetinę struktūrą reikia spręsti
atsargiai. Kokios fenotipinių požymių sistemos vertin
giausios? Šie požymiai sąlygiškai skirstomi į kiekybinius,
arba metrinius, kurie yra poligeniniai, valdomi sudėtin
gų genetinių sistemų, ir kurių pasireiškimą gali gerokai
modifikuoti aplinka, ir kokybinius, arba diskrečius, ku
rių paveldėjimo mechanizmas paprastas (idealiu atveju nulemtas vienos alelių poros), ir aplinkos įtakai sąlygų
pasireikšti beveik nėra (Chrisanfova, Perevozčikov, 1991).
Paleoantropologijoje kiekybiniai požymiai -kraniometriniai, odontometriniai ir osteometriniai, kokybiniai po
žymiai -vadinamieji kaukolės ir skeleto epigenetiniai bei
odontologiniai. Kraniometrija tradiciškai laikoma svar
biausia sistema, nors, reikia pabrėžti, tai netiesioginiai ir
poligeniniai požymiai. Kraniometrija leidžia atskleisti po
puliacijų fenotipinį panašumą pagal pasirinktus požymius;
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kiek tai atspindi genetinius ryšius - vis dar lieka klausi
mu. Vadinamieji biologinio ar morfologinio panašumo
rodikliai (Penrouzo, Mahalanobio) taip pat kartais rodo
kiek skirtingus rezultatus, ypač tarp artimų grupių (Vark,
Schaafsma, 1992). Ką kraniometrijos duomenys rodo Lie
tuvos I m.e. tūkstantmečio medžiagoje ir kokia joje Mar
velės senkapio radinių vieta?
G.Česnys (1990), lygindamas iki 1985 m sukauptą me
džiagą, nustatė aiškią kraniologinių tipų slinktį (žmonių
migraciją): nuo V-VI a. Lietuvoje iš rytų į vakarus skver
biasi ypač hipermorfiškas (masyvus) dolichokraninis
(pailgagalvis) plačiaveidis tipas, pastūmėdamas į vaka
rus hipermorfišką dolichokraninį siauraveidį, o pastara
sis - visai prie jūros prispausdamas mezomorfišką (vidu
tinio masyvumo) dolichokraninį siauraveidį. Mes, įtrau
kę naują medžiagą, pabandėme panaudoti kitokią statis
tinę procedūrą (klasterinė analizė, skaičiuojant vidutinius
euklidinius atstumus pagal 14 kaukolės matmenų - ne
idealus būdas, nes neatsižvelgiama į matmenų tarpusa
vio priklausomybę).
Grupuojant pagal šiuos požymius vyrų serijas (1 dendrograma), labai panašūs yra V-VIII a. vakarų aukštai
čiai (Kriemala, Labūnava, Pašušvys, Graužiai, Geluva dendrogramoje 16 serija), aukštaičių - žemaičių paribys
(Plinkaigalis -17 serija), VII-X a. žiemgaliai ir sėliai (Jauneikiai, Pavirvytė-Gudai, Pamiškiai, Valdomai - 20 seri
ja). Netoli nuo jų - vidurio aukštaičiai (Obeliai - 15 seri
ja). Labai artimi vieni kitiems yra V-VII a. (Pagrybis) ir
VIII-XI a. (Maudžiorai, Jakštaičiai) žemaičiai (18 ir 19
serijos). Tai viduriniojo ir net vėlyvojo geležies amžių po
puliacijos, pasižyminčios masyvumu, dolichokranija, pla
tokais veidais ir, kaip matome, - gana homogeniškos. Gal
to panašumo priežastis - bendros genotipo ištakos? Ta
čiau gana tolimi nuo šios grupės kiti plačiaveidžiai dolichokranai - viduriniojo geležies amžiaus Marvelė (2 se
rija), rytų aukštaičiai (14 serija), taip pat dolichokranai
jotvingiai (10 serija), tesiskiriantys nuo pirmosios grupės
veido detalėmis. Senojo geležies amžiaus vyrų grupės ga
na tolimos viena kitai, išskyrus centrinės Lietuvos plokš
tinių kapų vakarinę grupę (Lauksvydai, Seredžius, Ve
liuona - 3 serija) ir paribį su pilkapiais (Upytė - 5 serija).
Visi jie - dolichokranai siauraveidžiai, įvairaus masyvu
mo, bet pagal kitus požymius gerokai besiskiriantys vie
nas nuo kito. Kaip galima būtų aiškinti šį reiškinį? Gal
būt tai autochtoninės nedidelės populiacijos, dėl sąlygiš
kos izoliacijos ir to nulemto genų dreifo įgijusios kiekvie
na savo fenotipinių požymių, o galbūt - ir genotipo deri
nį? Negalima atmesti ir nedidelio intensyvumo naujų ge
nų įsrūvio.
Tarp moterų (2 dendrograma) labai bendrais bruožais
situacija panaši. Artimos viena kitai V-VIII a. vidurio
aukštaitės (15 serija), vakarų aukštaitės (16 serija), aukš
taičių - žemaičių paribys (17 serija), V-VII a. žemaitės
(18 serija), VIII-XI a. žemaitės (19 serija). Tai - dolichokranų plačiaveidžių grupės, tačiau iš kitų dolichokranų
plačiaveidžių viduriniojo geležies a. Marvelės (2 serija),
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1 dendrograma. Lietuvos I m. e. tūkstantmečio vyrų kaukolių serijų
klasterizacija (visi matmenys, vidutiniai euklidiniai atstumai). Serijos:
1 - Marvelė, I-IV a.
8 - Žemaitijos ir Nemuno
žemupio plokštiniai kapai,
2 -Marvelė, V-VII a.
III-IV a.
3 - centrinės Lietuvos plokštiniai
kapai, II—
IV a., vakarinė
9 - Kalniškiai, IV-V a.
grupė.
10 - jotvingiai, II-V a.,
4 - centrinės Lietuvos
dolichokranai.
plokštiniai kapai, II—
IV a.,
11 - jotvingiai, II-V a.,
rytinė grupė.
mezokranai.
5 - centrinės Lietuvos
12 - brūkšniuotoji keramika, IIIplokštiniai kapai, 11—
IV a.,
IV a.
paribys su šiaurės Lietuvos
14 - rytų aukštaičiai, V-VIII a.
pilkapiais.
15 - vidurio aukštaičiai, V-VIII a.
6 - Žemaitijos ir šiaurės Lietuvos 16 - vakarų aukštaičiai, V-VIII a.
pilkapiai, II-V a., vakarinė
17 - aukštaičių-žemaičių paribys,
V-VIII a.
grupė.
7 - Žemaitijos ir šiaurės Lietuvos 18 - žemaičiai, V-VII a.
pilkapiai, II-V a., rytinė
19-žemaičiai, VIII-XI a.
grupė.
20 - žiemgaliai, sėliai, VII-XI a.

2 dendrograma. Lietuvos I m.e. tūkstantmečio moterų kaukolių serijų
klasterizacija (visi matmenys, vidutiniai euklidiniai atstumai). Serijų
numeriai kaip ir 1 dendrogramoje.

VII-XI a. žiemgalių - sėlių (20 serija), ir V-VIII a. rytų
aukštaičių moterys (14 serija) yra pagal kitus požymius
šiai grupei gan tolimos. Senojo geležies amžiaus moterų
grupės, su nedidelėmis išimtimis, kaip ir vyrų, gan toli
mos viena kitai. Tad, remiantis vien kraniologija, tokias
senkapių ypatybes būtų galima aiškinti kaip ir vyrų: vidu
riniojo geležies amžiaus santykinį homogeniškumą - ne
senomis bendromis ištakomis, senojo geležies amžiaus
mozaiką - genų dreifu.
Odontologiniai požymiai (kaip „grynesnė“ genetinė
sistema) Marvelės senkapio tyrimo atveju įgauna ypatin
gos reikšmės, nes kaulinė medžiaga labai fragmentiška.
Šiuo požiūriu Marvelės senkapis - vienas informatyviau-

šių ir vertingiausių I m.e. tūkstantmečio antropologijos
paminklų. Pagal klasikinę odontologijos programą išty
rus turimą medžiagą, paaiškėjo, kad Marvelės žmonių
odontologinis tipas dauguma požymių beveik nesiskiria
nuo kitų to meto Lietuvos serijų ir priklauso Vidurio Eu
ropos odontologiniam tipui. Tačiau kai kurių požymių krūminių dantų kramtomojo paviršiaus gumburų skaičius
- dėsningumas gan įdomus. Senojo geležies amžiaus vir
šutinių krūminių dantų Marvelės kapinyno kaukolėse pir
masis krūminis kiek gracilesnis negu viduriniojo: rečiau
pasitaiko formos 4, dažniau - 4- ar net 3+. Ypač ryški
antrojo krūminio redukcija: Marvelės senojo geležies am
žiaus medžiagoje gracilios formos 3+ ir 3 pasitaikė daug
dažniau negu viduriniajame geležies amžiuje. Dėl apati
nių krūminių dantų, tai senojo geležies amžiaus Marve
lėje pirmasis krūminis daug rečiau būna penkiagumburis, dažniausiai - keturgumburis. Antrasis apatinis krū
minis nelabai skiriasi nuo kitų serijų - vyrauja keturgumburės +4 formos. Taigi senojo geležies amžiaus Marvelės
žmonės priklausė Vidurio Europos odontologiniam tipui
su labai didele graciliojo tipo įtaka. Vėlyvojo geležies am
žiaus Marvelės žmonių dantys gerokai masyvesni.
Samprotaujant apie Marvelės senojo ir viduriniojo ge
ležies amžiaus gyventojų ištakų problemas, galima paste
bėti, kad turimi duomenys bendrais bruožais gražiai įsi
rašo į klasikinę G.Česnio (1990) schemą: hipermorfišką
dolichokraninį siauro aukšto veido tipą, būdingą senojo
geležies amžiaus centrinės Lietuvos plokštinių kapų, Že
maitijos ir šiaurės Lietuvos pilkapių kultūroms, viduri
niajame geležies amžiuje pakeičia ypač hipermorfiškas
dolichokraninis plataus aukšto veido ir aukštesnio ūgio
tipas, panašus į viduriniojo geležies amžiaus aukštaičių,
vėlyvojo geležies amžiaus žiemgalių, latgalių ir sėlių tipą.
Pastarasis siejamas su migrantais iš rytų - padnieprės ir
kitais rytų baltais, kurių ištakos savo ruožtu - bronzos
amžiaus Fatjanovo kultūroje.
Senojo geležies amžiaus pailgagalviai siauraveidžiai
siejami su vietoje susiformavusiais autochtonais, kurių
šaknys siekia galbūt net vietinius neolito kultūros žmo
nes. Tačiau R. Denisova (1990) yra kiek kitokios nuomo
nės: ji randa pietinių - pietvakarinių įtakų tiek bronzos
a. Kivutkalnyje, tiek ir pirmaisiais mūsų eros amžiais. Šių
ateivių įtakoje atsiradusios šiaurės Lietuvos ir Žemaiti
jos pilkapių bei centrinės Lietuvos plokštinių kapų kul
tūros, o pastarajai priskiriama ir Marvelė.
Mūsų analizės bandymas parodė, kad vien klasikinė
kraniologinė analizė duoda gan prieštaringus rezultatus,
ypač atsižvelgiant į išdėstytas metodologines problemas.
Reikia ieškoti naujų kelių ir naujų sistemų. Programa mi
nimum būtų paprastesnių genetinių sistemų tyrimas ( to
kių kaip odontologija, kuri, mūsų nuomone, iš tikrųjų tei
kia peno pamąstymams ir naujoms hipotezėms). Progra
ma maksimum - viso ekologinių, kultūrinių ir populiaci
nių biologinių problemų komplekso sprendimas. O čia
darbo užtektų bent vienai naujai archeologų ir antropo
logų kartai.
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Anthropology of the margin of northern
Sūduva from the Old and Middle Iron Ages
(data of the Marvelė burial-ground)

Rimantas JANKAUSKAS, Arūnas BARKUS
The survey in the article covers archaeological acti
vities in Lithuania for the years 1991-1995 (over 1000
of inhumation and cremated burials have been excava
ted) started by Astrauskas. The largest cemetery being
the burial-ground from the Old (the 1 - 4th c. A. D.)
and Middle (the 5 - 7th c. A.D.) Iron Ages.
Methodological problems are briefly discussed in the
article. Craniometrical and odontological data are pre
sented. A certain change in anthropological types of the
two periods is observed: hypermorphic dolichocranic
type with narrow face and more gracile teeth (Central
European odontological complex under the influence
of southern Europe) from the Old Age was substituted
by more massive hypermorphic dolichocranic type with
wide face and more robust teeth. These finds fit well
into generally accepted scheme of migration of Eastern
Balts into Central Lithuania, starting with Middle Iron
Age.
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Didikų šeima
Henryka ILGIEVIČ

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje didikai šeimą
kūrė vadovaudamiesi turto ir politikos sumetimais. Le
miamą žodį paprastai tardavo Didysis kunigaikštis. Di
dikės našlės likimas taip pat buvo Didžiojo kunigaikš
čio rankose. Tiktai Jogaila krikšto proga 1387 m. va
sario 20 dienos raštu Lietuvos bajorams suteikė teisę
laisvai valdyti iš tėvų paveldėtas žemes, taip pat leisti
už vyrų dukteris savo nuožiūra. Našlės galėjo valdyti
mirusio vyro dvarus, kol neištekės antrą kartą. Lenkų
istorikas Liudvikas Kolankowski’s Jogailos privilegiją
bajorams pavadino „pirmąja žmogaus teisių deklara
cija Lietuvoje“1.
Kunigaikščių šeimos nariai vesdavo ir tekėdavo vi
sų pirma atsižvelgdami į dinastijos ir šalies reikalus.
Buvo naudinga susigiminiuoti su gretimų šalių val
dovais, nes tokiu būdu plėtėsi politiniai ir kultūriniai
ryšiai. Prireikus pas žentą ar svainį galėjo rasti prie
globstį, gauti karinę pagalbą. Be to, kilo dinastijos au
toritetas pavaldinių akyse, formavosi „karališkojo
kraujo“ kultas. Vis dėlto dauguma Lietuvos kunigaikš
čių buvo vedę savo pavaldines, ypač pagonybės lai
kais, nes krikščioniškų šalių valdovai už pagonių sa
vo dukterų leisti nenorėjo. Vieninteliam Algirdui pa
vyko į žmonas gauti dvi rusų kunigaikštytes neatsiža
dant senojo lietuvių tikėjimo. Antra vertus, Algirdo
krikšto klausimas iki šiandien nėra aiškus. Vieni is
torikai teigia, kad jis, prieš susituokdamas su Vitebs
ko kunigaikštyte Marija 1318 m., priėmė pravoslavų
tikėjimą, nes taip elgėsi visi rusų žemėse valdžią gavę
lietuvių kunigaikščiai. Kiti įsitikinę, kad Algirdas, gy
vendamas su pravoslave Marija, o paskui su Tvėrės
kunigaikštyte Julijona, išliko pagonis. Teisesni, atro
do, tie istorikai, kurie mano, kad užkuriu į Vitebską
išėjęs jaunas Algirdas apsikrikštijo cerkvėje, o grįžęs
valdyti į Lietuvą, tą faktą nutylėjo ir laikėsi senojo
tikėjimo. Religinis pragmatizmas buvo būdingas vi
siems Gediminaičiams.2
Lietuvių kunigaikštytės dažniausiai nutekėdavo į ru
sų ar lenkų žemes. Sunku pasakyti, kada pirmoji lietu
vaitė išleista už kunigaikščio krikščionio. Henrikas Lat
vis savo kronikoje mini Gercikos „karalių“ Visvaldį
(Vsevolodą), vedusį lietuvių kunigaikščio Daugeručio
dukterį. Gercikos pilis stovėjo ant Dauguvos kranto, ne
toli Rygos, bet tiksli jos vieta nežinoma. Su lietuviais
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susigiminiavęs Vsevolodas dažnai būdavo kariuome
nės vadu, leido jiems keltis per Dauguvą ir parūpinda
vo maisto žygiuose prieš lyvius, estus, rusus ir Daugu
vos pakrantėje įsikūrusius teutonus. Gerciką krikščio
nių riteriai užpuolė ir nugalėjo 1209 m. rudenį.3
Į rusų žemę už Haličo-Volynės kunigaikščio Daniliaus pirmoji nutekėjo kunigaikščio Daugsprungo, vy
resniojo Mindaugo brolio, dukra.4 Pusseserės pėdo
mis pasekė Mindaugo dukra, 1254 m. ištekėjusi už Ha
ličo-Volynės kunigaikščio Švamo.5
Į Lenkiją pirmoji išleista Traidenio dukra Gaudemunda (1279 m.), tenai ji buvo pakrikštyta Sofijos var
du ir sutuokta su Mozūrijos kunigaikščiu Boleslovu II.
Kunigaikščių porai gimė du sūnūs ir dukra. Vienas iš
sūnų seneliui atminti pavadintas lietuvišku Traidenio
vardu.6
Už rusų ir lenkų kunigaikščių išleistos penkios Ge
dimino dukros: Marija už Tvėrės kunigaikščio Dimitro, Danutė Elžbieta už Polocko kunigaikščio Vaclovo,
Eufemija už Haličo-Volynės kunigaikščio Boleslovo
Jurgio II, Augustė Anastazija už Maskvos kunigaikš
čio Simono. Tačiau didžiausią politinę reikšmę turėjo
Aldonos Gediminaitės santuoka 1325 m. su Lenkijos
sosto įpėdiniu Kazimieru, sutvirtinusi Lietuvos ir Len
kijos sąjungą prieš kryžiuočius. Išvykdama į Lenkiją,
Aldona kaip kraitį išsivedė dvidešimt keturis tūkstan
čius per lietuvių žygius į lenkų žemes pagrobtų karo
belaisvių. Lenkijoje Gediminaitė pakrikštyta Anos var
du, o 1333 m., mirus Lenkijos karaliui Vladislovui Lokietkai, kartu su Kazimieru karūnuota Vavelio kated
roje. Aldona Ana mirė 1339 m., sulaukusi vos dvide
šimt devynerių ir palikusi dvi dukras - Elžbietą ir Ku
nigundą. Lenkų istorikas Dlugošas, gyvenęs XV a., ra
šė, kad karalienė buvusi linksma, mėgusi pramogas ir
itin klausiusi savo vyro.7
Gediminaičių pavyzdžiu pasekė Didžiojo kunigaikš
čio Algirdo dukros: keturios iš jų - Fedora, Agripina,
Elena ir nežinomu vardu Algirdaitė - ištekėjo už rusų
dalinių kunigaikščių. Kitos trys - Kena Joana, Alek
sandra, Jadvyga- buvo išleistos į Lenkiją. Vilheidą Kot
ryną, vieną iš jauniausiųjų Algirdaičių, 1388 m. vedė
Meklemburgo kunigaikštis Joanas II. Tai buvo pirmas
atvejis, kai Lietuvos kunigaikštytė nutekėjo į Vokieti
ją. Tai rodė išaugusį dinastijos autoritetą po Krėvos
unijos ir Lietuvos krikšto.
Vienintelę kunigaikštytę Mariją brolis Jogaila ati
davė ištikimam savo šalininkui bajorui Vaidilai, tuo
sukeldamas Kęstučio pasipiktinimą. Senojo kuni
gaikščio supratimu, Algirdaitės santuoka su „vergu“
darė gėdą visai kunigaikščių giminei, ir, nušalinęs Jo
gailą nuo valdžios, Kęstutis 1382 m. įsakė sugauti ir
pakarti išsišokėlį Vaidilą, kuris išdrįso siekti kuni
gaikštytės rankos.8

Savo žmonų kilmei Kęstutis daug reikšmės netei
kė, nes pats buvo vedęs paprastą bajoraitę Birutę, ta
čiau savo dukroms stengėsi suieškoti kilmingo krau
jo vyrus: tad 1375 m. dukrą Miklausę Mariją išleido
už Tvėrės kunigaikščio Ivano, o po metų antrą dukrą
Danutę Aną už Mozūrijos kunigaikščio Jonušo. Vė
liau Jonušas ne kartą dalyvavo svarbiuose Lietuvos
istoriniuose įvykiuose: Lietuvoje buvo krikšto metu,
kovėsi Žalgirio mūšyje. Kęstutaitė su juo pragyveno
penkiasdešimt trejus metus, užaugino tris sūnus ir mi
rė sulaukusi gilios senatvės. Jauniausios dukters Ringailės Kęstutis išleisti už vyro nespėjo - ją 1392 m. už
Polocko kunigaikščio Henriko ištekino brolis Vytau
tas. Dėl Lietuvos kunigaikštytės Henrikas išsižadėjo
dvasininko karjeros, tačiau vedybinis gyvenimas tru
ko neilgai: po metų Henrikas staiga mirė. Sklido gan
dai, kad gražioji Ringailė jį nunuodijusi. Brolis Vy
tautas našlę seserį išleido už Moldavijos valdovo
Aleksandro Gerojo, tačiau ir šį kartą vedybinis gyve
nimas nesiklostė: neištikimybe apkaltintą kunigaikš
tienę vyras atstūmė. Ringailė mirė apie 1429 metus,
nepalikusi įpėdinių.9
Lietuvą palikdavo ištekėjusios valdovų dukros, bet
kartais užkuriais į kaimynines šalis išeidavo ir sosto
paveldėtojas vedę sūnūs. Taip Algirdas gavo valdyti Vi
tebską (1320 m.), jo brolis Liubartas - Volynę (1323
m.), o sūnus Jogaila - Lenkiją (1385 m.). Ne tokios
garsios jaunesniojo Jogailos brolio Vigando vedybos
su Opolės kunigaikštyte Jadvyga. Išvykęs į Lenkiją, Vigandas gavo valdyti Bydgoščą - labai svarbų strateginį
punktą kryžiuočių pasienyje. Deja, Vigandas netrukus
mirė (1392 m.), nepalikęs įpėdinio. Lietuvą užkurio
teisėmis 1267-1269 m. valdė Mindaugo žentas kuni
gaikštis Švarnas. Taigi - užkurystė Lietuvoje turėjo gi
lias tradicijas. Paprotinė baltų teisė, nebelikus vyriš
kos giminės įpėdinių, leido į namus paimti žentą, ku
ris ir tapdavo paveldėtoju, bet į žmonos namus turė
davo atgabenti savo turto dalį.10
Apvesdinant sūnus ar ištekinant dukras griežtai lai
kytasi eilės. Už vyro išleisti jaunesnę seserį, aplenkiant
vyresniąją, reiškė užtraukti vyresnei nešlovę. Tai liu
dija Jogailos piršlybų istorija. Karalius Jogaila, 1422
m. palaidojęs trečią žmoną, kartu su Vytautu viešėjo
pas Drucko kunigaikštį Semioną ir pamatė dvi gražuo
les jo dukterėčias: vyresnę Vasilisą, pramintą Balčiuke, ir Sofiją. Jogaila paprašė Vytauto pripiršti jaunes
niąją, Sofiją. Kai kunigaikštis Vytautas užsiminė apie
tai kunigaikščiui Semionui, tas atsakė: „Valdove, di
dysis kunigaikšti Vytautai! Tavo brolis karalius Jogaila
vainikuotas karaliaus vainiku yr didis valdovas. Mano
giminaitei nebūtų didesnės laimės kaip ištekėti už jo
didenybės. Tačiau man nedera daryti gėdos jos vyres
niajai seseriai ir ją pažeminti, pirmiau už vyro išleidus

jaunesniąją. Taigi teveda jo didenybė vyresniąją.“ Kai
Vytautas apie tai pranešė Jogailai, pridūręs, kad vy
resnioji netgi gražesnė, Jogaila jam turėjęs atsakyti:
„Aš pats žinau, kad vyresnioji gražesnė, bet ji su ūsiu
kais, o tai reiškia, kad jinai agni merga, o aš jau senas,
nedrįsčiau jos geisti.“11Vytautas surado išeitį. Jis pa
sikvietė Belajos kunigaikštį Ivaną Vladimirovičių ir jam
pripiršo vyresniąją, Vasilisą Balčiukę, o Sofiją sužie
davo su karaliumi Jogaila. Sofija karaliui pagimdė tris
sūnus: vyriausias Vladislovas tapo Lenkijos ir Vengri
jos karaliumi, antras iš eilės sūnelis mirė kūdikystėje,
trečias, Kazimieras - vėliau Lietuvos Didysis kunigaikš
tis ir Lenkijos karalius.12
Kad šio papročio laikytasi ir vėlesniais amžiais, liu
dija seserų Radvilaičių piršlybos XVI a. Lietuvos didi
kas Jurgis Radvila turėjo sūnų ir dvi dukras. Vyresnią
ją Oną jis sužiedavo su tuo metu labai įtakingo didiko
Albrechto Goštauto sūnumi Stanislovu. Tačiau Onai
sulaukus pilnametystės, pasklido gandai apie laisvą jos
elgesį, ir sužadėtinis atsisakė ją vesti. Radvila, norė
damas išvengti viešo skandalo, Stanislovui Goštautui
pasiūlė jaunesniąją, Barborą. Goštautas sutiko, ir 1536
m. spalio 20 dieną prie altoriaus nusivedė savo suža
dėtinės jaunesniąją seserį, septyniolikmetę Barborą.
Vyresnioji ilgai negalėjo rasti jaunikio, nes paliktos nuo
takos niekas nenorėjo vesti. Nepadėjo nei didelis krai
tis, nei garsi giminė. Tik, kai jos sesuo liko našlė ir antrą
kartą ištekėjo už karaliaus Žygimanto Augusto, Onai
pagaliau pavyko - 1549 m. ji ištekėjo už Petro Kiškos.
Ji tada turėjo jau per trisdešimt. Santykiai tarp seserų
liko šalti. Matyt, Ona jaunylei negalėjo atleisti, kad to
ji pirmoji atšoko vestuves, nors tai ir buvo grynai tėvo
valia. Petras Kiška po vestuvių greit mirė, ir našlė Ona
netruko ištekėti už Simono Alšėniškio. Tų laikų supra
timu, pirmoji santuoka panaikino jaunystės nešlovę.13
Didikų šeimos buvo gausios. Antai Mindaugas tu
rėjo penkis vaikus, Gediminas - dvylika, Algirdas dvidešimt vieną, Kęstutis - devynis, Kazimieras Jogai
laitis - trylika, Žygimantas Senasis - šešis santuoki
nius ir tris nesantuokinius. Aišku, pasitaikė ir išimčių:
sakykim, kunigaikštis Vytautas užaugino tik vieną duk
terį, o Aleksandras Jogailaitis ir Žygimantas Augustas
įpėdinių išvis nepaliko.14
Lietuvos kunigaikštytės garsėjo kaip geros motinos.
Senyvas Jogaila, prašydamas Vytautą pripiršti žmoną,
samprotavo: „Turėjau tris žmonas - dvi lenkaites, o
trečią vokietę, bet vaisiaus su jomis neprigyvenau. O
dabar prašau tave, pripiršk man Sofiją - jaunesniąją
kunigaikščio Semiono dukterėčią. Ji rusų giminės*, gal
Dievas duos man su ja įpėdinių.“15 Kaip žinia, Sofija
*Gediminaičių dinastijos atstovai, valdę rusų žemėse ir priėmę
pravoslavų tikėjimą, tų laikų šaltiniuose dažnai vadinami rusais.
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senojo karaliaus lūkesčius pateisino - pagimdė tris sū
nus. Gausią šeimą turėjo ir Aleksandra, Jogailos se
suo, su vyru, Mozūrijos kunigaikščiu Ziemovitu, susi
laukusi dvylikos vaikų. Iš to didelio būrio ypač išsisky
rė Cymbarka, tarp amžininkų garsėjusi grožiu ir nepa
prasta jėga (rankomis ištiesindavo pasagas). Penkių sū
nų ir keturių dukterų susilaukė Sofija Vytautaitė, iš
leista už Maskvos kunigaikščio Vosyliaus. Deja, dau
guma jos vaikų vaikystėje mirė. Užaugo sosto įpėdinis
Vosylius ir trys dukros: Ana, Vasilisa, Anastazija. Ku
nigaikštytė Ana, kai sukako dešimt metų, buvo sužie
duota su Bizantijos imperatoriumi Emanueliu ir 1411
m. išsiųsta į Graikiją. Deja, po metų Konstantinopoly
je mirė maru per epidemiją. Kunigaikštytė Anastazija
1417 m. ištekėjo už Kopylio kunigaikščio Aleksandro,
o metais vėliau, 1418-ųjų žiemą, ja pasekė Vasilisa,
ištekėjusi už Suzdalės kunigaikščio Aleksandro.16
Tais laikais moterys gyveno trumpiau, todėl dažnos
buvo pakartotinės santuokos. Kelias žmonas turėjo
Mindaugas, Gediminas, Kęstutis, nors žinių išlikę tik
apie kai kurias: Mortą, jos seserį Daumantienę, kurią
po karalienės Mortos mirties Mindaugas pasiliko sau,
Jaunę, Birutę. Žinoma, kad Algirdas buvo vedęs dvi
rusų kunigaikštytes - Mariją Vitebskaitę, o po jos mir
ties -Julijoną Tveriškę. Labiausiai su žmonomis nesi
sekė Jogailai - jis vedė keturis kartus. Vytautas - du
kartus, Žygimantas Senasis - irgi du, o paskutinis Jo
gailaitis Žygimantas Augustas turėjo tris žmonas, ir li
kimas lėmė, kad nesusilaukė nė vieno įpėdinio. Pir
moji žmona buvo Austrijos princesė Elžbieta Habsburgaitė, antroji - Barbora Radvilaitė, trečią kartą ve
dė Kotryną Habsburgaitę.
Moterų amžių trumpindavo dažni gimdymai, gine
kologinės ligos. Pagimdžiusi neišnešiotą mergaitę, mi
rė pirmoji Jogailos žmona, Lenkijos karalienė Jadvy
ga. Manoma, kad „moteriška liga“ pačiame jėgų žy
dėjime į kapus nusinešė karalienę Barborą Radvilai
tę. Moteriškais negalavimais skundėsi ir Aleksandro
Jogailaičio žmona Elena.17
Vis dėlto kai kurioms pavykdavo sulaukti gilios se
natvės. Sakykim, į Lenkiją nutekėjusi Danutė Kęstutaitė nugyveno aštuoniasdešimt ketverius metus. Pa
našaus amžiaus sulaukė Ona Radvilaitė, kurios svei
katai, matyt, vedybų rūpesčiai nė kiek nepakenkė.
Per visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės egzis
tavimo laikotarpį joje vyravo patriarchalinės tradici
jos. Moteris viešajame gyvenime galėjo reikštis tik už
vyro ar sūnaus nugaros. Tai dažniausiai priklausė ir nuo
pačios moters aspiracijų. Politikoje kitados reiškėsi
Mindaugo žmona Morta bei Jogailos motina Julijona.
Kitos kunigaikštienės apsiribodavo savo vaikų intere
sų gynimu. Tai aktualiausia būdavo jaunoms žmonoms,
kurios atitekėjusios rasdavo būrį posūnių ir podukrų.
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Istorijos faktai liudija, kad jaunai, energingai kuni
gaikštienei dažniausiai pavykdavo senstantį vyrą nu
teikti savo sūnaus naudai. Jaunutis, Vytautas, Jogaila
buvo paskutiniųjų didžiųjų kunigaikščių žmonų sūnūs
ir visi turėjo vyresnių brolių iš ankstesnių tėvo santuo
kų. Nustumti vyresnieji sūnūs, aišku, jausdavosi nu
skriausti. Kai kurie istorikai mano, kad Vaišelga Mindaugaitis dėl to ir įstojo į vienuolyną, kad tėvas savo
įpėdiniu numatė ne jį, o vyresnįjį pamotės Mortos sū
nų Ruklį. Po Gedimino mirties Didžiojo kunigaikščio
sostan atsisėdo jo vidurinysis sūnus Jaunutis, matyt,
savo motinos Jaunės palaikomas. Vyresnieji Gediminaičiai Algirdas ir Kęstutis, sulaukę pamotės mirties
(1345 m.), Jaunutį išvijo ir patys įsitvirtino valdžioje.
Pagal brolių susitarimą Didžiuoju kunigaikščiu tapo
Algirdas. „Tau dera būti Vilniuje didžiuoju kunigaikš
čiu, tu mūsų vyriausias brolis, o aš eisiu išvien su tavi
mi,“ - turėjo pasakyti Kęstutis vyresniam broliui Al
girdui, tam atvykus į Vilnių.18 Kunigaikštis Algirdas sa
vo įpėdiniu irgi paliko vyriausiąjį antros žmonos Juli
jonos sūnų Jogailą, nors gyvi buvo penki jo sūnūs iš
pirmos santuokos su Marija Vitebskaite. Vyresnieji
Algirdaičiai pasijuto nuskriausti ir prieš brolį sukėlė
maištą. Panašiai nutiko Kęstučio šeimoje, kai jo vy
resnieji sūnūs (Butautas, Vaidotas), matydami tėvą pir
menybę teikiant pamotės Birutės sūnui Vytautui, ban
dė maištauti, o pralaimėję pabėgo pas kryžiuočius.19
Taigi didikai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
šeimą kūrė vadovaudamiesi turto, luomo ir politikos
sumetimais; Lietuvos valdovai siekė susigiminiuoti su
gretimų šalių valdovais. Lietuvių kunigaikštytės daž
niausiai nutekėdavo į rusų ir lenkų žemes. Kai kada ir
valdovų sūnūs, vedę kaimyninių šalių kunigaikštytes,
išeidavo užkuriais.
Šeimose vyravo patriarchalinės tradicijos. Tėvo ir
vyro žodis buvo lemiamas. Moteris viešajame gyveni
me galėjo reikštis tik stovėdama už vyro ar sūnaus nu
garos. Dauguma jų pasitenkindavo savo šeimos inte
resų gynimu. Lietuvės tais laikais garsėjo kaip geros
žmonos ir motinos.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų šeimos
buvo gausios. Labiausiai laukdavo sūnų kaip būsimų
tėvynės gynėjų ir turto paveldėtojų. Per dukras buvo
galima susigiminiuoti su kitomis įtakingomis šeimomis
ir išplėsti dinastijos įtaką kitose šalyse.
Šeimose gerbė vyresniųjų autoritetą. Netgi kuriant
šeimą griežtai žiūrėjo pirmumo teisės: išleisti už vyro
jaunesnę aplenkiant vyresnę seserį reiškė vyresnei už
traukti nešlovę.
Taigi, nors ir dėl turtinių ir politinių išskaičiavimų
kuriama, didikų šeima buvo patvari, gyvybinga ir ga
rantavo visos giminės bei jos atskirų narių interesų ben
drumą.
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Magnate families
in the Grand Duchy of Lithuania
Henryka ILGIEVIČ
In pagan (13th- 14th c.) and in Christian (the end of
the 14th- 18thc.) period the formation of magnate fami
lies in the Grand Duchy of Lithuania was based on pro
perty, political views and classes. Since the establishment
of the State of Lithuania its rulers wanted to become
related with ruling dinasties of neighbouring countries.
Mindaugas gave his daughter (the name is unknown) in
marriage to duke Švarnas of Halič and Traidenis gave
his daugther Gaudemunda Sofija to the Mazovian duke
Boleslovas II. Five daugthers of Gediminas, eight daugh
ters of Algirdas and three daughters of Kęstutis were
given in marriage to Russian and Polish dukes.
Vytautas* only daughter Sofija followed their exam
ple and maried to duke Vosylius of Moscow. Only du
chess Marija was given by her brother Jogaila to Lithua
nian nobleman Vaidila, thus arousing Kęstutis indigna
tion who was the patriarch ot the family.
Sons of the rulers would sometimes marry duchess of
neighbouring countries and joined their estates. In that
way Algirdas became the ruler of Vitebsk, Liubartas of Volynė, Jogaila - of Poland.
Magnates had large families. Mindaugas had four sons
and a daughter (probably he had more children who did
not live long to become of age), Gediminas had seven
sons and five or six daughters, Algirdas had twelve sons
and nine daughters, Kęstutis had six sons and three
daughters, Kazimieras Jogailaitis had six sons and six
daughters, Žygimantas the Old had one son and five
daughters. There were exceptions. Vytautas had one
daugther and Aleksandras Jogailaitis and Žygimantas
Augustas were childless.
Women lived a shorter life at that time and repeated
marriages were common. Mindaugas, Gediminas and
Kęstutis had more than one wife (exact number is un
known), Algirdas was married twice, Jogaila - four, Vy
tautas - two or three, Žygimantas the Old - two, and
Žygimantas Augustas - three times.
During the period concerned patriarchal traditions
prevailed in magnate families. Women could manifest
themselves in public life by giving support to their hus
bands or sons. Mindaugas* wife Morta and Jogaila*s mot
her Julijona were more active in politics. Other duches
ses satisfied themselves with the defence of their chil
dren’s interests. It was especially important for the youn
gest wives who married to large families with many step
sons and stepdaughters. History shows that young and
energetic duchesses were often successful at persuading
their ageing husbands to elevate their own sons at the
expense of their stepsons. Elder sons were not inclined
to give in and raised revolts in the country. The most
striking instance is the struggle of Algirdas and Kęstutis
against the nominating their youngest brother Jaunutis
Grand Duke or the revolt of Jogaila’s elder brothers.
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Joninių
simbolika
Elvyra USAČIOVAITĖ

ningumų išmanymas —sąlyga išaugint gausesnį derlių,
kuris priklauso nuo gamtos sąlygų: žemės drėgmės, šilu
mos ir šviesos. Per Jonines labiausiai suveši, sužydi auga
lai, tiek kultūriniai, tiek laukiniai, krenta sodriausia ra
sa, daugiausia šviesos.
Per Jonines būtent šioms trims gamtos stichijoms ugniai, vandeniui ir augalams —seniau buvo priskiriama
nepaprasta galia: apvalančioji, apsaugančioji, išgydančioji,
nulemianti sėkmę. Pagal tai visus Joninių papročius sąly
ginai skirstome į tris dalis: papročiai, susiję su 1) vande
niu, 2) ugnimi ir 3) augalais.

