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Kultūros praeities žinojimas leidžia sąmonei, kaip
tam tikrai dvasinei energijai, rasti gyvybę bei pras
mę tame, kas be šio žinojimo tebūtų paprastas mo
lio ar granito gabalas. Be tokio žinojimo mūsų dė
mesys nestabteltų savo vidiniu nerimu ir toje vietoje,
kur kažkada buvo maldos namai ar kapavietė. Pra
eities kultūros tyrimas leidžia sąmonei į gyvas reikš
mes transformuoti objekte tai, kas savaime nereikš
tų nieko. Sąmonėje glūdinti dvasinė jėga - intuicija tampa kultūriniu veiksniu ne tik išdaiktinant ankstes
nių kultūrų reikšmes, bet ir atskleidžiant kelius, ku
riais aktualiai reiškiasi dvasinė energija. Dvasinė ener
gija - tai jėga, neatskiriama nuo tam tikro būtiško
išgyvenimo. Vartodami žodį „išgyvenimas“ , galime
apibrėžti ir paprastus kasdieninius jausmus (galime
„išgyventi“ ir danties skausmą, ir savo pavėlavimą į
traukinį, ir t.t.). Būtiškasis išgyvenimas yra itin indivi
dualus ir neįvardijamas. Tai tikrumas, išgyvenamas
tarsi gerokai kilstelėjus virš viso įvardinto pasaulio.
Tame tikrume skleidžiasi aukščiausios žmogiškos
vertės jausmas - vienybė su pasauliu, žmogiška mei
lė ir atsakomybė.
Objektyvuodama arba įdaiktindama savo atradi
mus ir idėjas, sąmonė visados kokiu nors aspektu
užkoduoja juose irtam tikrą dvasingumo laipsnį. To
dėl netgi ten, kur, atrodo, teturime paprastą žmo
gaus sukurtą apyvokoje reikalingą daiktą, turime ir
dalelytę jį kūrusiojo dvasinio pasaulio. Techninis ap
dorojimas, be abejo, tą dvasinės energijos dalelę
visados sumažina, bet jis negali sumažinti įdaiktintos žmogiškos prasmės. Todėl teorinis bandymas,
kurį mums paliko St. Šalkauskio filosofija, skirstyti
kultūrą į žemesnio (materialinio) lygio ir aukštesnio
(dvasinio) iš tikrųjų yra savotiškas dvasinio aspekto
arba „dvasingumo kiekio“ , jeigu taip galima būtų pa
sakyti, diferencijavimas. Ilgainiui techniniai instru
mentai iš tiesų gali mus visiškai nutolinti nuo to, ką į
kūrinį buvo „įdėjusi“ žmogaus sąmonė. Pabrėžda
mas neatskiriamą nuo žmogaus sąmonės dvasinį
kultūros pradą, kuris nepanaikinamas laiko, bet gali
išnykti formų kaitoje, L. Gumiliovas rašo: „Kultūra tai žmonių kūryba, nesvarbu, ar techninių reikmenų
pavidalu, ar meno šedevru, filosofine sistema, poli

tine doktrina, paprasčiausia prabėgusių amžių le
genda pasireiškianti. Kultūra ne šiaip gyvena, bet
esti („būti“ reiškia daugiau negu gyventi: būtyje im
plikuojamas transcendencijos mom entas-I. G.). Ne
tekusi žmonių kūrybinės energijos, dvasinė jėga ar
ba tvylo, arba nyksta. Praradusi tiesioginę būtį (ryšį
su žmogaus dvasine energija - 1. G.), kultūra vis tiek
veikia žmogaus kaip kūrėjo sąmonę. Bet tada ji jau
lipdo iš jos keisčiausias formas, kurios vėliau štam
puojamos tol, kol naujos kartos ima jų nebesuvokti.
Ši pakopa vadinasi „sulaukėjimu“ , o ne išsivadavi
mu iš senų, netekusių aktualios reikšmės pasaulė
žiūrinių normų, kurios gal jau ir susikompromitavo,
panašiai kaip susikompromitavo Olimpo dievai Ro
mos imperijoje“ . (Gumiliov L. Etnogenez i biosfera
zemli. - Leningrad, 1989 - R 163.).
Taigi kultūra nuolat siejasi su jos gyvu suvokimu.
Tai nereiškia, kad kiekvienas kitas žmogus kultūrinį
objektą suvokia taip, kaip jis egzistavo kūrėjo dva
sioje. Žmogus suvokėjas arba kultūrinio objekto per
ėmėjas bei vartotojas pritaiko senas, impulsuotas
sąmonės dvasingumo, idėjas savo laikmečio lygme
niui. Nerasti ryšio su praeities kultūra - tolygu „su
laukėti“. Tolygu pasiduoti negyvam kūniškam prakticizmui, trumpo laiko tėkmės vilionei, prarandant tik
rąjį žmogiškąjį pradą. „Genijaus ir žmogaus triūso
pagimdytos formos, - tvirtina Gumiliovas, - pasiprie
šina laipsniškam pačių daiktų nykimui. Bet pakan
kamai stipri pašalinė jėga gali formą sugriauti ir pa
smerkti ją pražūčiai.“ (Ten pat. - R 237.). Gumilio
vas įrodė, kad žmogaus sąmonė pajėgi atkurti dva
sinės formos gyvybingumą netgi ten, kur buvusio
daikto bėra, sakytume, šešėlis. Tačiau yra tokių stip
rių pašalinių jėgų, tiesiogiai susijusių su žmogaus
sumaterialėjimu ir egocentrizmu, kad jos gali su
žlugdyti patį dvasingumą, - tada miršta ir kultūrinių
vertybių dvasia.
Sąmonės aktyvumas, jos kūrybinė energija nie
kad nesikartoja, - kartojasi tik reprodukuojama kito
žmogaus kūrybos išorinė forma. Reprodukuojama
kūryba ilgainiui iškraipoma utilitarinių naudotojų.
Tuomet tikroji žmogiškoji kūrinio esmė virsta savo
priešybe. Pavyzdžiui, mokslo laimėjimai paverčiami
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ginklų gamybos pagrindu, o politiniai - korupcijos ir
mafijos lopšiu. Tikrosios kultūros kūrimas ir saugo
jimas - tai visokeriopas sąmonės aktyvumas, jos
tikroji būtis.
Menas kaip kultūrinis dvasinis reiškinys nepasens
ta ilgiausiai. Gali žūti jo objektyvuota forma, gali at
gimti jo iškreiptas variantas, netekęs bet kokio dva
singumo aspekto. Bet tai įvyksta tik žmogaus sąmo
nei praradus ryšį su savimi, o tuo pačiu ir su laikme
čiu. Tada operuojama pasenusiais įvardijimais ir
reikšmėmis, nesuvokiant jų tikrosios prasmės. Daž
nai tokia tikroji prasmė senais laikais neturėjo įvardi
jimo ir rėmėsi užkoduotu simboliniu ženklu. Pavyz
džiui, lietuvių pagonių pagarba ąžuolui gali pasiro
dyti bereikšmė tik paviršutiniškam žvilgsniui. Iš tik
rųjų ši pagarba yra visiškai pagrįsta ir nesenstanti.
H.Gudavičius, kalbėdamas apie ąžuolo šventumą,
sako, jog „tas šventumas dabar mums irgi gali pasi
rodyti kaip nesvarbus pagoniškojo pasaulio reliktas.
O iš tikrųjų ąžuolas visą laiką buvo duondavys. Ir bal
tų, ir slavų, ir Balkanų tautų etnografai rašo, kad iš
ąžuolo gilių buvo kepama duona, kad ąžuolo girai
tėse nuolat ganydavosi pirmykščio žemdirbio kiau
lės, kad iš ąžuolinės lazdos padarytas grąžtas įžieb
davo ugnį net ir tada, kai buvo titnagai ir skiltuvai.“
(Gudavičius H. Tautos, besišaipančios iš savo pra
eities // Kultūros barai. - 1990. - Nr. 3). Šiandien,
įgijus bent elementarios rytietiškos išminties, atgai
vintas senas baltų žinojimas, jog seni medžiai turi
labai stiprų „energetinį lauką“, o ąžuolas - vienas
ilgaamžiškiausių medžių Lietuvoje. Žaliuodamas kelis
tūkstančius metų, ąžuolas suteikia gyvybinės jėgos
visai gamtai. Taip pat ir žmogui. Prisiglauskime prie
jo kamieno bent dešimčiai minučių, ir patys pajusi
me. Tad kaip galima šio medžio negerbti, nepuose
lėti, nejausti jo giraičių šventos jėgos? Žmonės nuo
seno žinojo, kad ilsėtis geriausia po ąžuolu, kad jo
kamieno skleidžiama jėga nušviečia protą, ramina
širdį. „Gal senoji apeiga, kaip materialinio ir dvasinio
gyvenimo vienybės ženklas, - tęsia savo mintis Gu
davičius, - yra taip pat ir svarbi garantija, apsaugan
ti žmogų nuo nereikalingų, jo prigimčiai svetimų daik
tų kūrimo“ (ten pat).
Kultūrinės vertybės praranda savo tikrąją vietą
žmonėse ir tada, kada jų forma dirbtinai pritaikoma
laikmečio ribotoms pažiūroms, blogam skoniui. Ta
da ir gimsta „štampai“ , prasideda dvasinio gyveni
mo destrukcija. Bet tai tik objektyvuotos formos liki
mas. Dvasinis pasaulis nusitęsia daug toliau. Kalbė
dami apie skulptūrą, architektūrinį statinį, tapytojo
ar grafiko darbą ir panašiai, t.y. kalbėdami apie me
no kūrinį, patiriame ir tam tikrą jį supančią „aurą“ .
Turime pripažinti, kad mąstoma mintis ją išgyvenant
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yra neatskiriama nuo tam tikros energetikos, tam tikro
lauko, o įdaiktintaji pasižymi subtilia „jėga“ . Ten, kur
išgyvenimas yra gilesnis, kur didesnė pasąmonės
aktyvumo amplitudė, kur skvarbiau žmogų veikė iš
oriniai impulsai (tam tikros hologramos, noosfera),
ten tokia „jėga“ arba „laukas“ yra stipresnis. Stipres
nė yra pati holograma, greičiau arba lengviau pasie
kia pasąmonę noosferos jėgos impulsai. Ko gero,
tiesa apie ąžuolo šventumą hologramos pavidalu
sklando po visas baltų žemes. Ne veltui dažnai su
stingsta dalgio ašmenys ties ąžuolėlio stiebeliu, ir
paieško šienpjovys kuolelio ąžuolo stiebeliui parem
ti. Ir visa tai tam, kad ąžuolėliu būtų sustiprinta gim
toji žemė, kad dvasingesni būtų jos vaikai. Taip elg
tis žmogų verčia ne logika ar būtinybė, bet intuityviai
suvokta dvasinė sfera. Sąmonės refleksijos aktas čia
įvyksta mums nepagaunamu greičiu. Šią proto pa
syvumo akimirką aktyvus yra ne racionalus loginis,
bet dvasinis impulsas. Gal ji iš dalies lemia ir tam
tikrą palaimingą būseną, kurią žmogus kartais pati
ria gamtoje ir kurią rytiečiai pavadintų meditacija. Gal
tai tėra akimirksnio meditacija, bet ji daug artimesnė
tūkstantmečiais gyvavusioms šventoms tiesoms nei
mūsų trumpadieniams įsitikinimams.
Nalimovo požiūryje į meditaciją „kaip į priemo
nę, praplečiančią mūsų vidinį patyrimą“ (Nalimov
V. V. Spontannostj soznanija. - Moskva, 1989. R 18), pabrėžiama vidinių planų svarba: šie planai
visados lankstesni, imlesni ir žmogiškesni, nes jie
esmingiau išgyvenami. Vidinis patyrimas neapsiri
boja tiksliais modeliais ar schemomis. „Mes pavar
gome nuo lokalių modelių, - tęsia Nalimovas. - No
risi išsiveržti į erdves ir kokių nors vieningų pozici
jų pagrindu pamatyti tai, ką iš principo turime pa
matyti. Pirmiausia norėtųsi pamatyti į šį pasaulį pa
sinėrusį žmogų, rasti vidinį ryšį tarp jo ir šio pasau
lio prasmių, kurios mums skleidžiasi kūrybiniais
proveržiais“ (ten pat). Kūrybinės sąmonės jėga ir
paslaptis ta, kad būdama vieninga su pasauliu, ji
prasimuša pro riboto paradigminio teisingumo kiau
tą, kartais pati to nesuvokdama, tiesiog pasikliau
dama intuicija. Moksliniame tyrime ir atradime šis
intuityvumo momentas kartais praslysta, lieka ne
užfiksuotas, o susiduriant su senos kultūros ir me
no pėdsakais, kur plastinio vaizdo, architektūrinių
nuolaužų bei teksto likučių chaosas neturi jokio ry
šio su racionaliame pasaulyje žinomais dalykais,
akivaizdus dvasingumas stebina savo poveikiu. Vė
liau, - atstatinėjant, komponuojant ir t.t. viską, kas
dar randama ir ką gal paliudija kokie nors istoriniai
dokumentai, - viskas, ką jau intuityviai išsakė tuos
ryšius pajutusi asmenybė, dažniausiai pasitvirtina.
Be vidinės intuityvios įžvalgos racionalūs veiksmai
negalėtų net pajudėti: racionalus veikimas turi turėti