VANDUO
Visiems žinoma, kad senovėje kultūra buvo religinė.
Tačiau norėdami tai geriau suvokti, susiduriame su ter
minijos problema, nes kultūros apibrėžimų yra įvairių.
Jeigu kultūra laikysime visa, kas sukurta žmonių visuome
nės fiziniu irprotiniu darbu1, epitetas religinė jai bus tai
komas tik tam tikru mastu. Jei kultūros sąvoką apribosi
me intelektualine ir menine veikla, kaip dažnai daroma
šiandien, tokia kultūra visomis epochomis religinė. Me
nas, filosofija, papročiai išreiškė pasaulėžiūrą ir tikėji
mą. Savita praeities kultūros forma yra liaudies kultūra.
Sovietiniais laikais šis terminas taikytas darbo žmonių kul
tūrai įvardinti, bet humanitariniuose moksluose jis yra
siauresnis: tradicinė valstiečių kultūra, kurios palikimą
tiesiogiai esame paveldėję. Tai ir liaudies menas, tauto
saka, daugiau ar mažiau atspindintys XIX a. - XX a.
pirmosios pusės žmonių išpažintą katalikų tikėjimą. Ypač
intensyviai šitai išreikšta vaizduojamajame mene: tapy
boje, grafikoje, savitoje lietuvių liaudies skulptūroje bei
mažosios architektūros paminkluose —unikaliuose mū
sų kryžiuose. O kaip —papročiuose? Katalikiškieji bruo
žai dar neseniai buvo neigti, nes neigiamai įvertinta ir
pati krikščionybė. Bet etnografai žino, kad XIX a. —XX a.
I pusėje beveik nė viena šventė ar iškilmė kaime neapsi
eidavo be kunigo ar vykimo į bažnyčią. Katalikiškas pa
pročių sluoksnis dengė senąjį pagoniškąjį. Pastarasis kaip
religija XIX a. —XX a. I pusėje jau nebepasireiškė: ne
bebuvo nei aukų, nei apeigų, kuriomis senovėje garbinti
pagoniškieji dievai, išnyko ir pačių tų dievų samprata.
Tiesa, iš praeities išliko nemaža reliktų, bet jie jau nebė
ra pakankamai aiškūs. Nūdienos mokslininkai, siekian
tys teisingai rekonstruoti pagoniškus kultus, turi daug ir
įtemptai dirbti. Norėdami susidaryti neiškreiptą liaudies
papročių vaizdą, šiandien turėtume analizuoti abu mūsų
praeities kultūros sluoksnius: vėlyvąjį —krikščioniškąjį
ir ankstyvąjį —pagoniškąjį. Tai pasakytina ir apie Joni
nių šventę. Apie ją yra rašę nemaža tyrinėtojų2, bet pa
goniškoji šios šventės mįslė vis dar lieka neįminta. Mes
savo straipsnyje į Jonines žvelgsime per krikščionišką priz
mę, t.y. tos šventės papročių simboliką tyrinėdami dau
giau dėmesio kreipsime į katalikišką nei pagonišką šven
tės pobūdį, kadangi tai iki šiol dar nebuvo daryta.3
Kaip žinia, visais laikais žemdirbiui gyvybiškai svar
biausia žemė, saulė, augmenija —jų ciklai. Gamtos dės
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Ryškiausi vandens ciklo papročiai yra dvejopi: 1) mau
dymasis upėje, ežere ar kūdroje, voliojimasis po rasas ir
2) vainikų su žvakutėmis plukdymas.
Liaudyje tikėta, kad iki Joninių negalima maudytis lau
ke, nes Jonas Krikštytojas dar nepakrikštijęs vandens
[LTA 600 (107)]. Norėdami geriau suprasti vandens sim
boliką per Jonines, turėtume atidžiau pasigilinti, kas bu
vo Jonas Krikštytojas ir kodėl jo gimtadieniui pažymėti
Bažnyčia pasirinko birželio 24 d., šią dieną pavadindama
jo vardu.
Apie Joną Krikštytoją rašo Juozapas Flavijus, I m e.
a. žydų istorikas, knygoje „Žydų senovė“. Čia sakoma:
„Kai kurie žydai yra tos nuomonės, kad Dievas teisin
gai sunaikino Erodo kariuomenę, nubausdamas karalių už
tai, kad šis nužudė Joną, vadinamą Krikštytoju. Tas Jonas,
kurį Erodas liepė nužudyti, buvo doras žmogus, ragino žy
dus, kad šie ugdytų savyje dorybes ir krikštytus!, saugotų
tarpusavio teisingumą ir stropiai tarnautų Dievui. Dievui
malonus yra toks krikštas, —sakė jis, —jeigu juo nesiekia
ma vien permaldavimo už kokias nors kaltes, bet nuvalyti
kūną ir sielą, prieš tai iš esmės nusivalius teisingumu. Kai
iš visur plūdo minios, nes Jono mokymas sukėlė neregėtą
žmonių entuziazmą, Erodas pradėjo bijoti, kad didelis to
žmogaus autoritetas nesukurstytų maišto prieš valdžią, nes
atrodė, kad Jono kviečiami žmonės buvo pasiryžę viskam
Todėl troško juo atsikratyti, kol dar nekilo kokio sąmyšio,
kad nereikėtų to daryti vėliau, jau neatšaukiamų įvykių
akivaizdoje. Joną sukaustė ir nugabeno į anksčiau minėtą
Macheronto tvirtovę, kur ir nužudė.“4
Konkrečias Jono mirties aplinkybes nurodo ir Evange
lija. Joje sakoma, jog kritikuodamas Erodo Antipos pikta
darystes, tarp jų ir tą, kad karalius vedė savo brolio žmoną
Erodiadą, Jonas užsitraukęs ypatingą karalienės neapykan
tą. Ši pamokinusi savo dukterį Salomėją už gražų šokį ka
raliaus gimtadienio proga prašyti Erodo Jono Krikštytojo
galvos. Taip ir įvyko: nukirsta pranašo galva buvusi atnešta
ant dubens į puotą (M114,3 —12). Pastarasis motyvas, kaip
žinia, labai populiams Europos dailėje.
Juozapas Flavijus laikomas patikimu autoriumi, todėl
jo paliudyto Jono Krikštytojo istoriškumu neabejojama.
Beje, ne tik Jono, bet ir Jėzaus Kristaus, nes savo veikale
istorikas pasakoja ir apie Jį. Dėl šio ir kitų to meto istori
nių šaltinių patikimumo pasaulio istorikai, pasak A.Me-

pilama vandeniu ir patepama alie
nio, šiandien nebeabejoja: Jėzus iš
jumi: tai reiškia prigimtosios nuodė
Nazareto buvo reali asmenybė.5
Ir evangelistas, ir J.Flavijus pabrė
mės nuplovimą, Šventosios Dvasios
žia, kad Jonas Krikštytojas kvietė
suteikimą. Pakrikštytasis įgyja pašau
kimą būti Dievo vaiku, laikytis Jo
žmones atsiversti, t.y. atgailaujant už
priesakų, kurių svarbiausias —my
padarytas klaidas pradėti elgtis tei
lėti Dievą ir artimą. Mylėti artimą
singai, pasikeisti. Kaip vanduo nu
plaunąs kūną, taip atgaila turinti nu
reiškia gailėtis jo, padėti varge bei
nelaimėje. Tokiu būdu iš žmogaus
plauti sielą. Todėl kiekvienas nusi
dėjėlis, išpažinęs savo nuodėmes,
reikalaujama ugdyti žmoniškumą.
Taip krikščionybė naikina susvetimė
simboliškai pasinerdavo į Jordano
jimą tarp žmonių ir pasaulio. Krikš
upės vandenį, tiksliau, —vandens
ant jo galvos užpildavo Jonas. Tai
čioniui krikštas yra vienkartinis, ga
simbolizavo ankstesnio, nuodėmin
lioja visą gyvenimą, tad drauge išlie
ka ir atsakomybė. Tarkim, jei kūdi
go, žmogaus mirtį ir dvasinį atgimi
mą. Jonas sakė, jog jis krikštijąs van
kystėje pakrikštytas žmogus vėliau
deniu, bet po jo ateisiąs galingesnis,
nebetiki, krikščionių supratimu, po
mirties jis vis tiek turės duoti Dievui
kuris krikštysiąs Šventąja Dvasia
(Mk 1, 7—8). Turėtas omeny būsi
savo darbų apyskaitą.
mo Mesijo (Išganytojo) atėjimas ir Kristaus krikštas. Aliejus, drobė. 1837 m. //
Krikštas, kaip minėta, simboliza
Dangaus karalystės (Išganymo) pri Lietuvių liaudies menas. Grafika. Tapyba. - V,
vo krikštijamojo mirtį ir atgimimą,
artėjimas. Tambuvo ruošiami tyri, be 1968. - II. 160.
tad tinkamiausias metas krikštytis
nuodėmių žmonės. Ir štai vieną die
buvo laikomas Velykos, Kristaus mir
ną tai išsipildė —prie Jordano atėjo Kristus. Jonas Jį iš ties ir prisikėlimo šventė. Taip pat - Velykų laikotarpis
kart pažino, nenoromis, nes nesijautė esąs vertas, pakrikš iki Sekminių. Mat Sekminės svarbios ir krikšto prasme
tijo. Nuo tada pats Kristus ėmė raginti žmones atsiversti, (krikšto —ugnimi), nes tada, kaip rašo Evangelija, apaš
nes priartėjusi Dievo karalystė. Taip nuo šio krikšto pra talams ir Marijai ugnies pavidalu buvo atsiųsta Šventoji
sidėjo Jėzaus misija žemėje. Apie tai prie Jordano susi Dvasia, apaštalai įgavo drąsos, ėmė skelbti Kristaus mo
rinkusioms minioms paskelbė Jonas Krikštytojas, tuo ofi kymą įvairių tautybių žmonėms, įkūrė Bažnyčią tikrąja
cialiai pristatydamas Kristų tautai ir, kaip rašo A.Macei- šio žodžio prasme.
na, įvesdamas Jį į pasaulio istoriją.6
Su Sekminėmis baigiasi viena liturginių metų dalis, su
Reikia pastebėti, jog šis Jėzaus krikšto siužetas XIX a. Joninėmis prasideda kita, žyminti Kristaus veiklos Že
- XX a. I pusėje buvo labai paplitęs lietuvių liaudies me mėje pradžią. Krikščioniškąja prasme ir Velykos, ir Joni
ne. Tai matome skulptūroje, rečiau tapyboje ir grafikoje. nės yra krikšto šventės: Joninės žymi Išganymo pradžią,
Ypač populiarus jis buvo Žemaitijoje, kur nuo XVIII a. o Velykos —Išganymo patvirtinimą. (Kristus prisikėlė,
šv. Jonas Krikštytojas buvo žemaičių globėjas.7Iš medžio atpirkimo auką Dievas priėmė.)
išdrožtos apvalios ar bareljefinės grupės puošė koplyt
Joninių, kaip krikšto, šventės pobūdį Lietuvoje atspindi
stulpius bei stogastulpius, stovėjusius pakelėse, prie upe tokie XIX a. papročiai. Netoli Kauno, pasak T.Narbuto8,
lių ir šaltinėlių. Jonas Krikštytojas dažniausiai vaizduoja kairiajame Nemuno krante, prie Zapyškio, kur teka ma
mas su vandens indu vienoje rankoje viršum Kristaus gal žas upelis, seniau vadintas Upinės, vėliau Išganytojo var
vos ir kryžiumi su vėliavėle - kitoje. Vėliavėlėje kai ka du, vasarą, ypač per Jonines, susirenka nesuskaičiuoja
da matomi lotyniški žodžiai: „Ecce Agnus Dei“ (Štai Die ma daugybė kaimo žmonių, vilgina galvą, prausia veidą,
vo Avinėlis). Tuo pabrėžiamas Jono Krikštytojo liudiji šlaksto ligos pažeistas kūno vietas. Sudrėkinta kūno vie
mas apie Kristų kaip Išganytoją. Kompozicijos viršuje pa ta nušluostoma švariu drobės gabalėliu, kuris paliekamas
prastai būna pavaizduotas šviesą skleidžiantis balandis, kaboti ant krūmo arba patiesiamas ant žolės. Tų skudu
iliustruojantis Evangelijos mintį, jog krikšto metu Jėzus rėlių niekas neliečia, kad liga, palikta ant jų, nepriliptų.
prisipildė Šventosios Dvasios, kuri nusileido virš Jo gal Upelio pakrantėse pūva tokios krūvos drobės gabalų, kad
vos balandžio pavidalu.
būk jos ne čia, o kitoje vietoje, galima būtų panaudoti
Reikia pastebėti, kad to meto žydai šitokio apiplovi popieriaus fabrike, pastebi T.Narbutas. Panašiai Joninių
mo nuodėmių atpirkimui nepraktikavo. Vandeniu būda metu elgdavosi ligoniai kaimyninėje Latvijoje: susirinkę
vo krikštijami tik prozelitai, - žmonės, kurie pereidavo į prie šaltinių, melsdavosi, skalaudavo skaudamas vietas.
judėjų tikėjimą, o patys judėjai ir taip laikė save išrink XIX a. Lietuvoje ir Latvijoje per Jonines apsiplaudavo
taisiais, be panašių pasiruošimų galį susitikti su Dievu. ne tik ligoniai. S.Daukantas pažymi, kad Joninių vakarą
Tad Jono krikštas buvo naujovė, kurią vėliau perėmė žmonės ėję į šventas upes ir ežerus praustis, kad jaunais
krikščionybė ir padarė vienu pagrindinių savo sakramen taptų.9 M.Valančius rašo, kad šitaip elgdavosi tik mote
tų. Tik per krikštą įeinama į krikščionių bendruomenę. rys, norėdamos tais metais ištekėti.10S.Daukanto pasaky
Jo metu bažnyčioje krikštijamojo galva simboliškai api mas „šventas upes“ ir M.Valančiaus pastaba, jog „mūsų
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senolių senoliai, būdamys dar pagonimis, tikėjo tą naktį
AUGALAI
plaunantis dieves, laumes“, leidžia spėti apie pagonišką
Be Joninių ir Rasos, senovėje ši šventė turėjo dar vie
vandens ir deivių kultą, egzistavusį senovėje. Su tuo susi
ną
vardą —Kupolės. Tuo vardu vadindavo visas arba tik
jęs ir prietaras esą, kad išsigydytum nuo odos išbėrimų,
atskiras
vaistines žoles, surinktas Joninių išvakarėse, kartį
taptum gražesnis, Joninių rytą reikia nusiprausti rasa pasu
tų
žolių
kuokštu, pritvirtintu viršuje. Kupolės vardo
sivoliojant žolėje. Rasos svarbumą per Jonines rodo ir
etimologija,
kaip nurodo S.Skrodenis, aiškėja iš kitų šak
kai kurie kiti liaudies tikėjimai. Pati Joninių šventė ar jos
nį
kupturinčių
žodžių, reiškusių vešlų augimą, vešėjimą.
dalis buvo vadinta Rasos vardu. Kita vertus, Joninių var
Todėl
kupole
nusako
vasaros solsticijos metu suklestėju
das XIX a. —XX a. I pusėje sietas su šv. Jonu Krikštyto
sios
augmenijos
būklę
ir tą suvešėjimo įprasminimą.11Ne
ju, o šventės prasmė —su krikščioniškuoju krikštu. Tą
apsiriksime
prie
suvešėjimo,
suklestėjimo požymių pri
liudija ir minėtas draudimas iki Joninių maudytis, tikint,
skyrę
ir
sužydėjimą,
kaip
specifinę
augmenijos ypatybę,
jog šv. Jonas dar nepakrikštijęs vandens. Taigi manytina,
apie
kurios
svarbą
per
Jonines
liudija
šventės papročiai.
jog aptariamuoju laikotarpiu egzistavo krikščioniški krikš
Po
Joninių
prasidėdavo
jau
kitas
augimo
tarpsnis —bran
tą simbolizuojantys Joninių vandens papročiai, o su jais
da,
užsibaigianti
derliumi.
Į
tai
ir
nukreiptas
ne vienas
persipynę —ir senųjų, pagoniškųjų, atgarsiai. Štai —vai
Joninių
burtas.
Be
to,
po
Joninių
daugely
Lietuvos
vietų
nikų plukdymo tradicija. Jaunimas, ypač mergaitės, vėlų
—
tradicinis
šienapjūtės
metas.
Joninių vakarą nusipynusios keletą vainikų, vieną iš jų
Augmenijos sužydėjimą tuo metu atspindi paparčio žie
pavadindavusios savo, o kitus - berniukų vardais, pri
do
ieškojimo ir kupoliavimo tradicija. Abiem atvejais ar
tvirtindavo prie jų degančias žvakutes ir, paleidusios į upę,
chainį
papročių substratą dengia katalikiškas sluoksnis.
ežerą ar šulinį, žiūrėdavo, kokiu vyriškuoju vardu pava
Paparčio
žiedas, kaip tikėta, yra stebuklingas, sutei
dintas vainikas priplauks prie josios vainiko, už tokiu var
kiantis
žmogui
visažinystę ir didelius turtus. Žiedo savi
du vaikino esą ji ir ištekės. Žemaitijoje tam pačiam tiks
ninkas
žino,
kas
buvo, yra ir bus, gali numatyti ateitį, gy
lui vainikus į Ventą paleisdavo kartu berniukai ir mergai
dyti
ligas.
Norintis
šią brangenybę gauti turi pasižymėti
tės. Po to visi stebėdavo, kieno vainikai susiplauks. Šis
drąsa,
nes
Joninių
išvakarėse
prieš vidurnaktį reikia eiti
burtas, galimas dalykas, yra susijęs su jau minėtais van
vienam
į
mišką,
į
patį
gylį,
kur
negirdėti nei šuns lojimo,
dens kulto reliktais - aukomis senosioms deivėms. Bet
nei
gaidžio
balso.
O
nuėjus,
daug
kentėti, nes paparčio
tai nepaneigia ir galimo krikščioniško prasmės sluoksnio.
pražydėjimo
vieton
susirenka
pačios
baisiausios baidyk
Svarbu prisiminti Joninių laiką —tai metas, kai gamtoje
lės:
milžiniškos
gyvatės,
driežai,
meškos,
vilkai, velniai,
triumfuoja šviesa. Dievas - Tėvas, viso pasaulio Viešpats
raganos.
Jie
su
didžiausiu
įnirtimu
puola
žiedo
ieškotoją,
ir palaikytojas, krikščionių supratimu, yra spindinti švie
grasindami
sudraskyti.
Kad
apsisaugotum,
sulauktum
pa
sa. Ir Kristus Evangelijoje vadinamas pasaulio šviesa (Jn
parčio
sužydėjimo,
reikėjo
laikytis
tam
tikrų
elgesio
tai
8,12). Joninės skirtos Jonui Krikštytojui paminėti, kuris,
šv. Rašto žodžiais, į pasaulį atėjo, „kad paliudytų šviesą / syklių. Kai kurios sakmės nurodo, jog dar prieš prade
ir kad visi per jį įtikėtų./ Jis pats nebuvo šviesa, / bet turė dant žiedo paieškas, bažnyčioje reikėjo atlikti išpažintį,
jo liudyti apie šviesą“ (Jn 7-8). Bažnyčios liturgijoje švie o einant per mišką papartyno link, kalbėti kunigo nuro
sos simbolika aiškiai išreikšta ir kitų švenčių metu. Ypač dytas maldas. Pasiekus papartį žyduolį, būtina apie jį ir
įdomios žiburių apeigos per Velykas: iš naujos ugnies už save apsibrėžti vieną ar keletą ratų. Brėžti reikia šventu
degama velykinė žvakė, kuri simbolizuoja prisikėlusį Kris (bažnytiniu) daiktu. Nors daugeliu atvejų tik pasakoma,
tų. Nuo jos patarnautojai, o vėliau ir kiti dalyviai priside kad reikia apsibrėžti, nenurodant nei kuo, nei kaip, bet
ga savo žvakes. Paskui pagrindinė velykinė žvakė panar tarp apsibrėžimui tinkamų daiktų vyravo grabnyčių žva
dinama į krikštui skirtą vandenį. Visa tai primena Joni kė (per Grabnyčias, vasario 2 d. bažnyčioje pašventinta
nių nakties paprotį vandenyje plukdyti prie vainiko pri žvakė). Žvakė krikščioniškąja prasme simbolizuoja die
tvirtintas žvakutes. Joninės, kaip sakyta, krikščioniškąja višką šviesą, Kristų, be to, įkūnija ir krikščionybę, kaip
prasme —krikšto šventė, todėl ugnies leidimas į vandenį tikėjimą, šviečiantį lygžvakės liepsna tamsoje. Panaši pras
čia gali būti iš bažnyčios perimta liaudiškai interpretuota mė buvo ir šiuo atveju. Namų darbo vaškines žvakes kai
krikšto apeiga. Tarsi kartodamas šventą krikšto įvykį, jau miečiai nešdavosi į bažnyčią paminėti Marijos įvesdini
nimas galvoja ir buria tai, kas jam labiausiai rūpi —vedy mui į šventyklą ir Jėzaus paaukojimui Dievui, nes toks
bos. Panašiai ligoniai prie Išganytojo upelio šlakstė skau buvo senovės žydų paprotys aukoti Dievui pirmgimį sū
damas vietas, trokšdami to, kas jiems aktualu - sveika nų, iš tikrųjų vietoje jo šventyklai atiduodant kitą auką.
tos. Ir vienu, ir kitu atveju tikėta krikšto vandens ypatin Grabnyčių žvakė lietuvių liaudies papročiuose laikyta
ga galia, padedančia atsiversti, t.y. pasikeisti. Argumen veiksminga priemone nuo piktųjų jėgų. Tam tikslui ji bū
tu krikščioniškajai interpretacijai galėtų būti ir tai, kad davo uždegama kritiškais žmogaus gyvenimo momentais,
Bažnyčia niekad nepasisakydavo prieš tuos vandens pa ypač iškilus mirties pavojui. Tokiu laikytas ir paparčio žie
pročius. O kitus augmenijos, ugnies garbinimo per Joni do ieškojimas. Todėl ratą reikėjo apsivesti degančia žva
nes reliktus smerkdavo savo reliacijose, ganytojiškuose ke, po to ją pastatyti apskritime. Kartais nurodoma, kad
ratu apsistatoma daugybe degančių žvakių, o į jų tarpus
laiškuose ir pamoksluose.
padedama šventinto vandens. Šventintu vandeniu apšlaks
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tomas ir visas apsibrėžtas plotas. Apsibrėžti kartais gali
ma žvake, paimta nuo altoriaus, bei žvakių gesikliu, ku
ris, matyt, irgi buvo paimtas iš bažnyčios ir tinkamas dėl
sąlyčio su šventų žvakių ugnimi. Po žvakės šia prasme to
liau eitų bažnytinė lazda, vadinama vyskupo, šv.Jono, baž
nyčios šveicoriaus lazda. Tam tiko ir šermukšnio lazda.
Mūsų tyrinėtojai, kalbėdami apie paparčio ieškojimą, pa
prastai mini tik šermukšnio lazdą. O šermukšnio ir baž
nytinės lazdos pozicijos pagal panaudojimo dažnumą sak
mėse daugmaž panašios. Šermukšnio lazda labiau domi
nuoja publikuotuose tautosakos tekstuose nei archyvi
niuose aprašuose.
Ratas dar buvo apsibrėžiamas ir Trijų karalių, t.y. sau
sio 6 d. pašventinta kreida. Yra du paliudijimai - roži
niu (rožančiumi), po vieną —nešventintais daiktais: žars
tekliu, peiliu, klėties raktu. Brėžiama netgi nagu arba ap
linkui apsidedama paparčių šakomis.
Kaip matome, apsisaugojimui prie Joninių paparčio
dažniausiai naudoti ugniniai daiktai: šventintos žvakės,
žvakių gesiklis, žarsteklis. Šermukšnio reikšmingumą lė
mė jo šventumas pagoniškoje praeityje, tradicinis liau
dies tikėjimas, kad šio medžio bijančios piktosios dva
sios, o galbūt lėmė ir uogų raudonumas. Raudona spalva
kaime laikyta ugnies spalva. Taip šermukšnio lazda galė
jo būti laikoma ugniniu simboliu. Įdomus klėties rakto
panaudojimas, simbolizuojantis užsirakinimą rate, lygklė
tyje, kur įgyjamas didžiausias turtas - paparčio žiedas.
Kitų šventintų daiktų —kreidos, vandens, rožinio —ap
sauginė galia tikinčiam katalikui buvo savaime supranta
ma. Nestebina ir tai, kad šioje baisioje padėty žmogui
rekomenduojama melstis. Apsibrėžus apsauginiu ratu, rei
kia atsisėsti ar atsiklaupti ir skaityti maldaknygę, Evan
geliją, litanijas, kalbėti poterius, giedoti: „Apsibrėžti ra
tą, užsidegti žvakę ir skaityti knygą. Kai baigsi skaityti,
pabaisos prapuls, žiedas nukris“ [LTR 5031 (310)]. „Mels
tis iš knygos, nesižvalgyti į baidykles ir velnius, nereikia
kreipt dėmesio į šnypštimą, grasinimus ir šauksmus tų
dvasių, nes jos bejėgės pereiti apsibrėžtą ratą“ (LTR 1038
(211). Panašiai reikia elgtis ir kai nėra apskritimo. Bet
taip būna gana retai: „... atsinešti šventas knygas, rožan
čių, škaplierius. Atsiklaupus kalbėti rožančių, skaityti kny
gas, dvyliktą valandą pradės šliužai šliaužti per rankas
nuo galvos iki kojų, bet į juos nepažiūrėk, tik melskis“
[LTR 1038 (211), 201(27)]. Negalima pakelti akių nuo
maldaknygės, nebent pažiūrėjimui į paparčio viršų —pražydėjimo vietą. Vienoje sakmėje sakoma, kad paparčio
žiedo ieškoti reikia eiti su bažnytinėmis apeigomis, tuo
met baidyklės nepripuls. „Bažnytinės apeigos“, greičiau
siai, reiškia išpažintį, nuoširdžias maldas bei veiksmus su
minėtais bažnytiniais daiktais. Apskritimas —lyg pašven
tinimas. Žmogus jame elgiasi kaip priešais altorių. Bū
tent čia paryčiais nukrenta arba numetamas paparčio žie
das: labai mažas blizgantis ugninis.
Bažnytinių daiktų ir apeigų apsauginė funkcija vaiz
džiai pailiustruoja krikščioniškąjį liaudies tikėjimą šven
tintų daiktų galia, tikėjimą, jog prieš piktąsias jėgas vie
nintelė priemonė yra pamaldi, dorybinga žmogaus laiky

sena. Sakmėse nurodoma bažnytinių apeigų ir gausių mal
dų būtinybė, net - bažnyčios hierarcho vyskupo lazdos
panaudojimas rodytų, jog per Jonines pagonybės laikais
buvo atliekamos apeigos, kurios buvo nepaprastai svar
bios ir šventos. Jos vykdavo slaptai miško gelmėje ir buvo
užšifruotos „paparčio žiedo ieškojimo“ pavadinimu. Dau
gelis faktų rodytų, jog šis pavadinimas slepia tapimo žy
niu, iniciacijos ceremonijas. Tokią mintį, be kita ko, su
stiprina mūsų anksčiau atskleista krikščioniškoji Joninių
kaip krikšto šventės prasmė, kuri dengia giminingą seną
ją iniciacijos šventę.
Svarbu apžvelgti krikščioniškus kupoliavimo elemen
tus. Kupoliauti, pagal didįjį Lietuvių kalbos žodyną, —Jo
ninių laiku su dainomis rinkti gėles, žoles (paprastai vais
tažoles), linksmintis.12
Joninių išvakarėse jaunimas pasklisdavo po pievas, rin
ko žoles, pynė vainikus. Pinti reikėjo iš devynių skirtin
gos rūšies ir spalvos gėlių, kartais nurodoma, kad jos turi
augti devyniuose skirtinguose laukuose. Didesniam vai
nikui gėlių galėjo būti ir daugiau - dvidešimt septynios
(trejos devynerios), aštuoniasdešimt viena (9 x 9), o kitu
atveju sakoma, kad vainiką sudaro dvylika skirtingų gė
lių. Gėlių skaičius vainike - devyni ir didesnis, kurį gali
ma padalinti iš 9 ar bent jau trijų (kaip skaičių 12), yra
žilos senovės liekanos, kuomet šiems skaitmenims buvo
priskiriama maginė galia. Kiekvienas kupoliautojas turė
jo nusipinti keletą vainikų. Pinant vainiką pievoje, kalbė
davo šiuos žodžius: „Jons kirta, Marija rinko, prie ko pri
dedu, prie to pritinka“.13Čia Jono ir Marijos vardai, reikš
dami šv. Joną Krikštytoją ir Švč. Mariją, vainiko pynimui
suteikia krikščionišką atspalvį, nors papročiai rodo se
nesnę negu krikščioniška jų kilmę. Panašiai skamba ir kai
mynų latvių tautosakoje. Šalia Janio dainoje figūruoja Ma
rija arba ją pakeičia pagoniška Mara ir Laima.
Šv. Jonas minimas ir mūsų kupoliavimo dainose. Pvz.:
Oi, kupole, šventas Jonai,
Kupolėli, šventas Jonai,
Kur buvai Jonai?
Kur buvai Petrai?
Kupolėli, šventas Jonai.
Tarpe Joninių, tarpe Petrinių.
Oi, kupole, šventas Jonai
Kupolėli, Šventas Jonai.14
Dainos žodžiai „tarpe Joninių, tarpe Petrinių“, matyt,
reiškia paskutinį šventės etapą, nes Joninės senovėje trukdavusios nuo gegužės 25 iki birželio 25 d., o kartais nusi
tęsdavo iki birželio 29 d. (Petrinių). Dainos kreipinys „oi,
kupole, Šventas Jonai“ taip pat, greičiausiai, slepia kaž
kokią senesnę dievybę. M.Gimbutienės nuomone, Jonas
Krikštytojas Joninių metu išreiškia vasarinį Dievo as
pektą, t.y. vyriausio indoeuropiečių kilmės baltų dievo —
šviesos ir dienos globėjo, augalų augimo skatintojo,15 o
Maros ir Laimos įvaizdis esąs dar senesnis, mus pasiekęs
iš ikiindoeuropiečių iki patriarchalinių laikų epochos, kai
religijoje vyraujančią padėtį užėmė ne vyriški dievai, bet
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moteriškos deivės. Svarbiausioji iš jų —Didžioji deivė —
pasaulio ir gyvybės kūrėja, jos padalintoja.16P.Dundulienės duomenimis, per senovės Jonines garbintos ir kitos
deivės: Lada, Leda, Kupole, Rasa.17 Bet jų tikrumas ty
rinėtojams kol kas kelia abejonių.18Kai kuriose Lietuvos
vietose suskintus žolynus pritvirtindavo prie ilgos karties,
papuošdavo ją kaspinais bei juostomis, kartį įsmeigdavo
kaimo gale netoli rugių. Mergaitės apie ją eidavo rate
lius, dainuodavo, saugodavo kupolę nuo vaikinų, tykoju
sių ją pagrobti. Paskui puokštes nešdavosi namo, iš gėlių
spėdavo apie ateitį. Šio ir panašių papročių krikščioniš
ka atmaina —surinktų vaistinių žolių nešimas pašventin
ti į bažnyčią. Mat birželio 24 d. bažnyčiose šv. Jono Krikš
tytojo garbei laikytos pamaldos, ypač būdingos Žemaiti
jai, nes, kaip minėta, Jonas Krikštytojas 1774 metais bu
vo paskelbtas žemaičių globėju. Plungėje, Kretingoje ta
proga vykdavo garsūs atlaidai.19 Iš bažnyčios parneštą
puokštę laikydavo troboje, užkištą už sijos arba šventųjų
paveikslų, panaudodavo vaistams.
Ilgai išliko jaunimo tradicija Joninių naktį einant mie
goti pasidėti po pagalve gėlių arba vainiką. Kartais gul
davo su vainiku ant galvos. Taigi Joninių metu akivaizdus
ypatingos jėgos suteikimas lauko gėlėms, kurios galinčios
išpranašauti ateitį, gydyti ligas. Todėl Jonines galima lai
kyti ne tik šviesos triumfo, bet ir vegetacijos švente. Savi
ta vegetacijos forma —medžiai. Norėdamos sužinoti, ka
da ištekės, kaimo mergaitės per petį mesdavo į medį vai
niką, kol šis pasikabindavo ant šakos. Kiek kartų nepa
taikydavo, tiek metų dar bus netekėjusi. Medžio, į kurį
mesdavo vainikus, rūšis etnografų dažnai lieka nepažy
mėta. Tik kartais pastebima, jog tam tinkami visi medžiai,
mažiau —krūmai. Kai kada nurodoma konkrečiai: ber
žas, liepa, gluosnis, obelis. Viename aprašyme iš Mažo
sios Lietuvos, datuotame 1848 m., vainikų į medžius mė
tymo priežastis nurodyta tokia: „Per Jonines naujais ža
lumynais apvainikuodavo medžius, kad šie didesnį derlių
duotų“.20Vainikas, kaip matome, į medį metamas ne dėl
metančiojo, bet dėl paties medžio. O gal ir medžių apvai
nikavimas —dėl derliaus. Minėta pastaba verčia prisi
minti apie rašytiniuose šaltiniuose minimą medžių šven
tumą senovėje. Protėviai tikėjo, kad kai kuriuose me
džiuose esančios dievų buveinės. Medžių kulto liekanos
Lietuvoje gyvavo dar ilgus amžius ir išnykus pagonybei.
Net M.Pretorijus (XVII a.) nurodo konkrečius medžius,
prie kurių jo laikais susirinkę žmonės melsdavosi, ant ša
kų palikdavo užrištas juostas, drobes, linų smogas: tai —
buvusių aukojimų atbalsiai. XVI a. jėzuitai stebėjo ir ap
rašė archainį paprotį Joninių metu —šokį apie medžius
(ir —ugnį). Tai, matyt, priklausė tai pačiai papročių gru
pei, kaip ir mergaičių šokiai apie ilgą kartį —kupolę. Per
šasi išvada, jog vainikų mėtymas į medį, kad sužinotum
vestuvių laiką, galėjo būti antrinis, o pirminis —medžių
vainikavimas, prašant jų didesnio derliaus ir sėkmės at
eityje. Tie vainikai senovėje galėjo būti kaip auka vege
tacijos dievybei, jos buveinės ar pačios dievybės papuoši
mas. Ilgainiui nebelikus senosios religijos branduolio, ny
ko, transformavosi ir ją išreiškusios apeigos. Keitimasis
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galėjo pasireikšti dvejopai: 1) degraduojant, išliekant tik
tai burtuose, ką rodo medžių apvainikavimas ir kiti su
augalais, vandeniu ir ugnimi susiję Joninių burtai; 2) se
nąjį garbinimo objektą pakeitus nauju; taip dalis senųjų
pagarbos formų pritapo prie naujos religinės sistemos.
Taip galėjo atsirasti katalikiškų kryžių vainikavimo tradi
cija per Jonines. Nors pažymėtina, kad puošti gėlėmis al
torius ir kryžius, daryti iš žalumynų vartus procesijoms —
tai bendra katalikiška tradicija Europoje, ypač ryški Die
vo kūno šventėje. Lietuvoje kryžiai buvo puošiami ir per
Sekmines.
Aptariamuoju laikotarpiu Lietuvoje per Jonines jau bū
davo apvainikuojami kryžiai. Išliko keletas papročio va
riantų. Pagal vieną iš jų vainikais buvo puošiami visi kry
žiai, neaplenkiant nė labai senų, aptręšusių; kiekvienas
žmogus turėjęs papuošti savo kryžių. Kitas variantas —puo
šiami tik vadinamieji Jonų kryžiai, kuriuose buvo šv. Jono
Krikštytojo arba šv. Jono Nepomuko skulptūrėlės. Pagal
I.Končiaus sudarytą žemaičių kryžių statistiką, prieš II pa
saulinį karą tokių būta labai daug: po paprastų kryžių ir
Švč. Marijos atvaizdų trečioj vietoj pagal dažnumą —bū
tent šv. Jonų skulptūrėlės stogastulpiuose ir koplytėlėse.21
Kryžių puošimo vainikais eigą per Jonines Ažytėnų k.
Kėdainių raj. aprašė Mikalojus Katkus: „Vakarykščiai prieš
šventą Joną, pavalgę vakarienę, jauni eina į gatvę, darže
liuose randa mergaites, besėdinčias ir vainikus bepinančias. Po kiek laiko mergaitės sueina į būrį, prie jų pritam
pa būrys vaikinų, jos nešasi vainikus ir gėlių ryšulius, o jie
koptas. Eina visi į lauką kryžių kaišyti, kad rytą visi pasig
rožėtų rožių, lelijų, sparų, gvaizdikų, pinavijų, rugiagėlių
sunkiais vainikais, kryžius apmovusiais, smulkiais šimtažiedžiais ir žaliomis rūtomis, dievo kančias apkaišiusiais.
Prie kryžių pastatytos koptos; viena mergaitė pasilipusi kai
šo, o kitos paduoda ko reikiant: vainikų, gėlių, siūlų <...>.
Apkaišę vieną kryžių eina būriu prie kito, kol apkaišo vi
sus to lauko kryžius. Ano galo mergaitės kaišo kryžius ano
lauko. „Rytą žiūrėsime, kur bus gražiau apkaišyta, —ar
mūsų, ar ano lauko“, —mąsto sau mergaitės. Grįžta dai
nuodami. Jau kaimą priėjo, jau būtų galas šio žygio, reikė
tų skirstytis, tik dar nė vienas miego nenori; taigi atsistoja
prievarty, pabaigia dainą, toliau šokius šoka“.22
Vainikai, kaip matyti iš aprašymo, pinami nebe iš lau
ko žolynų, bet iš įvairių darželio gėlių. Nebekreipiama
dėmesio ir į žiedų skaičių, siekiama tik kad vainikai ir
jais apipinti kryžiai būtų gražūs.

UGNIS
Katalikiškos simbolikos ugnies papročių cikle reta. Vie
nur kitur užsiminta, jog krikščioniškos maldos buvo kal
bamos naktį prie laužo einant apie jį ratu. Kreiptis reikė
jo į šv. Antaną, nes tada, kaip tikėta, neprilįsiančios pik
tosios dvasios, kurios šv. Jono naktį esą žmones labai puo
lančios.
Ugnies papročiai per Jonines ne kartą buvo kritikuo
jami Bažnyčios. Antai dar 1737 m. žemaičių vyskupas Juo
zapas Mykolas Karpis savo ganytojiškame laiške laužus

Pažymėtina, jog senovėje medžio įvaizdžiu lietuvių buvo
Joninių naktį laikė pagoniškais.23 Vėliau Upytės klebo
nas barė žmones, kam Čičinsko kalne, Panevėžio raj. de išreiškiamas ne tik pasaulis, bet ir laikas. Tą matome ir iš
gina ugnį [LTA 2449 (27)]. Ir 1.1. Visa tai rodo archaiškos tokios mįslės: Stovi ąžuolas, tas ąžuolas turi dvylika šakų,
tradicijos gajumą. Bandysime senąją ugnies simboliką kiekvienoje šakoje po keturis lizdus, kiekviename lizde
trumpai paaiškinti. Nuo pavasario kildama aukštyn ir po septynis kiaušinius, kiekvieno kiaušinio vienas galas
aukštyn, dienai nuolat ilgėjant, o nakčiai trumpėjant, saulė baltas, kitas juodas (metai). Jeigu kalnas yra medžio si
per Jonines pasiekia aukščiausią savo padėtį danguje. Ta nonimas, tai jis kaip ir medis gali būti pritaikytas laikui
da ji lygstabteli, daugiau nebekyla ir pradeda žemėti. Kar išreikšti. Iš sakmių žinome, kad kalnuose yra prasmegę
tu neišvengiamai trumpėja dienos, ir ilgėja naktys. Saulė užkeikti dvarai, kariuomenės, Perkūno šventyklos; o kaip
laikyta dangiškąja ugnimi, todėl konkrečia forma ją iš liudija archeologija, —juose amžinu miegu miega miru
reikšdavo šventės išvakarėse ant kalnų ar upių skardžių sieji. Visa tai leidžia įžvelgti kalną buvus paslaptinga vie
uždegti dideli laužai [VURS - F 81 - 573]. Kai kur Lie ta, į kurią nugrimzdusi praeitis. Todėl pateiktąjį ąžuolo
tuvoje vietoje laužo ar drauge su juo ant aukštos karties įvaizdį mįslėje teoriškai galime prilyginti kalno įvaizdžiui
jaunimas iškeldavo ir degančią smalos statinę, seno rato ir teigti, jog kalnas irgi galėjo būti metų simboliu. Tuo
stebulę arba puodą su derva, šiaudų kūlį, pakulų kuodelį, met nuolatinį saulės kilimą po žiemos aukštyn įsivaizduo
susuktą beržo tošį. Stebulę ar puodynę neretai įkeldavo jame kaip kilimą į kalną, kol birželio 24 d. užrieda į pačią
tiesiog į medį, augantį ant kalno. Jų liepsna turėjo toli viršūnę, o po Joninių pradeda leistis žemyn: tarsi vakaro
matytis, apšviesti kuo didesnius plotus, ypač javų laukus, saulė, riedanti už kalno, grimztanti po žeme į vandenį.
nes manyta, kad tai skatina derlių. Juo daugiau Joninių Būtent tą ir simbolizuoja per Jonines ant aukštumų žė
naktį degs šviesų, tuo turtingesnis bus ruduo [LTA 793 rinčios ugnys, nuo kalnų į vandenį ridenami liepsnojan
(12)]. Todėl ant visų aukštumų, kiek tik akys užmato, švy tys ratai.
Tradicija per Jonines deginti laužus, ridenti ratus, lau
tėdavo ugnys. Pavyzdžiui, nuo Rambyno kalno Vydūno
laikais per Jonines buvo galima suskaičiuoti daugiau kaip kus apšviesti fakelais buvo paplitusi Europoje. Tyrinėto
trisdešimt laužų. Be to, kai kur Lietuvoje nuo kalnų bū jai šias ugnis sieja su saulės ar jos dievybės simbolika.
Yra nuomonė, jog šiais papročiais norėta pagerbti, pa
davo ridenami degantys ratai.
Pasitelkus lietuvių folklorą, šiose ugnyse nesunku dėkoti, paprašyti, kad saulės kaitra neišdegintų pasėlių,
įžvelgti saulės ir saulėgrąžos reikšmę. Mįslėse saulė vadi maginiu būdu sustiprinti silpnėjančią saulę, kad ji būtų
nama bačka, puodu ar tiesiog virš medžio degančia ugni pajėgi išauginti derlių. Imituojant tokiomis formomis sau
mi: Gale lauko bačka trūko (saulė). Gale lauko ramunių lėgrąžą, manau, siekia užtikrinti ir sėkmingą jos sugrįži
puodas verda (saulė). Viršuj medžio Ugnė kūrinasi (sau mą po pusmečio.
lė). Ąžuolas, ąžuolaitis, šimtašakis, šimtalapis, ant viršū
***
nės saulė teka (saulėgrąža). Kaip matome, simboline vaiz
dine kalba saulės pakilimas į aukščiausią metų tašką yra
Apibendrinant visa tai, kas buvo išdėstyta, galima kon
išreiškiamas keliais variantais: 1) liepsnojančia ugnimi,
statuoti,
jog per Jonines simbolinę prasmę įgaudavo žmo
iškelta ant ilgos karties; 2) ugnimi, įstatyta į medžio vir
nių
veiksmai,
daiktai ir gamtos objektai. Simbolikos išta
šūnę; 3) ant kalno degančiu laužu. Kai liepsna įkeliama į
kos
slypi
krikščioniškoje
ir ankstesnėse religijose.
medį, augantį ant kalno, medžio ir kalno simbolika susi
Tokie papročiai kaip žmogaus apsiplovimas šventės me
lieja. Tai leidžia manyti, kad šių simbolių prasmė gimi
ninga. Pasak tyrinėtojų, medis priešistoriniais laikais sim tu rasa ir maudymasis vandens telkinyje, vainikų meti
bolizavo visą pasaulį arba kosmosą, buvo gyvybės įsikū mas į medžius ir vandenį istoriškai nusitęsia per kelis lie
nijimas. Todėl mokslinėje literatūroje jis dabar vadina tuvių pasaulėžiūros sluoksnius: viršutinį —krikščionišką
mas Pasaulio, Kosminiu, Gyvybės medžiu. Tokio medžio jį bei apatinį —pagonišką. Pirmajame jie glaudžiai sieja
sinonimu buvo kalnas. Tad kalnas galėjo simbolizuoti pa si su katalikų bažnyčios liturgija, šv. Jono Krikštytojo sam
prata, yra krikšto liaudiška interpretacija; žemutiniame
saulį, jo centrą —visos gyvybės pradžią.
[domu, kad dar XIX a. - XX a. pradžioje sutemimas - rodo pagoniškų dievų ir deivių garbinimo atgarsius kai
lietuvių buvo suprantamas kaip saulės nusileidimas už kal mo kultūroje. Tokiu pat simbolikos dvilypumu pasižymi
no, ką pailiustruoja ir mįslė: Šiapus kalno sutemo, anapus ir paparčio žiedo ieškojimas, kuris, iš vienos pusės, iš
kalno prašvito (saulė). Panašiai apie saulės nusileidimą ap reiškia katalikų praktikuojamas dvasinio apsivalymo ir
tariamuoju laikotarpiu buvo pasakojama įvairiose Lietu susikaupimo formas (išpažintis, malda), kita vertus, —
vos vietose. Aiškinta, jog naktį saulės nesimato todėl, kad po jomis slypinčias tapimo žyniu, iniciacijos apeigas, apie
ji nusileidžianti už kalno ir šviečianti kitoje jo pusėje (kitai ką bus rašoma kitame darbe.
Populiari Joninių metu ugnis, uždegama ant kalno ar
žemės pusei). Be to, saulė pro viršuje esančią skyle nurie
danti po žeme, po marška, į kalno vidų, nugrimztanti į van medyje, yra saulėgrąžos, tuo pačiu Kosminio medžio sim
denį (marias). Ten, kaip sakoma, ji ilsisi, miega, maudosi. bolis su kitomis iš to kylančiomis prasmėmis (vegetaciIš pateiktų pavyzdžių akivaizdu, jog kalnas laikomas že jos, gyvybės, pasaulio centro, metų) ir konkrečiomis sim
mės (ar pasaulio) atitikmeniu, kurį dienos—nakties judė bolinėmis atmainomis (kartimi su ratu, puodu, statine ar
jimu saulė tarsi apjuosia vertikaliu ratu.
gėlių puokšte viršūnėje).
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Šventės simbolika priklausė nuo atidaus mūsų protė
vių gamtos stebėjimo, nuo to, kad Joninių laikotarpį jie
laikė ypatingu saulės, augmenijos ir vandens pasikeitimo
momentu. Tiek pagoniškas, tiek krikščioniškas šventės
aspektas kaip tik ir leidžia spręsti apie specialias apei
gas, turėjusias lydėti ir žmogaus pasikeitimą tuo metu.
Tad visaapimanti Joninių reikšmė yra tikėjimas žmogaus
dvasinio ir fizinio pasikeitimo galimybe, atgimimu prasmingesniam gyvenimo etapui.
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Elvyra USAČIOVAITĖ
On the basis of the research the author poses that
one symbolic custom may have several interpretations
- pagan and Christian as Catholic customs domina
ted over archaic customs at the turn of the century.
For instance, washing oneself in a river or a lake
on the eve of Joninės (midsummer night) is closely
related to the religious notion of St. John the Baptist
when sore spots on a body of very ill people were
believed to be healed up by the water. This is a folk
interpretation of the Christening at church. Also was
hing with dew of Joninės or with water from a cluster
in order to become younger or more beautiful for
marriage is the reflection of the cult of pagan deities
that reaches back to prehistoric times. Floating wre
aths on rivers and lakes with burning candles fixed in
the middle of the wreath in order to find out girl’s
prospects for marriage has analogy with the previous
instance. It might be also a folk interpretation of a
religious ritual when an Eastern candle, the symbol
of the resurrected Christ, was put into baptismal wa
ter. On the other hand the floating of wreaths is rela
ted to pagan deities as well as the throwing of wre
aths into trees dancing around them. Those were con
nected with veneration of pagan deities for a long
time. A popular crowning of Catholic crosses at Jo
ninės may be a metamorphosis of the custom and it
coinsides with the common European tradition of
adorning sanctuaries and crosses during spring feasts.
The symbol of a fern blossom is related to the pa
gan custom of initiation and becoming a prophet and
searching for a fern blossom is concerned with Cat
holic notion, i.e. a searcher must go to the priest to
make confessioas also to the woods and say prayers
there, also to draw a circle with consecrated thing,
i.e. a candle, a chalk, even bishop’s stick in order to
protect himself.
There are no connections with Christianity as far
as fires of Joninės are concerned as well as the cus
tom of rolling a wheel down the hill. Those are the
symbols of the sun and summer solstice.
As to a man the sense of pagan and Christian cus
toms is alike. It is the believing in man’s rebirth and
his spiritual and physical change for a new stage of
his life.

Etninio kankliavimo šaknų beieškant
Marija BALTRĖNIENĖ

Kanklės, kaip ir kitų tautų daugiastygiai instrumentai,
labiau tiko dvasinei būsenai išsakyti, todėl, lygindami su
darbo procese atsiradusiais saviskambiais ir pučiamai
siais instrumentais, jas turėtume priskirti vėlyvesniam lai
kotarpiui.
Kiekviena kultūrinė sankloda, be abejo, siūlė savo es
tetikos suvokimo būdą. Dzūkų vienbalsių dainų minori
nės intonacijos, spalvingos dermės, gausi puošyba, rit
mo laisvė kontrastavo su daugiabalsėmis kanklėmis. Net
dzūkų dainų daugiabalsumui (turavojimui), buitiniam šo
kiui plintant, kanklės šiame krašte nepritapo.
Sunku paaiškinti dzūkams artimo lietuvininkų vienbal
sio dainavimo ryšį su jau nuo XVI a. minimomis kanklė
mis (Jonas Bretkūnas, Teodoras Lepneris). Tiesa, čia gy
vavo ir vėlyvesnės sanklodos homofoninės sandaros vien
balsės dainos, kurios, kaip teigia Jadvyga Čiurlionytė, ga
lėjo susiformuoti veikiant instrumentiniam akordiniam
akompanimentui (1). Manytume, kad lietuvininkų vienbal
sės dainos ir kanklės gyvavo kartu. Lietuvininkai kanklė
mis pritarė toms dainoms (giesmėms), kurioms tas akom
panimentas tiko. Eduardas Gizevijus mini, kad kanklėmis
skambino pabaigtuvėse, vestuvėse, laidotuvėse (2; 243).
Tikriausiai lietuvininkai kanklėmis pritarė ir šių papročių
dainoms.
Kanklių išplitimui, jų populiarumui, be abejo, darė įta
ką daugiabalsis dainavimas. Sutartinių fenomenas (sėlių
polifonija) gyvavo nedideliame sėlių gyventame plote kartu
su penkiastygėmis kanklėmis, kuriomis buvo skambina
mos giedamosios sutartinės - keturinės. Kaip senos gie
damosios sutartinės, taip senas ir sutartinių kankliavimas.
Kokiai kultūros pakopai sutartinės priskirtinos, mūsų moks
lininkai dar neatsakė. Galbūt tiriant sutartinių genezę rei
kėtų giliau pastudijuoti iki šių dienų išlikusių senųjų pa
saulio genčių gyvenseną ir panašų į sutartines muzikavi
mo stilių. Skudučiais, ragais pūtė sutartines, kurių ritmi
nės formulės artimos šūksniams - pirminei muzikos ap
raiškai, todėl etninių pučiamųjų instrumentų - skudučių,
ragų sutartinės laikytinos ankstyvesnėmis už giedamąsias
(3; 46-59), o kanklėmis skambinamas, taip pat daudytėmis pučiamas, jau instrumentinį stilių įgavusias, tačiau iš
laikiusias bitonikalų melodijų vedimą sutartines reikėtų lai
kyti vėlyvesnėmis už skudučių, ragų sutartines.
Mūsų dienas pasiekė giedamų keturinių sutartinių kan
kliavimas. Kanklininkai, nors ir daug mokėjo sutartinių,
skambindami jų negiedojo. Adolfo Sabaliausko žiniomis,
skambindamas Martynas Lapienė (1827-1910) vieną su
tartinės melodiją niūniavo. Skambintojas tikriausiai min
tyse niūniavo vienos iš dviejų melodijų atkarpą ir, retsy

kiais užsimiršdamas, ją padainuodavo. Žinoma, kad keturines sutartines giedojo keturios moterys pakaitomis ar
ba pūtė tik vienarūšiais instrumentais: keliais skudučiais,
dviem daudytėm, dviem lumzdeliais, dviem ožragiais. Skir
tingi tembrai sutartinei, matyt, netiko, todėl sąmoningai
kurią nors melodiją giedoti, kai tuo metu abi melodijos
kankliuojamos, būtų nusižengta tradicijai. Tai liudija ir Pėtro
Lapienės bei Jono Plepo (1867-1955) paskambintų su
tartinių vienos ar kitos melodijos retsykiais pranykstantys
garsai. Kanklininkui, išlaikančiam polifonijos nepertrau
kiamą monotoninį skambėjimą, vis dėlto svarbiau buvo
ritmas su pabrėžtais atraminiais garsais. Be to, skambin
damas kanklėmis surinkti abi sutartinės melodijas galėjo
tik giedoti ir skambinti sutartines įgudęs kanklininkas. Pa
lyginę J.PIepo ir PLapienės paskambintas sutartines su
tame krašte giedotomis tais pačiais pavadinimais sutarti
nėmis, randame neatitikimų. Ir gerai mokant giedoti su
tartinę, ją atkartoti skambinant kanklėmis nėra lengva.
Keturinės sutartinės kankliuoti pasirinktos neatsitiktinai.
Nedidelis jų garsynas, kontrapunktiškos melodijos daž
nai „sueina“ į patogius skambinti paralelinių sekundų są
skambius. Sekundiniai sąskambiai ir bitonikalus balsų ve
dimas diktavo savitą skambinimo ir stygų tildymo siste
mą. Čia stygos arba visai netildomos, ir rodomojo piršto
nagu užgaunami greitai gęstantys kanklių garsai susilie
ja į monotonišką sutartinės skambėjimą (PLapienė), arba
visos stygos tildomos visais kairės rankos pirštais (J.PIepas) taip, kad renkant sutartinės garsus dvi gretimos sty
gos lieka skambėti. Giedama sutartinė skambinama de
šinės rankos rodomojo piršto nagu nuo savęs ir pagalvė
le į save (retai kairės rankos nykščio pagalvėle nuo sa
vęs) priklausomai nuo to, kurį atraminį garsą reikia pa
brėžti. Atraminiai tonai turi skambėti pabrėžtinai ryškiai,
lyg „vištos kudakuotų“. J.Čiurlionytės šifruotėse labai aiš
kiai nurodyta, kuria piršto puse užgauti arpedžiuotus są
skambius (4; 303-304). Jeigu foršlagas žymi žemesnę na
tą, tai sekunda užgaunama į save, ir atvirkščiai: jei aukš
tesnę - nuo savęs. Čia foršlagas - tik sąlyginis natų žy
mėjimas, nes abiejų stygų skambėjimas baigiasi vienu
metu.
Penkiastygės kanklės ir apskritai sutartinių fenomenas,
atrodo, gyvavo sėlių gyventoje teritorijoje, nedarydamas
įtakos aplinkinei kultūrai ir pats įtakai nepasiduodamas.
Dzūkuose, lietuvininkuose, netgi Suvalkijos kapsuose vy
ravęs savitas vienbalsis dainavimas, šiandien rytų aukš
taičiuose - unikali liaudies polifonija, vakarų aukštaičių,
žemaičių daugiabalsės homofoninės melodijos liudija, kad
atskiros baltų gentys turėjo savo muzikinę kultūrą, atspin

23

dinčią kiekvienos genties žmonių vidinę pasaulėjautą.
Kanklės, matyt, tiko kelių genčių žmonių vidiniam pasau
liui perteikti. Kiekviena gentis šį daugiastygį instrumentą
pritaikė tik jai būdingoms tradicijoms reikšti arba jo nepri
ėmė. Tik taip galima paaiškinti tokį nevienodą kanklių iš
plitimą Lietuvoje: nedidelė sėlių gyventa teritorija, nuo vi
sos Lietuvos atskirta Mūšos ir Lėvens upių; gerokai di
desnis plotas - vakarų aukštaičių ir žemaičių žemės, ku
riose XIX-XX a. sandūroje kanklininkų ir kanklių būta gau
su; lietuvininkų ir kuršių žemės bei keletas salelių Suval
kijoje.
Sutartinių egzistavimo pabaigoje kai kurios sutartinės
virto vienbalsėmis dainomis. Tokios dainos dažnai buvo pa
lydimos skudučių (birbynės, lumzdelio) ansamblio pritari
mo, kuriame skambėjo įprastinės skudučių kūrinėlių parti
jos, tik sekundiniai sąskambiai juose reti. Šį reiškinį, taip
pat aptariamuoju metu kanklėmis skambintus harmoninio
stiliaus kūrinėlius (be to, korpuso didinimą, užtempiant po
rą papildomų stygų) galima laikyti mėginimu prisitaikyti prie
civilizacijos diktuojamų sąlygų. Kanklių ir sutartinių modifi
kavimas plačiau nepasklido. Sutartinės kaime išnyko. Jų
vietą užėmė vėlyvesnės sanklodos, tačiau ganėtinai ilgą
laiką šalia sutartinių gyvavusios daugiabalsės homofoni
nio stiliaus melodijos. Šios melodijos kanklėmis nebuvo
skambinamos arba skambėjo labai retai, nors jų harmoni
ja lyg specialiai kanklėms skirta. Etnomuzikos instituto eks
pedicijų medžiaga liudija, kad XX a. pradžioje iš žinomų
dvidešimt trijų šiaurės rytų aukštaičių kanklininkų tik du tu
rėjo kankles su daugiau kaip dešimt stygų. Kitų kanklinin
kų kanklės atitiko sutartinių garsyną (5; 50-51).
Greta sutartinių šiaurės rytų Aukštaitijoje gyvavo ir la
bai senos sanklodos vienbalsė muzika (kai kurios darbo,
piemenų dainos ir instrumentinis repertuaras), tačiau kan
klėmis šių melodijų neskambindavo.
Rūpi išsiaiškinti RLapienės, tik sutartines skambinusio
kanklininko, norą rasti būdą kūrinėlį paskambinti įprasta
harmonija. RLapienė, skambindamas sutartines, netildė
stygų, todėl, matyt, jam skambinant homofoninę melodi
ją ir nekilo noras ieškoti kokio nors stygų tildymo būdo.
Jis tiesiog garsus rinko pirštais. Zenonas Slaviūnas, ma
tęs RLapienę skambinant, pastebėjo: „RLapienė tik vie
ną „Kazoką“ skambindamas naudojo tris pirštus (nykštį,
smilių ir didįjį).“ (4; 280).
A.Sabaliauskas matė Martyną Lapienę skambinantį su
tartines ir buitinius šokius ir keletą Lapienės paskambintų
melodijų paskelbė (6). M.Lapienė (A.Sabaliauskas prie
natų nenurodė Lapienės vardo, bet tekste mini tik vieną
kanklininką - Martyną Lapienę) sutartinės tipo melodiją
„Liap, liap“, atrodo, skambino, dešinės rankos rodomojo
piršto nagu užgaudamas pastoviai skambančią viršutinę
stygą (natose a1 žymimą koteliais į viršų), o likusias sty
gas - kairės rankos pirštais (nagais), patraukiant jas į sa
ve (f1, d1- žymimas koteliais žemyn). Petras Lapienė, at
rodo, taip skambino „Kazoką“ (šifr. V.Palubinskienė (5; 92).
Taigi XX a. pradžioje Lietuvoje paplitęs skambinimo kan
klėmis būdas kairės rankos pirštais tildant kas antrą sty
gą Martynui ir Petrui Lapienėms, matyt, nebuvo žinomas.
Jie melodiją rinko pirštais.
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Melodiją abiejų rankų pirštais, patraukdamas stygas į
save, rinko ir senasis žemaičių kanklininkas Petras Zorys (1838-1938, Telšių aps., Badaukių k.), kurio devynių
stygų kanklės galėjo būti XVII šimtmečio liudininkės. Tai
rodo B.Buračo surinkti duomenys ir RZorio nuotrauka (7;
13).
Panašiai dainas skambino ir Stasys Abromavičius
(1874-1955, Raseinių aps., Guodlaukio, vėliau Lydavėnų k.). Z.Slaviūnas (pasirašė - Z.Slavinskas) studijoje
„Lietuvių kanklės“ (1937) rašo: „Dainas Abromavičius
skambina abiem rankom, be šakaliuko, taip pat užka
bindamas atgal į save, dešiniąja ranka „vedžioja“, o kai
riąja visą laiką „tūravoja“ (4; 303-304). Dainas skambi
nant stygų nedengia, nes esą geriau, jeigu kanklės bal
są nutęsia.“ (4; 303-304). Kad toks skambinimo būdas
vakarų aukštaičių ir žemaičių plačiai žinotas, patvirtina ir
Etnomuzikos instituto organizuotos ekspedicijos. Su pirš
tais, o gal nagais, netildydami stygų, skambino Juozas
Jaunzemis (1856-1938, Mažeikių aps., Akmenės vals.,
Alkiškių k.), Kazimieras Masaitis (1870- apie 1944, Kau
no aps., Seredžiaus vals., Padubysio k.), Pranas Dargis
(1908-1990, Mažeikių aps., Barstyčiai), Petras Levickis
(1922, Raseinių aps., Kelmės raj., Palepšių, vėliau Biliškių k.), Aleksas Bielskis (1873 - ?, Raseinių aps., Kražių
vals., Veišų k.). P.Levickis, RDargis vienos rankos rodo
muoju pirštu veda melodiją, kitos rankos rodomuoju ir
didžiuoju tūravoja (5; 69-77). Toks kankliavimas negali
būti atsitiktinis. Tai greičiau kankliavimo sistema, gyva
vusi šalia kitos sistemos, kai stygos užgaunamos brau
kiant. Kanklininkas Justinas Strimaitis šių eilučių autorei
dažnai primindavo, kad esąs stebėjęs žemaičių kankli
ninkus, stygas užgaudavusius nagais, patraukiant jas į
save. Šiuo skambinimo būdu J.Strimaitis parėmė savąjį
„laisvąjį“ kankliavimą ir sakė, kad jo kankliavimas nagais
nuo žemaičių kankliavimo skiriasi tuo, kad jis naudojąs
daugiau pirštų (abiejų rankų pirmą, antrą, trečią pirštus).
Turint tokių duomenų ne toks neįtikinamas atrodo ir
E.Gizevijaus aprašytasis Mažosios Lietuvos kanklininko
skambinimo būdas. Jis, kaip rašo Gizevijus, kankles lai
kė vertikaliai, smailąjį galą atrėmęs į kelį. Kanklių korpu
są prilaikydamas kaire ranka, vienu jos pirštu užgauda
vo bosinę stygą, o dešine, panašiai kaip arfa, skambino
homofoninę melodiją (2; 243).
Skambindamas pirštais, kanklininkas nėra suvaržytas
skambinimo tercijomis būtinybės. Galbūt praeityje buvo
madingi visai kitokie, ne akordiniu, o lineariniu mąstymu
pagrįsti derminiai sąskambiai (8; 31). Ir skambinimas gau
dant stygas pirštais RZorio pavyzdžiu buvo priimtinesnis
ir įprastas, kaip šiandien pagrindinėm funkcijom parem
tas brauktukinis kankliavimas.
Žinoma, įtikinama ir kita prielaida, kad skambinimas
pirštais galėjo būti perimtas iš kaimyninių Latvijos apy
linkių, kur kuoklėmis skambino pirštais, arba nusižiūrėta
į Žemaitijoje populiarų skambinimą citra.
Istoriniai, socialiniai pokyčiai, mada, matyt, ir stabdė,
ir skatino kanklių poreikį. Istoriniuose vingiuose jaučiami
kanklių populiarumo pakilimai ir atoslūgiai. XIX a. pra
džioje Mažojoje Lietuvoje (jeigu tikėsime rašytiniais šalti-

niais) kanklės jau buvo retenybė. Tai vokietinimo politi
kos, tobulesnių instrumentų atsiradimo padarinys. Ogi
vakarų Aukštaitijoje, Žemaitijoje ir Suvalkijoje, atrodo, kan
klės tuo metu klestėjo. Rusinimas šį etninį reiškinį mažai
palietė, tačiau pasirodymas naujų, tobulesnių instrumentų
(citros) meistrus skatino kankles modifikuoti: didinti kor
pusą ir stygų skaičių. Modifikuotų kanklių pradėta ga
minti daugiau po 20-ųjy šio amžiaus metų. Daug tokių
instrumentų saugoma Šiaulių „Aušros“ ir kituose Lietu
vos muziejuose. Šie faktai, savaime aišku, etninį kanklia
vimą pakoregavo. Guodžia tai, kad kaimo žmonės mo
kėjo išlaikyti senąsias tradicijas. S.Abromavičius, nors ir
turėjo penkiasdešimties stygų kankles, skambindamas
naudojo tik - pagal įpratimą - dvylika stygų.
Bendras Europos kultūros procesas neaplenkė ir jos
pakraščių. Kad kanklės prisitaikė prie laiko diktuojamų
madų, liudija ir XIX a. pabaigos XX a. pradžios kanklinin
kų repertuaras. Jis praturtėjo, kai XVII—XIX a. iš Vakarų
Europos į Lietuvą plūstelėjo buitiniai šokiai. XIX a. pabai
goje XX a. pradžioje vakarų aukštaičiai, žemaičiai ir su
valkiečiai skambino mažorines buitinių šokių melodijas.
Jų akompanimentas paremtas pagrindinėmis harmoni
jos funkcijomis - tonika, subdominanta, dominanta. Tos
pačios funkcijos taikomos ir mažorinėms dainoms su
balansuoti skambinant dainas. Mažorinių melodijų skam
binimas lėmė kanklių garsyno mažorinę diatoninę der
mę ir visą kitą mažorinį repertuarą. Tai liudija išlikę įrašai.
Kanklių pritarimas prastino dainos melodiją, apkarpė at
likimo laisvę. XX a. pradžios kanklininkams priimtines
nės buvo vėlyvesnės sanklodos dainos. Repertuarą, be
abejo, lėmė ir tai, kad kanklininkai vis dažniau ėmė skam
binti ne sau, vis dažniau juos kviesdavo į vestuves, vaka
rėlius, bažnyčią - reikėdavo taikytis prie žmonių pagei
davimų. Skambindami kitų instrumentų ansamblyje
(smuiko - A.Kalvaitis, S.Abromavičius ir kt.), prie jų pri
valėjo derinti garsinę skalę (9, 23).
XX a. pradžioje Lietuvoje labiausiai paplitęs buvo kan
kliavimas braukiant. Šios sistemos būdingiausi bruožai:
kas antra kanklių styga uždengiama pirštais, kad netruk
dytų akordinėms stygoms aidėti; laisvos stygos staigiu
judesiu užgaunamos braukiant per jas rodomojo piršto
nagu, šipuliuku. Ir mūsų šimtmečio pradžioje dominavę
garsynai tonikos, subdominantos, dominantos užpildy
tais trigarsiais, ir išlikęs repertuaras liudytų, kad ši skam
binimo sistema - vėlyvesnė. Tačiau kaip šalia sutartinių
ar vienbalsių dainų gyvavo homofoninis dainavimas, taip
ir abi sistemos (stygos užgaunamos pirštais (nagais); sty
gos užgaunamos braukiant) viena kitai netrukdė.
Išlikę šaltiniai liudija, kad aptariamoji kankliavimo sis
tema, kur ji buvo paplitusi (Žemaitijoje, šiaurės vakarų
Aukštaitijoje, Suvalkijoje), ganėtinai bendra. Dauguma
mums žinomų kanklininkų, skambinusių dešimties, dvy
likos stygų kanklėmis, - Kazimieras Masaitis (Veliuona),
Stasys Abromavičius (Raseiniai), Pranas Puskunigis
(Skriaudžiai), V.Bartuška (Marijampolės aps., Šunskai),
Antanas Degutis (Skriaudžiai), Stanislovas Kručas (Pa
nevėžio aps., Mackonių k.) - kankles derino diatoniniu
garsynu taip, kad pagrindinis garsas (tonika) būtų gar

syno viduryje, dažniausiai per kvartą nutolęs nuo žemiau
sio garso. Bosinę stygą suderindavo atskirai, paprastai ji
nuo tonikos nutolusi per dvi oktavas. Tokį suderinimą dik
tavo liaudies melodijų garsynai, nes lietuvių liaudies me
lodijos nuo tonikos aukštyn dažniausiai pakyla iki sekstos, rečiau oktavos, o nuo tonikos žemyn nusileidžia iki
kvartos. Vėlyvesnį kanklininkai, skambinę keturiolikastygėmis kanklėmis (garsynas - dvi oktavos), - RDargis ir
PLevickis - jas derino nuo tonikos.
Minėtieji kanklininkai stygas kaire ranka dangstė kiek
skirtingai. Žinoma, kad vakarų aukštaičiai ir žemaičiai sty
gas dengė antru-trečiu; pirmu-antru-treČiu; pirmu-antru-trečiu-ketvirtu pirštais kas antra styga ir nė vieno piršto
nelaikė vietoje, visus nuolat perkėlinėjo. Taip skambino
K.Masaitis, S.Abromavičius su dukra Stase ir greičiau
siai jo brolis Antanas su sūnumis. Tačiau keturiais pirš
tais stygas dangstė ir visus pirštus perkėlinėjo Agota Tamulaitienė, gimusi 1917 m. Šakių aps., Lūšnos k. ir ten
ilgai (iki 1985 m.) gyvenusi. Šių eilučių autorę dengti sty
gas trimis pirštais ir juos perkėlinėti 1949 m. Skardupiuose
(Marijampolės raj.) mokė Dalia Bindokienė, kankliavimą
perėmusi iš kanklininko Sasnavoje.
Tad nereikėtų teigti, kad toks stygų dengimas būdin
gas tik vakarų aukštaičiams ir žemaičiams - nors galbūt
ir negausiai, jį žinojo ir Suvalkijoje. Patyrinėjus S.Abromavičiaus šokius, aiškėja, kad jis, norėdamas išgauti to
nikos trigarsį (F-dur - f1, a1, c2) arba disonansinį akordą
(F-dur-F, c1, d1, f1, a1), pirmu pirštu dengė dešimtą sty
gą, antru - aštuntą, trečiu - šeštą, ketvirtu - ketvirtą. Kar
tais, kai pradėdavo arba užbaigdavo melodiją tonika su
bosine styga, disonansinę stygą (F -d u r-d 1) pridengda
vo penktu pirštu. Kitus sąskambius jis išgaudavo, per
keldamas pirmą, antrą, trečią, ketvirtą pirštus žemųjų sty
gų pusėn. Jeigu kanklininkas, dengdamas stygas, ne
naudojo penkto piršto, tada stygų tildymo sistema turėjo
būti panaši į R Puskunigio.

S.Abromavičiaus kanklių garsynas.
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Spėjama S.Abromavičiaus stygų dengimo sistema: skaičiai
žymi pirštus; taškai - pirštų padėtį ant stygų; x skambančias stygas; „1 “ styga - bosinė.
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Duja. S.Abromavičius. LTR 2587 (13). Šifr. J.Čiurlionytė.
Pastaba: visuose kūrinėliuose bosinė styga skamba oktava žemiau.

Suvalkiečių kankliavimui atstovauja Skriaudžių kankli
ninkai. Jų kankliavimo ryškiausias pateikėjas ir platinto
jas - Pranas Puskunigis, 1906 m. atsikėlęs į Skriaudžius
iš Šakių raj., Sintautų. Jis, dengdamas stygas, ketvirtą
pirštą pastoviai laikė ant trečios stygos (G-dur tonacijoje
e1), o tris pirštus (nykštį, rodomąjį, didįjį) kilnojo aukštųjų
stygų pusėn: nuo ketvirtos, šeštos, aštuntos ant penk
tos, septintos, devintos stygų. Nuo trečios stygos piršto
nenukeldavo net tuo atveju, kai užgaudavo pačias aukš
čiausias stygas. Taip stygas dengė ir po visą Lietuvą pa
sklidę (per šimtą kanklininkų) jo mokiniai. Kanklių meist
ro Stasio Rudžio (1880-1949), gyvenusio Panevėžio aps.,
Krekenavoje, dvidešimties kanklininkų ansamblis kanklia
vo kaip R Puskunigis (10, 25). Taip skambina ir Stanislo
vas Kručas nuo Krekenavos (Mackonių k.), kankliavimą
perėmęs iš sesers, skambinusios pas S.Rudį. R Pusku
nigio kankliavimą išvystė ir pritaikė jį koncertinėms kan
klėms prof. Pranas Stepulis.

Simonas Popiera, kankliuoti išmokęs iš senelio, sty
gas tildė tik trim pirštais, nors jo šokiuose gali skambėti
net penki garsai. Žemiausios trys stygos G, d1, g1skam
ba pastoviai netildomos, nes jos yra greta (J.Čiurlionytės
ir R.Ambrazevičiaus šifruotėse žemiausia bosinė styga
neužfiksuota). Prie šių stygų dažnai disonansu skamba
iš eilės ketvirta (a1) netildoma styga. Taigi jam užteko už
dengti: 1) ketvirtą, šeštą stygas, kad skambėtų G, d1, g1,
h2, d2; 2) ketvirtą, penktą, septintą, kad skambėtų G, d1,
g1, c2, e2; 3) penktą septintą, kad skambėtų G, d1, g1, a1,
c2, e2. Kaip matome, vienu atveju jungdamas pirmą ir
antrą pirštų padėtis, S.Popiera trečią pirštą laikė vietoje;
kitu atveju (2, 3 padėtys) - laikė vietoje antrą pirštą.

S.Popieros kanklių garsynas.
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Abu stygų tildymo būdai - kai pastoviai kilnojami visi
pirštai; kai vienas jų pastoviai laikomas ant trečios sty
gos - yra patogūs ir vienas kitą papildo. R Puskunigio
dengimas racionalesnis tuo, kad ketvirtas pirštas yra tar
si savotiška atrama ir kitus tris pirštus kilnojant padeda
labiau orientuotis stygose. Be to, nykštys, rodomasis ir
didysis pirštai, palyginti su likusiais, yra paslankesni.
Skambindami žemaičių kanklininkai nė vieno piršto ne
laikė vietoje, visus kartu perkėlinėjo ant sekančių stygų.
Dengimas ne toks patogus, kaip R Puskunigio, tačiau
taip dangstant stygas galima užgauti ir trečią stygą (Gd u r-e 1, S.Abromavičiaus kanklių garsynas), kuri R Pus
kunigio nebuvo užgaunama. Išmokus naudotis R Pus
kunigio, S.Abromavičiaus, S.Popieros pirštų padėtimis
ant stygų (mokantis kankliuoti, tokios eilės ir patarčiau
laikytis), devynių ar dvylikos stygų kanklėmis galima pa
skambinti visą autentišką kanklių repertuarą ir visų šian
dien šokamų šokių bei kitas melodijas.
K.Masaitis, S.Abromavičius ir kiti žemaičių kanklinin
kai, kai skambindavo šokius, retsykiais naudojo perei
namas šešioliktines natas, jas užgaudami pakaitomis de
šinės rankos smiliaus nagu ir kairės rankos kuriuo nors
vienu pirštu. S.Abromavičius meistriškai skambino foršlagus, tikriausiai stygą užgaudamas kairės rankos pirš
tu. R Puskunigis labai mėgo šešioliktinių pasažus ir jiems
paskambinti naudojo daugiau kairės rankos pirštų. S.Ab
romavičius šokiuose smulkino to paties aukščio natas,
užgaudamas stygas nuo savęs - j save. Panašiai savo
šokius gražino ir S.Popiera. Ir Abromavičius, ir S.Popiera
akordus praturtino sekundiniais sąskambiais. Pastarasis
savo šokiams surado būdą taip akompanuoti trimis bo
sinėmis stygomis, kad klausydamasis nelabai patikėsi,
jog skambina vienas žmogus.
Instrumente slypi daugybė subtilybių, ir visa tai kūry
bingo žmogaus nelieka nepastebėta. Gaila, kad ilgainiui
tas žmonių sukurtasis grožis užmirštamas. Manytume,
kad virtuoziško kankliavimo perimamumui pakenkė ansamblinio skambinimo atsiradimas, - pranyko improvi
zacija. Vadovai, norėdami greito rezultato, melodijas pa
tys supaprastino. Po R Puskunigio mirties prabėgo pen
kiasdešimt metų, o Skriaudžių kanklininkai, atrodo, šven
tai saugoję kankliavimo tradiciją, šiandien jos tarsi nepri
simena. Apsunkino stygų dengimą (dabar dengia stygas
visais penkiais pirštais (11,23), nebeskambina kairės ran
kos pirštais šešioliktinių natų, puošusių melodiją.
Klausydamiesi etninės muzikos, dažnai girdime: „Kaip
paprasta ir gražu.“ Galima paskambinti etninę melodiją,
ypač šokius, kukliai papuošiant vienu kitu pereinamu gar
su ar žinomu sąskambiu, ir ji suskambės dar gražiau.
Galima apsieiti ir be pagražinimų. Etninėje muzikoje nuo
paprastumo iki prastumo - vienas žingsnis. Norėtųsi, kad
kanklininkai, jų kankliavimas kuo labiau priartėtų prie et
nografinio muzikavimo. Šitai pasiekti ne taip paprasta.
Ne be reikalo sutartines kankliavusieji kanklininkai jas
mokėjo gerai giedoti. Etninis dainavimas, instrumentinio
improvizavimo menas, senųjų kanklininkų melodijų klau

symas (autentiškos kanklių muzikos kasetę 1996 m. pa
rengė V.Palubinskienė) ir jų skambinimas iš klausos pa
dėtų jauniesiems kanklininkams bei jų mokytojams ge
riau pajausti etninio kankliavimo savitumus.
NUORODOS:
1. Čiurlionytė J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruo
žai. -V , 1969; Preatorius M. (1635-1707) XVII a. matė
lietuvininkus vyrus, šokančius šokį su skrybėlėmis. Šo
kiui akompanavo muzikantai su būgnu, fleita ir dūd
maišiu (Deliciae prussicae oder Preussische Schaubūhne. - Berlin, 1871). Kokią muziką jie grojo, dabar
įspėti sunku. Mus sudomino tai, kad ansamblyje yra
dūdmaišio burdoninis garsas. Lietuvininkų kanklės
XIX a. viduryje jau turėjo bosinę stygą. Ji skambėjo ne
tildoma, papildydama harmoninius sąskambius.
2. Gotthold F.A. Ueber die Kanklys und die Volksmelodien der Litthauer. Neue Preussische Procincial-Blatter.
- Konigsberg, 1847. - Nr. 4.
3. Baltrėnienė M. Instrumentinių sutartinių genezė //Liau
dies kūrybos palikimas ir dabarties kultūra. - K., 1989.
4. Slavinskas Z. Lietuvių kanklės // Tautosakos darbai. K., 1937. - T. 3.
5. Senosios kanklės ir kankliavimas / Parengė R.Apanavičius. - V, 1994.
6. Sabaliauskas A. Lietuvių dainų ir giesmių gaidos. Helsinkai, 1916.
7. Buračas B. Kaip gyveno ir mirė žemaičių kanklininkas
Zoris // Ūkininko patarėjas. - 1937. - Nr. 1.
8. Burkšaitienė L. Aukštaičių liaudies dainų melodijos.
Aukštaičių melodijos. - V, 1990.
9. Stepulis R Kanklės. - V, 1955.
10. Alenskas V. Pranas Puskunigis ir Skriaudžių kankli
ninkai. -V , 1995.
11.1956 m. atsikuriantis Skriaudžių ansamblis įsigijo mo
difikuotų, su didesniu garsynu kanklių, ir, matyt, stygų
dengimą penkiais pirštais lėmė išplėtotas kankliavi
mas, pritaikytas skambinti šiomis kanklėmis. (Žr. 10-ą
nuorodą.)

In search for the roots of ethnic
playing the kanklės
Marija BALTRĖNIENĖ
On the basis of written sources, museum spe
cimens, photographs and ould music sheets the
author considers the typical modes of playing the
kanklės (an ethnic Lithuanian string instrument) by
the best performers at the turn of the 20th century
and the dominant systems of performing.

27

Paminklų globos sampratos ir teisiniai
projektai Lietuvoje 1918 - 1940 metais
Nastazija KERŠYTĖ

Lenkų paminklų tyrinėtojas J.Prušinskis mano, jog XX
a. Vakarų Europos paminklosaugos sampratos formavosi
nuo A.Ryglio (1) minčių per Makso Dvoržako (2) pažiū
ras iki Valterio Friodlio darbo (3) bei tarptautinių 1931 m.
(Atėnų), 1964 m. (Venecijos) aktų nuostatų. M.Dvoržakas paminklų globą priskyrė bendruomenių ir tautų parei
gų sferai. Jam paminklų globa (Denkmalpflege) - plati są
voka, į kurią įeina ir paminklų apsauga (Denkmalschutz),
apimanti daug taisyklių. Jo amžininkas V.Hartungas savo
inauguracinėje disertacijoje apie paminklų globos teisi
nes nuostatas teigė, jog paminklų globa priklauso nuo dau
gelio veiksnių, pirmiausia nuo tautos siekių (4). 1930 m.
O.Strebos išleistoje disertacijoje apie teises į senovės radi
nius (Altertumsfunden) rašė, jog moderni paminklų globa
apima paminklų siaurąja prasme ir gamtos, tėviškės (Hcimatschutz) apsaugą (5). Paminklų globa dažnai traktuoja
ma sinonimiškai su apsauga. Šiandien Lietuvoje vartoja
mų sąvokų „paminklosauga“ ir „paveldosauga“ Dabarti
nės lietuvių kalbos žodyne neaptiksi: tai rodo jų neseną da
rybą ir negilų įsigalėjimą bendrinėje kalboje. Lenkai, vo
kiečiai paminklų globa įrėmina funkcinį apsaugos lygmenį
(ochrona, Denkmalschutz). PGalaunės 1937 m. rengtame
Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus statute paminklų glo
ba suvokta panašiai („Kultūros paminklų globa, apsauga,
tyrimas“) (6). Tačiau nuo trečiojo dešimtmečio rengti pa
minklų globos teisiniai dokumentai įvardinti kaip „apsau
gos projektai“. Matyt paminklo samprata ir globos būklė
bei požiūris į palikimo tęstinumą iškėlė konkretesnę sąvo
ką - „apsauga“.
Paminklų globos objektas yra paminklas. Jo samprata
ir yra orientyrai jo tęstinumui. Šiandien J.Prušinskis pa
minklui taiko vertės, laiko ir stiliaus matą, įžiūri jame isto
rinę, meninę ir mokslinę vertę (7). Istorinė vertė yra emo
cinio kultūros pobūdžio, nors ją ir sąlygoja natūralus kri
terijus - amžius. Meninė vertė - pajauta puikaus, kelian
čio emocijas. Mokslinės vertės samprata formavosi su
mokslo vystymusi. Ją gali turėti kiekvienas daiktas, kaip
potencialus atskirų mokslo sričių tyrinėjimo objektas. Lai
kas ir stilius - materialinės kultūros kriterijus, išaugęs iš
pažiūrų į būtį. Visa tai A.Brukneris 1928 m. nusakė pa
prastai: paminklai - kas išliko iš praeities. 1964 m. ICOMOS tarptautinė kultūros paminklų apsaugos chartija skel
bia, jog „kultūros paminklo sąvoka apima ir atskirą kūrinį,
ir miesto ar kaimo tipo kompleksus, kurie yra tam tikros
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civilizacijos ar atskiro istorinio įvykio liudininkai. Ši sąvo
ka galioja ne tik stambioms vertybėms, bet ir objektams,
kurie istorijos eigoje įgijo kultūrinę vertę (8). 1914 m.
J.Mučkovskis pastebėjo, jog nuo XIX a. pradžios viešpa
tavo „senovinės“ vertės kultas. Paminklais laikyti daiktai,
turį senienos vertę, - tai istorinis momentas, ir meno brai
žą, kuris būdingas ir praeičiai, ir dabarčiai, - tai meninis ir
istorinis momentas (9). XX a. antrojo dešimtmečio pamin
klo samprata pabrėžė laiko senatį ir istorinę vertę, kurios
pagrindu laikė stilių pažinimą (10). Laiko senatis laikyta
svarbiu paminklo tęstinumo požymiu ir Kairo 1937 m. pir
majame tarptautiniame paminklų apsaugos teisiniame do
kumente: jie vadinti senienomis - antiguies (11). Vakarų
Europos kraštuose nuo XVII a. visokie senovės daiktai ir
rašytiniai paminklai vadinti „antiąuitates“ terminu, išsky
rus Vokietiją, kur antikiniais laikyti tik graikų ir romėnų
meno bei amato paminklai. Vėliau daiktiniai ir rašytiniai
paminklai buvo atsieti. Konkretaus laiko riba, matyt, iški
lo po prancūzų revoliucijos, kuomet buvo nurodyta kaupti
į Nacionalinį archyvą (Archives Nationales) (12) „regist
ratūras“, turinčias ne mažiau kaip 50 metų. Paminklo sam
prata visais laikais buvo nevienareikšmė. Ją modeliuoja vi
suomenės požiūris į palikimą, daiktų atrankos kriterijus.
Labiausiai sukonkretinta teoriškai apibrėžta paminklo sam
prata teisiniuose globos dokumentuose. XX a. pirmosios
pusės vokiečių (Saksonijos) (13), lenkų (14), latvių (15)
paminklų globos įstatymuose fiksuotos paminklo sampra
tos rodo tų kraštų savasties tęstinumo poreikį. Lenkijoje
paminklu laikytas kiekvienas kilnojamas ir nekilnojamas
daiktas, būdingas epochai, turįs istorinę, kultūrinę, meni
nę, archeologinę bei paleontologinę vertę. Vokiečiai, augi
nę tautos sielą iš tėviškės, paminklui papildomai teikė ir
tėviškės (Heimatlichen) ar gamtos bei iš tradicijos - mokslo
vertę. Latviams, be minėtųjų, dar buvo reikalinga etnolo
ginė ir folklorinė vertė, kad paminklas atspindėtų tautos
interesus.
Lietuvos pirmajame paminklų globos įstatyme (1919
m. VAK įstatyme) žodžio „paminklas“ net nėra, vartota
„praeities liekanos“ (16). VAK taisyklėse (1920 m.) jau mi
nimi „praeities paminklai ir liekanos“ (17), bet vertės ne
apibrėžtos, nors išvardyta, kas paminklais gali būti (pilia
kalniai, kapinynai, aukos kalnai, senovės bažnyčios, rūmai,
archyvai, valstybinių įstaigų ir privačių asmenų archeolo
ginės kolekcijos ir t.t.). Vėlesniuose paminklų globos teisi

niuose dokumentuose, jų projektuose, leidiniuose, publi
cistikoje daugėja paminklo priedėlių, sinonimų. 1926 m.
VAK įstatymo projektą (18) recenzavę V.Biržiška, K.Jab
lonskis, RGalaunė, PTarasenka, E.Volteris buvusių „pra
eities liekanų“, „senovės liekanų“, „praeities paminklų“ ne
pakeitė ir nepapildė vertėmis ar kitais matais (19). 1927
m. VAK įstatymo projekte minėtos sąvokos tik suskaidy
tos į „kilnojamus“ ir „nekilnojamus“ paminklus, bet įstaty
mo pradžioje paminklo apibrėžimo dar nematyti, nors teks
te kelissyk apibrėžiant paminklo priežiūrą taikytas „archeologiškai-istorinės“ vertės matas (20). Paminklo terminas
dar įvairesnis mokslo darbuose ir populiariuose tekstuo
se. E.Volteris „meno paminklus“ tradiciškai išskyrė iš ben
dresnės „senovės“ paminklų sąvokos į „senovės ir meno
paminklus“ (21). Vartojo sinonimiškus kilnojamiems ir ne
kilnojamiems paminklams - „judamieji ir nejudamieji se
novės paminklai“. Radiniams ir iškasenoms taikė bendry
bę - „senovės kultūros liekanos“ (22). J. Pužino darbuose
išlikę „senovės paminklai“ skirstyti rūšimis į archeologi
nius, be jokių charakteristikų (23). PTarasenka bandė api
brėžti archeologinį paminklą: tai lokali su archeologinė
mis senienomis tirtina vieta, sinonimiška „senovės pamin
klui“ (24), o „medžiaginiai archeologiniai paminklai“ - ne
judami ir judami. Etnologas J.Lingis vartojo „techniškųjų
paminklų“ sąvoką būtovės daiktams įvardyti (25). 1934 m.
kraštotyrininkų ir muziejininkų suvažiavimo memorandu
me suplakta paminklo variantų įvairovė: „praeities medžia
ginės kultūros paminklai ir senienos“, „senovės paminklai
ir senienos“, „archeologiniai, istoriniai, etnografiniai pa
minklai ir senienos“, „nejudamieji archeologiniai pamin
klai“, „senienos“ (26). Dar amžiaus pradžioje J.Mučkovskio nurodytas „senienos“ terminas gajus ir ketvirtojo de
šimtmečio pradžios lietuvių paminklų globos teisinių do
kumentų projektuose: „seniena bei praeities liekana (...)
laikomas kiekvienas praeities paminklas, kaip kilnojamas,
taip ir nekilnojamas daiktas, kuris Senienų apsaugos val
dybos nutarimu sudaro meno, kultūros, istorijos, etno
grafijos, archeologijos arba paleontologijos atžvilgiu tam
tikrą vertybę“ (27). Senienai pradėtas segti „kultūros“ prie
dėlis - „senovės kultūros paminklas“, kuriam, be minėtų
jų, suteiktos ir paleoantropologinės, paleoetnologinės ver
tės, didinančios paminklo reikalingumą valstybės ir tautos
labui (28). Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje „senienos“
pradingo, beliko „kultūros paminklai“, kuriais laikytas kiek
vienas kilnojamas ir nekilnojamas daiktas dėl jų istorinės,
meno ir mokslo vertės (29).
Daiktas, kuriam dėl jo istorinės, meninės ir mokslinės
vertės suteikiamas paminklo statusas, galėtų funkcionuoti
ir be „kultūros“ priedėlio. Visa, kas šiame pasaulyje vyksta
su žmogumi, tiesiogiai ir netiesiogiai susiję su daiktais. Šia
me sąlytyje atsiranda visi žmogaus interesai. Iš jo kyla tai,
kas vadinama žmogaus būtimi, kuri yra daiktiška. Graikų
filosofai davė du žmogaus sąlyčio su daiktais būdus: doxa
ir episteme. Doksinė žiūra neatveria pačios daiktų būties,
o duoda apytikrį jų esmių žinojimą, nes kasdienėje žiūroje
žmogus turi reikalą su daiktų schemomis, abstrakcijomis.
Episteminės, arba teorinės, žiūros tikslas - įsižiūrėti į daik