aiškią kryptį, priklauso nuo daugybės jį lemiančių
faktorių, ir panašiai.
Iracionalus tikrumas galbūt kažkokiu laipsniu a
priori paveikia kiekvieną, susidūrusį su praeities kul
tūra, bet ne kiekvienas sugeba tą tikrumą „sustab
dyti“ , savo regėjimą, savo pagavą įtvirtinti, o vėliau
dar kažkaip išsakyti. Suvokusi iracionalių impulsų
svarbą bei reikšmingumą sąmonė priartėja ir prie sa
vo autentiškos pagavos. Tuo pačiu metu žmogaus
jėgos mobilizuojamos naujam kūrybiniam veiksmui,
kuriame spontaniškai realizuojamas tapatumas su
pasauliu. Save realizuojanti sąmonė yra ir pasaulio
kūrėja. Tai ir sąmonės paradoksas, ir ypatinga kūry
binio veiksmo galia, prasiskverbianti į kitų epochų
žmogiškosios būties prasmes.
Visais laikais kultūrinis gyvenimas atspindi tam
tikrą pasaulio humanizacijos, arba sužmoginimo, pro
cesą. Todėl kitų laikmečių žmogaus būtiškumas at
siskleidžia tik tiek, kiek praeities kultūrų pėdsakuose
mes sugebame įžvelgti humanistinius bruožus (de
struktyvus žmogaus poelgis neatspindi dvasinės,
arba būtiškosios, kultūros, nes jame suteiktas priori
tetas ne žmogiškai būčiai, bet prieš žmogų nukreip
tam „demoniškam“ pradui). Pati kultūrinio gyvenimo
plėtra neatskiriama nuo humanistinės veiksmo psi
chologijos, kuri tuo pačiu metu ir įtvirtina būtiškąją
sąmonę. Kūrybinio impulso atžvilgiu humanistinė
nuostata peržengia jau įtvirtinto bei socialiai apro
buoto žmogiškumo ribas. Ji pasiduoda kosminius
tolius siekiančios vaizduotės jėgai. Filosofas R. Lacroze teigia, kad psichologizmas, paklūstantis proto,
o ne intuicijos prioritetui, iškreipė vaizduotės sam
pratą. Scientistinio psichologizmo požiūriu, vaizduo
tės tikslas nesusijęs su realybės aiškinimu bei atspin
dėjimu. Psichologas A. Jacikevičius tvirtina, neva
vaizduotė arba fantazija yra naujų vaizdinių sudary
mas, pertvarkant atmintyje turimą vaizdinę patirtį.“
Toks vaizduotės spraudimas į jau turimą žinojimą bei
patyrimą grąžina mus prie paradigminio pasaulio:
sudėliodami žinomus elementus kitokia tvarka, mes
iš esmės nieko naujo neįžvelgsime, nesukursime, ne
pajusime irt.t. Platesnis, pasitikintis iracionalios gel
mės tikrumu požiūris parodo, kad vaizduotė skver
biasi ir ten, kur proto ir supratimo dar nė nebuvo. Ji,
kaip pastebi Lacroze, „humanizuoja realybę, palik
dama joje tokio pobūdžio psichologizmo pėdsakus,
kuriuose žmogiška drama skleidžiasi atskiru kosmi
niu tapsmu, kur visos universumo koncepcijos yra
neatskiriamos nuo mito, suteikiančio žmogui - ne
svarbu, tikslingai ar ne, - pagrindinę vietą. Subjekty
viems žmogaus rūpesčiams bei troškimams čia pa
jungiamos visos būtybės ir netgi pati gamta.“ (Lac
roze R. La fonction de l’imagination. - R 29). Taigi
vaizduotė iš tikrųjų nepriklauso objektyviai tikrovei,

o įtvirtina bei liudija subjektyvios ir objektyvios tikro
vės organinę vienovę. Tokios vienovės fiksavimas rei
kalavo ir atitinkamo ženklo. Juo - kaip pagrindiniu vaiz
duotės instrumentu - tapo simbolis, padėjęs žmogui
pakilti virš elementaraus kasdieninio įsivaizdavimo
aukštesnių, dvasinių siekių raiškos link. Tokie siekiai
ir įamžina žmogiškumą, vysto būtiškąją kultūrą.
Vaizduotė, neįsprausta į racionalaus fantazavimo
parametrus, visados išsiverš iš visko, kas mūsų są
monę sudaiktina, nužmogina. Todėl apie vaizduotę
galime kalbėti tik kaip apie psichiškumą.
Vaizduotės kerinčią galią yra patyręs kiekvienas.
Tik ne kiekvienas patikėjo, kad tai jam labai svarbu,
kad tai jo būties ilgesio, šauksmo forma. O nepati
kėjęs, ją numarino.
Vaizduotė mus sieja su antgamtiškumu, ¡pinda
ma į tradicines ženklinęs sistemas net ir tokias pras
mes, kokių išvis neįmanoma paženklinti. Dėl to žmo
nija operuoja ne tik kalbiniais simboliais - ženklu tam
pa bet kas, kas slepia savyje mistines būties poten
cijas. Vaizduotėje gimsta sąmoningų ryšių mistika,
savaime glūdinti už visų simbolių ir ženklų. Toji mis
tika - tai naujas psichiškumo aspektas, nes kiekvie
na esminga patirtis atveda prie naujų pačios sąmo
nės virsmų.
Vaizduotės galia yra visos kūrybos pagrindas, pir
minis aktyvus sąmonės potencialas. Kaip tik ji labiau
siai ir nukenčia „protingame“ , „viskąžinančiame“ pa
saulyje. Ji nukenčia jau pačiais pirmaisiais socializacijos metais - ankstyvoje vaikystėje. Ji kenčia kiek
vienąsyk, kai sociumas priverčia žmogų unifikuotis,
menkina jo unikalių vaizdinių bei sąsajų prasmę.

Cultural memory and
creative imagination
Irena GAIDAMAVIČIENĖ
The great significance of cultural past for the de
velopment of a modern man’s consciousness is
stressed in the article by the author. She also re
minds of the threat of utilitarian, pragmatic, soul
less civilization. Art works are the most spiritually
„loaded“ objects and also objects of religious wor
ship (such as the oak in the ancient Baltic belief),
states the author.
Cultural objects of the past (religious and art ob
jects etc.) awakens one’s consciousness for crea
tion and spiritual life, and they also widens and lib
erates the imagination from the clutches of rational
practicism. When the imagination gets back the ex
istence of real value it recognizes the symbol in
material thing or phenomenon as the reflection of
spiritual world. In this way the world and man's spirit
regains his spirituality.
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Šventoji ugnis
Henrikas GUDAVIČIUS
Mūsų amžiaus pradžioje Šiaurės Amerikos indėnas Iši
(Teodoros Kreber knygos „Iši dviejuose pasauliuose“ he
rojus) San Francisko antropologijos muziejuje rodydavo
lankytojams, kaip ugnies grąžtas įžiebia ugnį. Ta unikali
operacija trukdavo tik septynias sekundes, - ir rasdavosi
ugnis! Įdomiausia, kad šio švento prosenovinio indėnų ritualo niekas nesugebė
davo pakartoti, nors kai kurie Berklio uni
versiteto etnografijos profesoriai ne kar
tą buvo užsidegę ir pasižadėję išmokti už
kurti ugnį taip, kaip Iši. Teodora Kreber
labai detaliai aprašė, kaip tas indėnas su
ka savąjį ugnies grąžtą. Lazdelę būtina ne
tiktai sukti, bet ir spausti žemyn. Virtuo
ziško sukimo greitis vis didėja, spaudžia
ma vis labiau ir labiau, ir štai pagaliau tas
lemiamas momentas - ugnis! Savo jėgas
reikia taip apskaičiuoti ir suvaldyti, kad
būtent tuo lemiamu momentu galėtum
įsukti lazdelę maksimaliausiu greičiu. Man įdomu šian
dien palyginti aną Šiaurės indėno patirtį su senovės lietu
vių ar slavų patirtimi, kuri atrodo pakankamai įtikinamai
rekonstruota, aprašyta ir net nufotografuota. Ir vis dėlto
ugnies įžiebimas prosenoviniu būdu tebėra mįslė. Jeigu
šiandien reikėtų parašyti konkrečias rekomendacijas, kaip
be degtukų užkurti šventą protėvių ugnį, - būtų sunku.
Peržvelgus etnografinę literatūrą, atrodo, kad yra bent
šimtas patikimų būdų, bet, kai pabandai praktiškai tai pa
daryti, iškyla svarbiausia problema - nebėra įgūdžių. To
dėl, kai norime užsikurti apeiginius Joninių ar Užgavėnių
laužus, organizatoriai visad atsineša ne tiktai degtukų, bet
ir benzino. Deja!
Vyriausias mūsų kraštotyrininkas Jurgis Dovydaitis
1961 metais užrašė keletą senovinių ugnies įžiebimo bū
dų („Kraštotyra“, 1969), parodė, kaip reikia trinti medį į
medį, tikintis, kad šakalio atplaišėlės pagaliau pradės ru
senti. Gi etnologe Teodora Kreber mūsų minėtoje knygo
je, atvirkščiai, teigia, kad šitoksai ugnies išgavimo būdas
- trinant medį į medį - yra mitas. Ugnis, anot Teodoros
Kreber, gali atsirasti tik gręžiant medį medžiu ir pjaunant
vieną medį kitu, o trinant lazdeles ar šakalėlius, atsiranda
tik dūmai, bet ne liepsna. Rusų etnologas B. F. Poršnevas
irgi abejoja, ar bent viena pirmykštė gentis kurdavo laužą
tokiu būdu. Akmens amžiuje žmogus negalėjo nepaste
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bėti, kad titnago kibirkštis yra ugnies pradžia. Archeolo
gai eksperimentatoriai nesunkiai įsitikino, kad titnago ki
birkštį lengviausiai „sugauna“ švendro (Typha latifolia)
pūkai, išmirkyti kalio permanganato tirpale. B. F. Poršne
vas rašo, kad nė vienas Europos archeologas, specialiai