tą, kad atsivertų paties daikto būtis. Daikto būtis ir grožis
- tapatūs dalykai. Tai paslaptis. Teoriniu požiūriu, pastebi
A.Šliogeris, „nėra reikalo vienus daiktus krauti į sandėlius,
vadinamus muziejais, ir išgyventi juos kaip meno kūrinius,
o visus kitus, „nemuziejinius“, lydinčius žmogų trumpame
jo gyvenimo kelyje, laikyti tik instrumentinio vartojimo sim
boliais, nes skirtumas tarp paprasto daikto ir meno kūri
nio nėra principinis“ (30). Antra, šiuolaikiniai filosofai, so
ciologai kultūrą pavertė specifinės istorinės realybės pa
sauliu, kur istorija absorbuoja viską: „kultūras“ ir „civili
zacijas“, „kultūros žmones“, „intelektualius nomadus“,
„kultūros miestus“ ir „pasaulio miestus“, rases ir tautas
(31). Tokiu atveju daiktų krovimas į sandėlius gali turėti
tik estetinius ir istorinius kriterijus. Pati paminklų globa istorinė kategorija: praeities ir dabarties dimensija apima
senovės ir dabarties žmonių veiklą, kurioje figūruoja „iš
skirtiniai“ daiktai.
Visą Nepriklausomos Lietuvos laiką stengtasi parengti
paminklų globos įstatymą, kuris teisiškai reglamentuotų pa
minklų apsaugą. Projektus galima suskirstyti į dvi grupes:
VAK įstatymo (1919 m.) ir taisyklių (1920 m.) papildymus,
sietus su konkrečios institucijos paminklotyros ir pamin
klosaugos teisinėmis nuostatomis, ir bendresnius, kuriuo
se teoriškai ir teisiškai pagrįsčiau apibrėžta paminklų glo
ba, valstybės, visuomenės, privačios teisės santykis su pa
minklais. Pirmasis Nepriklausomoje Lietuvoje skelbtas pa
minklų globos teisinis dokumentas-VAK įstatymas (1919
08 18) tik trimis sakiniais nusakė paminklų globos funkci
jas: rinkti, tyrinėti ir susigrąžinti iš svetur (revindikcija) Lie
tuvos „praeities liekanas“. Tai buvo patikėta Švietimo mi
nisterijai. Poįstatyminis dokumentas-VAK taisyklės (1920
m.) Archeologijos komisijai suteikė teisę prižiūrėti Lietu
vos paminklus, valstybiškai rūpintis paminklų globa. Toji
VAK teisė užfiksuota ir Civilinio įstatymo, versto iš rusų
kalbos bei pritaikyto Lietuvai, 430 poz. (kur „Imperato
riaus Archeologijos komisija“ pakeista „Valstybine Arche
ologijos komisija“) (32). VAK įstatymas iki 1936 m. buvo
vienintelis Lietuvoje juridinis paminklų globos dokumen
tas. Jį pakeitė Vytauto Didžiojo muziejaus įstatymas (33),
paminklų globą pavedęs VDKM tarybai, kuri statute savo
uždavinius nusakė tik bendrais žodžiais - tyrinėti, imti globon, inventorizuoti, rinkti žinias apie nekilnojamus pamin
klus sudarant archyvą (evidencija). Revindikcija, matyt, lai
kyta tarptautinių sutarčių (pvz., Rusijos ir Lietuvos 1920
m. taikos sutartis) sfera, liko neužrašyta. Pirmasis ir pas
kutiniai teisiniai dokumentai skiriasi paminklo priklauso
mybės traktavimu. VAK įstatyme dar aiški bolševikinė pa
minklų nacionalizavimo nuostata (34), yra sąvoka „nusa
vinimas“. Minėtuose dokumentuose juridinė paminklo pri
klausomybė neapibrėžta. P.Galaunė pripažino, jog minėti
trys teisiniai dokumentai neturėjo juridinės galios tinka
mai garantuoti valstybės paminklų globą. Todėl nuo 1919
iki 1940 metų stengtasi sudaryti tinkamą paminklų globos
teisinį dokumentą. 1919 m. VAK įstatus parengti rūpinosi
V.Nagevičius (35; 294-297), E.Volteris (35; 320). Jų pro
jektus, A.Janulaičio suderintus, valdžia paskelbė kaip VAK
taisykles (1920 03 26) (17). Vėlesni projektai sieti su VAK
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statuto parengimu. 1922 m. E. Volteris siuntė Švietimo mi
nistrui „išdirbto“ VAK statuto projektą, turėjusį pakeisti
1919 m. VAK įstatymą ir 1920 m. taisykles (36). Tačiau jis
buvo nepriimtas. Archyvuose rasti penki statuto projektai
(vienas datuotas 1922 02 20) buvo paminklų globos insti
tucijos vidaus struktūros, darbo sričių teisinių apibrėžtu
mų rinkiniai (37). Struktūros požiūriu, VAK įstatymas ir
taisyklės sudėta į krūvą. Įrašyta naujų pozicijų: paminklų
rūšis - „bažnytinė senovė“, apsauga detalizuota leidimais,
draudimais kasinėti, restauruoti, nusavinimu ar paėmimu
valstybės globon, atlyginus už paminklo medžiaginę ir ar
cheologinę vertę, paminklų „moksliškas“ įvertinimas ir įre
gistravimas, palikta revindikcija. 1921 m. rūpintasi atskiro
įstatymo išvežamiems ir išvežtiems paminklams grąžinti pa
rengimu (38). 1922 m. meno paminklų išvežimą teisiškai
reglamentavo M.KČiurlionio galerijos įstatymas (39). Ši
problema buvo minima vėliau įvairiuose paminklų globos
teisiniuose projektuose bei trisdešimtaisiais metais P.Ga
launės, KJablonskio parengtame „Meno ir kultūros turtų
išvežimo iš Lietuvos įstatymo“ projekte (40). 1924 m. A.Janulaitis siūlė paminklų globos įstatymą orientuoti į ben
drųjų paminklų apsaugą ir atskirų ją vykdančių institucijų
teisinių dokumentų parengimą (41). VAKjam buvo pave
dusi paruošti „Senovės paminklų apsaugos įstatymą“, o
V.Biržiškai - VAK statutą. Tačiau, matyt, iš inercijos 1925
m. „pagamintas“ VAK įstatymas (42) buvo netikęs. 1926
metų pavasarį E.Volteris, V.Nagevičius, K.Jablonskis nu
tarė sudaryti komisiją VAK įstatymams ir taisyklėms pa
rengti (43). 1926 m. VAK įstatymo projektas (30 str.) pa
našus į minėto VAK statuto variantus. P.Galaunė siūlė ke
lis esminius pataisymus: išbraukti revindikciją (paliekant
tik žinių rinkimą) bei „mokslišką senovės liekanų“ įverti
nimą (44). P.Tarasenka siūlė šį projektą „suarcheologinti“
-VAK darbo sritis sutelkti „po archeologijos antgalviais“:
I. Priešistorinės archeologijos, jos paminklų (piliakalnių,
senkapių, sodybų ir 1.1.) tyrinėjimas (kasinėjimas); II. Isto
rinės archeologijos: a) senovės rūmų architektūros, bui
ties archeologijos ir t.t. tyrinėjimas. VAK skirti esamų ir
steigiamų krašto praeičiai tirti organizacijų priežiūrą. V.Biržiška siūlė projekte paminklų „ieškojimą“ keisti „registra
vimu“ („rinkti, saugoti ir registruoti Lietuvos praeities lie
kanas, esančias tiek Lietuvos plote, tiek užsienyje“), ne
pritarė Meno tarybos įtraukimui į paminklų apsaugą, nes
jai archeologijos ir istorijos paminklų saugojimas nepriklau
sąs, pastebėjo terminų tikslinimo būtinumą. J.Jablonskis
pabrėžė paminklų apsaugos nuostatų ant registracijos šer
dies suvėrimo svarbą bei baudžiamųjų sankcijų tikslinimą,
neturinčių didesnės reikšmės Lietuvai paminklų rūšių (gliptologijos) išleidimą iš įstatymo akiračio (18). Regis, minė
tas projektas 1927 m. buvo pasiųstas Švietimo ministerijai
(45), tačiau grąžintas taisyti. 1927 m. VAK įstatymo pro
jekte paminklų registravimas persmelkė visas apsaugos
nuostatas, kurios struktūriškai suskirstytos į: VAK vidaus
sutvarkymą, darbo sritis, uždavinius, paminklų nusavini
mą, atlyginimą už juos, atsakomybę už šio įstatymo „per
žengimą“, paminklų priklausomybę kilnojamiems ir nekil
nojamiems paminklams, iškasenoms, radiniams, nurodant

30

jų senatį (ne mažiau 50 metų) (20). Vėloką radinių ir iška
senų apibrėžimų atsiradimą, matyt, reikėtų aiškinti projektų
rengėjų dėmesio šia i specifikai stoka, nes patirties tam sve
tur buvo apstu: Vokietijoje nuo XIII a. daug tik jiems skir
tų įstatymų, net carinėje Rusijoje nuo XVIII a. - ne vienas
(1718,1732,1736,1737 ir t.t.), Švedijoje - 1630, Graikijo
je -1834, Suomijoje - 1883, Anglijoje - 1882 metais išleis
ti archeologinius kasinėjimus reglamentavę įstatymai (46).
Minėtas projektas po metų pervardintas į „Senovės ir me
no paminklams apsaugoti kolegijos“ ar „Kolegijos seno
vės ir meno paminklams apsaugoti“ įstatymo projektus
(47). Projektų rengėjai, nerasdami ašies, apie kurią suk
tųsi visos paminklų globos nuostatos (santykių tarp pa
minklų saugojimo bendrojo intereso ir privačių interesų
reglamentavimo), to laiko paminklų globos praktinės situ
acijos verčiami, vis dar triūsė prie VAK „papildančių“ ir,
jų manymu, svarbesnių atskirų teisinių apsaugos nuosta
tų. 1930 m. pabaigoje P.Galaunės parengtame „Meno bei
kultūros turtų iš Lietuvos išvežti įstatymo“ projekte VAK
nariai siūlė tikslinti: paminklų rūšių paskirstymą, meno
daiktams taikyti ne 50, o 30 metų senatį, reikalingas šiam
įstatymui vykdyti instrukcijas leisti siūlė Švietimo ministe
rijai, suderinus su Finansų ministerija (48). Suredaguoti šį
projektą 1931 m. pradžioje pavesta K.Jablonskiui (49). Pro
jekte buvo keturi draudos ir baudos nuostatai, kurie taiky
ti „meno bei kultūros reikšmės daiktams“: meno (paveiks
lams, skulptūroms, graviūroms, piešiniams, architektūros
projektams ir modeliams, porceliano bei stiklo dirbimams),
lietuvių liaudies skulptūrai („dievukams“, „mūkoms“) bei
senovės (archeografijos, epigrafikos, numizmatikos, kul
to, etnografijos - kažkodėl pažymėta tik seni audiniai, mez
giniai, karo regalijoms, dekoratyviosios dailės, buities-bal
dams, laikrodžiams, lietuviškiems kryžiams), archeologi
jos paminklams (50). PTarasenkos parengtas „Lietuvos se
nienų registracijos įstatymo projektas“, redaguotas KJablonskio (51), buvo tarsi 15 straipsnių paminklų registraci
jos instrukcija. Po trisdešimtųjų metų kelta paminklų re
gistravimo svarba skatino įvairius jo teisinio reglamentavi
mo variantus. „Senovės kultūros paminklų apsaugos ir re
gistracijos įstatymo“ (52) projektai persmelkė net baudžia
mąsias nuostatas ir sudarė nepageidautiną galimybę nere
gistruotiems paminklams likti už valstybės apsaugos taiky
tų nuostatų ribos. To meto švedų paminklų apsaugos įsta
tymai registravimą vertino kaip tyrimo ir apskaitos juridinį
dalyką, numatė keturis registrus - „nejudamiems“ ir „ju
damiems“ bažnytiniams bei bendrojo pobūdžio „nejuda
miems“ ir „judamiems“ paminklams ir į valstybės apsau
gos laukus įtraukė ir „nežinomus“, tik tirtinus ir registruotinus paminklus (53). K.Jablonskis, minėtus „išvežimo“
ir „registracijos“ projektus 1931 m. gegužyje siuntęs Švie
timo ministerijai, pabrėžė, jog šie įstatymai - „nauji tik Lie
tuvoje, visuose kituose Europos kraštuose jie yra seniai iš
leisti vykdymui (...) kultūringos visuomenės egzistavimas
be tokių krašto senovės apsaugos įstatymų neįmanomas“
(54) . E.Volteris ragino švietimo ministrą rūpintis „seno
vės paminklų apsaugos ir tyrinėjimų“ įstatymo parengimu
(55) , o švietimo ministras - tai daryti VAK narius, nes Mi

nisterijos pareigą matęs tik tarpininkauti, per pasiuntiny
bes gaunant kitų kraštų paminklų globos teisinių dokumen
tų. J.Šaulys iš Italijos 1931 m. atsiuntė Romoje 1929 m.
įkurtos „Association Internationale pour les etudes mediterraneennes“ (Roma, 1930) statutą (56). Dar 1926 m. bu
vo gautas Suomijos archeologijos komisijos įstatymas (Fin
land Forfattningssamling) (57). 1932 m. P.Tarasenka, VAK
siųstas į Latviją ir Estiją, atvežė ir išvertė Latvijos pamin
klų apsaugos įstatymą (58). Gauti švedų (59), prancūzų
(60), lenkų (61) XX a. pirmosios pusės paminklų globos
teisiniai dokumentai. Lietuvoje domėtasi Saksonijos ir Heseno išleistais bendresnio pobūdžio paminklų globos (62)
bei archeologinius kasinėjimus reglamentavusiais doku
mentais (63). Konsulas Belgijoje M. Narijauskas 1933 m.
atsiuntė naujausią Belgijos paminklų apsaugos dokumen
tą (64). VAK archyve yra išlikę vokiečių, prancūzų, lenkų,
latvių ir lietuvių kalbomis paminklų globos nuostatų su
gretinimai (65). 1933 m. „Senienų bei praeities liekanų ap
saugos“ (66) ir 1934 m. „Senovės kultūros paminklams ap
saugoti“ įstatymų projektai (67) rengti remiantis kitų kraštų
paminklų globos teisiniais dokumentais. Juose pateiktas
paminklo apibrėžimas, išvardytos paminklų rūšys, apibrėž
tos paminklų globos institucijų teisės, registro, iškasenų ir
radinių baudžiamosios nuostatos. Projektuose dar akivaiz
dus prisirišimas prie konkrečių paminklų globos instituci
jų: „Senovės paminklų apsaugos valdybos“ ir „Senovės kul
tūros paminklų apsaugos rūmų“. Sekant lenkų patirtimi, į
pirmąjį projektą įtraukti saugoti dekoratyviniai sodai, dar
želiai, alėjos, lieknai, atskiri medžiai, antrajame, sekant lat
viais, - folkloro rinkiniai. Abiejuose projektuose atsirado
svarbi „nedalomo paminklo“ samprata (paminklas sie
jamas su aplinka, kuri nedaloma ir gali priklausyti tik
vienamjuridiniam savininkui). Ši nuostata svetur gyvavo
nuo XIX a. pradžios (Prancūzijoje pirmosios susibūrė ar
chitektūros ir kraštovaizdžio draugijos). Antrajame pro
jekte atsirado išimtis: Klaipėdos krašte pirmumo teisė pirkti
paminklus - remiantis galiojusiais civilinio kodekso 501—
514 straipsniais. Tai rodo istorijos įtaką ir paminklosaugos
nuostatoms, liudija paminklų globos teisinių dokumentų
rengėjų teisinį neįgudimą. Juridinius dalykus išmanė tik
A.Janulaitis ir K.Jablonskis, o Vokietijoje iki 1930 m. pa
minklų globos dokumentus rengė 27 juristai (5). Minėta
išimtis atsirado paaiškėjus, kad Klaipėdos krašto gubernatūra laikėsi 1921 04 19 direktorijos skelbtos nuostatos to
liau laikytis Prūsijos iškasenų 1914 03 26 įstatymo, tik ra
dinius jai paėmus per vietos policiją. Švietimo ministras
1934 04 06 priminė Klaipėdos krašto gubernatoriui, jog,
būdamas pavaldus Lietuvai, jis turėjo laikytis visoje Lietu
voje galiojusio (1919 m.) VAK įstatymo (68). Šių projektų
teisinio norminimo stoka pastebima nusavinimo nuosta
tuose: pirmajame - Ministrų kabineto ar teismo nutarimu
nekilnojamasis paminklas gali būti konfiskuojamas ir per
duodamas Senienų apsaugos valdybai; antrajame - nusa
vinamas pagal Civilinio įstatymo 575-608 str., o kilnoja
masis - Senovės kultūros paminklų apsaugos rūmų spren
dimu. 1933 10 23-30 svarstant „Senienų bei praeities lie
kanų įstatymo“ (69) projektą Valstybės komisijoje paaiš

kėjo, jog jam, parengtam Valstybės Tarybos nario J.Papečkio pagal VAK ruoštų įstatymų projektus bei Švietimo mi
nisterijos surinktus kitų kraštų paminklų globos teisinius
dokumentus (lenkų 1928 m. ir prancūzų 1913 12 31), pri
taikytus Lietuvos sąlygoms, P.Galaunė, V.Nagevičius,
K.Jablonskis kardinalių pasiūlymų nepareiškė. Šiame pro
jekte, palyginti su ankstesniaisiais, be abejo, pasiektas pa
kenčiamas teisinis raštingumas. Minėtų asmenų pasiūly
mai šiam projektui rodė jų pomėgius bei to meto pamin
klų globos aktualijas. P.Galaunė siūlė išbraukti „dekoraty
vinius sodus“, o verčiau prižiūrėti visus muziejus, VNagevičius - griežtinti piliakalnių prižiūrėjimo nuostatas ribo
jant nuosavybės teises, net išleisti tam gal atskirą įstatymą,
parengus jį su Žemės tvarkymo departamentu (70). Šis pro
jektas su minėtomis pastabomis 1933 1104 perduotas VAK
pirmininkui K.Jablonskiui (71). VAK jį suredagavo ir pa
vadino „Senovės kultūros paminklų apsaugos įstatymu“, o
Valstybės Taryba vėl pervardijo į „Senienų bei praeities lie
kanų apsaugos įstatymą“ (72). Pastabas šiam projektui at
siuntė ir kiti to meto paminklų globos žinovai. Panevėžio
draugija gimtajam kraštui tirti siūlė saugoti antropologijos
ir gamtos paminklus (73). Tie paminklai nebuvo įtraukti
nei į paminklų globos projektus, nei į minėtus veikusius
paminklų globos teisinius dokumentus. O, tarkim, Sakso
nijos 1934 m. paminklų apsaugos įstatyme gamtos pamin
klų globa net struktūriškai išskirta ir detaliai reglamentuota.
Vytauto Didžiojo universiteto Anatomijos instituto vedė
jas J.Žilinskas iškėlė antropologinių paminklų svarbą ti
riant archeologinę medžiagą. Reglamentavus juos įstaty
mu, esą, nepasikartotų V.Nagevičiaus Apuolės kasinėjimų
atvejis: kaulai, kaip beverčiai, buvo suversti duobėn (74).
Šiaulių kraštotyros draugija pervardijo projektą į „Senie
nų apsaugos įstatymą“, motyvuodama, jog ne kiekviena
„praeities liekana“ yra tautologija (75). Ig.Končius „senie
nas ir praeities liekanas“ suvedė į „kultūros paminklus“,
nes Senovės kultūros paminklų apsaugos valdybajoms pri
pažįsta istorijos, etnografijos, etnologijos, archeologijos bei
paleontologijos, kultūros, meno, mokslo vertes (76). „Se
novės kultūros paminklų apsaugos įstatymo“ projektas su
minėtomis pastabomis Ministro pirmininko siūlytas svars
tyti Valstybės Taryboje su Vytauto Didžiojo muziejaus sta
tuto projektu (77). Nuo šiol paminklų globos įstatymų ren
gimo iniciatyvą perėmė VDKM taryba (su pirmininku P.Galaune). Jos 1937 06 10 posėdyje svarstytas projektas (78),
kuris, anot P.Galaunės, „įgavęs galutinę formą“, buvo pa
siųstas Švietimo ministerijai (79).
1938-1939 metais buvo keli paminklų globos projek
tai, siuntinėti institucijoms, turėjusioms sąlyčių su pamin
klais. Žemės reformos valdyba siūlė įtraukti gamtos pa
minklus (80), Kauno metropolijos bažnytinių turtų taryba
-papildyti privaloma kanonų kodekso reglamentuota baž
nytinių daiktų teise (81). „Kultūros paminklų apsaugos įsta
tymo“ projektas, Švietimo ministerijos referento V.Kazakaičio 1939 10 27 persiųstas P.Galaunei, prašant skubiai
pateikti pastabų, buvo jau struktūriškai ir detaliai sutvar
kytas: pateiktas paminklo apibrėžimas, išvardyta, kas pa
minklais laikytina, sugrupavus juos rūšimis, apibrėžta
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apsaugos organų kompetencija, paminklų registravimo, lai
kymo, priežiūros, kasinėjimų ir radinių reglamentavimas,
paminklo įsigijimo valstybės pirmumo, nusavinimo, atlygi
nimo, baudimo teisės. Į projektą įtraukta ankstesniuose
projektuose nebuvęs bažnyčios ir jai priklausančių daiktų
reglamentavimas (tik 1934 m. „Senovės kultūros pamin
klų apsaugos įstatyme“ buvo paminėta, jog šis įstatymas
neliečia kanonų teisės žinioje buvusių slaptų dokumentų,
raštų, specialių kulto daiktų). Įstatymo esmė - valstybės,
visuomenės interesų sankirta su privačia teise dėl pamin
klų globos ir nuosavybės išreikšta teisiškai raštingiau. Ci
vilinei teisėtvarkai patikėta paminklų priklausomybės ri
bojimo ir baudų nuostatos. Paminklų registravimas jau
nepcrsmelkė visų nuostatų, konstatuotas kaip juridinės
apskaitos dalykas. Valstybės padidėjusį dėmesį paminklo
saugai rodė parama privačios nuosavybės paminklų prie
žiūrai (atleidimas nuo žemės mokesčio, atlyginant daikto
ne tik medžiaginę, bet ir kultūros vertę, paminklo savinin
kas, dėl savo neturto negalėjęs vykdyti įstatymo reikalau
jamos priežiūros arba jei paminklo išlaikymas neduoda jam
jokios naudos, turėjo teisę iš Paminklų apsaugos tarybos
gauti pašalpą). Projekte trūko tik nuostatos apie šio įstaty
mo sąveiką su Žemės reformos įstatymu ir jo pakeitimo 72
str., kuriuo dvarų nuosavybėje buvę piliakalniai paimami
valstybės globon ir jų bei istorinių ar šiaip gražių vietų ap
sauga pavedama įstaigoms ir organizacijoms, su Statybos
statuto 79 str., kuriuo miesto savivaldybei pavesta pamin
klų miesto ribose priežiūra, su M.K.Čiurlionio galerijos
įstatymu (paminklo užimamos žemės apmokestinimas).
Teisinis paminklų globos apibrėžtumas - keblus daly
kas. Diskutuotina problema, kas įstatymo, o kas poįstaty
minių paminklų globos teisinių dokumentų dalykai. Minė
tame 1939 m. įstatymo projekte stengtasi pateikti bendres
nes nuostatas. Darbo tvarka palikta paminklų globos insti
tucijų, darbo sričių (pvz., registro vedimo ir pan.) instruk
cijoms. Tačiau šis įstatymo projektas neturėjo svarbios nuo
statos, jog jis remiasi Lietuvos Konstitucijos 43 straipsniu,
kuriame teigiama, jog valstybė „globoja mokslą, meną ir
saugo Lietuvos praeities paminklus ir kitus kultūros tur
tus“ (82). Paminklų globos įstatymų rengimas Nepriklau
somoje Lietuvoje buvo visuomenės ir valstybės administ
racijos nevienalyčių pažiūrų į kultūros palikimą atspindys.
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Protection of monuments and respective legal
projects in Lithuania in 1918-40

Nastazija KERŠYTĖ
The restored Lithuanian state took good care of and
tried to protect its cultural monuments. It enacted res
pective legal acts and created appropriate institutions.
In 1919, the Seimas of Lithuania passed the Law on the
State Archaeological Commission. In 1920 the minister
of education approved the rules of the State Archaeo
logical Commission, an institution created to superwise
the care of cultural monuments. Both the Commission
and the Rules were copied to a large extent from the
regulations of the Russian Imperial Archaeological
Commission.
Until 1930, the legal projects concerning the pro
tection of cultural monuments mostly followed the prin
ciples established by the State Archaeological Commis
sion, later, more attention was paid to the legal acts on
the protection of cultural monuments in Western Eu
rope. The draft laws on the protection of monuments
were never published or enacted. In 1918-20, protec
tion of monuments was regulated by two imperfect laws
- the law on the State Archaeological Commission, enac
ted in 1919, and the law on the Vytauti Magni Museum,
enacted in 1936.

35

= KEPURIŲ KELIONĖS =
Rūta GUZEVIČIŪTĖ
Magierka laikyta pirmarūšiu galvos apdangalu šalia ki
tų būtiniausių bajoro reikmių: turkiško žirgo, mozūrų chloLiudvikas Adomas Jucevičius, vienas iš pirmųjų mūsų po, vengriško kardo (4, 188). Riteriško miklumo ir vikru
folkloristų, etnografų ir literatūros istorikų, XIX a. ketvirtojo mo įrodymas - sugebėti jojant zovada ietimi nuo žemės
- penktojo dešimtmečio Lietuvos pažangesnės inteligenti pakelti magierką (3, 176).
Gerai žinoma, kokia svarbi kepurė bendrame kostiumo
jos, ieškančios įkvėpimo „didingose praeities tradicijose“,
vardu taip pliekė to meto dvarininkų papročius (nors, beje, ansamblyje, buityje ir netgi tokiomis ekstremaliomis aplin
kybėmis kaip teismai, ku
patsai visa tai surašė lenkiškai): „Lietuvos
riuose kepurės kaip užsta
dvarininkai, visokių įtakų veikiami buvo, yra
to dėjimas buvo gilias šak
ir dar bus. Pirmiausia, po susijungimo su
nis turinčio ritualinio veiks
lenkais, priėmė jų civilizaciją, kartu ir pa
mo dalis. XVI a. nė viena
pročius: meškenas, lūšies kepures ir išsiu
byla neapsiėjo be šio ges
vinėtas liemenes išmainė j kontušus, mato: „Kepurės davimas gierkas irrobronus“ (I, 185).
teisminis užstatas su prie
Ar tokios jau kenksmingos Lietuvos vi
saika ir piniginio užstato
suomenei buvo, tarkime, magierkos, ar iš
metimu į kepurę, kurią
vis jos buvo lenkiškos?
kartu su pinigais saugojo
1864 m. Varšuvoje išleista „Encyklopetretieji asmenys, kol išsi
dyja povvszechna“ informuoja, kad magierspręs byla. Tokią priesai
madžar - iš vengrų magyar (madiar). Kaip
Magierkų pavidalas Lietuvoje XIX a.pab.-XX a.pr. //
ką duodavo arba proceso
žinia, viduramžiais vengrus vadino ugrais,
Lietuvių liaudies menas. Drabužiai. pradžioje, arba remiantis
ujgarais ar ungarais, tur
V., 1974. -11.230-231.
liudininkais, patvirtinusiais
kais ir madjarais arba maabiejų pusių pretenzijas.
džarais. Kiekvienas šių pa
Pagal teismą pripažintoji neteisia pusė prarasdavo savo
vadinimų-teisingas, nes,
užstatą, ir jis atitekdavo iždui, teisėjams ar laimėjusiajai pu
XIXa. antrosios pusės po
sei, priklausomai nuo užstato sąlygų“ (5, 56).
žiūriu, vengrais vadino ke
lių tautų mišinį. O dar la
Ne mažiau senas paprotys byloja, jog teisėjas, tvirtinan
biau klaidina pačių veng
tis kokio nors dvaro pirkimą, turi paimti kepurę iš parduorų patarlė, kad „madjaras,
dančiojo ir ją uždėti perkančiajam ant galvos, tuo suteik
lenkas ir turkas yra tikrieji
damas jam pirmumą, o kartu pamokydamas, kad reikia
broliai“ (2, 778).
būti draugiškiems, kai abu viena kepurė dengia (4, 137).
Pagal „Encyklopedia
Su kepure nesiskirdavo net šokant: ją laikė rankoje,
staropolska ilustrovvana“
po pažastimi arba ant kardo rankenos. Reikšdamas da
(1900 m.) magierka mai pagarbą, bajoras pasidėdavo ant savo delno kepu
vengriška kepurė, vėles
rę, o jau ant jos - damos ranką ir ją bučiuodavo. Dovanos
niais laikais kartais vadi
ar aukos taip pat buvo pateikiamos ant kepurės.
nama „batorovvka“ (lenk.)
Pagarba buvo reiškiama kepurės nusiėmimu. Jei kas
Magierka Baltarusijoje XX a. pra
(3, 176).
nesiskubino
to padaryti, kepurėtą pašiepdavo: „Gal ke
džioje // DTHarpacJsifl Be/iapyci. Teigiama, jog magier MiHCK, 1989. - C. 301.
purė prišalo ar kas vinimi prikalė?“ (4, 137).
kos populiariausios buvo
Kita vertus, negalime apeiti to fakto, kad, kaip mini Edu
Steponui Batorui (1576-1586) viešpataujant. Tuometines ardas Gizevijus, „skrybėlę arba kepurę lietuvininkas pa
magierkas, padabintas plunksna, agrafu (specialiu papuo gal paprotį laiko ant galvos, kur tik ir kiek tik begalėda
šalu), prisegamu prie kepurės, kažkodėl laikė „įžūliomis“ mas" (6, 108). Estai pateikia analogiškos laikysenos pa
ar „akiplėšiškomis“. Šias kepures gabeno ne tik iš Veng vyzdį: dar XIX a. pabaigoje vyresniosios kartos valstiečiai
rijos, bet pirko ir Gdanske (4, 189). Į Lietuvą magierkas net kambaryje nenusiimdavo kepurės ir tik valgant galvą
veždavo kapomis* arba jų gamybai importuodavo žalia būtinai reikėjo apnuoginti (7, 116).
vą: minkštus audinius, tokius kaip bachranas ar multinas,
Kas tai - savotiškas protestantizmo poveikis, bandy
ir kietesnius - gelumbę.
mas jam pasipriešinti ar kažkokios senosios rytietiškos
Magierka

•kapa - lot. sexagena - šešiasdešimt vienetų. Teigiama, kad čekų, vengrų ir lenkų karalius Vaclovas III (1301-1304) liepė sidabro grivną
(sidabro lydinys, sveriantis pusę funto = 0,40951241 kg; nuo XVI a. grivna piniginis skaičiavimo vienetas) pakeisti 60 kapų, ir ši skaičiavimo
forma išsilaikė tris šimtmečius. 100 kapų grašių reiškė 100 grivnų, nors monetų skaičius galėjo būti skirtingas. Kapomis skaičiavo kiaušinius,
pėdus, metus, kartis, šulus, vėžius ir kt. (Gloger Z. Encyklopedia staropolska. - Till. - Warszawa, 1985. - S. 81).
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kultūros poveikio liekanos, užsilikusios štai tokiu pavi su įvairaus pločio atvartais iš ėrenų, kiaunės, ūdros kailio ir
su viršutine dalimi iš gelumbės, šilko, aksomo. XVI-XVII a.
dalu?
kazokų rejestruose minimosios
Bet kokiu atveju iš bajoriškosios buities magierkos vei
tokios kepurės turėjo siaurą at
kiai „nutekėjo“ žemyn į liaudies kostiumą, ir XVII a. jos jau
vartą ir apvalų gelumbės viršų su
buvo laikomos senovišku lietuviš
ant jo užsiūtu spalvotu galionu
ku galvos apdangalu, priklausan- —— ——— - •
ar centre susieinančiomis briau
čiu beišnykstančiam veltinių kepuC—J
nomis. Iškilmingomis progomis
rių tipui (7, 115).
administracijos atstovai nešiojo
Lietuvių liaudies kostiumo tyri1*
„lenkiško tipo“ neaukštas ge
nėjimai, apėmę XIXa. vidurį, užtik- lumbines kepures aksomo ar
savo magierkos paplitimą rytų ;&j
brokato pusiausferinių ir cilindri
Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Žemaitijos fM r
nių formų, puoštas brangiu kai
pietuose ir Suvalkijos pietvakariuo- . i t ' -Jb-Į J
įlllf i i
liu ir priekyje agrafu pritvirtintu
se (7, 115).
plunksnų sultonu. Polesėje ne
Kaimyninėje Baltarusijoje mašiojo vidutinio aukš
gierka taip pat bu
čio megerkas, taip
vo žinoma nuo XVI
pat gelumbines ar
a. ir nešiota visoje
veltines baltas ir pil
jos teritorijoje. Pa
kas nukirsto kūgio
gal pagaminimo
ar pusės sferos pa
būdą magierkos
vidalo formos kepu
čia skirstomos į vel
res (9, 118).
tas iš vilnų ir siūtas
Tai, kad 1624 m.
iš keturių storos vel
magierka kainavo
tos gelumbės ga
vieną auksiną (9,
balų. Jos buvo kalpoko arba nuskelto Megerkos Ukrainoje: a) 1765 m.; b) antroji Magierkos, nešiotos XV a. Florencijos šilko 140,141), o „avikai
kūgio formos su at XVIII a. pusė (valstietis); c) XVIII a. (kazokų dažytojų // MepuanoBa M . H. Koctiom liu apkraštuota ka
lenktu iki pusės jų viršila) // flpeBHrtfl oflextfla HapoflOB Bo- p a 3 H b ix BpeMeH HapoflOB. - T. 2. - rališkoji kepurė“ 2,5 auksinų (9,
aukščio atvartu, vir CTOHHOti EBponw. - MocKBa, 1986.
MocKBa, 1993. - C. 271.
142), rodo, kad XVII
šuje glaudžiai pri
prototipai XV a. Italijoje: didikų nešiosena. / / flaHM/iOBa M.E. HTa/ibBHCKafl
a.
pirmoje pusėje ši
gludusiu prie kepu Magierkų
MOHyMeHTanbHan >KMBonncb. - M., 1970. - H/i. 106, 152, 164.
rės, arba dvigubos,
kepurė jau nebebu
vo itin prestižinė,
kurių atvartas siekė
platesnį dugnelį.
be to, ji niekad, ma
tyt, nekainavo tiek,
Kepurės aukštis kiek kailiu mušto
15-20 cm, gamino
sios ar apkraštuo
ją iš balto, pilko, ru
tosios kepurės.
do ar juodo veltinio.
Nors vienas auksi
Nešiodavo magiernas buvo ne tokie
kas ištisus metus
jau maži pinigai, (8, 301).
padienis darbinin
Pasak kito šaltikas tą auksiną tegaudavo už
dviejų dienų darbą (9,143). Ta
danga, gaminama iš veltos avies
čiau toks apsiūtų kailiu ir bekailių kepurių kainos skirtumas ir
necharakteringa, kituose LDK
gi šis vengriškos kilmės galvos
pašaliuose nepasitaikanti tipizaapdangalas XVI a. plačiausiai
\.
dėvėtas šlėktos ir miestiečių, tai jjpjtff f f ^ ? J*},
cija verčia manyti, kad ukrainietuomet ir buvo siuvarnas iš veltitiškas megerkų priskyrimas prie
kailinių kepurių - klaidingas.
Lenkijoje buvo žinomos virba
lais iš baltų vilnonių siūlų megz
tos magierkos. Nuo išmegzto
tystės sudėtyje - Ukrainoje, magierkos vadinamos „megerkokrašto aukščio priklausė kepu
rės ūgis, o nuo tempimo kryp
mis“ ir vietinių tyrinėtojų traktuojamos itin laisvai. Panašu,
kad megerka laikomos visos galvos dangos formos, žino ties džiovinant- kūgio ar kupolo forma. Jeigu viršutinį plokš
mos tuometiniame mūsų krašte nuo XVI a. Anot N.Kalašni- čią dugnelį išformuosi vieną pavažą įstumiant į kitą, bus
kovos, megerka - tai žemas, plokščias galvos apdangalas kupolo formos. Plokštumą išgausi šlapią kepurę ištempus
m
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ant specialios medinės formos. Dugnelio vidurį dažnai puo aukščiausiasis luomas, bet ir juos aptarnavusieji: siuvėjai,
šė išsiūta raudona ar dangiška žvaigždė. Magierkų buvo dažytojai ir kt., kuriuos tapė nežinomi XV a.pab. - XVI a.pr.
įvairių pavidalų. Jos nebuvo naikinamos, kaip kai kurios Florencijos ir Pjemonto dailininkai (12, 271). Taigi ikonog
kitos drabužių formos, o paveldėjimo keliu iš tėvo atitekda rafinė medžiaga akivaizdžiai įrodo, kad luomas netrukdė
vo sūnui. XIX a. pab. - XX a. pr. dažniausiai jas nešiojo plisti madingoms formoms, ir jos netrukus atsidurdavo hie
sielininkai ir vežėjai. Žiemą magierkas užsitempdavo ant rarchinės piramidės apačioje, formuodamos šiuo atveju de
ausų ir kaklo, o apskritai jas labiau mėgo vyresni žmonės, talų Renesanso stilių, kuris sukūrė naujas estetines sąvo
nes jaunimas mieliau nešiojo kepures raguotines ar avikai kas, tokias, kaip paprastumo grožis. O tas grožis imtas mėg
džioti visoje Europoje.
liu apsiūtas. Vyresnieji net miegodavo su ma
gierka (10, 62).
Tačiau ir magierka neapsiribojo vien Eu
Besigilinant į šios galvos dangos formos iš
ropa - senosios galvos apdangalų formos
takas galima aptikti neįtikėtinų atradimų, kei
traukte traukė į Rytus. Užtenka tik žilgterti į
čiančių šimtmečiais susiklosčiusią sampratą
kalnuotą ir nuolat kraujuojantį Afganistaną,
apie magierką, kaip apie senovišką vengriš
kuris kaip valstybė XVI a. tik kūrėsi, ir įsiti
ką kepurę, kuri per Lenkiją pateko Lietuvon.
kinsime, kad čia veltinės kepurės visiškai ta
Šios formos suvokimą praplečia ir visai ki
pačios magierkoms (13, 102).
ta kryptim nukreipia kvatročento genijų fres
NUORODOS:
kose aptinkami galvos apdangalai, tiksliau 1. Jucevičius L A. Raštai. - V, 1959.
tų kepurių, kurios pas mus pavadintos ma2. Encyklopedyja powszechna. - T. 17. - Warszawa,
gierkomis, prototipai. Mantenjos (Andreas
1864.
Mantinia, 1465-1488) freskoje Gonzagų rū
3. Gloger Z. Encyklopedia staropolska. - Till. - War
muose Mantujoje, vaizduojančioje markizo Loszawa, 1985.
doviko Gonzagos susitikimą su kardinolo ti
4. Go)ębiowski L. Ubiory w Polszcze od naidawnieitulą gavusiu sūnumi Frančesku (freskoje, be XX a. pabaiga, magierka, szych czasow až do chwil obecnych. - Warszawa,
minėtų asmenų, įamžintas visas dvaras), ant nešiojama Afganistane // 1830.
peso/noųnn
5. Lietuvos metrika (1528-1547). 6-oji Teismų bylų
garbių vyrų ir jaunuolių galvų figūruoja būtent A0raHMCTaH:
npoAOJDKaeTcn.- MocKBa, knyga. - V., 1995.
magierka. XV a. antroje pusėje Italijos didikai 1984. - C .104.
6. Gizevijus E. Mano gyvenimas // Lietuvininkai. - V.,
savo galvas dengė
1970.
fetrinėmis, t.y. aukš
7. HcTopnKO-3THorpac)3MMecKnii aT/iac npn6a/itmkm. OflexAa. - Pura, 1986.
čiausios kokybės
8. STHarpacfria Be/iapyci. - M ihck, 1989.
plono tankaus velti
9. flpeBHna OAexcAa HapoAOB B octohhoPI Ebponio, kepurėmis, ku
nbi. - Mocksa, 1986.
rių formos mums
10. Atlas polskich strojow ludowych. Stroj krakowiataip gerai pažįsta
kow wschodnich. - Wroclaw, 1960.
mos: tai pusiausferi11. flaHn/ioBa H.E. MTa/ibBHCKaa MOHyMeHTam>Haa XMBonncb. - MocKBa, 1970.
nės kepurės su
12. MepųanoBa M.H. Koctiom pa3Hbix BpeMeH
aukštu atvartu tam
n HapoAOB. - T. I. - MocKBa, 1993.
siai ir šviesiai rudos
13. AcįiraHMCTaH: peBO/noųna npoAonxcaeTca. spalvos su rausvu
MocKBa, 1984.
atspalviu. Yra ir kiek
kitokios konfigūraci
Magierkos Lenkijoje: a) veltinė, b) megzta // Atlas polskich
jos, baltarusių įvar strojow
Caps travelling...
ludovych. Stroj krakowiakow wschodnich. dytos kaip dviguba Wroclaw, 1960. -S . 48, 59.
Rūta GUZEVICIUTE
kepurė, kur atvartas
siekia dugnelį. Čia šio tipo kepurės suformuotos taip, kad
Magierka
į viršų platėjanti aukštoka apatinė dalis natūraliai įsilieja į
The „anatomy“ of the ordinary shape of a head
plokščią, apvalų dugnelį. Abiejų plokštumų susijungimo
dress may reveal unexpected migratory aspects of this
sandūra pabrėžiama suapvalinta briauna ir dvigubu ap
shape, changing and doing away with the inadequate
vadu (11, ii. 162).
ly hostile attitude in the main.
Dar originalesnis tos pačios veltinės kepurės variantas
Countries in the 16“’ century still being inside the
matomas kito italų monumentaliosios tapybos metro - Učeborders of the Grand Duchy of Lithuania preserved the
lo (Paolo Uccello) freskoje, tapytoje Šv. Marijos bažnyčioje
shape of magierka (or megerka) in the national costu
Florencijoje 1436 m. Ji vaizduoja raitą Džovanį d’Akuto su
me almost unchanged up until the beginning of the 20®’
įstabios formos veltine kepure, vis dėlto neišeinančia už
century.
magerkos pavidalo rėmų: čia suapvalintas atvartas perei
Class distinction and retirement was not the obstac
na į apvalų horizontalų, gan platų dugnelį, kuris tarsi sule for the spread of the fashionable head-dress among
kemšamas į vertikalę (11, ii. 106). Šis pavidalas galėtų pa
the people of not high descent in the 16“' century.
sirodyti egzotiška išimtis, jei analogiškos formos dažnai ir
Felt hats worn in Italy in the 15“’ century were analo
gous completely to those worn in Afgahnistan at the
nuosekliai nesikartotų. Be to, visas minėtas galvos apdan
end of the 20thcentury.
galų formas nešiojo anaiptol ne vien freskose atvaizduotas
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GYVENIMAI