Taip būdavo įžiebiama šventoji gyvoji ugnis.
Iliustracija iš Boriso Rybakovo knygos „Senųjų slavų pagonybė“.

tyrinėjęs šį klausimą, nesugebėjo įžiebti ugnies, trindamas
medį į medį. Taigi Jurgio Dovydaičio užrašytą ugnies įžie
bimo būdą irgi reikėtų patikrinti. Niekas Lietuvoje iki šiol
šito nepadarė. Prieštaravimai, kuriuos nesunkiai pastebė
sime, tyrinėdami įvairių tautų ugnies įžiebimo paslaptis,
galbūt atsiranda ir dėl skirtingų klimatinių sąlygų. Bet ga
lima čia ir kita hipotezė: gal žmogui pritrūko laiko vis to
bulinti visus ugnies gavimo būdus, gal ir pats senoviškiausias, patikimiausias būdas nėra buvęs ypač tobulas, o atsi
radę plieniniai skiltuvai ir degtukai nutraukė visus mūsų
prosenelių eksperimentus... Musteikos kaimo šviesuolis.
Vincas Gaidys pasakojo, kad 1918 metais Tadas Ivanaus
kas buvo padaręs „ugnies ratą“ - medinis strypelis „gręž
davo“ ąžuolą, ir vata pradėdavo rusenti. Tą eksperimentą
Tadas Ivanauskas rodydavęs vaikams. Įžiebiant ugnį se
noviškai, svarbu yra ne tiktai kibirkštis, bet ir pintis. Ki
birkštį išskelti nesunku - reikia tiktai plieninės dildės ir
titnago skeveldros, na, o pasiruošti gerą pintį - sudėtinga.
Dzūkai prisimena, kad geriausia pintis būdavusi pelenų
šarme išvirta kempinė, auganti ant senų, patrešusių ber
žų. Šitaip aiškino Juozas Gaidys iš Margionių, Pranas Ka
šėta iš Kašėtų, bet praktiškai šito parodyti jau negalėjo visos surastos pintys tam reikalui netiko, sakė, kad dabar
tokių pinčių nebėra. Dzūkijos nacionalinio parko darbuo
tojas Romas Norkūnas užrašė, kaip marcinkoniškis Jonas

Paulavičius dar ir šiandien sugeba įžiebti ugnį senoviškai

- su plieniniu skiltuvu ir titnagu, bet jo pintis - apdegin
tas lininis audeklas. Skiautelė tokio audeklo pradeda ru
senti nuo titnago kibirkšties ir, įdėta į pypkę, užkuria ta
boką. Taigi degtukų nereikia. Dzūko išsaugota patirtis taip
pat, žinoma, labai įdomi, tačiau šitoks supaprastintas ug
nelės įžiebimo būdas vis dėlto neprilygsta toms pasakiš
kai keistoms „staklėms“, kokias matome, pavyzdžiui, Bo
riso Rybakovo knygoje „Senųjų slavų pagonybė“.
***
Degtuku ar žiebtuvėliu įžiebta ugnis nebeturi jokios
paslapties ir jokios magiškos galios. Tokia švieselė gal net
lygiavertė įprastiniam televizoriaus ar kompiuterio ekra
no sušvytėjimui. Liepsna pasidarė toks pat savaime su
prantamas reiškinys, kaip ir daugybė kitų kasdieninių bui
tinių atrakcijų. „Taip gyventi patogiau!“ - nuolat įkyriai
mums kartojamas televizinės reklamos sakinys. O kadai
se ugnis buvo tikrai šventa - ir tautosakininkų, ir etnogra
fų darbai mums skaudžiai primena, kokia didelė žmogaus
dvasinio gyvenimo vertybė jau pamiršta. Nesunku įsivaiz
duoti, kaip suburdavo bendruomenę pagoniškieji šventos
ugnies įžiebimo ritualai. Visos Europos tautos tikėjo ma
giškąja apotropeine, blogį nukreipiančia ugnies galia. O
Užgavėnių laužai turėdavo dar vieną, gana praktišką, tikslą
- kartu su senais daiktais sudegdavo ir susikaupusios šiukš
lės, ir parazitai. Krikščioniškasis pašventintos ugnies ne
šimas į namus - taip pat apotropeinis ritualas. Krosnyje
rusenančių žarijų gesinimas, belaukiant parnešamos šven
tos ugnies, yra tyliausias, širdingiausias sodiečio sielos at
sinaujinimas, ir kai lygiai tą patį tuo pačiu metu daro vi
sas kaimas... atsiranda ypatingas dvasinio bendrumo jaus
mas. Ne kokia nors agitacija, ne kokia gudri prievarta su
jungia žmones, o tas tikėjimas ir žinojimas, kad tam tikru
metu šiandien ir čia galima daryti tik tai, kas visam kai
mui yra priimtina, bendra ir brangu. Prancūzų sociologas
E. Diurkheimas rašė: „Religija nėra vien tikėjimas į Die
vą ar kitas antgamtines būtybes, ji reikalauja tam tikro
elgesio, dažnai sąlygoja dorovinius, teisinius ir ekonomi
nius santykius. Todėl vienintelė savybė, bendra visoms
religinėms idėjoms ir jausmams, - kad jie yra bendri vi
siems kartu gyvenantiems žmonėms.“ Tą bendrumo jaus
mą, tą bendrą tikėjimą, be abejo, stiprindavo ir Saulė, ir
Miškas, ir Šaltinio stebuklinga gydomoji galia, tačiau Ug
nies stebuklingumas, matyt, būdavęs ypatingas. Knygoje
„Kalendoriniai papročiai ir apeigos Europos kraštuose.
Pavasario šventės“ (1977) rašoma apie magiškuosius lau
žus gegužės pirmosios rytą - tokie laužai būdavo kuriami
Britanijos salose. Štai eilutės, liudijančios, kad Ugnis bu
vo tikrai stebuklinga, žmones suburianti galia: „Beltano
dienos išvakarėse visuose kaimo namuose užgesindavo ug
nį. Naktį visi gyventojai kopdavo į kalvą, varydamiesi kar
tu ir visus savo gyvulius. Pasiekusi šventei paruoštą vietą,
procesija sustodavo prie laužavietės. Visi tylėdami lauk

davo aušros. G arbingiausieji kaimo žmonės ruošdavosi už
kurti laužą prosenoviniu būdu, ir suliepsnodavo tas lau
žas būtinai kartu su pirm aisiais saules spinduliais.“ Ne m a
žiau iškilmingą, b en druom enišką vaizdą m atom e ir B ori
so Rybakovo knygoje „Senųjų slavų pagonybė“ : dvylika
vyžotų vyrų sutartinai suka m edinį rąstą, kurio smaigalys
kaista, jau kaista, ir todėl tu rbūt taip m aloniai pro ūsus
šypsosi tas tryliktasis, m atyt, svarbiausias ritualo dalyvis.
Ir kas dabar beįsivaizduos, kaip tie visi vyrai vienu m etu
išsuka, išspaudžia, išgręžia ir pagaliau iššaukia tą lem ia
mą ugnies pasirodym ą, tą m om entą, apie kurį rašo Teo
dora K reber! Ir ar tik ne čia slypi visų bendrų ritualų p ras
mė: senovinių apeigų dalyviai tą patį akim irksnį privalo
sutartinai atlikti bū ten t tą patį magiškai svarbų veiksmą
ir drauge pajusti tą pačią būseną. O koks šiandieninis reiš
kinys, koks neįtikėtinas dalykas, koks nepaprastas įvykis
Lietuvoje galėtų dab ar m ūsų tokią susiskaldžiusią b e n 
druom enę paveikti taip stipriai ir taip užburiančiai, kaip
tas senovinis U gnies įžiebim as, kaip budėjim as iki A ušros
prie apeiginių laužų didžiųjų švenčių dienom is?...
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T he holy fire
Henrikas GUDAVIČIUS
The ethnologist Teodora K reber states that a fire
can not be get by rubbing sticks and splinters. There
will be only smoke but not flame. Making the fire
was the part of m an’s spiritual life, it was not just a
work, it was a ritual that had a sacral sense. As
Henrikas Gudavičius puts it there are a lot of ways
that describe how to make up the fire but when you
try to do that the main problem is the lack of habits
for making it. Most of ways of making up the fire de
scribed in ethnographical literature arc compared by
the author to those thought of the old Dzūkai. The
author also thinks of the miraculous power of fire
which consolidate people.
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KRYŽIAUS ŽENKLAS
LIETUVIŲ LIAUDIES PAPROČIUOSE
Angelė VYŠNIAUSKAITĖ
Šventasis kryžius - pasaulio Atpirkėjo Jėzaus
Kristaus baisios kančios ir mirties ženklas yra ta
pęs Katalikų Bažnyčios ir kiekvieno kataliko tikėji
mo ir laimingos amžinybės vilties simboliu. Lietu
vių liaudies papročiuose aptinkame kryžių ne vien
materialiu pavidalu, bet ir kaip simbolį, ženklą.
Čia nekalbėsime apie kryžių kaip realiją mūsų
bažnyčiose, kapinėse, pakelėse ir kryžkelėse, na
mų krikštasuolės kertėje ar tikinčiųjų ant kaklo ne
šiojamą kryželį. Prisiminsime tiktai XIX a. antrojo
je pusėje - XX a. pirmaisiais dešimtmečiais kaimo
papročiuose užfiksuotą simbolinį kryžiaus ženklą,
kitaip tariant, savęs, gyvenamosios aplinkos ir vi
so, kas susiję su žmogaus buitimi ir veikla, ženkli
nimą kryžiumi. Tai žegnojimasis ir peržegnojimas,
simbolinio kryžiaus sudėjimas ar įbrėžimas ant že
mės ar daiktų. Pagrindinė veiksmo idėja - apsi
saugoti ar apsaugoti nuo piktųjų jėgų poveikio ir
pagausinti žmogaus darbo vaisius, ypač derlių.
Kryžiaus ženklas, kaip saugos priemonė, pa
pročiuose bene dažniausias. Pirmiausia tai įpro
tis persižegnoti vos atsibudus, pradedant maldą,
prieš valgį ir pavalgius, pradedant ir baigiant dar
bą. Ignas Končius, prisimindamas, kaip jį yra mo
kiusi motina, rašo: „Su kryžium pradėk valgyt, su
kryžium palydėk pavalgęs stalą ir tas Dievo dova
nas, kurios dar liko kitam kartui. Žegnokis, kad
Dievas tave pasotintų. Žegnokis, kad Dievas tavo
valgį paverstų į tavo sveikatą“ .1 Be to, „persižeg
nodami kiekvieną kartą išpažįstame norą priklau
syti Švč. Trejybei, pareiškiame meilę jai. O meilė
pakeičia žmogaus širdį. Švč. Trejybė laukia mū
sų, nes savo būtimi mes grįžtame pas Tėvą Die
vą, iš kurio esame išėję“ .2 Vadinasi, žegnojimasis
- tai savęs pavedimas Dievui, Jo palaimos savo
veiksmams meldimas ir padėka už pagalbą.
Labai paplitęs mūsų senolių papročiuose ir kas
dienėje buityje įvairių daiktų peržegnojimas. Iki pat
XX a. pradžios, o vietomis ir mūsų amžiaus pir
maisiais dešimtmečiais, moterys kiekvieną kartą
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peržegnodavo krosnyje užkuriamą ir užgesinamą
ugnį, todėl, „kad ji šventa, kad būtų rami ir nie
kam blogo nepadarytų“ .3 Tikėta, „jeigu ugnies neperžegnoji, ji išeina iš krosnies, apeina aplink na
mus ir dingsta. Pamačius ugnį einant, reikia per
žegnoti, tai ji sugrįžta į savo vietą“ .4 Visoje Lietu
voje ugnis buvo peržegnojama, ją pirmąkart už
kūrus naujame name.5
Aukštaičių pirkiose XIX a. pabaigoje dažnai dar
buvo pasišviečiama balana. Tad „eidami gulti iš
imdavo balaną iš žibinčiaus, ja degančia padary
davo kryžiaus ženklą viduryje aslos - tai laikyta
ugnies paklojimu - ir ten padėdavo balaną. Pas
kui ranka tą vietą peržegnoji: skaitosi, ugnį užklo
ji. Taip balana ir užgęsta“ .6
Išminkiusios prieš kepimą duonos tešlą ir duon
kubilyje gražiai užlyginusios paviršių, moterys ran
ka ¡spausdavo kryžių, taip pat kryželį ranka ¡spaus
davo ir ant suformuoto pirmojo, kartais ir visų krosnin šaunamų kepalų, prieš tai dar peržegnojusios
duonkepio angą,7 kad duonos pluta neatšoktų, ke
palai krosnyje bekepdami nesuirtų.
Tiek minėtame, tiek visuose kituose darbo pa
pročiuose kryžiaus ženklu pažymima darbo pra
džia ir pabaiga. Taip artojas, pradėdamas pava
sarinę orę, pirmiausia peržegnoja arsimą dirvą, ta
da pabučiuoja žemę, į pirmą vagą padeda duo
nos riekelę, pabarsto žiupsneliu druskos, paskui
dirvoje dar peraria porą vagų kryžmai: seksis dar
bas, dirva išaugins gerą javų derlių, joje nesiveis
piktžolės.8
Prieš sėdamas, žemdirbys dirvos gale nusiima
kepurę, persižegnoja, peržegnoja dirvą ir pirmąją
grūdų sėtuvę, o Dzūkijoje dar kartais sukryžiuo
davo keletą šiaudelių, juos taip pat peržegnoda
vo ir tada pradėdavo sėti.9 Moterys žegnodavo vi
sa, ką pasėjusios ar pasodinusios daržuose: „Pa
sodini ką ar pasėji, peržegnoji, triskart „Sveika, Ma
rija“ sukalbi ir prašai: „Marija, išaugink man, kad
aš nenumiriau badu“ ir eini sau “ ,10 Prireikus sė