Pasakoja dailininkė naivistė

Elena Adomaitienė
Apie kūrybą
Retkarčiais prie manęs pristoja koks kaimo žmogelis
šnekėdamas ir glostydamas. Padaryk man elnią, kitas —
stirną, dar kitas - gulbę ar gandrą prie namų pasistatyti.
Sako, juk tu —menininkė, padaryk.
Na ir imuosi darbo: vyras sulanksto, suriša karkasą, o
aš, užsimaišiusi cemento, lipdau. Žiemą lipdydavau rū
sy, vasarą karštomis die
nomis lauke. Vėliau, nulipdžiusi juos, padažau,
kad būtų gyvesni.
Pati, kai gerai pagal
voju, ir suprasti negaliu,
—kaip galima už nupai
šytą kiaulę nusipirkti gy
vą, ir dar pinigų liks!
Taip buvo, kai paveiks
le „Užgavėnės“ nupie
šiau kiaulę, ir ją nupir
ko muziejus. Gavau tris
šimtus rublių, bet kur
rasti gyvą kiaulę, kad ji
būtų tokia pat brangi.
Todėl dabar aš ir nebe
auginu kiaulių. Man žymiai arčiau širdies nupiešti nori
mą gyvulį ir, už jį gavus atlyginimą, nusipirkti tikrą.
Vieną dieną, kai gavau laišką ir jame pranešimą apie
tai, kad man bus įteiktas aukso medalis, aš netekau ža
do. Skaitau skaitau ir netikiu: ar taip gali būti? Ašaros
bėga, ir nieko nesuprantu... ir netikiu. Kaip man, tokiai
Lietuvos užkampyje gyvenančiai bobelei, aukso medalį
iš Maskvos! Juk aš visą amžių dirbau sunkiai ir sąžinin
gai, bet niekas nepadovanojo net padėkos rašto, niekas
nepagyrė, nepaglostė širdies. Aš vis netikėjau. Maniau,
kad kažkoks apsirikimas, kad jį tikrai paskirs kam nors
kitam. Panašių atvejų buvo tekę girdėti.
Kai jau gavau antrą pranešimą, jau iš Vilniaus, tai
labiau ėmiau tikėti. Pradėjau apsiprasti su ta mintimi.
Nurodytą dieną mane pasisiūlė nuvežti Akmenės ra
jono buvusio „Lenino“ kolūkio autobusiuku, ir aš su
sūnumi Stasiu išvažiavau, bet antras sūnus Rimas taip
pat neramiai miegojo ir, mums išvažiavus, iš paskos at
bildėjo į Vilnių pasveikinti mamos. Atsivežė ir savo vai

kus. Labai gražiai anūkai ir vaikai pasveikino mane, su
rožėmis. Namuose - kaip niekada - ir vyras jau laukė
su gėlėmis.
Kitą dieną sveikino draugai, kaimynai, giminės. Visą
savaitę viduržiemį kambarys skendėjo pačiose gražiau
siose ir vertingiausiose gėlėse. Bet ir man tomis dieno
mis teko daug darbo įdėti taisant valgyti. Norėjosi kuo
geriau pataisyti. O šeimininkauti aš moku, dažnai mane
kviečia
vestuvėms,
krikštynoms, laidotu
vėms ir metinėms. Vai
kai sako, kad mano iš
virti cepelinai patys ska
niausi pasaulyje...
* * *

Mūsų mažame ūke
lyje darbo buvo nema
žai, nors laikėme tik ke
letą triušių — daugiau
širdžiai pasidžiaugti ne
gu naudai. Kartais anks
ti pavasarį kai kurios
triušės, atsivedusios vai
kų, nemoka jų prižiūrėti ir išmėto po savo būdą. Reikia
juos surinkti, sudėlioti į kinį. Gera širdžiai, kai jie pra
deda bėgioti, ėdrinėti. Reikia geresnio maisto parūpin
ti. Taip ir bėga dienos. Dar turime šunelį Reksą. Visas
juodas, tik antakiai rudi. Kaip jis vaikų neapkenčia, tie
siog suėstų juos gyvus. Bet kai būna palaidas, ant jų ne
puola. O vaikų neapkenčia štai kodėl: vieną sykį visa šei
ma išsiruošėme į Papilę, o kai grįžome, radome pilną jo
būdą primestų pagalių, akmenų, žvyro ir visokių maurų.
Nuo to laiko jis ir neapkenčia vaikų, o mergiotėms apie
16—30 metų tai nieko, gali jos vaikščioti po kiemą kiek
nori. Reksas mane labai stebi. Jis mane mato pro virtu
vės langą.
Aš visus savo paveikslus kuriu virtuvėje ant virtuvinio
bufeto. Jis man atstoja molbertą. Atsitraukiu stalčių su
šaukštais ir šakutėmis, ant jų pasidedu paletę su dažais ir
dirbu. Už nugaros ant dujinės dažniausiai verda pietūs.
Atsitraukus nuo paveikslo keptuvėje pakepinu mėsą, bul
vių pietums vyrui ir sūnui. Nubėgu pasižiūrėti triušių, o
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jei ilgiau amsi Reksas, einu pažiūrėti, ko jam trūksta, nu
nešu duonos gabalą su taukais, pažiūriu, ar turi vandens.
Ir vėl prie paveikslo. Po minutės kitos atbėga anūkai: „Baba, gal turi ko skanaus, gal turi ko užvalgyti?“ Padavei
vienam —tuoj, žiūrėk, atlekia antras, o galiausiai ir tre
čias. Po to vėl prie paveikslo, bet reikia... jau kviesti vyrą
pietums. Kitą dieną vėl tas pats darbas, ir vis vienu akies
kampu žiūriu į paveikslą. Vasarą reikia nuravėti daržą,
palaistyti, vakarais nueiti į sklypą, ar kolorado vabalai
bulvių nenuėdė, ar žemė neperdžiūvo...
Dažnai žmonės manęs prašo nudažyti kapinėse Mari
jos statulą ar kryžių. Sako: „Juk tu menininkė, dažyk“.
Kiti prašo perdažyti metalinę tvorelę, o dar kiti neduoda
ramybės ir prašo nulipdyti iš
akmenų aptvarą kapui. Vyras
suskaldo akmenis, nuveža į
kapines, sukala formas, o aš
mūriju. Padarau greitai. Iki
gerų pietų ir išmūriju. O po
to einu tapyti. Kitą rytą nuglaistome aptvarą, ir žmogus
būna patenkintas.
Taip ir eina dienos. Ne
daug laiko lieka kūrybai. Sun
kiausia paveikslą pradėti. Ar
ba reikia išeiti į gamtą, arba
atidžiai apgalvoti prisimini
mus. Reikia susikaupimo, ra
mybės. Nors pusdienį pabūti
vienai. Kartais jokių minčių
galvoje, ką nori, tą daryk.
Retkarčiais prisiruošiame su
savo mašina išvažiuoti į gam
tą patapyti. Sūnus Stasiukas
vairuoja. Kai nuvažiuojame,
ir jis imasi peizažo, nors la
bai nemėgsta gamtos tapyti.
Važiuodami dar ką nors pasi
kviečiame į kelionę - ar Zi
tą Klovaitę iš Ventos, ar ką ki
tą... Važiuojame nežinomais
keliais ir stebime, kas ten, o
kas ten. Pamatę įdomesnę
vietą sustojame, apeiname tą ūkį, apžiūrime ir prade
dam tapyti etiudus. Stasiukas per tris keturias valandas
beveik nutapo etiudą. O aš tik pradžią, visą kitą darbą
dirbu namuose tarp katilų. Per savaitę, jeigu nedirbu ka
pinėse, truputį pribėgdama paveikslą pabaigiu, o jei dau
giau darbų, tai lieka kitai savaitei tapyti.
Sunku dirbti, kai kas mane stebi. Ypač žiemą, kai
vyras lauke neturi ką dirbti. Sėdi jis prie stalo, užstoja
man šviesą ir dažnai nurodinėja, kaip turi būti. Aš jam
tada sakau: „Jei tu taip išmanai, imk ir tapyk! Juk galė
tum tapyti, išmanai kur, kas, kaip turi būti“. O jis sako:
„Ne ne, aš jau nepaišysiu“. Ir supykęs eina miegoti.
Kai aš pradėjau pirmąjį paveikslą, jis su nuostaba sa
kė: „Na jau, jei tu dar imsi paišyti, tai visi be kelnių pa
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liksime, gausit plikais užpakaliais vaikščioti“. Dabar jis
jau taip nebepyksta, nes daug mano paveikslų iš parodų
nuperka muziejai. Muziejai neblogai užmoka. Niekada
apie tai pagalvoti negalėjau.
Apskritai niekada nemaniau, kad galėsiu kada nors
tapyti, kad galėsiu juos parodyti, nors apie tapybą jau
seniai šiek tiek žinojau.
Gruzdžiuose gyvena mano pusseserė Bronė Paulaus
kaitė. Ji su mažike kuprike. Kopijuoja —tai bent! Ji save
laiko menininke mėgėja. Nagus turi gerus. Pati darosi tep
tukus iš katino plaukų, pati susiranda patinkamą paveiks
lą. Pasikloja ant stalo drobę, pagruntuoja ir tapo. Ji tapo
taip pat virtuvėje. Užsiropščia ant aukštos aukštos tabure
tės ir dažo. Bronė moka irgro
ti. Invalidė ji nuo vaikystės.
Vaikai žaisdami ant daržinės
bėgiojo, ir ji nuo šiaudų, su
krautų ant daržinės aukšto, nu
krito tiesiai ant arklių ratų.
Taip ir liko tokia. Dabar stip
riai išgerianti senikė. Ji yra
Paulauskienės—Balčiūnaitės
dukra, o mano mama Viesulienė—Balčiūnaitė. Kur Bal
čiūnų namas - ten ir jų gimi
nė. Gruzdžių kapinėse palai
doti ir mano seneliai Balčiū
nai. Balčiūnų namas buvo di
delis, dviejų galų. Dabar jis nu
griautas, likę tik kelios obelys,
ir tos laikinai.
Aš ir savo sūnų pamokiau.
Jau žinojau, ką ir kaip piešia,
kad piešia ant drobės, alieji
niais dažais iš tūbelių, kad
drobę reikia gruntuoti, žino
ma, ir išsitempti. O sūnui pa
tiko, pradėjo tapyti. Tuomet,
1972 metais, kai jis ėmėsi ta
pyti, dar galėdavo gauti gerų
teptukų, kai kurių spalvų da
žų būdavo žaislų parduotuvė
je. Taip visas laisvalaikis pra
eidavo betapant. Keletą kartų pasitarti su paveikslu jis
važiavo į Gruzdžius. Vėliau daugiau pradėjo jam patari
nėti piešimo mokytojai. Dar vėliau pradėjo lankyti dai
lės studiją, o po to Įstojo Į Telšių dailės technikumą ir jį
baigė. 1980 metais grįžo į Akmenę. Kai ką vėl tapydavo
namuose.
Kartais, kai likdavo jo dažų ant paletės, kad jie nesudžiūtų (žinot žemaitišką taupumą) be reikalo, sutepda
vau ant nebaigto paveikslo kampo, o jis būdavo nepa
tenkintas. Kartą ir sako: „Mama, nepaišyk ant mano pa
veikslų, pasiimk kokį kartoną ir ten paišyk“. Ne, sakau,
man nieko neišeis. O jis neatstoja: „Na kaip neišeis, ko
dėl kitiems išeina?“ A, sakau, kiti mokytis jauni pradė
jo, o aš ką jau čia. Jis ištraukia žurnalų iškarpas ir rodo.

Va čia Bičiūnienės darbai, o čia Gerlikienės, jos taip pat Lietuvos tapytojų primityvisčių. Man primityvioji tapy
ne jaunystėje pradėjo tapyti.
ba nelabai patiko, bet, būdama greta, mama prie tokio
Pažiūrėjau, pažiūrėjau ir pagalvojau —turėtų ir man meno pripratino. Aš pajutau jos darbų sultingumą, minkš
išeiti. Ir pabandžiau. Et, manau, juk vis tiek žmogus į žmo tumą ir dabar suprantu, kad primityvistų kūriniai nuo
gų neišeis panašus, tai gal reikia velniukų ir žydukų pri širdesni už daugumos profesionalų. Juose nėra melo. Juo
paišyti —ir bus paveikslas. Taip ir nutapiau pirmąsias „Už se —jausmas. Niekada jos paveiksluose nerasi jai nepa
gavėnes“. Sūnus nustvėrė tą paveikslą ir išnešė į rajoninę žįstamų daiktų, nes ji nemoka aklai kopijuoti.
liaudies meno parodą. Tik prašiau, kad nors nerašytų, kie
Jau dabar dažnai man būna gaila, kai ji savo paveiks
no tas paveikslas. Man gėda buvo. Ir štai atėjo parodos lus parduoda muziejams. Įdomu tai, kad ji niekuo nese
atidarymas. Man labai rūpėjo, ką pasakys dailininkai. At ka, į nieką nesilygiuoja.
važiavę šiauliečiai kaip musės prie medaus iškart prie ma
Žinoma, jai skirti apdovanojimai visada glosto mano
no paveikslo. „O kas autorius, kas autorius?“ O Poznans- širdį, —juk mama svarbiausias mūsų šeimos narys, kuris
kienė ir aš slepiamės už susirinkusiųjų nugarų. Vis tiek nudirba visus darbus. Aš jos vietoje nemokėčiau tokio
mis sąlygomis susikaupti tapybai... Ne kartą jos prašiau:
nelikau neatpažinta —veidas ir akys mane išdavė.
Čiupo mane šiaulietės, išbučiavo, paspaudė ranką, o „Mama, mesk visus darbus, imkis tik kūrybos, aš nepyk
viena kažkur dingo. Po kelių minučių atsirado su gėlių siu, kad ir pietų nepataisysi, tik tapyk, tapyk, tapyk!“.
puokšte ir vėl pasveikino. Aptarimui baigiantis, paprašė
manęs nutapyti Šiaulių zoninei parodai dar nors vieną
Biografija
paveikslą, palinkėjo sėkmės. Aš nutapiau paveikslą „Tur
Gimiau 1930 melų sausio 1 dieną, per pačius Nau
gus“. Šiaulių parodoje jį eksponavo, „Aušros“ muziejus
norėjo nupirkti, bet sūnus neleido parduoti.
juosius metus. Pakrikštijo mane Papilės bažnyčioje sau
Tais pačiais metais jau buvau pakviesta į Rumšiškes. sio 6 dieną. Taip ir dokumente užrašė: gimusi 1930 metų
Ilgai ir daug metų svajojau nuvažiuoti į Rumšiškes, bet sausio 6 dieną.
Tėvas buvo gimęs Vervedžiuose, o mama iš Gruzdžių.
taip ir nebuvo laiko. O dabar - į seminarą! Sūnus papa
sakojo, kaip gerai seminaruose, kaip įdomu. Tikrai, ne Mažažemiai valstiečiai. Tėvas buvo Šaulių organizacijo
apgavo. Tik išvažiuodama niekaip negalėjau suvokti, kaip je, bet, kiek pamenu, jokia veikla neužsiėmė.
palikti taip ilgai namus, šeimą, gyvulius. O kai išvažiavau,
Savo gyvenimą prisimenu nuo kokių penkerių metų.
viską pamiršau. Taip plačiai mus vežiojo į ekskursijas (o Buvo ir šilto, ir šalto, bet labiau įsiminė šalta.
Mūsų troba buvo molinė, šalta. Žiemą sienos iš vi
aš buvau buvusi tik po vieną dieną Palangoje ir Šiauliuo
se), tiek pažįstamų. Seminare susipažinau su M.Bičiūnie- daus pusės apaugdavo stora sniego danga, galėjai su ro
ne, kurios darbai padrąsino mane imtis teptuko. Taip mu gėmis jomis važinėti. Langai mažiukai. Vakarais mes, vai
mis rūpinosi, tarsi kokiais ponais ar ligoniais. Šito gyveni kai, susėsdavom prie lango, prasipūsdavom stiklo lopi
me dar nebuvau patyrusi. Niekas man nesistengė patar nėlį ir žiūrėdavom, kaip šokinėja zuikiai po kiemą, kaip
nauti. Baigiantis seminarui M.K.Čiurlionio dailės muzie stūgauja arkliniai vilkai su karčiais apt sprando. O tro
jus nupirko tris mano paveikius (80+75+85 = 240 rub.). boje šiurpui kelti visokiausius būtus ir nebūtus dalykus
Kai grįžau namo, jau ir mano vyras buvo patenkintas, kad pasakodavo mūsų kaimynas ir tikras tėvo pusbrolis Do
gavau tiek pinigų. Dar kelis darbus parsivežiau į namus, mas Andrijaitis, gyvenęs už kokių pusantro kilometro.
reikėjo pabaigti. Bet kiek minčių susikaupė ateičiai, kiek Net baisu būdavo ir užmigti. Tuoj, atrodė, ir ateis jo nu
prisiminimų, kiek atsirado bendros kalbos, kiek draugų, pasakotas vaiduoklis. Bet visada mūsų kaimynas Domas
pažįstamų, kad sunku ir apsakyti.
buvo laukiamas.
Teko pabuvoti keturiuose seminaruose: Baltijos ša
Vakarais šviesdavomės sakų ugnimi. Tėvas padary
lių, Estijoje, Valkoje ir Lietuvoje, Rumšiškėse bei Palan davo tokią metalinę dėžutę, pakabindavome palubėje ties
„garninku“, pridėdavome sakų ir uždegdavome. Labai
goje. Respublikiniame —Kalviuose.
1985 metais buvau pakviesta į respublikinę dainų rūko, bet skaniai kvepėjo. Sakus mes, vaikai, rinkdavo
šventę. Pirmą kartą buvau tokioje didelėje šventėje. Ta me miške, parsinešdavome kibirą, ir keliems kartams už
da veikė respublikinė paroda, kurioje aš už savo darbus tekdavo.
tapau šventės laureate. 1987 metais už darbus, ekspo
Kol buvome mažiukai, nemokėjom jokio darbo, nuotus Maskvoje, „Liaudies ūkio pasiekimų“ parodoje, mėgome sklaidyti storą rusišką knygą, kurią atsinešdaapdovanojo mane laureato ir aukso medaliais.
vom iš klėtyje esančios spintos. Jos viršeliai buvo stori ir
1989 metais man buvo suteiktas Meno saviveiklos lyg su pilku paveikslu. Joje buvo daug gražių paveikslų.
žymūnės vardas.
Lyg gyvi atrodė katinai, —vieni su kaspinais, kiti po ke
lis krūvose. Tėvas turėjo dar ir kitų knygų, bet jos mums
nepatiko. Vėliau tėvas tą mūsų knygą paskolino Kun
Apie mano tapybą —sūnus
drotui, ir mes daugiau jos nebematėme.
„Man žinoma, malonu, kad mama pradėjo tapyti.
Kiek čia mano nuopelno, nežinau. Aš nelabai tikėjau,
Bus daugiau
kad ji taip greitai bus įvertinta, kad taps viena geriausių
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KONFERENCIJOS

S eminaras dainuojantiems
„Dainavimo tradicija“, „liaudiškas dainavimas“, „folklo
rinis balsas“ - tokiomis sąvokomis (kurias būtų galima
apibendrinti ukrainiečių etnomuzikologo K. Kvitkos sugal
votu „etnofonijos“ terminu) mirgėjo teorinio-praktinio se
minaro „Etnografinis dainavimas“ programėlė. Seminaras
vyko sausio 23—24 dienomis Lietuvos liaudies kultūros cen
tro salėje, dar neregėjusioje tokio publikos antplūdžio, by
lojančio apie pasiūlytos tematikos aktualumą.
Kodėl dainavimo tradicijos atlikimo aspektai aktualūs
mokslui? Atsakysime pacituodami kantometrijos metodo kū
rėją, amerikiečių muzikologą A.Lomaxą. Plačiai tyrinėjęs pa
saulio muzikines kultūras, jis rašo: „apžvelgdamas šią me
džiagą, pastebėjau, kad muzikinius regionus apibrėžia, re
gis, jau pačios dainavimo ypatybės, pavyzdžiui, balso ko
kybė arba atlikimo būdas, net nenagrinėjant melodijos ar
ritmikos“ („Folk Song Style and Culture“ 1968 m.). Antra
vertus, didžiajai daliai auditorijos (ansamblių vadovams, mo
kytojams) rūpėjo pirmiausia praktiniai dalykai: kaip buvo
dainuojama, kaip mokytis dainuoti ir t.t. Tačiau seminaro
tikslas - pateikti ne paruoštus receptus visais rūpimais klau
simais, o tik orientyrus, skatinančius patiems ieškoti atsa
kymo, domėtis savo krašto dainavimo tradicija.
Siekiant šio tikslo, apibrėžta trejopo pobūdžio seminaro
tematika, darbai: pati dainavimo tradicija (atlikimo aspektai)
ir jos perėmimas (teoriniai pranešimai), taip pat praktiniai dai
navimo užsiėmimai. Pastaruosius apsiėmė vesti maždaug
pusė pranešėjų, taip pratęsdami savo darbo teorinę dalj. To
liau pateikiame teorinių pranešimų santraukas.
Sutartinių tyrinėtoja Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
(„Šiandieninės sutartinių giedojimo tradicijos“) teigė, jog
„kalbėti apie tiesioginį sutartinių perėmimą labai sunku, nes
mes turime tik jų liekanas“. Pilniau teužrašyta pora šeimy
ninių sutartinininkių grupių: E.Jonušienė su dukra ir anūke
bei analogiška E.Kuzavinienės grupė. Jose pastebimas me
lodijos, artikuliacijos kitimas, bet neaišku, ar vyriausiųjų gie
dotojų atlikimo manierą galima laikyti tradicine. Keblu kal
bėti ir apie tembrinius aspektus, nes būta giedojimo tiek „iš
drūto“, tiek „plonai“. Tačiau žemesnis registras, „ryškus tūtavimas“, atrodo, labiau mėgstamas, gal todėl, kad šiuo
atveju „sekundos mažiau įkyrios“. Laimė, išlikę šiek tiek
prieškarinių archyvinių jrašų. Įdomu, kad juose giedojimas
nepaprastai variantiškas, laisvas, tačiau mums prieinamas
Z.SIaviūno rinkinys, jame pateiktos notacijos šios įvairovės
neatspindi.
Pranešėja sutiko, kad šiuolaikinės miesto sutartinininkės gieda kiek estetizuotai, nors kiekviena grupė vis kitaip,
kiekviena turi teisę į „kitokią estetiką“. Blogai tik, jeigu kopi
juoja, jeigu giedojimas netampa savastimi, primena muzie
jinį eksponatą.
Suvalkiečių dainavimo tradicijai visuomet „tradiciškai“
stinga dėmesio. Tačiau šįkart gelbėjo Aušra ŽIČKIENĖ („Su
valkiečių monodija garso įrašuose“), paakinusi propaguoti
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suvalkiečių senąjį vienbalsį dainavimą. Ji apgailestavo, kad
suvalkiečiai vis neišsiugdo „savojo dainininko“, atsilikdami
nuo dzūkų, turinčių V.Povilionienę, ar žemaičių - J.Bukontaitę. Suvalkijoje dabar populiaresnis daugiabalsis repertu
aras, tačiau būtent sparčiai nykstantis senasis vienbalsumas būtų vertas solisto pastangų. Ilgą laiką suvalkietiška
monodija laikyta lyg „menkesne dzūkų monodijos atplai
šėle“, nors iš tikrųjų šis savitas lydinys turėtų būti įterptas
tarp dviejų polių: dzūkų monodijos ir daugiabalsumo. To
kia tarpinė padėtis „visuotinės mažoro-minoro uzurpacijos“ kontekste sukelia įvairių kuriozų. Pavyzdžiui, bandant
pritempti prie daugiabalsumo archyvinės melodijos atme
tamos kaip nevertingos ir netinkamos skelbti (suprask, įra
šytas tik antrasis balsas arba suklysta, pereita iš vedančio
jo į „turavojantį“ balsą).
A.Žičkienė pademonstravo prieškarinių įrašų kopijas.
Lyg XIX a. vidurio tradicijos aidas nuskambėjo O.Žebrauskienės iš Skriaudžių (g. 1835 m.) balsas, įdomus savita melizmatika, priebalsių išdainavimu, dermės atspalviais.
Rytis AMBRAZEVIČIUS („Dainavimo fiziologija ir fizi
ka“) įmetė auditoriją į ne kiekvienam prieinamą grafikų ir
fizikinių reiškinių pasaulį, pažintis su kuriuo vis dėlto būti
na, norint suvokti balso formavimo vyksmą. Naudojantis
matavimais, atliktais vokalo tyrimo laboratorijose (Švedijos
bei Austrijos institucijose), pailiustruota, kaip nuo tonacijos
ir artikuliacijos pokyčių priklauso balso spektro kitimas. Taigi
įmanomas ir priešingas žingsnis: iš spektrogramų galima
atkurti kai kurias vokalinės technikos subtilybes, nekalbant
jau apie pagrindinio tono mikroritminių detalių iššifravimą.
Aptarti kalbos ir dainavimo fiziologijos skirtumai (vibrato,
registro, balso kategorijos aspektais).
Antroji tema („Tradicinio dainavimo stilistikos elementai
ir jų regioniniai ypatumai“) iš dalies pratęsė ankstesnes min
tis. Lietuvių lokalinė dainavimo specifika sunkiai apčiuopia
ma, labai pridengta individualios dainavimo manieros, ta
čiau įmanoma atsekti ryškesnius ar blankesnius statistinio
pobūdžio regioninius (ir kitokius) ypatumus. Žymia dalimi
jie neatsiejami nuo tarmės ypatumų. Pavyzdžiui, kalbos dik
cija, artikuliacija, ritmika transformuotu pavidalu išlieka ir
dainavime (dzūkų markato, vokalizuojami priebalsiai, aukš
taičių minkštos atakos, kartais balso „stūmimas“, savita že
maitiško dainavimo ritmika ir t.t.). Aptarti balso formavimo,
melizmatikos, dermijos, improvizacijos ir kitų elementų re
gioniniai (ar funkciniai) ypatumai. Pabaigoje replikuota, ban
dant paneigti netgi chrestomatiniais laikytinus lokalinius ypa
tumus: jokių tradicijos normų nėra, yra tik „individualus pe
rėmimas“. Čia verta pabrėžti: stiliaus normos akivaizdžiai
egzistuoja, tik tradicinėje terpėje jos perimamos intuityviai,
o antriniame folklore - dar ir pasitelkiant lyginamąjį meto
dą platesniame kontekste.
Živilė RAMOŠKAITĖ („Liaudiško dainavimo metamor
fozės“) pažymėjo įdomų faktą, kad amžiaus pradžioje tau
tosakos rinkėjai (T.Brazys ir kiti) nurodydavo tik keleto pa
teikėjų amžių, dažniausiai vyresnių kaip 70-ies metų. La
bai tikėtina, jog visa kita užrašyta iš jaunesnių dainininkių.
Dabar gi mes, remdamiesi garso įrašais, kartais skrupulin

gai kopijuojame ne senąjį stilių, bet seną balsą. Taip atsitin
ka dėl to, kad neturime pakankamai pilnai įrašuose užfik
savę senojo stiliaus „jaunais balsais“ bei dainavimo manie
ros kitimo žmogui senstant. Tiesa, yra ir viena ryškesnė
išimtis: prieškariniai ir neseni E.Kuzavinienės įdainavimai.
„Sadaujos“ ansamblyje pasikeitė, „suarchaiškėjo“ ne tik jos
koncertinė išvaizda, bet ir dainavimas. Atsirado teatrališku
mo, pabrėžtumo, pažemėjo balsas, ryškiau, matyt, nusi
klausius iš dzūkų, išdainuojami priebalsiai. Pakito net kai
kurių dainų metroritmika ir dermė.
„Verpetukų“ (bei buvęs „Verpetas“) vadovas Aidas BER
NATONIS („Etnografinio dainavimo perėmimas „Verpetos“
ir „Verpetukų“ ansambliuose“), ekspedicijomis išmaišęs Kai
šiadorių kraštą, kalbėjo, kad šis kraštas — paribinis, jame
susieina keletas tarminių regionų. Todėl problemiška „pri
versti“ vietinius pagyvenusius ansambliečius dainuoti kiek
kitokia tarme. Lengviau su vaikais, nes jų tėvų mažai vieti
nių, taigi „Verpetukuose“ įprasta mokytis įvairiomis tarmė
mis. Remdamasis savo patirtimi, ansamblio vadovas siūlė
vaikų mokymą suskirstyti į keletą etapų. Pirmiausia išmokyti
nebijoti savo balso, dainuoti garsiai, pajusti, kas yra „aukš
čiau“ ir „žemiau“. Čia praverčia piemenų dainos ir šūksniai,
„žaidybinis elementas“, pavyzdžiui, varžytuvės, „kas ką per
rėks“. Antrasis etapas —išmokyti dainuoti tyliai, pajausti dai
ną. Čia tinka ramesnės vienbalsės dainos. Dešimtmečiams
piemenų dainos jau darosi nebeįdomios, jie, nusiklausę, kaip
dainuoja suaugusieji, bando pritarti antruoju balsu, perima
jų repertuarą. Nereikėtų dėl to priekaištauti, nes vaikai visais
laikais norėjo būti panašūs į suaugusiuosius. Vyresnėliai mo
kosi savo pačių ekspedicijose surinktų dainų, patys atranda
„turavojimo“ variantus. Ir tik vyriausiuosius galima pamokyti
sutartinių - jau nebe šio krašto repertuaro.
Diskusijose replikuota: gerai, jei pereinami visi šie eta
pai, bet atsitinka ir priešingai, tada išlieka „įtemptas balsas
ant gerklų“.
Daugeliui susirinkusiųjų knietėjo „pačiupinėti“ Veroni
ką, kurią iš taip arti pamatyti pasitaikė reta proga. Zita KELMICKAITĖ („Dainininko individualybė ir jo dainuojamų dai
nų interpretacija (V.Povilionienės pavyzdžiu)“) pastebėjo,
kad Veronikos, kaip „tautos folklorinės mamos“ įvaizdis pa
vojingas, mėgdžiojant „iš televizijos“ gimsta daug neorigi
nalių veronikų. Kodėl dainininkas mėgsta vieną ar kitą dai
ną? Dažnai - dėl kokio nors su ta daina susijusio, senti
mentus sukeliančio įvykio, dėl specifinio santykio su žmo
gumi, iš kurio ta daina išmokta. Tačiau kiekvienas turi savo
pamėgtus dainavimo būdus, kurie individualizuoja perimtą
dainos variantą. Yra du dainininkų tipai: lyderiai ir atsisky
rėliai. Pastarųjų variantai meniškesni, individualesni. Toliau,
priskyrusi Veroniką lyderio tipui, pranešėja paprašė ją pa
dainuoti, čia pat pademonstruodama kiekvienos dainos pir
minės versijos jrašą. Dainininkė sakė, kad sunkiausia buvo
mokytis, savaip perteikti P.Zalansko dainas, kliudė jo nepa
kartojamo, specifinio tembro įspūdis. „Turi praeiti laiko, kad
susigulėtų daina“. Dainos pasirinkimo kriterijai priklauso nuo
situacijos. Svarbus atrodo dainų sezoniškumas; be to, „kai
atsirado vaikai - lopšinės tapo reikšmingesnės“. Kaip ir
reikėjo tikėtis, kilo susidomėjimas Veronikos požiūriu į liau
dies dainos ir džiazo derinį. Dainininkė papasakojo keletą
nestandartinių istorijų, ir neliko abejonių dėl šio derinio pa
trauklumo, kad „po koncertų su PVyšniausku susišnekėti
su jaunimu šimtą kartų lengviau“.

Kitos dienos rytas prasidėjo vėl Zitos KELM 1CKAITĖS
(„Folklorinis nefolklorinis balsas - mitas ar realybė?“) minti

mis, kad „folklorinis balsas - rusų etnomuzikologų išpūsta
problema“ ir kad mažytėje Lietuvoje ar Latvijoje ši problema
neegzistuoja. Tos pačios nuomonės prieš dešimtį metų lai
kęsi ir latviai (nors, beje, mūsų seminaro pavadinimas pasi
skolintas būtent iš latvių, susidomėjusių „folkloriniu balsu“ ir
surengusių panašų seminarą 1995 m. - R.A. past.). Folklo
ro ansambliai atsirado kaip alternatyva dainų ir šokių ansam
bliams, tačiau estetizuojant, surepetuojant dainavimą, priar
tėjama prie akademinio stiliaus, prarandamas spontanišku
mas, improvizacinis pagrindas. „Akademinis dainavimas —
tai folklorinis dainavimas su nukapotomis galūnėmis“. Patys
liaudies dainininkai, kalbėdami apie dainavimą, skiria aukš
tą ir žemą balsą, pažymi jo intensyvumą (dainuodavo taip,
kad „lempos gęsdavo“). Nebūdavo, kaip dabar, dainuojan
čių tykiai, „užmerktomis akimis“. Pranešėja sutiko, kad dai
navimas priklauso nuo funkcijos, regiono, tradicija sugriūva,
„kai išeiname už lokalinės normos ribų“. Dėl to „turi išstudi
juoti daugybę variantų“, dėl to „akademikams“ tradicijos pe
rėmimas problemiškas. „Akademikas girdi pusę folklorinės
dainos“, tik jos karkasą. Pabaigoje kilo diskusijos, kiek aka
deminis „Ratilio“ dainavimas.
Evaldas VYČINAS („Šokio dainų transformacijos“) pa
skatino ekspedicijų metu užrašinėti nepelnytai be dėmesio
paliktas šokio dainas, užfiksuoti jų sinkretinį pobūdį, pirmiau
sia taip trūkstamas žinias apie pačius šokius, kitais atvejais
—trūkstamas melodijas. Pamirštame, kad lietuviškas sub
stratas driekiasi ir už Lietuvos ribų, gilyn į Baltarusiją. „Juo
toliau eini į pietus —juo turtingesnis smuikavimo stilius ir
gausumas, ryšys su vokalu“. Nederėtų atmesti dainų su obs
ceniškais vaizdiniais —tai svarbios vestuvių apeigų dainos,
tik vėliau išvirtusios į bliuznijimus. Reikėtų stebėti ir fiksuoti
su šokio dainomis susijusius procesus, kurie šiaip Europoje
jau seniai pasibaigę, o Lietuvoje vyksta dabar.
E.Vyčino manymu, kai kurių netipiškų, originalių instru
mentinio muzikavimo tradicijų gyvavimą „sustabdė mūsų
įsikišimai“.
Rytis AMBRAZEVIČIUS („Dainavimo tradicijos perėmi
mas folkloro ansambliuose: kitimo dėsningumai“), nesireng
damas vertinti nagrinėjamų reiškinių, o tik pateikti faktus,
apibrėžė priežastis, dėl kurių dainavimo stilistikos perėmi
mas miesto ansambliuose laikomas antraeiliu dalyku. Tai
jau minėtas statistinis sunkiai apčiuopiamos lokalinės dai
navimo specifikos pobūdis, publikavimo tradicija (poetiniai
-l- muzikiniai tekstai, retai papildyti įrašais), folklorinio judė
jimo ypatumai: ir taip jau palanki opinija, mokymasis iš ant
rinio šaltinio, nuostata, kad keleto tradicijų pilnesnis įsisa
vinimas neįmanomas.
Pagrindiniai dainavimo kitimo dėsningumai: estetizavimas (nebūdingas emocionalumas, dinamiškumas ir t.t.), bet
ir imitavimas nekuriant savojo stiliaus, „sutaurinimas“ („sakralizavimas“) - iš dalies dėl to pastebimas tempo lėtinimas; ištisam dėsningumų sąrašui būdingas hiperbolizavimas arba niveliavimas (lengvai suvokiama stiliaus savybė
sureikšminama, priešingu atveju - pranyksta). Tai susiję
su suvokimo pokyčiais keičiantis muzikinei kultūrai. Pavyz
džiai: perdėtas priebalsių vokalizavimas, ritmo santykių išly
ginimas ar sureikšminimas, visiška temperacija, fonetinių
niuansų išdidinimas ar nunykimas. Ansambliniame daina
vime balsų jungime, neraiškioje dikcijoje jaučiamas supa-
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našėjimassu šiaurės aukštaičių tradicija, melizmatikoje (so
linio dainavimo) — daugiau dzūkiška tradicija. Pastebimi
tam tikri melodinės linijos kitimo dėsningumai.
Toliau pranešėjas, daugiausia remdamasis vadovavimo
„Intako“ ansambliui patirtimi, aptarė keletą praktinių dalykų,
tinkančių labiau miesto ansambliams („Dainavimo mokymo
metodikos klausimu “). Tradiciškumas ir autentiškumas - netapačios, dažnai painiojamos sąvokos. Savojo stiliaus for
mavimą, perimant keletą tradicijų, tradiciją palaipsniui „įsa
vinant į autentiką“, galima palyginti su keleto kalbų moky
musi, kas nėra paprasta, bet įmanoma. Tobuliausias būdas
- turėti „mokytoją (-us)“ liaudies dainininką, paskui jau remtis įrašais ir galiausiai (esant stiliaus pagrindams) - na
tomis. Jei siekiama profesionalumo, repetuojant nereikėtų
dažnai kaitalioti repertuaro tradicijos; priimtiniausias spon
taniškas dainavimas, individualus balso ieškojimas, o repe
ticijos - tik „susibuvimui“, „susiderinimui“. Yra galybė balso
lavinimo būdų ir pratimų, kuria nebūtina žavėtis, bet šį tą
vertėtų pritaikyti (greitakalbės - dikcijos gerinimui ir pan.).
Pabaigoje kalbėta apie mokymosi laipsniškumo, vadovavi
mo metodikos ir kitas problemas.
Sumaniai, atrodo, paprastą empirinę medžiagą pateikė
„Mėguvos“ vadovė Zita BANIULAITYTĖ („Pajūrio žemai
čių dainavimo tradicija. Folkloro ansamblio „Mėguva“ patir
tis“). „Pasirokavusi klausimais apie dainavimą“ su savo an

sambliečiais, ji išdėstė jų pasamprotavimus įvairiomis te
momis: „aplink vedantįjį“ (viską reguliuojantį), „tūravojimą“
(„pribasavojimą“), dainavimą „verš baisa“ (aukštą vyrų dai
navimą) ir t.t. „Verš baisa - nedžiaugdavosi, jeigu kas tai
darydava“. Balsas - „gerklinis“ arba „lierinis“. „Jei daina
lierinė - tori švelne dainiouti, jei jumoristinė - pariežti ger
kliniu balsu“. Apie vibrato: „vibracijų nebova“, balsas ly
gus, „ėš pėlva gala šaukt“.
Palangos kraštas įdomus ir kitokiomis, ne žemaitiško
mis dainomis. Vokiškų nedainavo, kartais - latviškas. Ne
mažai būta klaipėdietiškų dainų, parsineštų iš Prūsų. Tos
vadinamos zingiavimais, traldais. Jos „lierinės - nepašauk
si“. Jas mokytis būdavo „cekauniau“ („savas - vis atrasi“).
Milda RIČKUTĖ („Telšiškių dainavimo tradicija. Folklo
ro ansamblio „Insula“ patirtis“), laikanti save gera chorve
de, teigė: nereikia manyti, jog folklorinis dainavimas - la
bai paprasta, „kad chorvedys gali būti ir folkloristu“. Pati
„Insulos“ vadovė, susidūrusi su muzikiniu folkloru, porą me
tų bijojo „parodyti savo balsą“, autentiškus įrašus studijavo
„kaip kiniečių raštą“. Ansamblio skambesys priklauso nuo
vedančiojo, nuo intensyvaus mokymosi iš įrašų.
Genovaitė RUTKŪNIENĖ („Dainavimo tradicija Kelmės
krašte ir jos perimamumas“), nuo 1981 m. su bendramin
čiais „šukuojanti“ Kelmės rajoną, palygino vietinių ir kitų
žemaičių dainavimo tradicijas. „Palangiškiai nutęsia, telšiš
kiai šiek tiek pakapoja, kelmiškiai - leidžia paskiemenuoti.“ Kitaip, negu Palangos apylinkėse, būdingas aukštas „tūravojimas“, be to, vedančiojo „prašaukti negalima“. Dar vie
nas kelmiškių savitumas: vedantysis įstoja likusiems (ypač
vyrams) jau „labai gražiai gaudžiant“. Išmokti gausti esą
sunkiausia. Ir apskritai, perimti vietinę tradiciją nelengva,
bent jau vedančioji privalo nuolatos klausytis įrašų. Užra
šyta pora užuominų apie paslaptingą „dzū“ tradiciją. Čia
„gaudžiama“ vedančiajam ilsintis, tarp posmų.
(vairiais aspektais aukštaitišką dainavimą apžvelgė Li
na KIRSNYTĖ („Aukštaičių dainavimo tradicija“), ypač de
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taliai išnagrinėjusi vedančiojo ir kitų balsų santykį. Užrašinėdami daugiabalses dainas, be abejo, turime stengtis su
rinkti bent dviejų trijų dainininkų grupę, kitaip daugiabalsumas gali būti rekonstruojamas klaidingai. Aukštaitijoje dai
nuojama aukštai ir palyginti garsiai, veda būtinai tik vienas
balsas, vienas dainininkas. (Šios tradicijos dažnai nesilai
koma dabartiniuose miesto ansambliuose.) Kiti balsai tik
pirmame posme, arba ir visuose, prisijungia ne iš karto.
Pranešėja priminė ypatybes, būdingas dalies aukštaičių tra
dicijai: vedančiojo balso „numetimą“ bei „turavojimo“ stip
rumą ir svarbą. Trečiasis balsas laikytinas tradiciniu, jeigu
balsai tuo atveju sudaro tonikos trigarsį. Aukštas burdoninis trečiasis balsas - matyt, bažnytinio giedojimo įtaka.
Nors ne taip gausiai, kaip dzūkų, dainavimas puošiamas,
tačiau visi papuošimai - tik viename iš balsų.
Diskusijų metu dalintasi mintimis apie „Kartenio tipo“ daugiabalsumo pėdsakus, individualų solinį aukštaitišką stilių,
galimas žemaitiškas įtakas bei apskritai didžiųjų miestų an
samblių problemas pasirenkant keleto regionų repertuarą.
Daiva STEPONAVIČIENĖ („Liaudies dainininko forma
vimosi aspektai ir liaudiško dainavimo autentiškumo pro
blemos“) akcentavo ne tiek tradicijos perėmimo dalykus,

kiek dabartinio miesto dainininko, kaip asmenybės, savikūrą. Ji pastebėjo, kad dabartinio solisto formavimosi pro
blema numenkinta, daugiau kalbama apie grupes. Ydin
gas esąs jau pats „liaudies dainų dainuotojo“ terminas. Kaž
kodėl labiau vertinami žemi, pasendinti moterų dainininkių
balsai. Pritarusi jau nuskambėjusioms seminaro metu min
tims apie mokymosi eigą (tiesioginis mokymasis - įrašai
- natos), D.Steponavičienė atkreipė dėmesį į vokalinės
technikos lavinimo svarbą miesto dainininkui, į būtinybę „trū
kumus kompensuoti darbu“. Taigi pagrindinės solisto for
mavimosi sąlygos turėtų būti tokios: noras dainuoti; gam
tos dovana - individualūs balso duomenys; „šaknys“ lokalinė stilistika; vokalinė technika, jei balso aparatas ne
pakankamai išsivystęs. Pranešėja pateikė savitą balso for
mavimo sampratą, kalbėjo apie savo vadovaujamo „Sedu
los“ ansamblio autentiško dainavimo problemas.
Tarsi baigiamasis seminaro akordas nuaidėjo Alvydo
ČEPULIO („Tradicijos perėmimas: prasmės matmuo ir dai
nininkas“) pranešimas, apeliavęs į esminius, giliuosius dai
navimo klodus. Yra veiklusis ir neveiklusis dainininko tipai,
kurių raiška visuomenėje nelygiavertė. Pirmasis - koncer
tuojantis, antrasis reiškiasi natūraliai, bendruose pasibuvi
muose. Tokio dainavimo giluminį modelį kuria „šventi pro
tėviai“ (atmenos, tapatybės jausmas); „šventos vietos“ (ku
riose pojūčiai stipresni) ir „šventas laikas“ (šventės, dar
bai).
Sutartinių entuziastai dar persikėlė į jaukią Muzikos aka
demijos ll-ųjų rūmų salę, kurioje Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ repetavo su savo sutartinininkių grupe bei komen
tavo mokymosi problemas. Prisijungė giedoti ir keletas klau
sytojų.
Pasidžiaugus „anšlagu“, kurį patyrė seminaras, stengia
masi parengti ir publikuoti jo medžiagą. Šis renginys - tik
pirmasis iš planuojamų seminarų ciklo. Artimiausiuose ma
noma daugiau dėmesio skirti praktiniams dalykams, dife
rencijuoti mokymo užsiėmimus, užpildyti kai kurias spra
gas (pavyzdžiui, suvalkietiškos tematikos trūkumą).
Parengė Rytis AMBRAZEVIČIUS