jėjui dirvą palikti, neužbaigus užsėti užsiimtosios
biržės ar linų rovėjai nenurovus iki galo baro, bir
žė ar baras linienoje būdavo „užrakinamas“ kele
tu kryžmai sukryžiuotų šiaudelių. Tai daryta, kad
pradėtam darbui nepakenktų piktosios jėgos. O
nukultus linus klodami klojėtis, klojos pradžią ar
pabaigą pažymėdavo iš linų saujos išskleista sau
lute, jos viduje dar sukryžiuodavę keletą stiebelių
ir visa tai prislėgdavę akmenuku. Tikėjo, kad taip
visas linų plotas bus apsaugotas nuo galimo vie
sulo. Rugiapjūtę pradėdamos dzūkės dar XX a.
viduryje visada pirmiausia persižegnodavo, per
žegnodavo javų lauką, sakydamos: „Dieve, duok
sveikatos“ ,11 ir tik tada imdavo rugius pjauti.
Norėdami apsaugoti pasėlius nuo audrų, gy
vačių ir kitokių negandų, seniau visoje Lietuvoje
šeimininkai Velykų rytmetį per pačią Rezurekciją
apeidavo savo laukus ežiomis, vis šlakstydami Di
dįjį Šeštadienį parsineštu iš bažnyčios pašventin
tu vandeniu ir dirvų kertes peržegnodam i.12
Rugius suvežę į kluoną, senieji valstiečiai šali
nę triskart peržegnodavo. Kiti dar ir kelis akmenis
įmesdavo šalinėn, kad pelės javų „neiškultų“ .13 Ry
tų Aukštaitijoje buvo įprasta kiaulę prieš skerdžiant
peržegnoti. Tverečėnai dar ir skerdieną darinėdami tarp kiaulės kojų įpjaudavo kryžių.14
Tad negalima sutikti su Jono Mardosos teigi
niu, esą, „etnografinė medžiaga liudija, kad XIX a.
pabaigos - XX a. pirmosios pusės talkų, kaip ir
visų žemdirbystės bei kitų papročių, visuma netu
ri krikščioniškojo sakralumo“ .15
Kryžiaus ženklas taip pat plačiai naudotas gy
venamojo namo statybos papročiuose kaip apsau
gos priemonė nuo vaiduoklių, piktųjų dvasių, per
kūno įtrenkimo, jis lėmė ir šeimos skalsą, sveika
tą, turtingą gyvenimą. Pirmiausia meistrai, „kad
perkūnas neįtrenktų“ , kirviu iškirsdavo kryžių pa
matinių sienojų sankirtoje arba, „kad velnias ker
čioje nesėdėtų“ , ir visose keturiose kertėse. Į tuos
kryželius dar būdavo įdedama šventintų kadagių
ar graudulinės žvakės gabalėlių.16
Panevėžio, Rokiškio apylinkėse buvo paprotys
Kūčių vakarą grauduline žvake išdeginti kryželius
pirkios duryse ir slenksčiuose turtui apsaugoti nuo
nelaimių. Kartais tas pat buvo daroma visose na
mo kertėse, o tam, „kad raganos avių nenukirp
tų “ , su degančia žvake kryžmai pereidavo tvarto
erdvę.17 Iki šių dienų ne tik kaime, bet ir miestuo
se ant gyvenamojo būsto durų (kartais ir langų)
šventinta kreida užrašoma K+M + B - gimusįjį Kū
dikėlį Jėzų aplankiusių išminčių Kasparo, Merke
lio ir Baltazaro vardų inicialai su kryžiukais. Pane

vėžio apylinkėse tai buvo vadinama „krikštų dėji
m u“ , nes senovėje lietuviai kryžių yra vadinę krikš
tu, kaip iki šiol jį tebevadina pamario ir Kuršių Ne
rijos lietuvininkai, kapinėse statydami savitos for
mos antkapinius paminklus. Kryžiaus ženklas, kaip
saugos priemonė, plačiai naudota Joninių papro
čiuose. Mažosios Lietuvos lietuvininkai šventės iš
vakarėse ant tvarto durų užbrėždavo tris kryželius,
į stogą įkišdavo šermukšnio šakučių, kad raganos
gyvulių neapkerėtų.18 Rytų ir pietryčių aukštaitės,
kartais netgi žemaitės tuo pat tikslu karvių tarpuragį19 ar tešmenį20 paženklindavo kryžiaus ženklu.
Tikėta, kad gyvulius nuo tais metais galimų nelai
mių galima apsaugoti Naujųjų Metų dieną tvartus
perėjus kryžmai su uždegta grauduline žvake
(grabnyčia).21
Vadinasi, visais minėtais atvejais kalendorinių
švenčių papročiuose, kaip saugos nuo piktųjų dva
sių, raganų kerų, apskritai blogio, priemonė buvo
krikščioniškai pašvęstas daiktas - šventintos žvakės
liepsna, siejama su sakralios prasmės veiksmu - per
ėjimu kryžmai per norimą apsaugoti erdvę.
Kryžiaus ženklas suvokiamas kaip sauga dau
gelyje lietuvių šeimos papročių. Pirmiausia tai ma
tome nuotakos - „močiutės dukrelės“ socialinio
statuso pakeitimo „anytos martele“ apeigose. Suo
mių folkloristas Augustas Robertas Niemi’s, 1910 m.
stebėjęs eržvilkiečių vestuves, teigia, jog nuota
ka, išvykdama į jungtuves, klaupiasi ant kelių prieš
tėvus, pabučiuoja jų laikomą kryžių, paskui bu
čiuoja tėvams kojas, o šie ją laimina kryžiaus žen
klu.22 Tas pats autorius 1911 m. vestuvių apraše
iš Valkininkų apylinkių sako, kad jungtuvėms tė
vas išveda dukterį iki vežimo ir kryžiumi palaimi
na arklį.23 Tai Dzūkijoje buvo daroma iki XX a. vi
durio tam, kad kelyje pikto linkintieji neapkerėtų
nuotaką vežančių arklių, kad jie neišsikinkytų, kad
kelionė pasisektų. Panašiai XIX a. elgėsi Mažosios
Lietuvos lietuvininkai prieš bet kurią kelionę: „Kai
gaspadorius važiavo arkliais, rasi su javais į Įsrutį
arba Tilžę, tai jis prie galo dyselio eidams kryžių
padarė, kad jį nekorotų pikta dvasia“ .24 XX a. pra
džioje Papilio apylinkių valstiečių vestuvėse per į
vyro namus parvežtos marčios gaubtuves mote
riškąja galvos danga didysis svotas (jaunikio pir
masis pabrolys - A. V.) „rankose turėjo papuoštą
rūtomis ir kitkuo plunksnakočio dydžio lazdelę, su
kuria jis tris kartus padarė kryžiaus ženklą virš jau
nosios galvos. Svočia laikė nuometą, kuriuo apri
šo jaunosios galvą“ .25
Neabejotinai šiuo atveju kryžiaus ženklas bu
vo suvokiamas kaip apvalomoji priemonė: priklau
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symo ištekėjusių moterų bendrijai ženklas - bal
tos plonutėlės drobės nuometas - turėjo būti už
rištas tik ant švarios, jokių kerų nepaliestos gal
vos - kerai galėjo jaunąją paveikti vestuvinio vir
smo, t.y. pervežant ją iš tėvų j anytos namus per
niekieno nesaugomą, jai svetimų jėgų kupiną erd
vę, metu. Peržegnojimas turėjo užkirsti kelią pik
tųjų dvasių veikimui.
Kryžiaus ženklas dažnas ir gimtuvių bei krikš
tynų papročiuose. Dar šio amžiaus pirmaisiais de
šimtmečiais visoje Lietuvoje priėmėja vos gimusį
kūdikį pirmiausia peržegnodavo, „kad nepristotų
piktosios dvasios“ . Paskui naujagimį prausdama,
pasak L. A. Jucevičiaus, „kuo šalčiausiu vande
niu“ ,26 dar kryžiškai triskart įberdavo geldelėn pe
lenų, kad kūdikis augtų drąsus,27 drauge vandenį
perbraukdama ranka, kad būtų ramus.28 Tada su
vysčiusi kūdikį dar kartą peržegnodavo ir parody
davo motinai. Šioji vėl kūdikį peržegnodavo ir pa
bučiuodavo.29 Panašiai darė visi šeimos nariai, kai
pribuvėja jiems parodydavo pirmąkart vos užgimusįjį. Taip elgtasi tam, „kad būtų meilė geresnė“
šeimoje.30 Kol naujagimis nepakrikštytas, dzūkės
m otinos tem stant peržegnodavo visus pirkios
kampus, aslą, langus, duris, kad laumės jo laumiuku nepakeistų.31 Kaimynės, atėjusios aplankyti
ligonės ir naujagimio, visada pirmiausia kūdikį per
žegnodavo.32 Taip pat jį peržegnodavo motina,
paskui - tėvas, atiduodami kūdikį krikštatėviams
vežti bažnyčion pakrikštyti.33
Visais šiais atvejais kryžiaus ženklas - tai kūdi
kio sauga nuo piktųjų dvasių kėslų, tikint, jog ne
krikštytasis yra ypač pavojingoje būklėje: jis dar nė
ra Dievo tautos narys, nėra priimtas į kaimo socia
linę bendriją, nėra visiškai įsitvirtinęs ir savo šei
moje. Kaip tik todėl prie kūdikio buvo nuolat budi
ma, naktimis deginamas žiburys.
Ligonio sarginimo, marinimo ir laidotuvių papro
čiuose vėlgi aptinkame kryžiaus ženklą. Juo peržegnojamas merdėjantysis, prie jo rankų laikant de
gančią graudulinę žvakę. Mirusysis peržegnojamas
jį prausiant ir rengiant įkapėmis. Prieš dedant ve
lionį į karstą jo karsto antvožo vidinėje pusėje vie
ta, kuri atsidurs ties mirusiojo veidu, seniau būda
vo išlašinama šventintos žvakės vašku arba išde
ginama kryžiaus ženklas liepsna. Iki šių dienų daž
nai karsto viršuje yra pritaisytas medinis ar metali
nis kryželis. Taip mirusysis palaiminamas jo pas
kutinei kelionei į žemę, iš kurios žmogus yra kilęs.
Pagaliau kryžiaus ženklas gana dažnas vals
tiečių buities daiktų ir darbo įrankių ornamentiko
je. Kryžius bei segmentinės žvaigždės dažnai iš-
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pjaustomos rankšluostinėse, skirtose pirkios in
terjerui jose įkabintu raštuotu rankšluosčiu pa
puošti. Tokios ornamentikos gausu verpsčių bei
prieverpsčių puošyboje. Tyrinėtojų nuomone, mi
tine samprata paremtoje ornam entikoje „šešia
kampė segmentinė žvaigždė apskritime buvo per
kūno ženklas - simbolinė priemonė apsaugoti na
mus nuo žaibo.“34 Lietuvių liaudiškosios ornamen
tikos simbolių tyrinėtoja Elvyra Usačiovaitė seg
mentinės žvaigždės ornamentą priskiria prie soliarinių ženklų: XIX - XX a. mūsų liaudis šiam žen
klui priskyrė apsauginę, blogį nugalinčią galią.35
Kai kurių tyrinėtojų nuomone, pirminė segmenti
nės žvaigždės forma yra buvusi kryžius.36 Žino
me, kad verpstė, prieverpstė yra merginų ir mote
rų darbo, dažnai vykusio vėlais rudens ir žiemos,
vakarais, priemonė. Tad segmentinės žvaigždės
- kryžiaus ženklas joje neabejotinai buvo skirtas
pačiai verpėjai apsaugoti nuo piktųjų dvasių. Tai
liudytų žinoma „Lino mūkos“ pasaka apie velniūkš
čio pasipiršimą vėlų vakarą verpėjai. Bet šios bū
ta išmintingos: ji rado būdą tokiu „jaunikiu“ atsi
kratyti, pasiūliusi jam pirmiau išklausyti, kokias
kančias linas turįs iškentėti, kol iš jo išaudžiama
drobė. Ėmus jai pasakoti lino kelią nuo sėmenų
pasėjimo iki baltos drobės, gaidys užgiedojęs, ir
kipšas staiga nugarmėjęs pragaran.
Jau vien prisimintieji faktai liudija, kad dar XX
a. pirmaisiais dešimtmečiais Lietuvos kaimo žmo
nės labai gerbė ir vertino ne tik patį kryžių, bet ir
šventąjį jo ženklą, juo dažnai pasinaudodavo sa
vo kasdienėje buityje ir šventėse, o ypač - atsa
kingais darbų ir gyvenimo kaitos momentais. Ci
vilizacija ir visuomenės sekuliarizacija nustūmė už
marštin daugelį seniau mūsų tėvų ir protėvių prak
tikuotų krikščioniškosios pasaulėžiūros elementų,
nors neretai ir kiek sinkretizuotų su mitinės mąs
tysenos ir jausenos liekanomis. Sovietinis laiko
tarpis šiuo atžvilgiu buvo itin agresyvus: netgi ti
kintys tėvai bijojo savo vaikus peržegnoti pašali
nių akivaizdoje, buvo atprasta žegnotis prie stalo
ir pan. Vis dėlto drąsieji kryžiaus ženklui liko išti
kimi. Štai sakoma, kad KGB persekiotas kun. Juo
zas Zdebskis visada bet kur važiuodamas peržeg
nodavęs savo automobilį, sakydamas, jog „ne tik
pirmaisiais krikščionybės amžiais peržegnojimas
labai daug reiškė ir daugelio buvo vartojamas: pa
laiminti žmonėms, daiktams, javams, namams, gy
vuliams. Ir mūsų dienomis žegnojimu reikia laiminti
darbą, maistą, laukus, namus, ypač - daug ke
liaujančius žmones, išvykstančius į mokslą vaikus,
kelionėn išsirengusias šeimas. Kryžiaus ženklas

apsaugoja nuo daugelio nelaim ių. Juo peržegno
ti gali ne tik kunigas, bet ir kiekvienas žm ogus.
Pernelyg retai dabartiniai mūsų žm onės pasinau
doja šia didele Dievo duota dovana“ .37
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THE SIGN OF THE CROSS
IN LITHUANIAN FOLK CUSTOMES

Angelė VYŠNIAUSKAITĖ
The holy cross is the symbol of the Catho
lic church and of the belief of each Catholic’s
happy eternity. We find the cross not only as
a material object but also as a symbol, i. e. the
sign in Lithuanian folk customes. The symbolic
sign of the cross fixed in village customs in the
second part of the 19th century and first dec
ades of the 20th century is spoken about in the
article. Everything that was around the man his living space, his activity and a man himself
was marked by the cross.
Making the sign of the cross to oneself or
to somebody else, laying down or incribing of
the cross on the ground or on things - these
are the ways of designation. The main idea of
these actions is to defend oneself or somebody
else from the influence of evil spirits and also
to increase the result of man’s work, especially
the harvest.
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Perėjimo ritualai gimtuvių, vestuvių ir
laidotuvių papročiuose
Rasa RAČIŪNAITĖ

Visas žmogaus gyvenimas - gimimas, vestuvės, mirtis lydimas ritualų. Individo perėjimas iš vieno gyvenimo tarps
nio į kitą įtvirtinamas specialiomis apeigomis bei ritualais.
Pažvelkime į trijų svarbiausių žmogaus gyvenimo tarps
nių perėjimo ritualus kaip į tam tikrą hierofaniją, t.y. šven
tybės bei antgamtiškumo apraišką. Šiuolaikiniai religijos
tyrinėtojai kievienoje hierofanijoje įžvelgia prieštaraujan
čių esmių sambūvį: šventybę ir profanybę, dvasią ir me
džiagą, amžinybę ir laikinumą (1; 29). Žinomas žmonijos
religijų tyrinėtojas M. Eliadė kiekvieną hierofaniją įvardi
ja kaip paprasčiausią įsikūnijimo stebuklo prefigūraciją,
kaip per anksti gimusį bandymą atidengti Dievo, kartu ir
žmogaus, atėjimo paslaptį (1; 29). Dėl to yra prasminga
studijuoti primityvias hierofanijas moksliniu požiūriu.
Visų pirma apie perėjimo ritualų struktūros ypatumus.
Perėjimo ritualuose išskirtini trys momentai: 1) individo
atskyrimas nuo bendruomenės, 2) ribinis laikotarpis, 3)
naujo statuso įgijimas. Mitologinėje sąmonėje išėjimas iš
uždarai bendruomenei priprastos teritorijos prilygo mir
čiai (2). Pereidamas į naują statusą, individas tarsi apmirš
ta, paskui iš naujo atgimsta, todėl ir iniciacija įprasmina
ma kaip mirtis ir naujas gimimas.
Daugelio senųjų tautų tikėta, kad į šį pasaulį ateinan
tis bei iš jo išeinantis žmogus yra nešvarus, todėl anapusi
nio pasaulio dvasios galinčios kenkti kitiems su juo ben
draujantiems. Nešvarumo idėja, atklydusi iš ikikrikščio
niškų civilizacijų, pastebima ne tik pirmųjų krikščionių lai
kais, bet savo atšvaitais yra pasiekusi ir mūsų dienas.
Jau antikos laikais per menstruacijas moteris laikyta
nešvaria. Kai kuriose Afrikos bei Azijos tautose mergai
tės pirmųjų menstruacijų metu pasitraukdavo iš šeimos,
bendruomenės ir kurį laiką gyvendavo izoliuotos ir griež
tai laikydavosi įvairių draudimų, kad nekeltų pavojaus vi
suomenei. Senųjų tautų įsitikinimu, pirmasis kraujas - de
moniškų jėgų, kurios pirmos užvaldo merginos kūną, žen
klas (3; 139). Kiekviena mergina, prieš tapdama moteri
mi, turėjo vienumoje pergyventi gyvenimo sunkumus as
kezėje, maldoje ir rimtyje (3; 139).
Prietaringą nešvarumo įvaizdį aptinkame ir Plinijaus
Vyresniojo (24-79 m. po Kr.) „Gamtos istorijoje“, kur
minima, kad per menstruacijas moteris savo prisilietimu
galinti pakenkti žemės ūkio produktams: daržovėms, vai
siams, pienui, vynui (3; 140).
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Kiek šis tikėjimas buvo gyvas, rodo tai, jog viduram
žiais nešvariomis laikytos net vienuolės, per mėnesines
joms drausta eiti į bažnyčią ir dalyvauti pamaldose (3; 140).
Ikikrikščioniškuose tikėjimuose gimdyvė taip pat lai
kyta nešvaria. Tikėta, kad, jai prisilietus prie žmogaus, gy
vulio ar augalo, šis mirs, nunyks, nudžius. Šių tikėjimų
esti ir XIX a. pabaigos - XX a. pradžios lietuvių gimtuvių
papročiuose. Tikėta, kad kelias savaites po gimdymo iki
įvedybų moteris yra tapsmo ir ritualinės mirties būseno
je, kurioje gresia pavojai ne tik jai, bet ir ji pati kelia grės
mę aplinkiniams (tarkim, pirtyje, bažnyčioje). Todėl visi
su gimdyve susiję liaudiškieji įvedybų laikotarpio tikėji
mai ir papročiai buvo reguliuojami įvairiais draudimais.
Neįsivesdinusiai, t.y. rituališkai neapsiplovusiai, gimdyvei
drausta bendrauti su kitomis moterimis ir išeiti už savo
sodybos ribų (4), drausta eiti takais arba ežiomis per kai
mo javų laukus, leista eiti tik kelio viduriu arba per pūdy
mą. Einant per ganyklas, šiukštu žiūrėti į gyvulius (5).
Analogiškų papročių pasitaikė ir kituose Europos kraš
tuose. Slavų tautose vyravo nuomonė, kad naujagimio, kaip
svetimos ir pavojingos būtybės, savybės persiduoda moti
nai. Kadangi iki įvedybų kūdikį pagimdžiusi moteris net
šešias savaites laikyta nešvaria (prie jos kaip prie numirė
lio pavojinga prisiliesti (6; 44)), lietuvių papročiai reika
lauja kūdikį kuo greičiau pakrikštyti. Tai jį turėtų apsau
goti nuo piktųjų dvasių, pervesti iš liminalinio į postliminalinį laikotarpį, kuriame, tikėta, kūdikis ir motina yra sau
gūs nuo bet kokių anapusinio pasaulio poveikio pavojų.
Gimtuvių, vestuvių ir laidotuvių papročiuose pereina
mojo laikotarpio individai tam tikrą laiką laikyti nešva
riais. Per tokį karantiną aplinkiniai bandė apsisaugoti nuo
pavojingo veikimo įvairiomis apsaugos priemonėmis: mal
domis, budėjimu ir kt.
Antikinėje Graikijoje pavojingasis pogimdyvinis laiko
tarpis trukdavo keturiasdešimt dienų, ir tik tada rituali
nio apsivalymo apeigomis šalindavo sakralinę nešvarą.
„Nešvariu laikotarpiu“ moteriai griežtai draudė įeiti į šven
tyklą. Tik po nustatyto laiko ir apsivaliusi švento šaltinio
vandeniu ji galėjo įeiti į bažnyčią ir atnašauti padėkos au
ką (3; 208).
Analogiško tikėjimo elementų apstu ir mūsų gimdy
vės bei jaunamartės įvesdinimo į pirtį papročiuose. Rytų
Lietuvoje ligi XX a. vidurio vyravo toks paprotys: po gim