Tradicinė kultūra irvaikopasaulis
Kasmet lenkų fondas „Muzyka kresovv“ („Pakraščių mu
zika“) Liubline rengia tarptautines sesijas, skirtas folkloro
problemoms. Į jas susirenka folkloro tyrinėtojai iš Lenkijos
ir kaimyninių šalių - Baltarusijos, Ukrainos, Lietuvos, Rusi
jos ir kt.
Šių metų sausio 22-25 dienomis vyko aštuntoji sesija
„Tradicinė kultūra ir vaiko pasaulis.“ Buvo skaityti 26 pra
nešimai. Daugiausia - apie tradicinės kultūros švietimo ir
auklėjimo sistemas. Kituose pranešimuose svarstytos įvai
rios etnopedagogikos koncepcijos. Konferencijoje ypač iš
siskyrė Baltarusijos problemos, šios šalies situacija sudė
tinga ir paradoksali. Rusų kalbai tapus valstybine, jau grės
mingai iškyla, ypač miestuose, baltarusių kalbos išlikimo
problema. Minske vėl nebeliko nė vienos grynai baltarusiš
kos vidurinės mokyklos, nors kaimuose folkloristai užrašo
labai daug vertingo archaiško folkloro, išleista daug liau
dies kūrybos rinkinių. Dėmesio ir pagarbos vertas minskiečio Alesio Loskos triūsas. Jis konferencijoje supažindino
su savo rengiamais leidiniais „Belorusoznajstva“, daugiau
sia skirtais moksleiviams. Juose aprašomas baltarusių ka
lendorinis metų ciklas, papročiai, tradicijos. Alesis Loska
vadovauja centrui „Žaidimai, žaislai“, kuriame gaminami tra
diciniai žaislai, žaidimai mokykloms. Jis ruošiasi atidaryti ir
tradicinių žaislų muziejų.
Etnomuzikologe iš Minsko Galina Tavlaj pasakojo apie
tragiškos lemties muziko, etnomuzikologo Antono Hrynievičiaus (1877-1937) veiklą, kuri mažai žinoma ir baltaru
siams. Jis šio amžiaus pradžioje gyveno Vilniuje, dirbo bal
tarusių gimnazijoje, leido dainavimo vadovėlius, kuriuose
dainavimo mokoma labai sistemingai išdėstytais folkloro
(neharmonizuoto) pavyzdžiais. Tokio pobūdžio leidinių lie
tuviai dar ilgai neturėjo. Deja, dabar nedaug kas tuos su
kauptus baltarusių folkloro turtus naudoja vaikų lavinimui.
Kiti trys baltarusių pranešimai paliko liūdną įspūdį - juose
deklaratyviai atstovaujama savo institucijoms, kurių santy
kis su tradicine liaudies kultūra gana formalus.
Ukrainiečių iš Lvovo Hannos Horyn ir Oksanos Kis pra
nešimai supažindino su tradicinės ukrainiečių šeimos tėvų
vaidmeniu. Oksana Kis į motinos vaidmenį auklėjant vaiką
pažvelgė sunkios kasdienybės požiūriu. Ukrainietės moti
nos dažnai mušdavo, bausdavo vaikus, vaikų mirtys būda
vo suvokiamos natūraliai, kaip gimimai. Lvovietė Natalija
Šliachtovska nagrinėjo grupinius ukrainiečių vaikų žaidimus,
kuriuose įžvelgiama senųjų kartų patirtis, pasaulėžiūra, net
konkretūs istoriniai įvykiai.
Visose „Muzyka kresovv“ fondo Liubline rengiamose kon
ferencijose dalyvauja žymus etnomuzikologas iš Sankt Pe
terburgo veiklusis Igoris Macijevskis. Šį kartą jis nagrinėjo
Ukrainos huculų mokymosi groti pučiamaisiais instrumen
tais tradicijas. Tradiciškai instrumentai vaikams buvo duoda
mi atsižvelgiant į amžių. Trimetis pūsdavo molinuką su viena
skylute, o paauglys, imdamas molinukus su vis daugiau sky
lučių, jau sugebėdavo groti vingrias melodijas tais pučiamai
siais, kuriuos sunku pūsti. Igoris Macijevskis atkreipė dėme
sį į tai, kad tradicinėje kultūroje, skirtingai nei šiandien, labai
svarbus stichinis grojimo mokymosi metodas, kai vaikas pats
stengiasi muzikuoti pagal savo galimybes.

Žymus etnoinstrumentologas iš Bratislavos Ivanas Mačakas šios konferencijos pranešime „Kodėl vaikai mokosi
praeities. Orientacija į praeitį pedagoginiame procese“ filo
sofiškai svarstė kultūrologinę folkloro padėtį, kalbėjo apie
jo išsaugojimą ne kartotekoms, o praeities pažinimui.
Lvovo muzikos akademijos profesorius, etnomuzikolo
gas Bogdanas Lukaniukas išdėstė muzikinio folkloro mo
kymo koncepciją, taikytiną muzikos mokymo įstaigoms. Pra
dinėse klasėse muzikinio folkloro turi būti mokoma žodžiu,
ne iš knygų, vidurinėse klasėse - iš liaudies kūrybos rinki
nių, o aukštosiose muzikos mokyklose turi būti mokoma
ne folkloro, o folkloristikos, diskutuojant ir vertinant. Aukš
tesnėse muzikos mokyklose geriau pradėti mokyti ne nuo
archaiškų darbo dainų, kurių mieste užaugusi karta nesu
pranta, o nuo žinomų romansų. Manyčiau, kad toks būdas
- nuo žinomo prie nežinomo - galėtų būti lanksčiau taiko
mas ir lietuvių mokyklų vyresnėse klasėse.
Lietuvių pranešimuose daugiausia dėmesio buvo ski
riama folkloro panaudojimui šių dienų vaikų lavinimui. Jū
ratė Šemetaitė, tyrinėjanti vaikų folklorą, savo pranešime
„Žaidinimų funkcija lietuvių liaudies pedagogikoje“ nagri
nėjo, kaip vaiką ugdo šie smulkūs folkloro kūrinėliai. Jais
seniau buvo lavinama ne tik kalba, atmintis, dainavimas,
bet ir vaiko reakcija, fizinės galimybės. Toks vaikų folkloras
labai aktualus ir šiandien, ugdant mažųjų sugebėjimus, nes
niekas jo nepakeis. Dalia Vaicenavičienė apibūdino lietuvių
liaudies pasakų su dainuojamaisiais intarpais bruožus, kal
bėjo apie šių pasakų panaudojimo galimybes mažų vaikų
muzikiniam lavinimui. Rusų, baltarusių, ukrainiečių pasa
kos su dainuojamaisiais intarpais beveik netyrinėtos, jų la
bai mažai paskelbta. Taigi išties neįkainojamas yra J.Dovy
daičio, surinkusio tokias lietuvių pasakas ir paruošusio du
jų rinkinius, nuopelnas. Eirimas Velička, naujovėmis besi
domintiems mokytojams pažįstamas kaip muzikos vado
vėlių, kuriuose gausu liaudies muzikos, autorius, konferen
cijoje atskleidė ne tik pažintines, bet ir kūrybines folkloro
naudojimo mokant muzikos galimybes. Šiuolaikišką ir gilų
požiūrį į folklorą išdėstė Austėja Nakienė pranešime „Fol
kloras kaip pramoga“. Ji supažindino su spaudai rengiama
tautosakos rinktine pirmokams. Šiame leidinyje vengta ko
mentarų, o apie šventes, darbus, išdėstytus pagal metų ka
lendorių, sužinoma iš įvairių, išradingai parinktų folkloro pa
vyzdžių. Inija Trinkūnienė kalbėjo apie folklorizmą kaip apie
tautinės savimonės formą, pasitelkdama 1991 metais Lie
tuvoje atliktus lietuvių, lenkų, baltarusių, rusų abiturientų
sociologinės apklausos rezultatus.
Etnografė iš Krokuvos Ana Kovalska-Levicką supažin
dino su Lenkijoje gyvavusiomis piemenavimo tradicijomis,
kurių dalis buvo žinoma ir Lietuvoje. Gražina Dambrovska,
daugelio knygų apie lenkų liaudies šokius autorė, perskai
tė pranešimą apie tradicinius lenkų vaikų šokius. Lenkų fol
kloristai net nesvarsto galimų būdų naudoti senąjį folklorą
vaikų lavinimui. Lenkijoje kaimo kultūrą gožia labai stipri
miestietiškoji kultūra. Sena tradicinė daina ar instrumenti
nė muzika retai skamba net folkloru besidominčių lenkų
aplinkoje, tad jų naudojimas vaikų lavinimui, ypač muziki
niam, dar retesnis.
Kitos konferencijos tema - blogis tradicinėje ir naujau
siųjų laikų kultūroje.
Dalia VAICENAVIČIENĖ
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KITOS KULTŪROS

Stebuklingas elnias
Rita BENDES
Kitą vertus, vengrams elnias reiškė ir daugiau. Pats žo
Senovės vengrų mitologijoje bei Arpado dinastijos ka
ralių legendose svarbus elnio vaidmuo. Vilniaus universite dis szarvas (szarv= ragas, iranėnų kalbos skolinys) reiškia
to vasaros kursuose išgirdau dzūkų kalendorinę dainą, ku vien „raguotas“, tikro elnio pavadinimo mūsų protėviai ne
vartojo, nes elnias buvo laikomas šventuoju, totemu. Pa
rios tekstas mane nepaprastai nustebino:
našiai ir slavai slėpė meškos pavadinimą, vadindami ją medAtbėga elnias devyniaragis,
ved,
t.y. med-ėda. Vėliau šj žodį vengrai dėl panašios prie
Lėlio kalėda, kalėda.
žasties taip pat pasiskolino, šiaip mešką vadi
Ant vieno rago ugnelė dega,
name medve. Netikru pavadinimu buvo dar
Lėlio kalėda, kalėda.
vadinami vilkas (tarkas, t.y. uodeguotas)
Nemažai bendrumų pastebėjau
ir lapė (roką, anskčiau ruoz, t.y. ravasz,
tarp vengrų ir lietuvių papročių tobu
gudrioji). Totemas yra genties mitinis
lindamas! Etninės kultūros sekcijoje,
protėvis. Kad ši mintis reiškėsi tarp
bet niekada nebūčiau pagalvojusi,
vengrų, rodo XII a. Anonimo kronika
kad ir mūsų žiemos saulėgrįžos apei
Gesta Hungarorum, kuri aiškina ven
gų dainos paralelę surasiu Lietuvo
grų ir hunų kilmę taip:
je. Po Vengrijos krikšto buvo sten
Gyveno kartą garsus ir galingas
giamasi naikinti visas senovės mito
kunigaikštis vardu Nimrodas su žmo
logijos ir religijos liekanas arba bent
na Ene (šiuolaikinė forma ūno, t.y. el
perdirbti jas. Senovę asimiliuojant
nė), turėjo du sūnus dvynukus Hugalėjo išlikti ir ši derlingumo, vaisin
norą ir Madiarą. Kol suaugo, jie me
gumo būrimo daina, atliekama apei
džiojo kartu su tėvu, o vėliau, kai pa
nant kaimą. Paralelinis posmas, pa
žino visą Nimrodo kunigaikštystę,
žodžiui verčiamas, skamba taip:
pradėjo žvalgytis į gretimas žemes.
Čionai formuojasi
Vienąkart, kai broliai su šimto vyrų
Dubuo su elniu. Molis su švino glazūra.
Juodoji pieva,
Skersmuo 25,5 cm. Transilvanija (Rumunija).
palyda medžiojo stepėse, pamatė
Toje pievoje ganosi
Janos’o Lakos rinkinys.
ypač gražų elnią ir ėmė jj vytis. O
Stebuklingas elnias,
elnias čia išnykdavo iš akiračio, čia
Stebuklingas elnias,
vėl pasirodydavo, vis gundydamas
Tūkstantis ragų,
brolius, kad jį sektų. Hunoras ir MaAnt jų tūkstantis žvakių.
diaras vijosi jį nuo ryto iki vakaro,
Pačios užsidega,
bet vakare tarp pelkių ir nendrių el
Pačios užgęsta,
nias galutinai dingo. Tada broliai
Hoi regė ant jo,
apsižvalgė ir pamatė, kad saloje, j
Tai teleido
kurią nuklydo, pilna nuostabių miš
Galingasis Viešpats.
kų, upių ir pievų. Kai kitą dieną jie
išėjo pasižvalgyti po naują kraštą,
Algirdas Julius Greimas savo
rado dvi alanų kunigaikščio Dulo
knygoje „Tautos atminties beieš
dukras su šimto mergelių palyda.
kant“ aiškina, kad elnias - laiko
Kunigaikščiai ir jų kareiviai kėlė
bėgimo simbolis, reiškiantis ir pra
merginas į balnus ir vežė į nese
eitį —visus praėjusius metus, ir at
niai surastą salą netoli Meotiso (t.y.
eitį, o ugnis (žvakės) simbolizuo
Azovo jūros), kur Hunoro ir Madiaja saulę, šviesos sugrįžimą. Tai žiemos saulėgrįžos stebuklas. Ste
ro gentys labai išaugo. Hunai kilo
iš Hunoro, madiarai (t.y. vengrai)
buklą regime vengrų variante žvakės užsidega ir gęsta be žmo
iš Madiaro.
gaus pagalbos, o neaiškios reikš Medžiotojas su apsiaustu nusitaikęs šautuvu j elnią,
Elnias lydėjo ir arpadiečius, pir
mės žodžiai refrenuose Lėlio ka virš elnio - paukščiai. Piešinys ant druskinės šono, mosios karališkosios dinastijos
lėda ir Hoi regė verčia galvoti apie raižytas ragas. 5,5 cm. Rippl-Ronai muziejus,
narius. Aukščiau minėtos dainos
Kaposvar’as (Vengrija).
būrimą.
variantai yra susiję su Šventuoju

46

Atgal žvelgiantys elniai. Pūkinio antkloto užvalkalo kraštas.
Fragmentas. Kanapių pluošto audinys, raštai spausdinti
(retenybė Vengrijoje). Dės apylinkės, Transilvanija (Rumunija).
Budapest’o etnografinis muziejus.

Steponu, kuriam medžiojant elnias taria:
Neskubėk, neskubėk,
Karaliau, Šventasis Steponai,
Manęs žudyti.
Nes aš nesu tavo
Medžiotinas žvėris,
O tikriausiai esu
Viešpaties Dievo
Pasiuntinys.
Hoi regė slepiu,
Regė slepiu.
Ant mano kaktos
Saulė šviesi teka;
Ant mano šonų
Transilvanijos mėnulis,
Ant dešinio inksto
Blizga dangaus žvaigždės,
Hoi regė slepiu,
Regė slepiu.
Kitas elnias panašiai kalba Šventajam Vladislovui, kuris
po Modiorodo mūšio medžioja apylinkės miškuose. Vla
dislovo legenda kalba apie elnią, kuriam ant ragų dega žva
kės, kaip ir pirmame dainos variante. Jis sako karaliui esąs
Viešpaties angelas ir liepia pastatyti bažnyčią apsireiškimo
vietoje Nekaltosios Mergelės Marijos garbei, kad Dievas at
leistų už išlietą kraują. Vladislovas vėliau toje vietoje pasta
tė būsimojo Vaco miesto katedrą.
Įdomu, kad elnias lydėjo Arpado palikuonis ir į užsienį.
Kai Anglijos karalius Edvardas Išpažintojas numirė ir danai
užėmė jo karalystę, du jo sūnūs pabėgo į Europą ir galų
gale apsigyveno Šventojo Stepono dvare Vengrijoje. Ste
ponas už vieno iš princų išleido savo giminaitę (seserį, pus
seserę ar dukrą) ir juos apgyvendino netoli Pėčo miesto
Rėkavaro pilyje. Tenai gimė jų dukra Margarita. Kai Knutas,
danų karalius, mirė, Edvardo sūnūs grįžo j Angliją. Laikui
bėgant, Margarita suaugo ir ištekėjo už Škotijos karaliaus
Malkolmo, kuris ją vesdamas apsikrikštijo ir leido jai steigti
vienuolynus, ligonines ir mokyklas visoje Škotijoje. Dėl to ji
vėliau buvo paskelbta šventąja ir iki šiandien gerbiama Di
džiosios Britanijos katalikų ir anglikonų. Jų sūnus Dovy
das, medžiodamas Edinburgo apylinkėje, panašiai susiti

ko su stebuklingu kalbančiu elniu, tarp kurio ragų stovėjo
kryžius. Dėl to vėliau pastatytus škotų karalių rūmus ir pa
vadino Holyrood Castle, t.y. Šventojo Kryžiaus pilimi.
Taigi, elnias neatsitiktinai populiarus literatūroje ir me
ne. Katalikų bažnyčių freskose, Paveikslų kronikoje elnias
buvo vaizduojamas Šventojo Vladislovo legendos konteks
te, taip pat dėl Psalmės, dėl kurios elnias pasirodė vitra
žuose. Protestantų aplinkoje jį išpopuliarino Sends, XVII a.
išvertęs Psalmę, kurią iki šiandien gieda kalvinistai.
Kaip elnias trokšta vandens upelių,
Taip mano siela geidžia tavęs, Dieve.
Nuo šios 42—osios Psalmės prasidėjo elnio vaizdavi
mas kalvinistų bažnyčias puošiančiose medžio lentose, siu
vinėjimuose. Ši tradicija paskui plėtėsi liaudies mene: siu
vinėjimuose, liaudies keramikoje ir išliko iki mūsų dienų.
Kai praėjusio amžiaus pirmoje pusėje Romantizmo at
stovai stengėsi atkurti senovės vengrų tikėjimą ir tautinę
savimonę gaivino senovės didvyrių šlove, jie prisiminė ir
elnio motyvą. Aranio Daina apie stebuklingą elnią, sukurta
pagal Anonimo kroniką, yra privalomas mokinių skaitinys.
O mūsų amžiaus poeziją apie elnią praturtino kitas šal
tinis —rumunų tautosaka. Bartokas ir Kodalis, du šio am
žiaus mūsų įžymiausi kompozitoriai, surengė nemažai eks
pedicijų vengrų ir gretimų tautų tautosakai rinkti. Bartokas
surado archaišką kalėdinę dainą, kuri pasakoja apie senu
ką, turintį devynis sūnus. Vienąkart sūnūs išėję medžioti ir
per kažkokius burtus tapę elniais. Tėvas ėjęs ieškoti sūnų.
Prie tyro šaltinio radęs devynis elnius. Kai kėlęs lanką, kad
juos nušautų, vienas iš jų ėmė pasakoti, kad jie elniais pa
virtę jo sūnūs ir jeigu jis nori juos nušauti, jie privalo jj nužu
dyti. Tėvas ėmė maldauti, kad grįžtų namo, bet vyriausias,
jo mylimiausias sūnus atsakė:
Mes ragų niekad
Ties durim nelenksim,
Tik ties miško šakom,
Mūsų kojos niekad
Nevaikščios ant kelių,
Tik ant minkštų lapų,
Mūsų burnos niekad
Negers iš taurelės,
Tik iš tyro šaltinio.
Šie Bartoko į vengrų kalbą išversti žodžiai įkvėpė mūsų
dienų poetus Laslo Nadį ir Ferencą Juhasą, kurie savo po
ezijoje vartojo elniais pavirtusių sūnų motyvą.
Ir iš tikro tyras ir turtingas šaltinis - tautos atmintis.
OTHER CULTURES

Miraculous deer
Rita BENDES
According to Hungarian mythology and history a deer pos
sesses miraculous properties. Magyar, the son of the prince
Nimrod, running after a deer finds a beautiful country and there
begins the tribe of Magyars (i.e. Hungarian) states the cronicle
„Gesta Hungarorum“ . A deer accompanies the members of the
first royal dinasty of Arpad and their descedants. The motif of a
deer is very frequent in Hungarian songs. It is depicted in the
frescoes of churches according to the motives of St. Ladislavs’
legends, also in the wooden decoration and embroidery in Cal
vinist churches. This tradition was spread over to folk pottery
later on and it has prevailed up to the present.
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SKAITYMAI

1991 metais UNESCO kvietimu
visame pasaulyje buvo minimos Je
lenos Petrovnos Blavatskajos (H. P.
Blavatsky) 160-osios gimimo ir
100-osios mirties metinės. Tokiu bū
du buvo pripažintas milžiniškas Te
osofinės draugijos įkūrėjos įnašas į
pasaulinį kultūros lobyną ir jos įta
kos žymiausiems žmonijos mokslo, fi
losofijos, meno atstovams reikšmin
gumas. Teosofinės draugijos veikla
buvo plėtojama trimis pagrindinėmis
kryptimis: pirma, skleisti visuotinės
žmonijos vienybės idėją, įveikiant re
liginius, tautinius, rasinius priešišku
mus, vadovaujantis principu „Nėra
religijos aukščiau tiesos“; antra, ska
tinti ir plėsti lyginamuosius religijos,
filosofijos, mokslo ir jų sąveikos tyri
nėjimus, atskleidžiant gelminius uni
versalių mitologemų prasmenis bei išryškinant ezoterinę
pasaulinių religijų vienybę; ir trečia, praktiškai tirti ne
paaiškintus gamtos dėsnius ir slaptas žmogaus galias.
Šiems tikslams skirtas ir Blavatskajos magnum opus, “The

Secret Doctrine: the Synthesis of Science, Religion and Phi
losophy” (1888), kuriame, remdamasi didžiosiomis dva
sinėmis tradicijomis, pirmiausia vedantą, buddhizmu, ka
bala, neoplatonizmu, konfucionizmu, hermetine Europos
tradicija, bei naudodama to meto orientalistams nežino
mus sanskrito, Tibeto, kiniečių šaltinius, ji siekia rekonst
ruoti vieningą žmonijos kosmogonijos ir antropogenezės
modelį. Pristatydama savo darbą, ji sako: „Šio darbo tiks
las gali būti apibūdinamas taip: įrodyti, jog Gamta nėra
‘atsitiktinis atomų derinys’ ir parodyti žmogui tikrąją jo
vietą visatos schemoje, išgelbėti archaines tiesas, glūdin
čias visų religijų esmėje, nuo iškraipymų, tam tikru mas
tu atskleisti jų vienybę, iš kur jos atsirado; pagaliau pa
rodyti, kad slaptoji Gamtos pusė niekad dar nebuvo šiuo
laikinės civilizacijos mokslui pasiekiama.“ Taigi galima
drąsiai ją laikyti viena iš lyginamosios religijotyros ir komparatyvistinės filosofijos pirmtakių, nors tenka pripažin
ti, jog ji ne visada nuosekliai laikosi priimtų mokslinės
analizės ir argumentacijos principų. Tačiau verta prisi
minti, kad garsiųjų XIX amžiaus Vakarų orientalistų,
M.Mūllerio, H.Wilsono, M.Williamso ir kitų misionieriš
kos intencijos, sumišusios su scientistinės metodologijos
principais, kėlė nemažą tradicinių Rytų atstovi} ir ypač
ortodoksalių Indijos panditų bei brahmanų pasipriešini
mą. Jiems atstovaudama ir nuolat polemizuodama su žy
miais to meto mokslininkais bei mąstytojais, Č.Darvinu,
H.Spenceriu, E.Hartmanu ir kt., Blavatskaja stengėsi pa

48

teikti neprofanuotą, autentišką Rytų
religijų pasaulėvaizdį, išryškinti pozi
tyvistinės paradigmos ribotumus ir ak
centuoti metafizinį, sakralųjį religijų
matmenį. Kiek vėliau prie šių jos re
ligijotyros principų daugeliu atžvilgiu
priartėjo religijos fenomenologijos
kryptis, atsiradusi XX amžiaus pra
džioje irgi kaip reakcija į pozityvisti
nį religijų traktavimą, kurios atsto
vai, R.Otto, van der Liovas, M.Eliade, religiją suvokė kaip transcenden
tinės šventumos simbolinę atsklaidą.
Susiedama racionalumą su iraciona
lumu, dieviškąjį pasaulį su žemiškuo
ju, Blavatskaja teigė: „Ezoterinė filo
sofija sutaiko visas religijas, nuimdama nuo kiekvienos iš jų išorinį žmo
gišką apvalkalą, parodo kiekvienos ta
patumą su kitomis religijomis. Ezo
terinė filosofija niekados neatmetė ‘Dievo gamtoje’ , tai
pogi ir Dievybės, kaip absoliučios ir abstrakčios Esybės.
Ji tiktai atsisako pripažinti vadinamųjų monoteistinių re
ligijų dievus, sukurtus žmogaus pagal jo paties atvaizdą ir
panašumą, kurie yra šventvagiška ir liūdna Amžino Ne
pažįstamojo karikatūra“.
Blavatskajos veikla sukėlė milžinišką rezonansą visa
me pasaulyje, Teosofinė draugija buvo vienas iš pagrindi
nių hinduizmo ir buddhizmo atgimimo katalizatorių ir
ruošė dirvą kultūriniam Rytų ir Vakarų susitikimui. Ko
gero joks kitas sąjūdis nenuveikė daugiau už Teosofinę
draugiją populiarinant Vakamose Rytų religines ir filo
sofines idėjas. Šios idėjos neaplenkė ir prieškario Lietu
vos, Kauno Vytauto Didžiojo universitete veikė teosofų
būrelis, jos darbus populiarino Rericho draugija. Bene
didžiausią pėdsaką teosofinės nuostatos paliko Vydūno
filosofijai, kuris jas derino su tautinės savimonės ir dori
nio ugdymo siekiais. Jos įtaka juntama M.K.Čiurlionio,
V.Mickevičiaus-Krėvės, J.Baltrušaičio kūryboje.
Skaitytojams siūlomas „Slaptosios doktrinos“ įvadas,
kuriame autorė, naudodama indiškųjų filosofinių mokyk
lų, vedantos, sankhjos, buddhizmo žodyną, rekonstruoja
universalius kertinius būties principus bei jų sklaidą, su
darančius, pasak jos, kiekvienos tikros dvasinės tradici
jos esmę, kuriuos autorė ir vadina okultizmu, ezoterizmu
ar, tiesiog, slaptąja doktrina, skaitytoją kviesdama visa
tai, blogiausiu atveju, vertinti kaip stebuklingą pasaką ar
ba papildomą mokslinę hipotezę. Tekstas verstas iš pir
mojo leidinio (1888) faksimilės (Pasadena, California,
1977. - R 1-24).

Audrius BEINORTUS

SLAPTOJI DOKTRINA
Jelena BLAVATSKAJA

Buddha tarė:
Mes neprivalome kažkuo tikėti vien dėl to, kad taip buvo pasakyta, neprivalome tikėti tradicijomis tik
todėl, kad jos perduodamos iš senovės, tikėti gandais, išminčių raštais tik todėl, kad juos išminčiai rašė,
neprivalome tikėti fantazijomis, kurias laikome deivių įkvėptomis (t.y. manome esant dvasine pagava), nei
dėl atsitiktinių prielaidų padarytomis išvadomis, nei mums atrodančia analogijos būtinybe, neprivalome
tikėti vien tik mūsų mokytojų ir vadovų autoritetu. Tačiau mes privalome patikėti tada, kai mūsų protas ir
sąmonė patvirtina raštus, doktriną arpažiūrą. „Todėl, - sako jis užbaigdamas, - aš mokiau jus netikėti vien
tik todėl, kad išgirdote, tačiau reikia patikėti, kai jūsų sąmonė tai patvirtina, ir tada reikia deramai bei
garbingai veikti. “
Secret Doctrine . - Till. - P. 40

ĮVADAS
PRIEŠISTORINIO ŠALTINIO PUSLAPIAI
Archaiškas manuskriptas - palmės lapų kolekcija,
ypatingu, mokslui nežinomu būdu paverstų atspariais
vandeniui, ugniai, orui - guli priešais akis rašančiosios
šias eilutes. Pirmajame puslapyje pavaizduotas švarus
baltas Diskas juodame fone. Antrajame puslapyje tas pats Diskas, tik su Tašku viduryje. Pirmasis, kaip
žinoma tyrinėjančiam slaptąjį mokslą, vaizduoja Kos
mosą Amžinatvėje prieš dar snūduriuojančios Ener
gijos, Visatos emanacijos paskesnėse sistemose, nau
ją prabudimą. Taškas lig šiolei nesuterštame apskriti
me - Erdvė ir Amžinatvė Pralajos (1) metu - žymi di
ferenciacijos pradžią. Šis Taškas Pasaulio Kiaušinyje
yra Užuomazga, kuri išsiskleis į Visatą, VISYBĘ (The
ALL), į beribį, periodišką Kosmosą. Ši Užuomazga pe
riodiškai ir pakaitomis pasireiškia čia užslėpta, čia
veiksminga. Vienatinis apskritimas yra Dieviškoji Vie
nybė, iš kurios visa kyla ir į kurią visa sugrįžta; jo kraš
tinė - žmogiško, riboto proto požiūriu priverstinai są
lyginis simbolis, nurodo abstrakčią, amžinai nepažinią
ESATĮ (The Presence), o jo plokštuma - Visuotinę Sie
lą, nors abu jie yra viena. Tuo, jog Apskritimo plotas
yra baltas, o visa aplinkinė plokštuma - juoda, nuro
doma, kad ji, kad ir kokia neįžvelgiama, slaptinga bū
tų, tėra vienintelė prieinama žmogiškajam pažinimui.
Šioje plotmėje prasideda Manvantaros raiška, nes šioje
SIELOJE Pralajos metu snūduriuoja Dieviškoji Min
tis (I), kurioje glūdi kiekvienas busimosios Kosmogo
nijos ir Teogonijos (5) planas.

Tai-VIENATINE GYVASTIS (The One Life) (6),
amžina, neregima, taip pat visur esanti, be pradžios ir
be pabaigos, tačiau periodiška savo reguliariomis ap
raiškomis, tarp kurių viešpatauja Ne-Būties slėpinio
tamsa. Tai - Užsąmonė, taip pat Absoliuti Sąmonė,
nepasiekiama vienatinė savy esanti Tikruma (the one
self-existing reality) (7), iš tiesų „Chaosas jausmams,
Kosmosas - protui”. Jos vienintelis absoliutus požy
mis - nepaliaujantis, amžinas Judėjimas ezoterinėje
kalboje vadinamas „Didžiąja Kvėptim“ (II) ir yra am
žinas visatos judėjimas beribės, visad esančios ERD
VĖS prasme. Tai, kas nejuda, negali būti Dieviška. Ta
čiau faktiškai Visuotinėje Sieloje nėra nieko, kas ab
soliučiai nejudėtų (8).
Beveik prieš penketą šimtmečių iki Kristaus gimi
mo Leukipas, Demokrito mokytojas, tvirtino, kad Erd
vė amžinai pripildyta atomų, sužadinamų nuolatinio
judėjimo, kuris po tam tikro laiko jiems suteikia suka
mąjį judesį ir dėl abipusio susidūrimo sukelia šaluti
nius vyksmus. To paties mokė ir Epikūras bei Lukreci
jus, šalutinį atomų judėjimą papildydami bendrumo
idėja, t.y. - okultiniu mokslu (9).
Nuo žmogiško paveldo pradžios, nuo pat pirmo
jo statytojų pasirodymo žmogaus gyvenamoje plane
toje neatsiskleidusi Dievybė buvo pripažįstama ir nag
rinėjama tiktai jos filosofiniu - Visuotinio judėjimo,
kūrybinio Gamtos Kvėpavimo ir virpėjimo aspektu.
Okultizmas Vienatinę Ėsamybę (the One Existence)
sumuoja taip: „Dievybė yra slapta, gyva (ar judanti)
UGNIS, ir amžini šios neregimos Esaties liudininkai
- Šviesa, Šiluma ir Drėgmė“. Ši trejybė talpina savy
viską ir yra visų Gamtos fenomenų priežastis (III).
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Intra-kosminis judėjimas yra amžinas ir nepaliaujan
tis; kosminis judėjimas (regimasis arba tai, kas paži
nu) - ribotas ir periodiškas. Kaip amžina atsietybė
jis yra VISAD ESĄS (The Ever Present); kaip ap
raiška jis - baigtinis tiek praeityje, tiek ateityje, nors
yra nuolatinių pertvarką Alfa ir Omega. Kosmas NOUMENAS (14) - neturi jokio ryšio su fenomena
laus Pasaulio priežastiniais santykiais. Tiktai apie intra-kosminę Sielą, idealųjį Kosmą nekintančioje Die
viškoje Mintyje tegalime pasakyti: „Neturėjo pradžios
ir neturės pabaigos“. O dėl jo kūno ir kosminės są
rangos, nors ir negalime teigti, kad jis turėjo pirmąją
ar kada nors turės paskutiniąją sanklodą, vis tik kiek
vienoje naujoje Manvantaroje jos sąrangą galima ver
tinti kaip savotiškai pirmą ir paskutinę, nes ji sklei
džiasi kaskart vis aukštesniu lygmeniu.
Prieš keletą metų buvo išdėstyta, kad:
„Ezoterinės doktrinos, tokios kaip buddhizmas,
brahmanizmas ir kabala (15), moko, kad vieninga, be
ribė ir nepažini Esatis egzistuoja amžinai, aktyviai ar
pasyviai pasireikšdama reguliariu ir darniu nuoseklu
mu. Poetinėje Manu (16) frazeologijoje šie būviai vadi
nami Brahmos Dienomis ir Naktimis. Brahma - budįs
ar miegąs. Svabhavikas (17), seniausios buddhizmo mo
kyklos (tebeegzistuojančios Nepale) filosofai apmąsto
tiktai veikminę šios Esaties, jų vadinamos Svabhavata,
būklę ir mano, jog beprasmiška svarstyti abstrakčią ir
nepažinią Galią jos pasyvumo metu. Iš čia ir ateistų var
das, duotas jiems krikščionių teologų ir šiuolaikinių
mokslininkų, nepajėgiančių suvokti visos jų filosofijos
loginės gelmės. Pirmieji nepripažįsta jokio Dievo, tik
antraeilių dievybių, sukūrusių regimąją visatą, įasme
nintas jėgas, kurios jiems tampa antropomorfiniu žai
bus ir griausmus mėtančiu krikščionių vyriško prado
Dievu - Jehovah. O racionalusis mokslas sveikina buddhistus ir svabhavikus kaip archaiškųjų laikų pozityvis
tus. Vienašališkai žvelgiant į pastarųjų filosofiją, mūsų
materialistai gali pasirodyti esą teisūs. Buddhistai tei
gia, kad nėra Kūrėjo, tik begalinė kūrybinių jėgų visu
ma, vieningai formuojanti amžinąją Substanciją, kurios
esmė yra nenusakoma ir todėl negali būti tikro filosofo
spekuliacijų objektas. Sokratas nuolat atsisakydavo
svarstyti visuotinės Būties (Being) slėpinio problemas,
tačiau niekam, išskyrus trokštančius jo žūties, niekados
nekildavo mintis apkaltinti jį ateizmu.
Slaptoji Doktrina teigia, jog veikliojo periodo pra
džioje, paklūstant amžinam ir nekintančiam dėsniui,
vyksta šios Dieviškos Esmės (Divine Essence) sklaida
iš išorės į vidų ir iš vidaus į išorę; ir fenomenalusis re
gimasis pasaulis yra galutinis ilgos nuosekliai pažadintų
kosminių jėgų grandinės rezultatas. Taip pat atėjus grį
žimo į pasyvią būklę metui, Dieviškoji Esmė susitrau
kia, o ankstesnė kūrinija palaipsniui ir nuosekliai iš
tirpsta. Regimasis pasaulis išnyksta, jo medžiaga išsi
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skaido, ir vieninga Tamsa vėlei vieniša dunkso „Gel
mės“ akivaizdoje. Naudodami Slaptųjų Knygų meta
forą, dar aiškiau perteikiančią šią mintį, sakytume: Ne
pažinios Esaties iškvėpimas kildina pasaulį, o įkvėpi
mas verčia jį išnykti. Šis procesas vyksta amžinai, ir
mūsų Visata „tėra grandis begalinėje, nei pradžios, nei
pabaigos neturinčioje grandinėje“ (IV).
Ši ištrauka kiek įmanoma plačiau bus paaiškinta šia
me darbe. Nors savo forma orientalistui ji nepateikia
nieko nauja, tačiau ezoterinis jos aiškinimas gali at
skleisti nemaža to, kas Vakarų tyrinėtojams lig šiol vi
sai nežinoma.
Pirmoji simbolinė figūra yra paprastas diskas Q ,
antroji šiame archaiškame simbolyje - O , diskas su
tašku viduje, žymi pirmąją periodinių amžinosios Gam
tos apraiškų, belytės ir beribės “Aditi TAME” (19) di
ferenciaciją (Rigveda); taškas viduje - potencialiąją
Erdvę absoliučioje Erdvėje. Trečioje stadijoje taškas
virsta diametru 0 , tuo simbolizuodamas dieviškąją
skaisčią Motiną Gamtą, jos visaapimančią, absoliučią
Neaprėžtybę. Kai horizontalusis diametras perkerta
mas vertikaliuoju 0 , jis tampa pasaulio kryžiumi.
Žmonija pasiekė Trečiąją Pagrindinę Rasę (20), - tai
žmogiškosios gyvatos kilsmo ženklas. Kai apskritimas
išnyksta palikdamas tik kryžių + , tai reiškia, jog įvyko
žmogaus nuopuolis į materiją ir prasidėjo Ketvirtoji
Rasė. Kryžius apskritimo viduje yra grynojo panteiz
mo simbolis; išnykus apskritimui, kryžius tampa fali
nis. Tą pačią reikšmę, be kitų, jis turėjo ir kaip - TAU,
įrašytas į apskritimą 0 , arba Toro kūjis, vadinamasis
Džaina kryžius, arba Svastika apskritime 0 .
Trečiasis simbolis - apskritimas, padalintas horizon
taliu diametru pusiau, žymi pirmąją kūrybinės, dar pa
syvios, t.y. moteriškos Gamtos apraišką. Pirmoji mig
lota žmogaus savivoka yra susijusi su moteriškuoju pra
du, nes žmogus pažįsta savo motiną geriau nei tėvą,
todėl moteriškosios dievybės buvo šventesnės už vy
riškąsias. Tad Gamta moteriška, ligi tam tikro laipsnio
objektyvi ir apčiuopiama, o ją apvaisinantis Dvasios
Principas yra užslėptas. Nuleidę nuo horizantalės ap
skritime statmenį, gausime T, TAU - seniausią raidės
formą. Tai buvo Trečiosios Rasės, jos simbolinio Nuo
puolio simboliškas žymuo, t.y. kai natūralios evoliuci
jos keliu lytis atsiskyrė ir figūra tapo © - dvigubu žy
meniu, reiškiančiu, jog belytė gyvybė pasikeitė ar atsi
skyrė. Mūsų Penktosios Rasės porasėse šis pirmųjų ra
sių simbolikos ženklas virto Sacr\ arba Hebrajų Nat
rak (V); vėliau jis tapo egiptiečių gyvenimo emblema
■f", dar vėliau - Veneros ženklu Po to pasirodė Svas
tika (Toro kūjis, ar dabarties „Hermetinis Kryžius“),
visai atskirta nuo jos apskritimo ir tapusi grynai fali
niu simboliu.

Ezoterinis Kali jugos (21) simbolis yra apversta pen
kiakampė žvaigždė
su nukreiptais viršun dviem
smaigaliais, - tai žmogiškojo burtininkavimo ženklas;
šitokią jo padėtį kiekvienas okultistas vadina „kairės
rankos ženklu“ ir naudoja apeiginėje magijoje (VI).
Manau, kad perskaičius šį darbą žymiai pakis vy
raujanti nūdienos visuomenėje klaidinga panteizmo
samprata. Klaidinga ir neteisinga laikyti buddhistus ir
advaita-okultistus (25) ateistais.
Jeigu ir ne visi jie filosofai, tai, vienaip ar kitaip,
visi jie logikai, ir jų nepritarimai ar įrodymai grindžia
mi tiksliu mąstymu. Iš tiesų, jei indų Parabrahmaną
galima suvokti kaip tautose egzistuojantį slaptų ir be
vardžių dievybių atstovą, tai šis absoliutus Principas
gali būti vertinamas kaip provaizdis, iš kurio buvo pa
siskolinti visi kiti. Ir tąja prasme Parabrahmanas nėra
Dievas, nes Jis ne dievas (26). „Jis yra TAI, kas yra
aukščiausia ir nėra aukščiausia (Paravara)“, - aiškina
Mandūkya Upanišada 2.28 (27). Jis yra aukščiausia
kaip Priežastis, bet nėra aukščiausia kaip pasekmė. Pa
rabrahmanas - tiesiog nepakartojama Tikruma, visa
apimantis Kosmas ar beribė Kosminė Erdvė, be abe
jo, giliausia dvasine prasme. Brahmanas (neapreikš
tas) yra nekintamybė, švarus, laisvas, nesunaikinamas
aukščiausias pagrindas, Vienatinė tikroji Esamybė (Paramarthika) ir absoliuti Čit bei Čaitanya (Aumuo (28)
ir Sąmonė), todėl negali būti suvokiančiuoju, nes „Tai
negali turėti suvokimo objekto“. Ar galime liepsną va
dinti Ugnies Esme? Ši Esmė yra „Visatos GYVASTIS
bei ŠVIESA, o regimoji ugnis ir liepsna tėra naikini
mas, mirtis ir blogis“. „Ugnis ir liepsna naikina arhato
(29) kūną, jų esmė paverčia jį nemirtingu“. (Bodhimur, II). „Absoliučios Dvasios suvokimas tarsi Saulės
spindesys ar ugnies kaitra yra ne kas kita, o pati abso
liuti Esmė“, - sako Šankaračarya. Tai „Ugnies Dva
sia“, tačiau ne pati ugnis; todėl „pastarosios savybės,
kaitra ir liepsna nėra Dvasios savybės, o vien to, kam
ši Dvasia yra užsąmoninė priežastis“. Ar šios mintys
nėra rozenkreicerių (30) vėlesnės filosofijos leitmoty
vas? Trumpai tariant, Parabrahmanas yra kolektyvinė
Kosmo Beribiškumo ir Amžinumo visuma, TAI ir ŠI
TAI, kuriems nepriskirtinos skiriamosios savybės
(VII). „Pradžioje ŠITAI tebuvo pats savimi“ (Aitareya
Upanišada), ir didysis Šankaračarya aiškina, jog ŠITAI
žymi Visatą (Jagat). Žodis „pradžioje“ reiškia - prieš
fenomenalios Visatos naują kilsmą.
Todėl panteistai, kartodami Upanišadas, kaip ir
„Slaptoji Doktrina“ tvirtinančias, jog ŠITAI negali kur
ti, neatmeta Kūrėjo ar, tiksliau, kolektyvinės kūrėjų vi
sumos, jie tiesiog atsisako, ir tai labai logiška, priskirti
kūrimą, o ypač baigtinį veiksmą - tvėrimą - Beribiam
Principui (31). Jų požiūriu, Parabrahmanas yra pasy
vus ir, būdamas absoliuti priežastis, yra besąlyginė Muk

ta (32). Atmetama tik ribota Jo visažinystė ir visagaly
bė, nes tai savybės, atspindinčios žmogišką supratimą;
todėl Parabrahmanas, būdamas Aukščiausioji VISY
BĖ (Supreme All), neregima Gamtos Dvasia ir Siela,
naikinantis ir amžinas, negali turėti požymių. Absoliu
tumas natūraliai atmeta bet kokias mintis apie baigti
numą ir susijusio su juo sąlygotumo galimybę. Kai vedantistai tvirtina, kad šios savybės priklauso tiesiog jo
emanacijoms ir vadina tai - Išvara (33) plius Maya, ir
Avidya (greičiau agnosticizmas ir nevyda (neišmany
mas) nei tamsumas), sunku įžvelgti ateizmo požymius
jų koncepcijoje (VIII). Jei tariamai Bekraštėje Visato
je negali būti nei dvi Beribės, nei du Absoliutai, tai vargu
ar šią Savyglūdinčiąją - esamybę galima laikyti asme
niškai kuriančiąją. Ribotų būtybių jausmams ir supra
timui TAI yra Ne-Būtis, nes yra VIENATINIS BŪSMAS (The One Be-ness) (35); šioje VISYBĖJE slypi
jai būdinga amžinoji emanacija arba jai charakterin
gas spinduliavimas, kuris, periodiškai tapdamas Brah
ma (Dvilyte Galia), išsiskleidžia apsireiškusiąja Visa
ta. „Narayana, plaukdamas virš (abstrakčių) Erdvės
Vandenų“, virsta jo paties plukdomais konkrečios sub
stancijos Vandenimis, tampa apsireiškusiuoju ŽO
DŽIU ar Logu.
Brahmanai ortodoksai, kurie labiausiai sukyla prieš
panteistus ir advaitistus, vadindami juos ateistais, yra
priversti (jei Manu turi kokią nors valdžią šiuo klausi
mu) sutikti, kad Brahma Sutvėrėjas miršta, praėjus jo
Amžiaus periodui - 100-ui dieviškųjų metų, ciklui, iš
reiškiamam penkiolikos skaitmenų eile pagal mūsų lai
ko atskaitą (36). Tačiau nė vienas jų filosofas neverti
na šios „mirties“ kitaip, o tiktai kaip laikiną išnykimą
iš apreikštybės arba kaip laikiną Rimtį.
Todėl okultistai ir sutaria su Advaita-Vedantos mąs
tytojais dėl aukščiau išdėstytos pozicijos. Jie filosofiš
kai parodo, jog neįmanoma pritarti idėjai apie abso
liučią VISYBĘ, kuriančią ir netgi tveriančią Aukso
Kiaušinį, į kurį ji tarsi įžengia, kad taptų Brahma Tvė
rėju, vėliau išsiplėtojančiu dievais ir visa regimąja Vi
sata. Jie teigia, jog Absoliuti Vienybė negali pereiti į
Begalybę, nes Begalybė suponuoja beribį „kažko“ iš
siplėtimą ir to „kažko“ tęstinumą. Nes Vienatinė Vi
sybė yra kaip Erdvė, - tiktai mentalinė ir fizinė jos at
stovybė šioje žemėje ar mūsų buvimo plotmėje, - ir
negali būti nei pažinimo objektas, nei subjektas. Jei
būtų įmanoma tarti, kad Amžinoji Beribė Visybė, Vi
sur Esanti Vienybė dėl periodinių manifestacijų vietoj
Būties Amžinatvėje gali pavirsti daugialype Visata ar
sudėtine asmenybe, tai ši Vienybė baigtųsi. Locko (37)
mintis, jog „grynoji Erdvė nepajėgi nei priešintis, nei
judėti“ - neteisinga. Erdvė nėra nei beribė tuštmė, nei
sąlygota pilnatvė, o talpina savy jas abi. Būdama abso
liučios atsietybės plotmėje amžinai nepažini Dievybė,
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tuščia tik ribotiems, iliuzinio suvokimo lygmens pro
tams (IX), arba Plenumas, absoliuti visa ko - apsireiškusio ir neapsireiškusio - talpykla, ji - ABSOLIUTI
VISYBĖ. Nesiskiria Kristaus apaštalų tvirtinimas: „Ja
me mes gyvename, judame ir esame“ (38) nuo indų
rišių tvirtinimo: „Visata gyvena, kyla ir grįžta į Brah
maną“, nes Brahmanas (nekatr. gim.), neapsireiškęsis, yra ši Visata in abscondito (39), o Brahma, apsireiškęsis, yra simbolinėse ortodoksų dogmose dvily
čiu tapęs Logas (X). Taigi inicijuoto apaštalo ir rišio
Dievas yra tiek Regima, tiek Neregima Erdvė. Ezote
rinė simbolika Erdvę vadina „Septyndange Amžinąja
Motina-Tėvu”, nes tarp jos diferencijuoto ir nedife
rencijuoto paviršių yra septyni sluoksniai.
„Kas yra tai, kas buvo, yra ir bus, visiškai nepri
klausomai nuo Visatos esimo ar neesimo, nuo dievų
esimo ar neesimo?“ - klausia ezoterinis Senzaro Ka
tekizmas.
Atsakas: „Erdvė“.
Atmetamas ne Vienatinis Nepažinus, amžinai Gam
toje esąs Dievas ar Gamta in abscondito, o tik žmogiš
kosios dogmos Dievas ir jo sužmogintas Žodis. Žmo
gus iš beribės puikybės, įgimto išdidumo ir tuštybės nu
lipdė jį šventvagiška ranka iš medžiagos, kurią rado
savo paties ribotose smegenyse ir įbruko žmonijai kaip
tiesioginį apreiškimą iš vienatinės neatskleistosios
ERDVĖS (XI).
Okultistas patiria apreiškimą kaip sklindantį iš die
viškųjų, tačiau vis tiek baigtinių būtybių, apreikštųjų
gyvybių ir niekad - iš Neapsireiškusios VIENATINES
GYVASTIES; iš būtybių, vadinamų pirmapradžiu žmo
gum, Dhyani-buddhomis, Dhyan-Cohanais, indų Rišiais - Pradžapačiais, žydų Elohimais ar Dievo sūnu
mis, iš visų tautų Planetinių Dvasių, žmonėms tapusių
Dievais (41). Šitaip okultistas suvokia Adi-Šakti (42)
- kaip tiesioginę Mulaprakriti, amžinojo TAI esmės
sklaidą ir kaip moteriškąjį Kūrybinės Priežasties, Brah
mos aspektą, jos Visuotinės Sielos akašinį pavidalą tai ir Maya, ir žmogiškosios Mayos priežastis. Tačiau
ši įžvalga nekliudo jam tikėti Adi-Šakti egzistavimu vi
su jos apsireiškimo metu (t.y. vieną Manvantarą); ir
ieškoti galimybių, kaip akašą (XII) - Mulaprakriti spin
duliavimą - pritaikius praktiniams tikslams, nes ši Pa
saulio Siela yra susijusi su visais mokslui žinomais ir
nežinomais fenomenais.
Seniausios pasaulio religijos - egzoteriniu požiū
riu, nes ezoterinis pamatas ar pagrindas yra vienas tai indų, iranėnų (mazdaizmas) ir egiptiečių. Toliau se
ka chaldėjų religija, kuri yra tarsi nūdienos pasaulio
užmirštų senųjų religijų atspindys, išskyrus jos pėdsa
kus sudarkytame Sabeanizme (44), apie ką liudija da
bartinė archeologija. Po to, praleidus keletą religijų,
apie kurias bus užsiminta vėliau, - žydų, ezoteriškai
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tęsiant Babilono Magijos liniją - Kabala ir egzoteriškai kaip alegorinių legendų rinkinys - Pradžios Knyga
bei Penkiaknygė (Pentateuch). Zoharo (45) šviesoje
perskaitytos pirmos keturios Pradžios knygos dalys yra
didžiai filosofiški Pasaulinės Kosmogonijos puslapio
fragmentai. Su palikta simboline maskuote tai vaikiš
ka pasaka, rėžiantis dyglys mokslo ir logikos akims,
akivaizdi karmos pasekmė. Jos pavertimas krikščiony
bės įvadu buvo žiaurus rabinų, žinojusių savos Penkiaknygės prasmę, kerštas. Tai buvo tylus protestas prieš
jų apiplėšimą, ir dabar žydai, be abejo, yra pranašesni
už savo tradicinius persekiotojus. Aukščiau išvardin
tos egzoterinės tikybos vėliau bus paaiškintos pagal Vi
suotinę Doktriną.
Okultinį katekizmą sudaro tokie klausimai ir atsa
kymai:
„Kas yra tai, kas amžinai yra?“ - „Erdvė, amžina
sis Anupadaka (Bepriežastybė)“. „Kas yra tai, kas am
žinai buvojo?“ - „Pagrindo Užuomazga“. „Kas yra tai,
kas nuolat kyla ir slūgsta?“ - „Didysis Kvėpavimas“.
„Tai esti trys Amžinieji?“ - „Ne, Trys yra Viena. Tai,
kas visados yra - Vienis, tai, kas nuolatos buvojo - Vienis, tai, kas amžinai būva ir tampa, taip pat Vienis, ir
tai - Erdvė“.
„Paaiškink, o Lanu (mokiny)“. - „Vienis - vienti
sas Apskritimas be kraštinės, nes jis visur ir niekur.
Vienis - beribė Apskritimo plotmė, apreiškianti dia
metrą tik manvantariniais periodais. Vienis - nedalo
mas Taškas, niekur neapčiuopiamas ir visur aptinka
mas šių periodų metu. Jis - Vertikalė ir Horizontalė,
Tėvas ir Motina, Tėvo viršūnė ir pagrindas, dvi Moti
nos kraštybės (extremities), iš tikrųjų niekur nieko ne
siekiančios, nes Vienis - tai žiedas ir žiedai, esantys
šiame žiede. Šviesa Tamsoje ir Tamsa Šviesoje: Kvė
pavimas, kuris amžinas. Jis eina iš išorės į vidų, kai jis
visur, ir iš vidaus į išorę, kai jis niekur, - (t.y. Maya
(XIII), vienas iš Centrų (XIV). Jis išsiplečia ir susi
traukia (įkvėpimas ir iškvėpimas). Kai jis išsiplečia,
Motina išsklaido ir išbarsto, o kai jis susitraukia, Mo
tina įtraukia ir surenka. Tai sukelia Evoliucijos ir Susi
skaidymo, Manvantaros ir Pralajos periodus. Užuo
mazga - neregima ir ugninga; Pagrindas (apskritimo
plokštuma) yra vėsus, tačiau Evoliucijos ir Manvanta
ros metu jo apvalkalas šaltas ir spindintis. Karštas Kvė
pavimas - tai Tėvas, naikinantis palikuonis, susidedan
čius iš daugialypio Elemento (heterogeninius - įvai
riarūšius), ir paliekantis vienalypius (homogeninius vienarūšius). Šaltas Kvėpavimas - tai Motina, kuri už
mezga, formuoja, gimdo ir vėl priima juos atgalios į
savo įsčias, kad perkurtų juos naujai Aušrai (Brahmos
Dienai arba Manvantarai)... “
Norint, kad skaitytojai lengviau suprastų, verta nu
rodyti, jog okultinis mokslas pripažįsta septynis kos

minius elementus - keturi visiškai fiziniai, o penktasis ma, esanti pirm visų Būties apraiškų ir būvių. Ši Beri
(Eteris) - pusiau materialus, kuris taps regimas ore bė ir Amžinoji Priežastis, šiuolaikinės Europos filoso
mūsų ketvirtojo rato pabaigoje ir viešpataus virš kitų fijos miglotai įvardinta kaip „Užsąmoninė (Uncons
penktojo rato metu. Likę du kol kas yra absoliučiai už cious) ir Nepažini“, yra Bepamatis Pamatas viso, kas
žmogiškojo suvokimo ribų. Vis tiek užuominos apie buvo, esti ir kada nors bus. Ji, žinoma, be požymių ir
juos pasireikš šeštoje ir septintoje šio rato rasėse, o jie esmiškai neturi jokio ryšio su pasireiškusiąja baigtine
patys taps žinomi šeštame ir septintame rate (XV). Šie Esatim. Tai veikiau Būsmas nei Būtis (sanskr. -Sat) ir
septyni elementai sykiu su begale subelementų, kurių yra anapus minties bei mąstymo.
Šis Būsmas Slaptojoje Doktrinoje simbolizuojamas
žymiai daugiau nei dabar žino mokslas, yra tiesiog VIE
NIO ir vienintelio Elemento sąlygotos atmainos bei dviem aspektais. Iš vienos pusės - tai absoliuti, abst
aspektai. Pastarasis - ne Eteris, net ne Akaša (XVI), rakti Erdvė, reiškianti vienintelį gryną subjektyvumą,
bet abiejų Šaltinis. Penktasis labai atvirai mokslo gi kurio joks žmogiškasis protas negali nei eliminuoti iš
namas elementas nėra hipotetinis Niutono Eteris, nors savo sampratos, nei suvokti jį patį atsietai. Antra ver
jis ir vadina jį šiuo vardu, matyt, asocijuodamas savo tus - tai absoliutus, abstraktus Judėjimas, reiškiantis
sąmonėje su Eteriu (47) - antikos „Tėvu-Motina”. Nesąlygotą Sąmonę. Net mūsiškiai Vakarų mąstytojai
Anot Niutono pajautos:
sutaria, jog sąmonė neatsiejama nuo kaitos ir todėl ju
„Gamta, nuolat triūsianti darbštuolė, gamina skys dėjimas yra geriausias šio kitimo ženklas bei esminis
čius iš kietų kūnų, stabilius daiktus iš nepastovių, ne jo požymis. Pastarasis vienatinės Tikrumos aspektas
pastovius iš stabilių, subtilius iš grubių ir grubius iš sub taip pat nusakomas Didžiosios Kvėpties sąvoka, gana
tilių... Taigi visi daiktai galbūt gimsta iš Eterio.“ (Hy- raiškiu ir tolimesnių paaiškinimų nereikalaujančiu sim
poth, 1675).
boliu. Tad pirmoji fundamentali Slaptosios Doktrinos
Skaitytojas privalo suprasti, kad knygos Dzyan pos aksioma yra šis metafizinis VIENATINIS ABSOLIU
mai kalba tik apie mūsų planetų sistemos kosmogoni TAS - BŪSMAS - ribotos sąmonės žymimas teologi
ją ir apie regimąją aplinkui erdvę po Saulės Pralajos. ne Trejybe. Galbūt pagelbėsime studijuojantiems, pa
Slapti mokymai apie viso Kosmoso evoliuciją čia ne teikdami keletą tolimesnių paaiškinimų.
gali būti pateikti, nes jų nesupras net didžiausieji šio
Herbertas Spenseris neseniai sušvelnino savąjį ag
amžiaus protai; tik nedaugeliui Pašvęstųjų, net iš di nosticizmą ir ėmė teigti, kad Pirminės Priežasties
džiųjų tarpo, leidžiama mąstyti šia tema. Be to, Moky (XVII) prigimtis, - ją okultistai daug logiškiau kildina
tojai atvirai sako, jog patys aukščiausieji Dhyan-Čo- iš Bepriežastinės Priežasties, iš „Amžinojo ir Nepaži
hanai niekados neprasiskverbė į užribinius slėpinius, naus“, - gali būti esmiškai tokia pat, kaip ir mumyse
skiriančius milijardus Saulių sistemų nuo vadinamo trykštančios sąmonės prigimtis. Trumpai tariant, Kossios Centrinės Saulės. Todėl tai, kas čia pateikiama, mą persmelkianti beasmenė Tikruma yra grynas min
susiję tik su mūsų regimu Kosmosu po Brahmos Nak ties noumenas. Ši pažanga jį pastebimai priartino prie
ties.
Vedantos bei ezoterinių principų (XVIII).
Būtina, kad skaitytojas, prieš pradėdamas nagrinė
Parabrahmanas (Vienatinė Tikruma, Nelygstama
ti knygos Dzyan posmus, sudarančius šio darbo pagrin sis) yra Absoliučios Sąmonės plotmė, t.y. jokio ryšio
dą, susipažintų su keliomis kertinėmis koncepcijomis, su sąlygotu buvimu neturinti Esatis, kurios sąlyginis
nes jos aprėpia visą jo dėmesiui pateiktos minties sis simbolis yra sąmoninga esatis. Tačiau mintimis nuto
temą. Šios esminės idėjos nėra gausios, bet nuo aiš lus nuo šio (mums) Aboliutaus Neigimo, prasideda dvi
kaus jų suvokimo priklauso tolesnių dalykų eiga; tad lypumas, gretinant Dvasią (arba Sąmonę) ir Materiją,
mes ne atsiprašinėjame, o prašome skaitytoją, prieš Subjektą ir Objektą.
pradedant atidžiai skaityti šį darbą, susipažinti su šiais
Dvasia (arba Sąmonė) ir Materija vis tik turi būti
teiginiais.
traktuojamos ne kaip priklausomos tikrybės, o kaip du
Taigi Slaptoji Doktrina tvirtina tris fundamentalias Absoliuto, Parabrahmano, sudarančio sąlygotos Bū
nuostatas:
tybės pagrindą, prasmenys ar aspektai.
1.
Yra Visur Esąs, Amžinas, Beribis ir Nekintąs Žvelgiant į šią metafizinę Trejybę kaip į Pagrindą,
PRINCIPAS, apie kurį neįmanoma niekaip mąstyti, iš kurio kyla visos apraiškos, Didysis Kvėpavimas įgau
nes jis pranoksta žmogaus suvokimo gebą ir žmogiš na ikikosminės Mentos (precosmic Ideation) pobūdį
kosios sampratos bei įsivaizdavimo gali būti tik sumen (48). Tai yra jėgos bei visos individualios sąmonės fons
kintas. Jis yra už minties pasiekos ribų, todėl, anot et origo (49), teikiantys vedantįjį Aumenį begalinei kos
Mandūkyos: “Neapmąstomas ir Nenusakomas“.
minei Evoliucijai. Kita vertus, ikikosminė pamatinė
Norėdamas aiškiau suprasti šias idėjas, tepradeda Substancija (Mulaprakriti) - tai Absoliuto aspektas, ku
skaitytojas nuo teiginio, jog tėra viena absoliuti Tikru ris grindžia visas objektyvias Gamtos plotmes.
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Kaip ikikosminė Menta yra kiekvienos individua - Apsireiškiančių Žvaigždžių, Amžinybės Kibirkščių lios sąmonės pagrindas, taip ikikosminė Substancija erdvė. Piligrimo Amžinybė (XX) - tarsi Savy-Buvayra įvairių Materijos skaidmenų pamatas. Tad akivaiz ties Akies mirksnis (knyga Dzyan). „Pasauliai atsiran
du, kad šių dviejų Absoliuto aspektų priešybė Apreikš da ir išnyksta kaip darni potvynių ir atoslūgių kaita“.
Šis antrasis Slaptosios Doktrinos tvirtinimas yra su
tosios Visatos buvojimui yra esmiška. Atsieta nuo Kos
minės Substancijos Kosminė Menta negalėtų pasireikš sijęs su periodiškumo - potvynio ir atoslūgio, augimo
ti individualia sąmone, nes sąmonė „Aš nuo Aš“ vys ir nuosmukio - dėsnio absoliučiu universalumu, kurį
tosi tik per materijos laidininką (sanskr. - Upadhi), fi materialusis mokslas pastebėjo ir užfiksavo visose
zinį būtybės pagrindą, būtiną Visuotinio Proto Spin Gamtos srityse.
duliui fokusuoti, kai jis pasiekia atitinkamą sudėtin
Dienos ir Nakties, Gyvenimo ir Mirties, Miego ir
gumo lygį. Savo ruožtu, atskirta nuo Kosminės Men Bud ros kaita yra toks įprastinis, toks visuotinis, išim
tos Kosminė Substancija liktų tuščia abstrakcija, ir są čių nežinantis faktas, jog nesunku suprasti, kad tai vie
nas iš fundamentaliausių Visatos Dėsnių.
monės kilsmas būtų neįmanomas.
Be to, Slaptoji Doktrina moko:
Todėl Apreikštoji Visata ir kupina dvejopumo, ku
3.
Esmiškai visos sielos tapačios su Visuotine Aukš
ris buvo ir yra pati jos buvojimo kaip raiškos esmė.
Kaip Subjekto ir Objekto, Dvasios ir Materijos prie čiausiąja Siela (Oversoul), kuri yra Nepažinaus Pamato
šingi poliai tėra Vienatinės Vienybės aspektai, kurioje aspektas; ir kiekvienai Sielai - Aukščiausios Sielos Ki
jie sintezuoti, taip ir Apreikštoje Visatoje yra tai, kas birkščiai - privalu keliauti per Įsikūnijimų (arba Būti
nybės) Ciklą pagal Ciklo ir Karmos Dėsnį viso peri
jungia Dvasią su Materija, Subjektą su Objektu.
Sį kažką, Vakarų abstrakčiam mąstymui kol kas ne odo metu. Kitaip sakant, nė viena grynai dvasinė Budžinomą, okultistai vadina Fohatu. Tai „tiltas“, per kurį dhi (Dieviškoji Savastis) negali nepriklausomai, sąmo
Dieviškoje Mintyje slypinčios Idėjos įsispaudžia Kos ningai buvoti, kol iš tyros Visuotinio Šeštojo principo
minėje Substancijoje kaip Gamtos Dėsniai. Taigi Fo- Esmės arba Aukščiausiosios Sielos išsiveržusi kibirkš
hatas yra dinaminė Kosminės Mentos energija ar, ki tis: a) nepereis per kiekvieną pradinę šios Manvantatu kampu žvelgiant, protingas tarpininkas, visai raiš ros fenomenalaus pasaulio formą ir b) kol neįgaus in
kai vadovaujanti galia, regimojo pasaulio Architektų dividualumo, pirmiausia įgimto impulso dėka, vėliau
Dhyan-Čohanų (XIX) perduota ir apreikšta Dieviš pačios atrastomis ir išsiugdytomis (jos Karmos kon
koji Mintis. Taip iš Dvasios arba Kosminės Mentos kyla troliuojamomis) pastangomis; šitaip ji kils visais sąmo
mūsų Sąmonė, o iš Kosminės Substancijos - tie keli ningumo lygiais nuo žemutinio ligi aukščiausiojo Malaidininkai, kuriuose ši sąmonė individualizuojasi ir pa naso, nuo mineralo ir augalo ligi aukštojo archangelo
siekia sąmoningą savistabą. Įvairiomis apraiškomis Fo- (Dhyani-Buddhos). Pagrindinė ezoterinės filosofijos
hatas yra slėpiningas ryšys tarp Proto ir Materijos, įgy- doktrina nepripažįsta jokių privilegijų ar ypatingų žmo
gui tekusių malonių, išskyrus jo paties Esybės (Ego)
vinantis, kiekvieną atomą elektrizuojantis principas.
Tolesnė santrauka padės skaitytojui visa tai aiškiau pastangomis ir pasiekimais ilgoje metempsichozių ir
suvokti.
reinkarnacijų virtinėje laimėtąsias pergales. Štai ko
A. ABSOLIUTAS, vedantistų Parabrahmanas arba dėl indai sako, jog Visata yra Brahmanas ir Brahma,
Vienatinė Tikruma, SAT, kuri, anot Hėgelio, sykiu yra nes Brahmanas glūdi kiekviename Visatos atome, o
Absoliuti Būtis ir Ne-Būtis.
Šeši Gamtos principai, kaip skirtingi diferencijuoti as
B. Pirmoji Raiška, Neasmenis ir filosofijos Neap pektai, kyla iš SEPTINTO ir VIENIO, Vienatinės Tikreikštasis Logas, Apsireiškusiojo provaizdis. Tai - Eu rumos tiek makro, tiek mikrokosminėje Visatoje. Štai
ropos panteistų Pirminė Priežastis ir Užsąmonė (Un kodėl visi šeštojo principo (nes Brahma yra Brahma
conscious).
no laidininkas) psichiniai, dvasiniai ir fiziniai pokyčiai
C. Antrasis Logas - Dvasia-Materija, Gyvastis, „Vi raiškos ir formų plotmėje metafizikos vertinami kaip
satos Dvasia“, Purušas ir Prakrite.
iliuziniai arba Maya. Nors šis Septintas principas ar
D. Trečiasis Logas - Kosminė Menta, MAHATAS Vienatinė Tikruma yra pamatas kiekvienam atomui in
arba Aumenybė, Visuotinė Pasaulio Siela, Kosminis Ma dividualiai ir kiekvienai formai kolektyviai, vis tik jos
terijos Noumenas, aumeniškų Gamtos ir Gamtoje veiks fenomenali bei laikina apraiška - niekas kitas kaip mū
mų, dar vadinamų MAHA-BUDDHI, pagrindas.
sų jausmų išnykstanti iliuzija.
VIENATINĖ TIKRUMA, jos dvejopi aspektai są
Savo Visuotinumu Vienatinis Pradmuo dviem sa
lyginėje Visatoje.
vo Parabrahmano ir Mulaprakriti aspektais yra bely
Toliau Slaptoji Doktrina teigia:
tis, nesąlygotas ir amžinas. Jo periodinė manvantari2.
Visatos Amžinatvė in toto (50) - kaip beribė gaunė sklaida ar pirminis spinduliavimas irgi yra Vienmė,
sių, periodiškai apsireiškiančių ir išnykstančių Visa tų androgeninė ir fenomenaliai baigtinė. Savo ruožtu, pra
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sidėjus šiam spinduliavimui, visi jo spinduliai irgi yra dami jį “Rožės ir Kryžiaus Sąjunga”, didžiu okultinės
androgeniniai, žemuosiuose aspektuose tampantys vy kartos slėpiniu, iš kur kilęs ir rozenkreicerių (Rose
rišku ir moterišku pradais. Po Pralajos (tiek Didžio Cross) pavadinimas!
Tai galima matyti bene svarbiausiame ir žinomiausios, tiek ir Mažosios - pastaroji palieka pasaulį „in
status quo“(XXI) - aktyviam gyvenimui pirmiausia at siame simbolyje, kurio dar niekados nesuprato netgi
bunda plastiškoji Akaša, Tėvas-Motina, Eterio Dva šiuolaikiniai mistikai. Tai - Pelikanas, plėšiantis krūti
sia ir Siela arba Apskritimo plokštuma. Erdvė ligi jos nę, kad pamaitintų savo septynis paukštyčius - simbo
kosminės veiklos pradžios vadinama Motina, o Tėvu- lis, žymintis Rytų Slaptosios Doktrinos tiesioginę at
Motina - pirmąją atbudimo stadiją. O Kabaloje - Tė šaką, tikrąjį Brolių Rozenkreicerių tikėjimą. Brahma
vu - Motina - Sūnum. Rytų Doktrinoje jie tapę Ap nas (neapreikštasis), kaip ir Brahma - Tvėrėjas, vadi
reikštosios Visatos Septintuoju principu arba Atma - namas Kalahansa, kas, anot Vakarų okultistų, reiškia
Budhi - Manas (Dvasia - Siela - Aumuo), išsišakoju Amžinoji Gulbė (arba žąsis). Tad paaiškėja didelė klai
sia ir pasidalijusia į septynis kosminius bei septynis da. Brahmanas turėtų būti laikomas Hansavahana (tas,
žmogiškus principus Triada, Vakarų krikščionių misti kuris naudojasi Gulbe kaip savo laidininku), bet ne
kų Kabaloje jie yra Trejybė ar Triada, o jų okultistams Brahma - Tvėrėju, kuris yra tikrasis Kalahansa, o
- dvilytis Jehova, Jah-Havah. Čia ir slypi skirtumas tarp Brahmanas (nekatr.g.) yra Hamsa ir A-hamsa, kaip
ezoterinės ir krikščioniškosios Trejybių. Mistikai ir fi bus paaiškinta komentaruose. Derėtų suprasti, jog są
losofai, Rytų ir Vakarų panteistai sintezuoja pirminę vokos Brahma ir Parabrahmanas čia vartojamos ne to
Triadą į grynai dieviškąją Abstrakciją. O ortodoksai ją dėl, kad priklauso ezoterinei terminijai, o tiesiog to
sužmogina: Hiranyagarbha, Hari ir Šankara - tai trys dėl, kad jos įprastesnės Vakarų tyrinėtojams. Jos abi
besireiškiančios „Aukščiausios Dvasių Dvasios“ (titu visiškai atitinka mūsų sąvokas, žyminčias VIENATI
las, kuriuo Prithivi - Žemė sveikina pirmąjį Višnaus NĘ VISYBĘ ir VIENĮ - „Visa Visame“.
Tokie tad yra esminiai teiginiai, kuriais remiasi Slap
avatarą (52) hipostazės - visiškai metafizinės, atsietos
Tvėrimo, Saugojimo ir Naikinimo savybės, taip pat trys toji Doktrina.
Čia ne vieta ginti ar pagrįsti jų teisingumą ir tuo
dieviškos Avastha (hipostazės) to, kas „nežūna kartu
su sutvertaisiais daiktais“ (ar Achyuta - Višnaus var pačiu nėra kada įrodinėti, kad šie teiginiai - nors daž
das). O krikščionis ortodoksas išskaido savo Asmeni nai po klaidinančia kauke - slypi kiekvienoje mąsty
nę Kuriančiąją Dievybę į Tris Trejybės Asmenis ir ne mo ar filosofijos sistemoje, jeigu ji verta šio vardo. Jei
pripažįsta jokios aukštesnės dievybės. Pastaroji okul skaitytojas aiškiau suvokė juos ir kiekvieną gyvenimo
tizme - abstraktusis Trikampis, ortodoksams - tobu problemą išryškinančią jų šviesą, jam nebereikės to
las Kubas. Kuriantįjį Dievą arba dievų visumą Rytų lesnių įrodymų, nes šių teiginių tiesa jam bus akivaizdi
filosofai vadina Bhrantidaršanath - neteisingu supra kaip saulė danguje. (...)
timu, tai, kas dėl „klaidinančios regimybės suvokiama
Dar sykį kviečiame skaitytoją ne teosofą išklausyti
kaip materiali forma“. Jie tai kildina iš iliuzinės, egois visa tai, jeigu jam patinka, kaip stebuklingą pasaką ar
tinės, asmeninės ir žmogiškos Sielos (žemutinio penk ba, geriausiu atveju, kaip neįrodytas svajotojo godas,
blogiausiu - kaip papildomą hipotezę tarp visų kitų
tojo principo).
Tai puikiai išreikšta naujajame Vilsono „Vishnu - praeities, dabarties ir ateities mokslinių hipotezių, ku
Purana“ vertime. „Šis Brahma savo pilnatve visų pir rių keletas jau yra sprogusių, o kitų laukia tas pats ga
ma apima tiek evoliucionuojančios, tiek ir neevoliu las. Jokiu būdu ji nėra mažiau protinga nei kitos vadi
cionuojančios (Mulaprakriti) Prakriti aspektus, taip pat namosios mokslinės teorijos ir bet kuriuo atveju ji net
Dvasios ir Laiko aspektus. Dvasia, o dukart gimusieji filosofiškesnė ir arčiau tiesos. (...)
(53), yra pagrindinis Aukščiausiojo Brahmo aspektas
(XXII). Kitas aspektas yra dvejopas - evoliucionuo
Autorės paaiškinimai:
janti ir neevoliucionuojanti Prakriti bei Laikas“. Orfikų teogonijoje Kronas taip pat vaizduojamas kaip už
I. Vargu ar verta skaitytojui priminti, kad sąvokų „Die
gimęs dievas ar tarpininkas.
viškoji
Mintisu bei „Visuotinis Protas“ negalima suvokti tik
Šią Visatos atbudimo pakopą šventasis simbolizmas
tai
kaip
atspindžio procesą, panašų į tą, kuris vyksta žmogu
žymi kaip Apskritimą su Tašku (pamatu) viduryje. Tas
je.
Pasak
Hartmano (2), Užsąmonė pasiekė erdvų kūrybinį
ženklas buvo visuotinis, todėl jį randame ir Kabaloje.
ar,
tiksliau,
evoliucinį lygmenį „aiškiaregės, bet kokią sąmo
Tačiau Vakarų Kabala, dabar esanti krikščionių misti nę pranokstančios
išminties būdu“, o Vedantos (3) kalba tai
kų rankose, jį ignoruoja, nors jis aiškiai nurodytas Zo- reikštų Absoliučią Išmintį. Tiktai tie, kurie visiškai supran
hare. Šie sektantai pradeda nuo pabaigos ir pateikia jį ta, kiek intuicijos skrydis yra gilesnis ir greitesnis už lėtą ra
it pirminio (pregenetinio) Kosmo simbolį 0 , vadin cionalios minties eigą, tegali miglotai suprasti tą bet kokias
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Laiko ir Erdvės sampratas pranokstančią Absoliučią Išmin
tį. Mūsų protas gali būti išskaidytas į įvairias trukmės, inten
syvumo, sudėtingumo ir kt. sąmonės būsenas, ir galop visos
jos remsis pojūčiais, kurie vėlgi yra Maya (4). Be to, pojūčiai
neišvengiamai sąlygoja ribotumą. Ortodoksinio teizmo as
meninis Dievas mąsto ir jaučia, jis gailisi ir išgyvena „rūstų
pyktį“. Tačiau tokių sąmonės būsenų prielaida akivaizdžiai
įtraukia mus į neįtikėtiną išorinių sužadinančių stimulų postulavimą, jau nekalbant, jog neįmanoma priskirti nekinta
mumą Būtybei, kurios emocijos kinta priklausomai nuo jos
vadovaujamo pasaulio įvykių. Taigi asmeninio, nekintančio
ir beribio Dievo samprata yra nepsichologinė ir, dar blogiau,
nefilosofinė.
II. Platonas iš tiesų pasirodo esąs pašvęstasis, kai veikale
„Cratylus“ kalba, jog theos kilo iš žodžio theein - judėti, bė
gioti, nes pirmieji astronomai, stebėję dangaus kūnų judėji
mą, planetas vadino theoi - dievai. Vėliau šis žodis pagimdė
kitą sąvoką aletheija - Dievo kvėptis (8).
III. Nominalistai (10), prieštaraudami Berkelejui (11),
kad „neįmanoma įsivaizduoti judėjimo idėjos atsietai nuo
judančio kūno“ {Principals of Human Knowledge), gali pa
klausti: „Koks tai kūnas, kuris gimdo šį judėjimą? Artai sub
stancija? Tuomet jūs tikite į Asmeninį Dievą?“ ir t.t., ir t.t. Į
tai bus atsakyta antrame šio darbo tome. Kol kas preten
duojame į savą konceptualistų (12) teisę būti Rosceliani (13)
materialistinio požiūrio į realizmą ir nominalizmą priešinin
kais. „Ar atrado mokslas, - klausia vienas talentingiausių jo
gynėjų Edvvardas Cloddas, - ką nors, kas susilpnintų ar prieš
tarautų senovės žodžiams, kuriuose pateikta visų praeities,
dabarties ir ateities religijų esmė: elgtis teisingai, gerbti gai
lestingumą ir būti nuolankiam savajam Dievui?“ Ir mes su
tinkame su juo, su sąlyga, kad žodžiu Dievas nusakome ne
grubų antropomorfizmą, kuris vis tebeklesti kaip mūsų šiuo
laikinės teologijos pagrindas, bet simbolinę to, kas yra Gy
vastis ir Visatos Judėjimas, išraišką. Tai žinoti fiziniu požiū
riu reiškia žinoti praeities, dabarties ir ateities laiką nuosek
liu apraiškų būviu; tai žinoti moraliniu požiūriu reiškia su
vokti, kas buvo, esti ir bus žmogaus sąmonėje. (Žiūr. Science
and the Emotion. Kalba pasakyta South Place, Londone
1885 m.)
IV. Isis Unveiled (Atskleistoji Izidė), 2 t., - P. 264p. (18)
V. Žiūrėkite įtaigų darbą The Source of Measures, kuria
me autorius aiškina tikrąją reikšmę žodžio Sacr, iš kurio ve
dami žodžiai sacred ir sacrament, tapę dabar šventumo si
nonimais, nors jie grynai faliniai!
VI. Vakarų matematikai ir kai kurie Amerikos kabalistai
tvirtina, kad ir Kabaloje „Jehovos vardo reikšmė prilygsta dia
metro reikšmei apskritime“. Pridurkite prie šio fakto dar tai,
kad Jehova yra trečioji Sefira (22) - Binah, moteriškas var
das, ir jūs turėsite slėpinio raktą. Kabalistinių keitimų būdu
šis pirmųjų Pradžios Knygos skyrių androgeninis (23) vardas
virsta vyrišku kainisku ir faliniu. Parinkdami dievybę iš visų
pagoniškų dievų ir paversdami ją nepaprastu nacionaliniu Die
vu, pripažindami ją „Vienatiniu Gyvuoju Dievu“, „Dievų Die
vu“, o vėliau paskelbdami ir monoteistinio garbinimo objek
tu, vis tik nepaverčia jos VIENATINIU Principu, kurio Vie
nybė nepadauginama, nekintanti ir beformė, ypač priapinio
(24) dievo, kaip dabar bandoma pateikti Jehovą.
VII. Žiūrėkite G.AJacobo Vedanta Sara ir Cowello verstą
TheAphorismus of Sandilya, p.42.