dymo praėjus šešioms septynioms, o kartais keturioms
penkioms savaitėms, gimdyvę būtina tam tikromis apei
gomis įvesdinti į moterų pirtį, vadinamą „gimdyvės pirti
mi“ (7). Iki tol ji laikyta nešvaria, ir net kunigai pirtyje
neišsipėrusią atsisakydavę įvesdinti į bažnyčią. XX a. pra
džioje Lietuvos kaime žinomos ir jaunamartės įvesdini
mo į moterų bendruomenę apeigos - „įsipirktuvės“, ku
rios vykdavo pirtyje. Jaunamartė, pirmą kartą ateidama
pirtin, nešdavosi savo iškeptą ragaišį, degtinės, sūrio, svies
to ir vaišindavo į pirtį susirinkusias moteris. Po pirmo ga
ro įsiperkančioji užgerdavo pirties šeimininkę. Po vaišių
visos moterys ją prausdavo, išvanodavo. Staltiesę ir rank
šluostį (jame buvo suvyniotos atsineštosios vaišės) išsipirkusioji padovanodavo pirties šeimininkei (8). Gervėčių
apylinkėje jaunamartė šias dovanas pakabindavo ant pir
ties krosnies (9; 139). Tokia jaunamartės dovana neabe
jotinai simbolizavo auką pirties dvasiai: per šią auką buvo
siekiama sueiti į bičiuliškus santykius su transcendenti
nėmis jėgomis.
Gimdyvė, kurią prieš apsivalymo apeigas pirtyje mote
rys vadino „vilku“, pirties šeimininkei taip pat įteikdavo
stuomenį ar rankšluostį, vadinamąsias vilko dovanas. Šio
mis dovanomis tiek jaunamartė, tiek gimdyvė per pirties
šeimininkę siekė paveikti anapusinį pasaulį. Senu papro
čiu gimdyvė į pirtį nešdavosi ir duonos. „Duonos rūgšties
ragavimas senovėje yra buvęs grynai magiškas veiksmas,
įsiteikimas dvasioms ar moterų bendrijai“ (9; 141). Gim
dyvės auka - tai siekimas padėkoti Dievui už laimingą gim
dymą ir kartu nusivalyti sakralinę savo nešvarą.
Gimdyvės bei jaunamartės fizinio apsivalymo ir drau
ge jų įvesdinimo į moterų bendriją senovinės apeigos at
liekamos vien moterų, XX a. viduryje pirtyje atliekamos
apeigos jau užmirštos. Jas pakeičia bažnytinės krikščio
niškos, kurios transformuojasi, įgydamos naują prasmę moters palaiminimą, jos įvedimą į krikščionių bendruo
menę. XX a. šeštąjį septintąjį dešimtmetį moters rituali
nis įvedimas į bažnyčią galutinai išnyko.
XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje motina, einanti
bažnyčion įsivesdinti, nešdavosi ir kūdikį. Daugiausia ėjo
šventadienį, „kad visi matytų“, kad visi sužinotų, mažiau
apkalbėtų (4).
Pasitaikydavo, kai gimdyvę atlydėdavo ir jos kūdikio
priėmėja. 1933 m. gimusi informatorė iš Utenos valsčiaus,
Leliūnų parapijos yra pasakojusi, kad jos močiutė (buvu
si priėmėja) jai po gimdymo septynias paras neleidusi eiti
į bažnyčią, kol taps visai švari. Lydėdama gimdyvę bažny
čion įsivesdinti, priėmėja nešdavosi vandens buteliuką.
Prieš įeidama į bažnyčią, ji tris kartus užpildavo vandens
gimdyvei ant galvos. Toks veiksmas vadintas apsiplovimu.
Priėmėja moterį įvesdavo per zakristiją ir kartu su ja nu
eidavo prie klausyklos. Gimdyvė per išpažintį kunigui pa
sisakydavo ne tik savo nuodėmes, bet ir kada gimdžiusi.
Po išrišimo moterį pašlakstydavo švęstu vandeniu, prie
Dievo stalo dar pasmilkydavo smilkalais, palaimindavo ir
pirmajai duodavo Šv. Komuniją (10).

Minėtos apeigos - konkretus senųjų ir krikščioniškųjų
įvedybų sintezės pavyzdys. Dar antikos laikais prieš kiek
vieną religinį aktą atlikdavo apsiplovimo ritualus (11; 573).
Minėtame Utenos krašte archajiniame gimdyvės įvesdi
nimo ritualų sluoksnyje šias apeigas atlikdavo pribuvėja;
krikščioniškame lygmenyje jos transformavosi dvasiniu ap
sivalymu gimdyvei atliekant išpažintį. Ir kunigas, ir pri
buvėja tampa tarpininkai, pervedantys nestabilioje būse
noje esančią gimdyvę iš pilnos pavojų liminalinės į postliminalinę erdvę ir drauge apsaugantys nuo anapusinio pa
saulio neigiamo poveikio.
Krikščioniškoje tradicijoje įvedybos laikomos sakra
mentalija, kuria kūdikį pagimdžiusiai moteriai suteikia
mas ypatingas Bažnyčios palaiminimas.
Analogiškų papročių pastebime ir laidotuvių ritualuo
se. Senieji šaltiniai liudija, kad tradicinėse laidotuvėse ap
valymo ritualus taip pat atlikdavo pirtyse. Jeronimas Malcckis „Sūduvių knygelėje“ užsimena, kad dar XVI a. lie
tuviai savo mirusiuosius prausdavę šiltoje pirtyje (12; 26).
Tai patvirtina ir Motiejus Strijkovskis.
Slavų tautos tikėjo, kad mirusieji gyviesiems ypatingą
pavojų kelia pirmąsias tris dienas po mirties (6; 46). Pa
gal lietuvių papročius mirusieji gyviesiems pavojingi net
keturiasdešimt dienų, iki pat ketvirtynų. Įgyti mirusiųjų
palankumą gyvieji stengėsi įvairiomis aukomis. Antai kai
mo moterys į šermenis mirusiojo vėlei būtinai atnešdavo
duonos kampelį, kurį vėliau išdalydavo elgetoms - tarpi
ninkams tarp šio ir anapusinio pasaulio. XX a. pradžioje
Perlojoje (Varėnos raj.) pagal tradiciją susirinkusieji į šer
menis pasimeldę atsilauždavo gabaliuką suneštos duonos
ir suvalgydavo kaip auką už mirusįjį (13). Maisto produk
tų aukojimas įvairioms dvasioms, dievams žinomas dau
geliui senųjų religijų, kuriose tikėta, kad aukojamos gėry
bės tampa šventos, o jų ritualinis valgymas yra būdas su
artėti su dievybe (14).
Krikščionybės laikais aukojimo vieta keičiasi, nors au
kos funkcija išlieka ta pati. Aukos vietą, kaip pasaulio sim
bolį, užima altorius. Lietuvoje maisto produktus aukoja
bažnyčioje iki XX a. pirmųjų dešimtmečių. Gimdyvė, ei
dama bažnyčion įsivesdinti, paprastai atsinešdavo kokią
nors auką ir palikdavo ją prie altoriaus. Antai mūsų eks
pedicijų duom enimis, Lazdijų rajono moterys prie
Švč. mergelės Marijos altoriaus padėdavusios linų grįžtę,
keletą kiaušinių, sviesto ir kt. (15). XX a. viduryje dau
giausia aukodavo pinigais. Tiek natūra, tiek pinigais auka
simbolizavo padėką už sėkmingą gimdymą ir prašymą kū
dikiui laimingos ateities. Kaip auka prašant mirusiojo vė
lei Dangaus palaimos buvo ir yra gedulingos Šv. Mišios.
Šia didžiąja Kristaus mirties ant kryžiaus už žmonijos nuo
dėmes Auka yra nuvaloma kiekvieno mirusiojo sakralinė
nešvara, žemės paliktosios dulkės.
Trumpai norėtųsi pažvelgti į laiko ir vietos problemą
minėtuose perėjimo ritualuose. M. Eliadė teigia, kad „kiek
viena religinė apeiga turi dabar vykstančio įvykio pobūdį.
Praeities įvykis yra atgaminamas čia ir dabar“ (1; 395). Šis
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liturginis „dabar“ yra bendras tiek krikščioniškiesiems, tiek
ikikrikščioniškiesiems perėjimo arba turėto socialinio sta
tuso pakeitimo ritualams. Laiko „atgaminimas“ reiškia
žmogaus pastangą grįžti į „Didįjį laiką“, į tai, kas kadaise
įvyko ir kas kasdien pasikartoja. Tai grįžimas į visatos pra
džią, į amžinybę, į momentą, kai Dievas sukūrė ir sutvarkė
pasaulį (1; 395-396). Kiekviena gimtuvių, vestuvių, laido
tuvių apeiga perėjimo ritualų prasme turi tikslą sunaikinti
praeitį ir eiti į naują laiką. Senojo laiko sunaikinimas vyks
ta ribiniu individui nesaugiu laikotarpiu, - individas tuo
kart yra tarsi pasitraukęs iš realaus laiko. Senasis profaninis laikas sunaikinamas kartu su simbolinio senojo pasau
lio sunaikinimu, ir atkuriamas naujas sakralus laikas viso
je pilnybėje, pakartojant kūrimo aktą.
Perėjimo ritualams atlikti didelę reikšmę turi ir vieta.
Atliekamos apeigos kaip tam tikra „hierofanija keičia vie
tą, kurioje ji vyksta“ (1; 367). Vieta iš profaninės tampa
šventa, virsta visatos centru, apie save suburiančiu visa
kita. Taigi vieta tampa neišsemiamu jėgos ir šventumo šal
tiniu, įgalinančiu žmogų vien tik įėjimu į ją sutapti su šven
tenybe (1; 368).
Baltų pasaulėžiūroje tokia šventa vieta laikyta ir pir
tis, kurioje pirminio švarumo siekęs žmogus ne tik kūniš
kai, bet ir dvasiškai apsivalydavo. Krikščioniškoje pasau
lėžiūroje šventą vietą užima bažnyčia, konkrečiai altorius,
ant kurio vyksta Kristaus mirties aukos sudabartinimas
Sv. Mišiose duonos ir vyno pavidalu.
Pirčių papročius Lietuvoje tyrinėjęs Stasys Daunys pėrimąsi pirtyje įvardija kaip vieną iš archajiškiausių savęs
ir pasaulio išganymo ritualų (16), kuriuo siekiama sugrįž
ti į visatos pradžią, į simbolinį pasaulio kūrimo pakartoji
mą. Juo sunaikinamas profaninis laikas ir gyvenama šven
tame laike. Šią visuotinio atgimimo viltį aptinkame visuose
kosminiuose mituose. „Tai galima vadinti amžinybės nos
talgija, kuri liudija, kad žmogus ilgisi konkretaus rojaus
dabar, šiuo momentu“ (1; 408).
Su šventos vietos atribojimu susijusi ir slenksčio sim
bolika. Velionio išnešimas per namo slenkstį yra kulmi
nacinis šermenų momentas, vėlės pomirtinės kelionės pra
džia. Tyrinėtojų nuomone, mirusiojo šarvonės išardymas
yra ritualinis veiksmas, išreiškiantis vėlės perėjimą į ana
pusinį gyvenimą ir gyvųjų siekimą ja nusikratyti (17). Jau
namartės ir gimdyvės iš lauko ar zakristijos kaip profani
nės erdvės įvedimas bažnyčion prie altoriaus - sakralinės
vietos - taip pat susijęs su slenksčio, t.y. ribos, perėjimo
simbolika.
Šventa vieta yra prieštaringa savo dialektika. Iš vienos
pusės ji žmogui labai lengvai prieinama, iš kitos-gan sun
kiai pasiekiama. Įžengti į šventą vietą nepasirengusiam yra
pavojinga. Kaip minėta, neišsipėrusi pirtyje gimdyvė ar jau
namartė negali įžengti į bažnyčią, fiziškai ir dvasiškai ne
nusivalęs mirusysis negali būti laidojamas pašventintose
kapinėse. Dėl to nekrikštyti kūdikiai ir savižudžiai būdavo
laidojami atskirame, nešventintame kapinių plote, kartais
net už kapinių tvoros. Į bažnyčią jų karstų nenešdavo.
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Taigi m inėti papročiai rodo, kad tiek lietuvių, tiek kitų
tautų suvokimu, tik tam pasirengęs, dvasiškai apsivalęs
žmogus gali įžengti ar būti įnešam as į šventą vietą, kurio
je įm anom a užm egzti jo ryšį su transcendentiniu pasau 
liu, nes perėjim o ritualais yra pakartojam as visatos sukū
rim o modelis.
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The rituals of passage in the birth,
wedding and funeral rites
Rasa RAČIŪNAITĖ
Human’s life embodies the three most important
periods of passage, i.e. birth, wedding and funeral. These
periods are strengthened and accompanied by special
rites and rituals. It is very important to choose the place
as well as the time in order to perform them. Three lev
els of transformation rituals are pointed out: 1) the sepa
ration of the individual from the community; 2) the lim
iting period; 3) the obtaining of the new status. Accord
ing to the mythological consciousness the initiation
achieves its sense through the death and the new birth.
There are a lot of rites and rituals for the ridding oneself
of all human dirtiness. Hothouses, sacrifices, ritual eat
ing etc. were used for cleaning oneself spiritually. Ac
cording to the thinking of Lithuanians as well as of other
nations only the spiritually clean man is ready to be taken
to the sacred place where he can enter into relations with
the transcendentel world since the model of the creation
of the universe is repeated by the passage rituals.

Laidojimo apeigos
Virginijus KAŠINSKAS

Papročių ar ritualų laikymąsi žmones suvokia kaip
iš senolių ir tėvų bei aplinkinių gyventojų perimtą bū
tinybę. Be to, tradiciniai archetipinio pasaulio suvoki
mo modeliai gludi tam tikros tradicijos terpėje gyve
nančio žmogaus pasąmonėje, Tradicija dažnai perima
ma nesąmoningai, veikiau ji įgyjama, jos išmokstama.
Kaimo šeimose, kuriose tradicijos gyvybingos, sąvei
kauja dvi, trys, net keturios kartos. Su kiekviena nauja
karta papildomai įsijungia kitos atšakos ir atsineša sa
vo tradicinę informaciją. Tradicijos, papročiai kitoms
kartoms smulkiai neaiškinama. Perimama arba perduo
dama tiesiogiai jaunus žmones įtraukiant į jų
vykdymą. Vieno ar kito tradicinio ritualo ar
veiksmo vengiantis žmogus aplinkinių žmo
nių paprastai smerkiamas arba jam taktiškai
pasakoma, kad taip turi būti, taip reikia.

ligonis gali kalbėti ir suvokia), suteikia nuodėmių aiL idiui f ii pi ski t* ii patep
<esi c r i č t lig .311 >
priimdamas Sv. komuniją, pasiruošia mirčiai.
Žmogui mirštant artimieji uždega grabnyčią Ji na
nu esc papra t i laikoma nuolat Jeigu grabnyčios nėr
turima, uždegama paprasta šventinta žvake. Žvakė de
ga, kol žmogus mum 1 ta, po to t žg įsinan .1 i, 1 a i. j >
se laik ima ", i kito mirti s atve o ; Uio metu m muos.
esantys artimu j* apsupa mirštančiojo lovą. Nevalia
triukšmauti ai gūsiai audoti, ics
mirusiojo vėl j
trukdysi atsiskirti nuo kūno.

Tradicijos Lietuvoje palyginti vienalytes,
tik pagal pagrindinius regionus (Žemaitiją,
Aukštaitiją, Suvalkiją, Dzūkiją) pastebima pa
vienių elementų modifikacijų. Konservaty
viausi tradicijų atžvilgiu žemaičiai. Viena tur
tingiausių lietuvių tradicijų - nekrokultas, iš
laikęs daugybę archajiškų bruožų ir mitologi
nių elementų.