56

VIII. Nepaisant to, iš anksto nusistatę ir fanatiški krikš
čionių orientalistai norėtų įrodyti, jog tai grynasis ateizmas.
Įrodymui žiūrėkite Jacobo Vedanta Sara. Tačiau visa antika
skamba šia Lukrecijaus mintimi, perteikiančia grynai vedantišką požiūrį:

„Omnis enimperse divom nature necesse ėst
Immortali aevo summa cumpace fruatur.” (34)
IX. Dviejų pagrindinių dievybių Brahmos ir Višnaus var
duose jau seniai savaime turėjo atsiskleisti jų ezoterinės pras
mės. Brahma ar Brahm kilęs iš šaknies brih - augti, plėstis
(žiūr. Calcutta Review; vol. XVI); o Višnaus iš šaknies viš prasiskverbti, įžengti į esmės prigimtį. Taigi Brahma - Višnus yra beribė ERDVĖ, kurioje Dievai, Rišiai, Manus ir vi
sa, kas esti šioje visatoje, tėra Galios {Vibhutayah).
X. Žr. Manu Įstatyme apie Brahmą, padalijusį savo kū
ną į vyrišką ir moterišką pradus; pastarasis ir yra moteriškas
pradas - Vač, kuriame jis tveria Viradž (40); palyginkite tai
su Pradžios knygos II, III, IV skyrių ezoterizmu.
XI. Okultizmas iš tikro tvyro mūsų XIX amžiaus pabai
gos atmosferoje. Tarp daugelio neseniai išleistų knygų ypač
rekomenduotume teorinio okultizmo studentams, neišdrįstantiems peržengti mūsų specifiškai žmogiškos plotmės ri
bų, medicinos daktaro Henry Pratto knygą New Aspects of
Life and Religion. Šioje knygoje daug ezoterinių dogmų ir
filosofijos, pastaroji paskutiniuose skyriuose gana apribota
vadinamojo sąlyginio pozityvizmo dvasia. Vis dėlto tai, kas
pasakyta apie Erdvę kaip apie Nepažinią Pirmąją Priežastį,
nusipelno citatos. „Tas nepažinus Kažkas, sutapatintas su pir
miniu Paprastosios Vienybės įsikūnijimu, yra neregimas bei
nepajaučiamas (kaip abstrakti erdvė) ir, būdamas nemato
mas bei neapčiuopiamas, yra nepažinus.“ Nepažinumas at
vedė prie klaidingų prielaidų, jog tai tėra paprasta tuštmė,
teturinti imlumo gebą. Tačiau, netgi suvokiama kaip abso
liuti tuštmė, erdvė turi būti pripažinta arba kaip savy esanti,
beribė ir amžina, arba turinti pirminę priežastį išorėje, ana
pus savo ribų.
„Vis dėlto, jeigu tokia priežastis būtų surasta ir apibū
dinta, tai atvestų tiktai prie minties, kaip šie požymiai jai
perduodami; požymiai, kurie priešingu atveju priskiriami
erdvei; taip būtų atmesta atgal pradinės sunkumai nenušvietus naujai pirminio priežastingumo.“
Tikintieji į antropomorfinį Kūrėją ir padarė būtent tai,
iškeldami ekstra-kosmišką (užkosminį) Dievą vietoj intrakosmiško. Daug daktaro M.Pratto teiginių, galima sakyti,
dauguma - yra senos kabalistinės mintys ir teorijos, kurias
jis kitokia forma pateikia savo darbe NewAspects of the Oc
cult in Nature. Tačiau Erdvė apžvelgiama kaip „Substancinė
Vienybė“ - „Gyvastingas Gyvenimo Šaltinis“, kaip senojoje
okultizmo dogmoje - „Nepažini Bepriežastinė Priežastis“
tūkstantmečiais senesnė dogma už graikų ir lotynų Pater Aether. Tad ir „Jėga bei Materija, kaip Erdvės Potencijos,
yra neatskiriamos ir nežinomos Nepažinaus atskleidėjos“.
Arijų filosofijoje visos šios jėgos yra įasmenintos, pvz.,
Višvakarman, Indra, Višnus ir t.t. Vienok jos aukščiau mi
nėtame darbe yra išreikštos itin filosofiškai ir neįprastais as
pektais.
XII. Apsireiškusiąją, materialiąją Visatą nusakę žodžiu
Mulaprakriti {mula - šaknis, pagrindas, ir prakriti - gamta,
medžiaga), neapsireiškusiai pirminei materijai - Vakarų al
chemikų vadinamai Adomo žeme, vedantistai taiko sąvoką

Parabrahmanas. Religinėje metafizikoje materija yra dvejo
pa, o ezoteriniuose mokymuose ji septyneriopa, kaip ir visa
Visatoje. Kaip Mulaprakriti ji nediferencijuota ir amžina;
kaip Vyakta (43) ji diferencijuota ir sąlygota, anot Švetasvatara Upanišados ir Dėvi Bhagavata Puranos. Keturių paskai
tų apie Bhagavad-Gyta autorius, kalbėdamas apie Mulap
rakriti, teigia: „Iš jo (Logo) objektyvaus regimtaškio Parab
rahmanas atrodo tarsi Mulaprakriti... Žinoma, jam ši Mu
laprakriti tiek pat materiali, kiek ir bet koks daiktas mate
rialus mums. Parabrahmanas yra nesąlygota ir absoliuti tik
ruma, ir Mulaprakriti - tarsi užmestas ant jos šydas“. (Theosophist. Vol. VIII, p. 304)
XIII. Ezoterinė filosofija, traktuodama kiekvieną baig
tinį daiktą kaip Mayą (arba nežinojimo, nevydos iliuziją),
neišvengiamai privalo taip vertinti ir kiekvieną intra-kosminę planetą ir kūną - kaip būtybes šiek tiek sutvarkytas, todėl
baigtines. Tad išsireiškimas - „Jis veržiasi iš išorės į vidų“ ir
t.t. pinniausia tiktų Manvantaros aušros arba naujos didžios
evoliucijos metui, po vieno periodinio bet kokios Gamtos
formos (nuo planetos ligi molekulės) išsiskaidymo į galuti
nę esmę ar elementą; ir antra, jis priklauso dalinei ar vieti
nei Manvantarai, kuri gali būti Saulės sistemos ar netgi pla
netinė.
XIV. Čia turima galvoje energijos centras arba kosmi
nis židinys. Kai jėga, kurią okultistai vadina GYVASTIMI,
o mokslas - energija, baigia vadinamąjį kūrimą ar planetų
formavimą, procesas vyksta iš vidaus į išorę, nes, kaip yra
pasakyta, kiekviename atome slypi Dieviškojo Kvėpavimo
kūrybinė energija. Absoliučiai Pralajai pasibaigus, kai pir
minė medžiaga susidaro iš VIENMĖS Elemento, o KVĖ
PAVIMAS yra visur, pastarasis eina iš išorės į vidų. Pasibai
gus mažajai Pralajai, kai visa lieka „in status quo“- ataušu
sioje kaip mėnulis būklėje - išsyk po pirmo Manvantaros
virpesio planeta ar planetos prisikelia gyvenimui „iš vidaus
į išorę“.
XV. Įdomu pažymėti, kaip idėjų evoliuciniuose cikluose
senolių mintys atsispindi šiuolaikinėse teorijose; kažin ar ne
skaitė Herbertas Spenseris (46) senųjų indų filosofų, rašy
damas kai kuriuos savo First Principles puslapius. O gal tai
savarankiško vidinio prašviesėjimo akimirksnis, sužadinęs jį
iš dalies teisingai tarti: „judėjimas, kaip ir materija, yra kie
kybiškai nulemti (?), tad atrodytų, jog materijos pasiskirsty
mo kaita, dėl judėjimo pasiekianti ribą bet kuria kryptimi
(?), dėl nenutrūkstančio judėjimo reikalauja atvirkštinio pa
siskirstymo. Akivaizdu, jog visuotinės, neatskiriamos tvar
kos ir atoveiksmio jėgos, reikalaujančios, kaip mes tai jau
matėme, ritmo tiek visiems mažiems pokyčiams Visatoje, tiek
jos bendriems pokyčiams, - sukelia pakaitomis arba neiš
matuojamą periodą, kurio metu vyraujančios tvarkos jėgos
lemia visuotinę koncentraciją, arba vėliau neišmatuojamą
periodą, kurio metu vyrauja atostūmio jėgos, sukeliančios
visuotinį išsisklaidymą, t.y. besikeičiančias evoliucijas ir išsi
skaidymo eras“.
XVI. Nesvarbu, ką šia tema manytų fizikos mokslas, ta
čiau okultinis mokslas per amžius mokė, jog Akaša, kurios
grubioji forma yra Eteris - penktasis visuotinis kosminis Prin
cipas (jį atitinka ir iš jo kilo žmogiškasis Manas - protas),
kosminiu požiūriu yra spindulingoji, šalta, skaidri, plastinė
materija, kūrybinga savo fizine prigimtimi, santykinė gru
biuose aspektuose ir dalyse, nekintanti ankstesniuose prin

cipuose. Pastarosios būklės ji vadinama Sub-Pamatu, savo
spindulinga šilumaji prikelia „mirusius pasaulius gyvenimui“.
Aukštais savo aspektaisji yra Pasaulio Siela, o žemais - NAI
KINTOJAS.
XVII. „Pirmas“ - neišvengiamai suponuoja kažką, kas
yra „pirmasis gimdantysis“, „pirmasis erdvėje, laike ir plot
mėje“ ir todėl baigtinis ir sąlygotas. „Pirmas“ negali būti Ab
soliutas, nes jis yra apraiška. Todėl Rytų okultizmas vadina
Abstrakčią Visybę - Vienatine Bepriežastine Priežastimi, Bepamatiniu Pamatu ir apriboja Pirminę Priežastį Logu, di
džiojo Platono naudotąja prasme.
XVIII. Žiūr. Theosophist, 1897 m. Mr. Subba Row per
skaitytas keturias talentingas paskaitas apie Bhagavad-Gytą.
XIX. Krikščioniškoje teologijoje tai archangelai, serafi
mai ir pan.
XX. Piligrimo pavadinimas yra suteiktas mūsų Monadai
(51) (Du Viename) jos įsikūnijimo ciklo metu. Ji yra vienin
telis nemarus ir amžinas Principas mumyse, nedaloma dale
lė integralinės visumos - Visuotinės Dvasios, iš kuriosji emanuoja ( skleidžiasi) ir į kurią ciklo pabaigoje įtraukiama. Kai
sakome emanuoja iš Vieningos Dvasios, tai tenka naudoti šį
netikslų ir nepatogų išsireiškimą dėl angliškų atitikmenų sto
kos. Vedantistai ją vadina Sutratma (Siela - Gija), tačiau jų
aiškinimas truputį skiriasi nuo okultistų aiškinimo. Bet pali
kime patiems vedantistams tai paaiškinti.
XXI. Kosminės arba netgi Saulės Pralajų metu Jn status
quo“pasilieka ne fiziniai organizmai ir juolab ne jų psichi
niai principai, o tik akašinės arba astralinės jų „fotografi
jos“. Tačiau mažesnių Pralajų metu „Nakties“ įtrauktos pla
netos, nors ir mirusios, lieka nepaliestos tarsi milžiniškas gy
vis, kuris, pakliuvęs ir įstrigęs į poliarinį ledą, taip ir lieka
ilgiems amžiams.
XXII. Todėl H.Spenseris, kuris, kaip ir Šopenhaueris bei
Hartmanas, apima tik vieną senųjų ezoterinių filosofijų as
pektą ir išlaipina savo skaitytojus į atvirą niūrų agnostinės
nevilties krantą, pagarbiai formuluoja didingą slėpinį: „Tai,
kas nekinta kiekiu, o amžinai kinta forma, šiomis apčiuo
piamomis apraiškomis, kurias Visata skiria mums, yra neži
noma ir nepasiekiama Galia, kurią mes privalome pripažin
ti be ribų Ėrdvėje, be pradžios ir be pabaigos Laike“. Tai
tėra drąsi teologija, jokiu būdu ne mokslas ar filosofija, kuri
ieško būdų, kaip aprėpti Beribę, atskleisti Nesuvokiamąjį ir
Nepažinų.
Vertėjo paaiškinimai:
1. Pralaja (sanskr.) - anot hinduizmo kosmochronologijos, tai - atilsio, aptemimo, išsiskaidymo periodas, priešin
gybė Manvantarai - reiškimosi, buvojimo metui. Tai Vieny
bės raiška besikaitaliojančiomis rimties ir veiksnumo (mie
go ir budėjimo) formomis. Gali būti planetinė, kosminė, vi
satos pralajos.
2. Hartman Eduard von (1842- 1906)-vokiečių metafi
zikas, vadinamas “Nesąmoningumo filosofu”, derinęs racio
nalizmą su iracionalizmu, būties pagrindu laikęs nesąmo
ningą dvasinį pradą.
3. Vedanta (sanskr. - veda+anta - vedų, žinojimo pa
baiga). Monistinė metafizinė sistema, viena iš šešių Indijos
filosofinių mokyklų (daršanam). Sakoma, Brahmanai - tai
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indų Talmudai, Vedos - Mozės knygos, o Vedanta - Indi
jos Kabala.
4. Maya (sanskr.) - iliuzija, netikrybė, regimybė. Tai filo
sofinė vedantos sąvoka, naudojama kintančio fenomenalaus
pasaulio įvardijimui.
5. Teogonija ir Kosmogonija (gr.) - dievų ir kosmo kilsmas ar pradžia. Visų nekrikščioniškų teologijų atšaka, kal
banti apie įvairių dievybių ar visatos jėgų geneologiją ar gimtį.
6. Gyvastis - šiuo atveju gyvenimo, gyvybės, gyvybingu
mo ir t.t. šaltinis ir principas.
7. Tikruma - siūlome šį lietuvišką Realybės atitikmenį,
kaip metafiziškiausią tarp kitų (tikrovės ir tikrybės).
8. „Dievo Kvėptis“ - semantiškai lietuvių kalboje dvasia
ir kvėpavimas reiškia tą patį. Tik dvasia daugiau principas, o
kvėpavimas, judėjimas - išraiška (pvz.: LKZIV t. - dvasioti,
dvasinti, atsidvėsti, dvasnoti, dvesėti, išleisti dvasią). Hebra
jų ir graikų kalboje tuo pačiu žodžiu reiškiama „dvasia“ ir
„vėjas“ (J.3.8). Kuomet kalbama apie kvėpavimą kaip būvį,
abstrahuotą potenciją ar principą, siūlome naudoti žodį
Kvėptis, skiriant nuo veiksmo, judėjimo - Kvėpavimo.
9. Okultizmas (lot.) - slaptasis mokymas, slaptažinystė.
Tai teorinis ir praktinis mokslas, tiriantis tai, kas slypi ana
pus regimybės, priežastis, sukeliančias pasireiškimus ir pa
sekmes, ir yra susijęs su subtilių energijų ir jėgų pasauliu,
kurį gaubia visos išorinės formos. Okultizmas priklausė įvai
rių religijų, misterijų ezoterizmo sferai ir kaip savarankiškas
mokslas ypač klestėjo viduramžiais ir renesanso epochoje ir
daug prisidėjo prie modernaus mokslo vystymosi, pvz., al
chemija, astrologija, mantika. Pastaruoju metu šis žodis ne
be reikalo tapo tamsybiškumo, piktavališkumo ir ribotumo
sinonimu. Įvairūs magai spiritai, mediumai, hipnotizieriai,
regėtojai ir pranašai, vadindami save okultistais, sukūrė pras
tą šlovę tikram okultizmui. „Vakaruose atsirado aibė jogų,
fokusininkų, mokytojų, magnetizuotojų, okultistų, besisuki
nėjančių apie valios reiškinį. Puikiai gausindami savo mo
netas, jie už priimtiną mokestį moko kiekvieną, kaip tapti
įtakingu visuomenėje, kaip diktuoti nurodymus, kaip gyve
nimą paversti nutapytu sodu. Stipri valia, stiprinanti senuo
sius prietarus - argi tai nėra tikras siaubas? Kiek dar įtam
pos bus išeikvota šiems neookultistams, idant būtų sunai
kinta jų dvasinio nuosmukio žala“ (Agni Joga 404).
10. Nominalizmas - viduramžių filosofijos kryptis, anot
kurios bendrosios sąvokos tėra daugelio atskirų objektų pa
vadinimai (nomine).
11. Berkeley Georg (1685 - 1753) - anglų filosofas, arti
mas neoplatonikams, teigė, jog daiktų esatį sudaro jų suvokiamumas (esse ėst percipi).
12. Konceptualizmas - viduramžių filosofinė kryptis
(P.Abeliaras), teigusi, jog bendrosios sąvokos neegzistuoja
savaime, atskirai nuo pavienių objektų, bet egzistuoja prote
kaip tam tikros tikrovės pažinimo formos.
13. Rosceliani Joan (1050 - 1120) - viduramžių scholas
tas - žinomas polemika su Anzelmu Kenterberiečiu ir Abe
liam, vienas iš nominalistinės tradicijos pradininkų.
14. Noumenas (gr.) - daiktų esmė arba tikroji esminga
būtybės prigimtis, fenomeno priešingybė, Kanto filosofijoje
„daiktas savyje“.
15. Kabala (hebr. - QBLH - žodinė perdava, tradicija) neortodoksali judaizmo srovė, slaptoji žydų rabinų išmintis,
kilusi iš senųjų kosmogoninių doktrinų ir į vientisą judėjų
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misticizmą susiformavusi po Babilono nelaisvės. Skiriama
praktinė ir teorinė kabala, pastaroji savo ruožtu susideda iš
kosmogonijos (berešit) ir teosofijos (berkaba). Kabala ypač
suklestėjo viduramžių Europoje ir dažnai žinoma gematrijos pavadinimu, t.y. skaičių ir raidžių keitimo metodas.
16. Manu Įstatymai - Manavadharmašastra - išminčiaus
Manu pamokymai, užrašyti prieš 2000 metų, dar vadinami
„Indų etikos kodeksu“. Tai autoritetingiausias luomų ir kas
tų priedermes sankcionuojantis dharmos sąvadas.
17. Svabhavikas (sanskr. -sva-bhava - savy buvojanti Bū
tis). Anot buddhistų, tai - neapibūdinama plastinė pasaulio
substancija.
18. Isis Unveiled (angį. - „Atskleistoji Izidė“) - 1877m.
Niujorke išleistas J.P.Blavatskajos religijų istorijai, mitolo
gijai skirtas darbas, kurio mintys buvo pratęstos, papildytos
ir išplėtotos „Slaptojoje Doktrinoje“.
19. Aditi (sanskr. - begalinis, neapribotas) - vedantistų
Mulaprakriti pavadinimas, atsietinis Parabrahmano aspek
tas. Vedose Aditi - Motina Deivė, dievų motina (Deva matri), kurios žemiškas simbolis yra beribė erdvė.
20. Rasės - teosofijos sąvoka, apibūdinanti 7 pagrindi
nes, kokybiškai naujas žmonijos vystymosi pakopas, kurios
dar skaidomos į 7 porases. Rasių kaitą lydi įvairūs katakliz
mai. Mes gyvename penktos rasės pabaigoje.
21. Kali Yuga (sanskr.) - ketvirtasis, tamsos, geležies am
žius, šiuolaikinis žmonijos etapas. Hinduistai, panašiai kaip
ir keltai, graikai, majai, egiptiečiai, kalba apie keturis cikli
nius, regresuojančius vystymosi amžius - tai Satya, Treta,
Dvapara ir Kali Yuga.
22. Sefira (hebr.) - gili ir daugiaprasmė sąvoka, reiškianti
10 beasmenės Dievybės emanacijų, sklaidų, ar kokybinių bū
ties aspektų, kurios viena kita veikdamos suformuoja Kabalistinę Būties mandalą - Sefirų Medį. Binah - tai trečioji
Žinojimą ar Protą reiškianti Sefira, dar vadinama Aukščiau
siąja Motina ir yra moteriškos potencijos.
23. Androgynos (gr.) - dvilytis, dviejų pradų jungtis.
Pasak įvairių religijų antropogenezės, tai pirmosios žmo
giškos būtybės egzistavimo forma ir būvis. Tai Kabalos pir
masis Adomas - Kadmonas ir Biblijos „vyras ir moteris“
(Pradžios 1.27). Androgenas minimas ir Platono veikale
„Puota“.
24. Priapinis (gr.) - nuo senovės laikų graikų ir romėnų
derlingumo dievo, vynuogių ir sodo globėjo Priapo vardo.
25. Advaita (sanskr.) - nedualistinė vedantos filosofi
nė srovė, teigusi, jog tėra viena nekintanti ir amžina Tik
ruma, Brahmanas, visa kita - Maya. Šią grynojo monizmo
koncepciją pagrindė garsusis Indijos mąstytojas Šankara
(788 - 820).
26. Verta prisiminti viduramžių misticizmo patriarcho,
domininkonų vienuolio M.Eckeharto žodžius: „Aš meldžiu
Dievą išlaisvinti mane nuo dievo“. (Meister Eckehart: mo
dern translation / R.B.Dakney. - N.Y.: Harper, 1941. - P.
229).
27. Upanišados (sanskr. - sėdintis prie kojų, klausantis
mokytojo žodžių) - tai vediškosios mitologijos filosofinė eg
zegezė. Manoma, jog seniausios rašytinės Upanišados sie
kia 1000 m.pr.Kr.
28. Čit (sanskr.) - (intelligence, verstand, intellekt, rassudok). Manome, jog šiuo atveju labai tiktų S.Šalkauskio
siūlomas lietuviškas atitikmuo aumuo, reiškiantis abstrak

tų, kūrybinį, originalų, gilų mąstymą, proto, protavimo prie
šingybę (mind, vemunft, raison, um). „Aumuo ir protas yra
du skirtingi tos pačios galios aspektai“. (Filosofijos termi
nai // Raštai - II t. - V, 1991. - P. 208.). Tad ir sąvoką Manas
(anot Vydūno - aukštesnis manymas, išmanymas ir meilės
principas, Absoliuto savimonės realizacijos forma) derėtų
versti ne žodžiu išmintis (wisdom, weisheit, sagesse, mudrostj), kuris reiškia sąmonės kokybę, o - aumuo su visais jo
vediniais: aumeningumas, aumeninis, aumeniškas, aumeniškumas ir t.t.
29. Arhatas (sanskr.) - garbingasis, vertas dieviškos šlo
vės. Taip buvo tituluojami džainistų ir hinajanos buddhistų
šventieji, kurie yra įžengę į nušvitimo kelią ir išsivadavę iš
atgimimų rato. Teosofijoje dažnai Bodhisatvos, Mahatmos
sinonimai.
30. Rozenkreiceriai - taip buvo vadinami mistiko Kris
tųano Rozenkreicerio, gyvenusio XV a. Vokietijoje, moki
niai. Legendos teigia, jog Rozenkreiceris jaunystės klajo
nių metu mokėsi Rytuose ir grįžęs įkūrė mistinį „Rožės ir
Kryžiaus“ ordiną, aprašytą 1614 m. Fama Fratemitatis (Bro
lijos šlovė).
31. Kad būtų aiškiau, siūlome pirmąją dieviškąją raišką
ir atsklaidą vadinti kūrimu, o vėlesnį Elohimų (dievo sūnų)
arba dievybių (demiurgų) vykdomą Kosmo formavimą kaip
kažką baigtinį, įtvėrimą ar išskyrimą jau konkrečioje plot
mėje - tvėrimu.
Vėlgi žmogaus veiklą, dvasine pagava priartėjančią prie
dieviškojo kūrimo ir jį atspindinčią, irgi vadiname kūrimu.
32. Mukta (sanskr.) - išsivadavimas nuo kūniško, jaus
minio gyvenimo, pakopa į Mokšą - visišką, Nirvanai artimą,
išsivadavimą. Kita prasme tai pomirtinis sielos rimties ir pa
laimos būvis.
33. Išvara (sanskr. - valdantis, atsakingas, pajėgus) Brahmano - Kūrėjo personifikacija. Dažnai Sivai ar kitiems
dievams suteikiamas titulas, reiškiantis aukščiausią Viešpatį.
Kita prasme tai dieviška dvasia žmoguje (jiva).
34. „Visa gamta yra pati savaime reikalinga, ir aukščiau
sioji taika amžinai joje klesti“.
35. Sanskrito filosofinė kategorija Sat neatitinka lietu
viško žodžio Būtis, nes tai - asoliutus, visuotinis, nepaži
nus, nelygstamas principas, tai Būtis (Bhava) ir Ne-Būtis
(Abhava) sykiu, nepakartojama, nedauginama ir neregima
Visybė. Neatsitiktinai Sat etimologiškai susijusi su Satya (tie
sa). Tad anglišką vedantiškojo Sat atitikmenį Be-ness (J.Rerich versta „bitijnostj“) siūlome versti Būsmas. Būsmas tai parmenidiškos Būties (priežasties ir pagrindo), kaip fe
nomenalaus pasaulio tapsmo priešybės, metafiziškiausias tu
rinys ar esmė.
36. Brahmos amžius, 100 dieviškųjų metų, tai, anot brah
manų chronologijos, 311 040 000 000 000 žemiškųjų metų.
37. Locke Jon (1632 - 1704) - anglų filosofas švietėjas,
grynojo empirizmo pagrindėjas, remdamasis Dekarto ra
cionalizmu, skelbė, jog vienintelis visų idėjų šaltinis yra pa
tyrimas.
38. Apd. 17, 28.
39. In abscondito (lot.) - slaptai, tamsoje.
40. Vač (sanskr. - kalba, šneka) - tai moteriškasis Logas.
Ezoteriškai - tai subjektyvi Kūrybinė Jėga, emanuodama iš
Kūrybingos Dievybės ar Mentos tampa apsireiškusiąja pa
saulio kalba, t.y. konkrečia Mentos ištara, todėl Žodžiu ar

Logu. Viradž yra visų vyriškų būtybių prototipas, o Vač visų moteriškųjų.
41. Riši - Pradžapati (sanskr.) - Rigvedoje minimi pir
mapradžiai septyni išminčiai, regėtojai, Brahmos sūnūs, sie
jami su Didžiųjų Grįžulo Ratų žvaigždėmis; Dhyan-Čohanai - meditacijos valdovai, šviesos viešpačiai. Dhyani-Buddhos - šiaurės buddhizme meditacijos, gailestingumo val
dovai. Elohimai - bibliniai dievo sūnūs, septynlypės dievo
galios atstovai, pasaulio kūrėjai.
42. Adi-Šakti (sanskr.) - pirminė, dieviška Jėga, visuotinė
Energija. Tai kiekvieno vyriško dievo moteriška kūrybinė (ar
ba naikinanti) jėga irjos aspektas kiekviename vyriškame die
ve. Mokymas apie šakti išplėtotas tantrinėse mokyklose.
43. Vyakta (sanskr.) - pasireiškimas, tai, kas apreikšta.
44. Sabeanizmas - senojo Babilono religija, pasižymėju
si saulės, mėnulio ir kitų dangaus kūnų garbinimu ir išvysty
ta astronomija, astrologija, matematika.
45. Zohar (hebr. - spindesys) - pagrindinis kabalistinio
sąjūdžio kūrinys, kartu su SeferJecira („Kūrimo knyga“) yra
judėjiškojo ezoterizmo šerdis. Tradicija autorystę priskiria
rabinui Simeon Ben Johai 80 m.pr.K., nors pirmą sykį šį kū
rinį paskelbė Mose de Leon 1280 m. Ispanijoje.
46. Spenser Herbert (1820 - 1903) - anglų sociologas ir
psichologas, vienas pozityvizmo pradininkų. Žymią vietą jo
sistemoje užima koncepcija apie “Nepažinų”.
47. Aether (gr.) - antikoje tai dieviškoji spindulingoji sub
stancija, persmelkianti Visatą, aukščiausiojo Dievo Dzeuso
ar Jupiterio Danga. Ezoterizme tai trečias tarp Septynių Kos
minių Principų.
48. Ideation (angį.) - sugebėjimas formuoti ir kurti idė
jas, įsivaizduoti. Tad ikikosminė Menta - tai, kas nulemia
Mąstymą arba Mąstymo Geba ir Pagrindas, kurios raiška ir
yra žodis - Vač arba Logos.
49. fans et origo (lot.) - priežastis ir pradžia, šaltinis ir
priežastis.
50. in toto (lot.) - visumoje.
51. Monada (gr. - jungtis, vienybė, vienis) - ezoterizme
reiškia suvienytą Triadą Atma - Budhi - Manas, nemirtin
gąją žmogaus dalį, kuri, įsikūnydama žemesnėse gamtos karalijose (mineralų, augmenų ir gyvūnų), palaipsniui pasie
kia žmogaus pakopą, vystosi toliau į penktąjį dvasinio žmo
gaus lygmenį. Plačiąja prasme tai nedalomas pirmapradis
būties elementas, dieviškumo kibirkštis.
52. Avatara (sanskr.) - dieviškoji inkarnacija, nusileidi
mas į materiją. Dievo ar iškiliųjų būtybių įsikūnijimas į mir
tingojo kūną. Hinduizme skiriamos dvi avatarų rūšys: gimę
iš moters ir betėviai (anupadaka). Hiranyagarbha - „aukso
kiaušinis“, visatos kūnas, Hari - „blogio šalintojas“, Sanka
ra - „maloningasis“.
53. Dvi-dža (sanskr.) - dukart gimusieji. Senovėje taip
buvo vadinami tik šventi brahmanai, tačiau šiuo metu šis ter
minas taikomas visiems, priklausantiems brahmanų, kšatri
jų, vaišijų kastoms arba praėjusiems įšventinimo apeigą.
Vertimas irpaaiškinimai Audriaus BEINORIAUS
Blavatsky J.P. The Secret Doctrine: the Synthesis of
Science, Religion and Phylosophy. - Theosophical University
Press, Pasadena, California, 1977. - P. 1 -24.
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ŽMONES PASAKOJA

... yra kas po smercies, ba aš mačiau
Ona PAJAUJUTE-VINIKAITIENE, g. 1922 m.
Šeipiškių k. Seinų apskr.

Ma šeiminykė, kų pas jų tarnavau, pasakojo.
Yra po smertim kas. Yra. ( O jy buvo už našlio iš
ėjus. To vyro žmona pagimdė mergaitj ir mirė.) Išmaudeu mergaitj, pažiūrėjau in mergaitj ir atsiguliau. Nemiegčiu, ale va te va guliu. Girdžiu, šunes loja. Nė ne
girdėjau, kaip durys atsidarė priemenės. Aš jos nepa
žinojau (jau jo buvusios žmonos), tik jis pasakojo, kaip
ji atrodė. Ineina moteriškė. Aukšta, su juodu sukneli
ligi žemei, baltu skaruti (kap norėjo jų palaidoti) ir sta
čiai stačiai in tų lopšį. Daėjo... Ką ji darė, tai nežnau.
Gal penėjo (ba ji iš palago mirė)... Priklaupė palei tų
lopšį, o aš tep išsigandau, kad net nedūsavau (po tam
ji priepuolį gau), ir man atrodė, kad ji žyndėtų mergaitį. Paskiau pasilankė, užklostė, apsisuko ir išė.
Tai man tep buvo blogai po tam. Tai aš jų susapna
vau. Ji man prisisapnavo. Atė ir sako:
- Gerai augini. Tep ir augyk. Kap dabar. Ale nebi
jok, aš jų pasiimsiu.
Ir devynių mėnasių toj mergaitė mirė.
Tai ji pači man pasakojo. Vaikeli, žinok, kad yra kas
po smercies, ba aš mačiau.
Stepka JANKAUSKIŪTĖ-VALENČIENĖ, g. 1903 m.
Žvikelių k. Smalėnų valsč.

Negerai. Sunku. Jei daug verksiu savo vaiko, tai jam
labai negerai. Sunku tam vaiku.
* * *

Motka numirė ir paliko mažus vaikus. Tai, sako, paraidzinėjo. Pasižiūrėj, pasišnekėj, pasidžiaugė ir vėl sginijo kadu norėj.
Juozas ZDANYS, g. 1912 m. Žvikelių k. Seivų valsč.

Pasakojo, kap vienas ej tynai. Vakari. Sėdėjo prie
stalo, valgė. Pažiūrėj an laikrodžio: „O man reikia aic.“
Išėj. Nėr, nėr. Ais pažiūrėt, kur nuvej. Išeina ir rado an
tvarto pasikorusį.
* * *

Žvakė grabnyčių dūšių veda...
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* * *

Pirmų nakc dūšia visadu pareina. Girdėc būna.
* * *

Senovėj kap pasakojo. Katras žmogus mėgsta deg
tinį, tai butelį indeda. Dziedulis pasakojo.
* * *

Pasakojo Levončikienė. Jos vyras kap užsimušė, tai
atlėkįs kokis paukščis barškino.

***
Kap brolis mirė. Gulėjom an antro aukšto. Prie mūs
lango niekas neprieis. Bar, bar, bar. Sykį, antrų. Misti
nu, kas čia galėt būt? Kap sykis - dzvyliktų valandų!
Nakci. O anas gyveno ana Vokietijoje. Tai turbūt jisai...
nu jau dūšia jo... Po kiek čėso gavom žinių, kad jau
numirė.

***
Kap išnešdinėj nabašnykų va jau... tai jei an to pa
čio lauko (to žmogaus, kuris numirė) suscinka žmogų,
tai negerai. [Tas žmogus, kuris sutiko nabašnykų, gali
mirt.]

***
Buvo atsitikimas tokis. Numirė moteris. Liko du vai
kai. Nu ir vyras jau vesis su kitu. Toj: „Jei nudaigosi, tai
tekėsiu.“ Vaikus jau tuos. Nu, vyras nuvedė an gele
žinkelio, pririšo ir jau kadu traukinys ais, tai jau... nu ir
nuvej. Važiuoja tus traukinys jau. Jau netoli vaikų. Eina
prieš traukinį balta juosta. Kaip rūkas kokis. Juosta iš
sitiesė. Sulaikė traukinį, pažiūrės, kas do tokis rūkas.
Žiūri, kad vaikai. Prieš kokį dešimt metų buvo.

***
Viena motka vaikų pakorė. Kap tų vaikų pako
rė...motka... miški. Ir nuvėjo. Miesto autobusu važiuo
ja atgal. Mašina ton vieton ir sustojo. Neina mašina.
Nu kas čia dar... Iškopo vairuotojas... kas ty miške...
Šaka nuslankus. Stovi tus vaikas an kojukių. Gyvas.
Kai atsivedė: „Ar nežinai, kur tavo mama?“ „Va, mano

mama.“ Nu ir kų... o kų tu jai... Tai palei Bitgoscj bu
vo...

***
Buvo Sidaris. Ir ruošė vestuves. O jis turėjo porą
arklių. Oi geri arkliai buvo. Mylėj jis tus arklius labai.
Prieš vestuves savaitė mirė. Pakinkė tuos arklius vežt,
arkliai stoj piestu ir - nė vienas iš vietos. Arkliai pažiūrėj

Tai va. Raisciniuose buvo. Tai čia nu tai tadu buvo
tokia motera. Už gaspadzinj pas kunigų buvo. [Nu tai
ir ėmė] tas kunigas kap numirė, tai jiej viskų suėmė.
Visokius daiktus tuos jo viskų. Tuos auksinius, abrūsus nuo altorių, kų buvo, viskų jį paėmė. Tai paskui
baisus dalykas, kas ty darės. Tai dar mano mama, tai ji
šnekėjo. Sakė tep: „Tynajus tai ant aukšto meta.
Viskų metė. Tai, vienas eina, per kiemų. Eina,
sako: „Ot nei čia kas daros, nei čia nieko.“ Ir
juosė akmeniu. Nu ir paskui kas daryc? Nu ir
paskui nuvė pas kitų kunigų. Negavo rodos! Kas
čia daryc?! Baisiausia! Jei malė ar kų, tai girnas
tranko. Nu tai paskui ėmė nuvėj pas kunigų. Tas
kunigas liepė viskų sunešė an vietos, sudėc, kų
ji pajėmė. Ir jisai atėjo, švenčiausių sakramentų
atsinešė jau... nu... ir paskui, kap sakyc, tuos
dalykus, viską paėmė ir paslanštoj (pašlakstė,
pašventino) jau ty. Ir nuog to rozo gerai buvo.
Tai pasakojo mano mama.

Ona ir Antanas Vinikaičiai.

atgal ir nė iš vietos. Kas daryc? Vie
nų iškinkė, kitų pakeitė, tai tadu let
let... Tai jau jiej suprato, kad gaspadorius jau jų numirė.

Anelė Zansavičienė pasitinka
svečius iš Lietuvos.

***
Anelė Stefanija
MARAUCKIUTĖ-ZANSAVIČIENĖ,
g. 1911 m. Raistinių k. Punsko
valsč.
Va čia tepgi moteriškė gyveno.
Tai kai aš nuveinu in jų... Tai šnekėj. Kap jau mama numirė, tai trys
liko (vaikai-). Paskui tas tėvas apsižanijo. In namus atėj toj močeka.
Nu tai, sako, mes valgom... val
gom, tai žiūrom - mama ir stovi.
Prie mūs, sako, stovi mama. Tai
mes vienas kitam: „Mama, ma
ma...“ Ir visi mato. Tėvas išgirdo,
sako: „Kų jūs ty šnekat, - sako. Kur toj mama jūs. Kažne kų šne
kat.“ Tai močekai pasirodė nakcių
jy. Baisiai negera buvo. Tai pasiro
dė nakčiu. Tai paskui ji tėvu sako:
„Jiej šneka, tegu šneka. Jiej žino, kų šneka.“ Paskui
gerasnė pasidarė. Tuom gerai jiem gyvenc pasidarė.

Koki pletkai buvo? Tai aš nežinau. Čia apie
Šipliškj, apie Suvalkus. Nu tai tepgi. Duktė motkų užmušė. Ir marei buvo. Nu ir jų kap užmušė,
duktė ir neturėj kur dėc jos. Tai vi
sur dėjo jų. Tep ir tvarti, žinot, in
mėšlų pakavojo... Tai ty jau jai ne
buvo gerai. ... an krūtinės nebuvo
gerai. Nu ir kas paskui padaryc? Kur
jų padėc? Ėmė pečių prikūrino ir in
dėj in pečių. Baisi smarvė ėjo. Ži
not, iš kamino. Kap aina... ir dūmai.
Greičiau išėmė ir išvežė ty... Tai pas
kui išvežė ir užkasė ty an kalno in
žamį. Tynajus pavasarį tai šunes iš
draskė ir rado. Tai paskui kap ji duo
nų kepė pečiuj (žinot kap kedis ke
pė duonų), tai kap kepa, tai jiej visi
ciej kepalukai ir išaina iš pečiaus.
Išmeta tų duonų. Kap marei indeda, tai ne, o kap duktė, tai visi ke
palukai an žemės išpuola. Tai pas
kui išėj iš tų namų... Išėj iš tų namų
vis ciek.
Petras KRAKAUSKAS, g. 1938
m. Žvikelių k., nuo 1971 m. gyvena
Ramoniškėse

Iš tų namų buvo gaspadinė. Tai po mirties kunigo
susėmė jy visus daiktus jo jau. Tai pirmiausia nelabai,
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o paskui nedavė miegoc. Pirmai buvo girnos male. Vis
malė. Tai miltais in akis, už undarokų ima traukyc ir ty
visap... Tai ėjo in kaimynus. Tai iš rozo nieko, o paskui
ir ty. Tai nieks nenorėj priime. Tai kiaušinius iš po nakc
va te va sustatyci... nu stačiai... Bačka su kopūstais an
stalo... tai paskum let trys keturi vyrai nuima. Ir kūrė.
Liepsna buvo matyc. Pakūrdzinėj.
Parvežė ir kunigų. Priėjo tai niekas nesdarė. Kama
ra tamsi buvo. Tai kokių bulvj per langų inmeta, tai at
gal išpuola. Kas dar buvo? Acha! Buvo ty tokios mer
gos. Nuėj bernai, tai kap sugula pas tas mergas, cik
šust patalas vidurin svirno. O tos mergos jau papratj
buvo. Nesgųsdino.
Tai toj šeimyna ėjo pas kaimynus nakvoc. O jei va
vaikas suvargjs atsigulė ir užmigo, jam nieko nedaro.
Tai po vienos nakcies rado parašų melnyčioj. Tai nuvėj in kunigų ir liepė [kunigas] padėc paišelį ir popie
riaus. Tai lotyniškai buvo parašyta, kad ciej daiktai aduoc
bažnyčion, ir nuog tos dienos kap rankų. Tai dar mano
mama maliukė buvo, tai pamena. Kokiais 1910 m. Tai
koks gyvenimas yr... koks. Tai tas tai teisybė, yra...
Jonas VITKAUSKAS, g. 1908 m. Ramoniškio k.,
nuo 1977 gyvena Taklinavo k.
Partizanų laikais va čia, va netoli šitam miški, kindziukaži užmušė žmogų rudenio čėsi. Kindziukaži („par
tizanai“ - vagys), jie užmušė tų žmogų. Nu tai aini, tai
lapai šiugžda. Šiugždu, šiugždu. Toliau, kas roz, labiau.
Medžius kraca. Nu tai užėj ruskiai. Tam miškelij pradėj
rėke. Kareiviai aina su šautuvais, o jis toliau. Tai rėkė
ilgų čėsų. Gal kokias tris savaites. Ir aini, tai lapai va te
va šiugžda... Tai davė an mišių ir perstoj. Tai kas ty, tai
nežnau. Ale va te va buvo...
Albina BALULIENĖ, g. 1920 m. Raistinių k., nuo
1987 m. gyvena Smalėnuose

Kap moteris po smercim vaikščiojo. Matrickienė to
kia. Tai tėtė sakė, kad popiet ir eina. Pančiakos nuplyšusios... Smalėnuose nekavojo. In Punsku vežė. Ryti
numirė, vakari parvažiuoja - stovi palei šulinį. Vaikščio
jo, kur tynajus jos namai. Ir vaikus supo. Raistiniuose
gyveno. Daržinykai buvo. Po tris margus žemės turėjo.
Tai jy norėjo, kad Smalėnuose jų pakavot, o jų pakavojo Punski. Tai negalėjo... Jiej išėjo į dvarų palei Seinus.
Tai ir ty pareidzinėj. Tai pas Seinų kunigų nuėjo, tai kų
ty padarė, tai prapuolė.
Ona KASAKAUSKIŪTĖ-MISIUKONIENĖ, g. 1931
m. Ramoniškių k.
/.../ Aš tai jau ir nežinau, ar tas dzievas yr ar nėr, tai
tep paprastai sakau, ba va dzievo abrozdas stovi, ale...
Tai kap jau moteris, kap jau po vaiki, tai jau gi raikia, gi
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jis... krikščinatų vaikų ir jau išrišimų tai moterai duoda.
Tai buvo, tai sako, kad čia tikra teisybė. Tai ne mano
mamai... cik mamos mamai, raiškia, tai čia buvo, čia
buvo. Ana kapinės, kur čia važiuojat in Sainus, ana va
iš Klevų kelias. Irty kryžius ana an kalno. Tai ty kapinės
yra Baravičių. Ponų. Tos jau palivarkos ar kap juos kedis vadzino. Nu ir ji tynajus ėjo. Toj močiutė ėj iš ryto.
Ar ji ėj in miestų, ar ji ty kur, nežnau, tai jau mano promočiutė, raiškia, ne močiutė, cik jau mano mamos ma
ma... Nu ir, žūro - tokis lyg rūkas, kap ty vadzina miglos, nu ir, sako, žūro - kokios dzvi moteros. Tai,
sako, tokių staltiesį te va tąso viena in savi, kita in savi.
Toj, sako, nusigando ir stovi, ir nežino, kas daryc! Jo!
O tos moteros tąso va tep... Jaunos tos moteros. Ir
aina arčiau in jų. Toj moteriškė atgalios bėgt. Cik jos
prakalbo, kad: „Nebėk nuo mūs. Padėk mumi.“Ty daug
metų jau jos tąso (sakė, ale kiek metų, tai nežinau).
Daug metų, kap jos šitep pakutavoja. Kad nuveitų pas
kunigų, pasakytų ir kad kunigas jas palaimytų ir duotų
tų išrišimų. „Tai kas?“ Nu tep: vaikučius pakrikščino
ir... tai išėjo, kad, raiškia jų nepalaimino. Motka ir kū
ma, raiškia, krikštų mama, kų prie krikšto ir jų... ba gi...
kunigas gi, palaimina gi tų krikštų momų ir gimimo ma
mų... [o jau jų nepalaimino]. Nu ir jos pakutavoja. „Tai,
- sako, - jeigu taip padarysi, tai mes būsim laimingos
ir jau nikdi mūs nepamatysi.“ Tai toj moteriškė, sako,
apsigrįžo - ar ji ėj in ty, ar ne, - tai kiek kabyt nulėkė in
Sainus ir pasakė kunigu, ar tep gali būc. „Ar tai galėj
man tokis vaizdas būc?“ Kunigas sako: „Teisybė, vai
keli. Aš atliksiu, kas raiks.“
Česlovas ZDANAVIČIUS, g. 1932 m. Vidugirių k.
Nuo 1967 m. gyvena Klevų k.

Iš kur strokai randasi? Kap merga vaikų turėjo, nu,
ir motinos pagalba kiaulėm sušėrė. Arba jei kur užka
sa... tai ty kėlėsi iš žemės kokis stulpas, rodėsi kokia
šviesa. Nuo to ir strokai randas... Tikrai...
Kalbino ir užrašė Rita BALKUTĖ
ir Gintaras PLYTNIKAS 1989 m. rugpjūtį.
Ritos BALKUTĖS nuotraukos
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... there is something after death,
for I’ve seen it
These are stories told by Lithuanians living in Po
land and recorded by Rita Balkutė and Gintaras Plytnikas. The stories tell about the apparition of the de
ad, events near cemeteries, ghosts and other horrors.
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