vSianie straipsnyje pateikiu dabartinio, XXojo amžiaus žmogaus buityje funkcionuojan
čią nekrokulto tradiciją. Informacija rinkta
daugiausia rytinėje Žemaitijos dalyje, taip pat
aplink Kaišiadoris, kaimuose, 1970-1995 me
tais. Pateikiu apeigų eigą - nuo slaugymo, ma
rinimo iki kapo duobės...
Karšindami nusenusi žmogų ar slaugyčiam]
beviltišką ligonį, artimieji jo mirčiai ruošiasi.
Stebi neįprastą kiemo gyvulių ar paukščių el
gesį, Manoma, kad šuo jaučia artėjančią šei
mininko mirtį u reaguoja neįprastu kaukimu.
Apie atsėlinančią !namus mirtį praneša į kie
mą atskridusius varnos - jos neįprastai kran
kia. 1Jeigu slaugomasis suvokia neišvengiamos
mirties artumą, dažnai paprašo arba artimieji
jam pasiūlo parvežti kunigą. Kunigui atvykus,
prie pastatyto kryželio uždegama žvake. Ku
nigas atlieka apeigas, išklauso išpažintį (jeigu
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I i 1 io
s įgiamajuok; ti, pu šn
mo. būtina rimtis ir gedulas. Namiškiai ir gi
mines po artimo žmogaus mirties apsirengia
gedulo rūbais: moterys apsivelka juodą arba
labai tamsią suknelę ar sijoną, užsirišę juodą
skarelę arba šaliką. Vyrai dažnai prie švarko
kairiojo atlapo prisisiuva juodą juostelę, ku
rią i ši( per laidotuves ir gedulo laikotar
piu, Jeigu mirė motina, gedima vienus metus,
jeigu tėvas - pusę metų. Per gedulą į pasilinks
minimo vietas nesilankoma.
Su kunigu sutariama laidotuvių diena ir
mišių už mirusiojo vėlę laikas, Apie mirtį taip
pat pranešama bažnyčios varpininkui - žmo
gui mirus visada skamba kaimo ar miestelio
Barakausko Jono laidotuvės. 1976 metai, Nemakščiai. Bažnyčioje.
bažnyčios varpai. Taip pranešama apie mirtį.
Barakausko Jono laidotuvės. Gimines fotografija prie Nemakščių bažnyčios.
Išsiunčiama žinia mirusiojo giminėms, drau
gams, informuojama apie laidojimo vietą ir
laiką. Pagal tradiciją žmogus palaidojamas tre
čią po mirties dieną.
Mirusiojo kūnas ruošiamas šarvoti, Pir
miausia artimieji arba paprašyti (pasamdyti)
žmonės velioni nuprausia. (Ateidamas į šį fi
zinį pasaulį ir iš jo išeidamas, žmogus peržen
gia vandens ribą.)
Įkapės - rūbai numirėliui aprengti prieš
įdedant į karstą. Netgi žodis „įkapė“ yra nuo
roda į kapą, Įkapėmis rūpinasi mirusiojo ar
timieji arba gan dažnai tuo iš anksto būna pa
sirūpinę mirusysis arba mirusioji, Ritualų bei
papročių atžvilgiu stropesnės moterys.
Anot Aleksandros Barakauskienės (1853—
1933) marčios, ši dešimt metų prieš savo mir
Barakausko Jono laidotuvės. Laidotuvių procesiją kunigas lydi į kapines.
tį jau turėjo pasisiuvusi įkapes ir pasidirbdi
nusi karstą, kurį laikiusi svirne ir kiekvieną
dieną nušluostydavusi dulkes.3 Antanina Ar
bačiauskienė (1892-1985) trisdešimt metų
prieš mirti pati pasisiuvusi įkapes ir, jeigu kur
ilgesniam laikui išvažiuodavusi iš namų, įka
pes su savimi veždavusi. (Antaniną Barakauskienę aš asmeniškai pažinojau.)3
Senos ir vyresnės moterys rengiamos tam
siomis įkapėmis, ant galvos - balta skarele ar
ba šalikas. Kūdikius dažnai laidoja krikšto rū
beliais. Mergaites, merginas ar jaunas mote
ris - šviesiais rūbais, o jeigu jauna moteris iš
tekėjusi -jo s pačios vestuvių suknele. Vyrai
rengiami tamsiais kostiumais.
Į sunertas ant krūtinės rankas įdedamas šventas sutvarkyti palaikai paguldomi į karstą.
paveikslėlis, asmeninis velionio rožančius, vyrams Amžiaus pradžioje aprengtus palaikus guldydavo
balta nosinaitė, o moterims gali būti užmaunamos bal ant šarvojimo lentos. Į karstą dėdavo tik prieš išvežant
tos nertos pirštinaitės. Moterų apatiniai rūbai iškrak į kapines, nes kolei kaimo stalius užsakytą karstą pa
molijami, kad nesukristų. Nuprausti, aprengti ir darydavo, praeidavo pora dienų.4
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Norint išreikšti, kad žmogus netikėtai mi
rė, sakoma: „Tris dienas pasirgo ir ant len
tos.“ „Ant lentos“' - vadinasi, jau miręs. Šiuo
metu palaikai šarvojami karste.
Namų išorės ir vidaus paruošimas laidoNan
tuvėms ir šarvojimui. Kol vieni mirusiojo kūną ruošia šarvoti, kiti tvarko namų vidų ir iš
orę: kelią j sodybą ir taką per kiemą iki durų,
pro kurias lankytojai įeina į šarvojimo patal
pą, pabarsto smulkiais eglišakiais (pagal tai
atvykusieji į laidotuves orientuojasi, kur eiti).
Namuose sustabdomi laikrodžiai ir uždengia
mi juoda medžiaga ar audeklu. Artimieji per
laidotuves laikrodžių nenešioja. Visi veidro
Antaninos Barakauskienės laidotuvės. 1990 metai, Raseinių r., Nemakščių ap.,
džiai uždengiami namuose austais raštuotais Lypių k. Karstas išnešamas iš namų. Priekyje karsto eina moteris, nešanti
rankšluosčiais arba namuose austais orna degančią žvakę.
mentiniais užtiesalais. Manoma, kad uždeng
ti veidrodžiai gyvuosius apsaugo nuo mirusio
jo. Veidrodis uždengiamas, kad mirusiojo vė
le išeidama neišsivestų kito žmogaus vėlės. Ki
tas veidrodžio uždengimo aiškinimas - labiau
moralinis etinis, - kad artimieji per laidotu
ves nesipuoštų.
Šarvojama didžiausiame kambaryje. Kai
visi nereikalingi baldai ir daiktai išnešami,
kambaryje pastatoma šarvojimo lenta. Tai spe
cialiai pagamintas 3 m ilgio ir 1-1,5 m pločio
lentų skydas, pastatytas ant dviejų stovų (ožiu
kų). Senos sodybos paprastai namuose turi sa
vo šarvojimo lentą. Kai kur kelios sodybos ar
net kaimas turi bendrą, ji laikoma kurioje nors
sodyboje. Šarvojimo lenta pastatoma kamba
rio viduryje prie galinės sienos, dažnai - deši
niajame kambario kampe. Lentos šonai uždengiami duryje, tai kapos kabinamos tiktai galvūgalyje, o jeigu
specialiu apie 12 m ilgio ir 1 m pločio užtiesalu. Tai dešiniajame kambario kampe, tai kampu.
Ant sienos kryžiui iš šonų pakabinami du šventi pa
paprastai šviesus, sudėtingo ornamento namuose aus
tas audinys. Užtiesalas kaimynams neskolinamas.5Šar veikslai. Sienos aplink pokarstinę lentą su karstu irgi
vojimo lentos viršus apdengiamas baltu audeklu, čia uždengiamos kapomis (t.y. divonais). Žodžius „kapa“,
dedamas karstas su palaikais. Aplinkui karstą iš šonų „divonas“ vartoju remdamasis kaimiečių šnekamąja
uždegamos keturios ar šešios žvakės. Palaikų galvūga kalba, kaip jie suvokia tų žodžių prasmę.
lyje pastatomas arba pakabinamas kryžius ir uždega
Kapa - sudėtingų ornamentų ir ženklų narnų sąly
mos dvi žvakės.
gomis išaustas audinys, baltos ir šviesiai pilkos arba
Per laidotuves kapos ir divonai naudojami šarvoji juodos spalvos derinys.
mo patalpai įrengti bei karstą vežančiai mašinai pa
Divonas pačių ru ta spa ta a d y a tai j ipuošti. Namuose pasitaiko ir specialiai laidotuvėms prastesni negu kapų.
skirtų kapų.5 (Beje, pateikėjos Filomenos Kanopkienės teigimu, jos šeimoje tokiomis kapomis pasinaudo
Gėlės, vainikai. Visoje laidotuvių struktūroje reikš
ta jau penkeriose šeimos ir giminės laidotuvėse.) Ka minga yra skaičių bei augmenijos simbolika, f laidotu
pą galima ir skolinti.5 Pasitaiko specialiai laidotuvėms ves nešamos dažniausiai b tos gėlės {g u ii , 1aliišaustų vienodo rašto kapų. Namuose būtinai jų turi jos,,.) ir būtinai porinis jų skaičius. Krepšelyje n / dvi, nes ant sienos reikes kabinti dvi vienodo rašto ka nike taip pat yra porinis žiedų skaičius. Vainikai pina
pas (rečiau skirtingas). Jeigu šarvojama kambario vi mi iš eglišakių, rečiau ąžuolo lapų. Jie būna dvejopi:
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apvalus ir kiaušinio formos. Būtinas vainiko
elementas - ornam entinė prie vainiko viršu
tinės dalies pritvirtinta juosta su vienodo il
gio šoninėmis kraštinėmis, ant kurių būna už
rašyti kreipimaisi j velionį, linkėjimai.
XX a, pirmoje pusėje, kaip minėjau, kol
padirbdindavo karstą, mirusįjį guldydavo ant
šarvojim o lentos, ją apsupdavo eglišakių,
ąžuolo ar mirtos (gėlės) lapų vainiku.4
Šermenys (budynė). Kai baigiama ruošti,
namų vidus ir išore, o palaikai jau pašalnoti,
prasideda šermenys (Žemaitijoje vadina budyne). I pavakarę, kai jau pagrindiniai dienos
darbai baigti., pradeda rinktis kaimynai, drau
gai, atvyksta iš toliau gimines ir pažįstami. Pra
sideda budynė, t.y. budėjimas prie mirusiojo.
Jau pirmą vakarą ateina giesmininkai. Tai pa
prastai to paties kaimo vyrai, ir moterys, daž
nai velionio kaimynai ar šiaip pažįstami. Ž e
maitijoje giedami. Kalnai (Kryžiaus kelias),
psalmės ir kitos laidotuvių giesmės iš kantičkų. Vidurio Lietuvoje giedamas Rožančius bei
laidotuvių giesmės. Žemaitijos giedotojai pa
sižymi išskirtiniu, įspūdingu giedojimu tarmiš
kai. Giesmę veda moterys, o vėliau žemais bal
sais pagauna, (pritaria) vyrai ir tarytum visą
tai pakylėja nuo žemus. Tai nepaprastas, įspū
dingas giedojimas, ypač kai laidotuvės vyksta
žiemos vakarais, kai giesmė girdėti toli. Į pašarvojimo patalpą įėjusieji prieš mirusįjį atsi
klaupia, persižegnoja, sukalba poterius, po to
atneštąsias gėles ir vainiką padeda-prie kars
to arba perduoda artimiesiems ir kartu išreiš
kia užuojautą. Jiems pasiūloma atsisėsti ant
specialiai patalpoje pastatytų suolų. Lankytojai kiek pa
sėdi ir išeina. Visi laikosi tylos. Pasikalbama prislopin
tu balsu, dažniausiai apie velionio gyvenimą bei mirtį.
Mirusysis net naktį vienas nepaliekamas. Artimieji broliai, seserys, vyras, žmona, vaikai ar tėvai, pakaito
mis budi dieną ir naktį. Jie prižiūri degančias žvakes,
jas keičia, sėdi prie karsto, meldžiasi už vėlę.
Kai kur šermenyse artimieji mirusįjį aprauda. R au
domis artimieji išreiškia savo sielvartą ir meilę velio
niui kitų žmonių akivaizdoje. Pateikiu raudos fragmen
tą, užrašytą 1995 m. gruodžio 8 d. Prano Bliujaus (94
metų amžiaus) laidotuvėse. Jo aštuoniasdešimtmetė se
suo Apolonija Venskiene iš Zabakų kaimo (Vievio ap.)
taip raudojo (daugtaškiai žymi pavienius raudojimo
garsus):
Brangus Brolalų ...
Kodėl išėjai...

Ifi

S. Jociaus (1.929-1993) laidotuves. Šilalės r., Bijotų ap., Šimėnų k.
Pašarvota mašina karsto išvežimui.
Kapa. Filomenos Kanopkienės. Kudonių k., Žiežmarių ap.

Kodėl palikai seselą ...
Ar tau negera su mum būva ...
lankiau ...
Daug darbelio turėjau ...
Išskridai kaip paukštelis ...
Į aukštą kalnelį ...
igei savo v a rg e lį...
Palikai savo seselą ...
Kiekvieną vakarą per šermenis giesmininkai ir bu
dėtojai pamaitinami, todėl kitoje namų patalpoje bū
nu kai. kuriose Lietu
vos vietovėse valgydavo toje pačioje patalpoje, kur pavykusių] ų m ai t inimas
- svarbi šerm enų dalis, ir jo nevalia atsisakyti.. Maisto
:ų galimybių. Žemai-

ti nų
ai da \ti i k mos m rusiojo kojų re
do (joi uriša os kai šalia nesilaiko), kam
tąsi zd r gi 11 ir užkalam: is. Karstui išne?
ti būna p ■i i ilgę ketui arb? šeši vyi ii (iems
ūži ii a i os o rnam rntin 1 ;juosti1 ant to petk 1
ant 1urio bus dedamas karstas Seniau rišda
vo i ji
pe p tį bet balt \ juost *. nt ran
ku1ėsd Karsto priekyje einantis - negus su be
gančia žvake p dydi iki pat įkėlimo į m ošiną.
Iš kam! ari 1 šnešti pakura1 trumpam pasta
tomi priešais namus. Giminė apsupa karstą
(kartais jis at iengiamas) fotografuojasi Jei
gi bažnyčia ir kapinės toliau e irstąs nešamas
į kieme stovinčią transporto priemonę.
Seniau vežimą kinkydavo dviem ai keiu
riais arkliais, šiuo metu jį atstoja sunkveži
Kapa lovatiese. Barakauskų sodyba. Lypių k., Nemakščių ap. mis, kurio bortai uždengiami spe *aliai na
muose austais iivonais-juodai baltais irba
tijoje laidotuvėms skerdžiama kiaulė, pjaunamas ver žaliais su balta ai juoda spal /a Sunkvežimio kamj uošis ir paukščių. Giedotojai ir šeimininkės j laidotuves se pi ¡tvirtinami berželiai (vasarą) arba eglutės (riens į ).
yra kviečiami (prašomi). Žemaitijoje giedotojai ir šei Masino kėbule pastatyt is stalas karstui pa Ietį taip pat
mininkes pinigų ar kito atlygio neima, Vievio, Žiež uždengiamas juodais ir baitais arba žaliais raštais na
marių, Kaišiadorių apylinkėse atsiskaitoma dovanojant muose austais divonais.
skarelę, šaliką, rankšluostį. Šeimininkės ir giedotojai
Į bažnyčią ir kapines h ai 1arstą įkelia j mašiną jį
paprastai esti mirusiojo kaimynai, tad giedojimą ir ki
nešusieji sulipa į mašiną, sustoja prie karsto iš šonų ir
tą pagalbą laiko savo pareiga, o ne paslauga.
stovi, kol procesija, atvyksta iki bažnyčios. Pirmiausia
Pakasynos - karsto išnešimas. Trečią dieną paskirtu išlipa lydintieji ir sudaro po b a s m iširi * doną Prie
laiku ruošiamasi karstą išnešti, Žemaitijoje veža į baž kyje - trys vyrai su kry dumi ir dviem v iav<mi (kr> ių
nyčią, ten už mirusiojo vėlę aukojamos šv. mišios, po ir vėliavas kaimas savo turėdavo ir laikydavo vk roję iš
to veža j kapines. Žiežmarių, Vievio, Kaišiadorių apy sodybų), toliau vaikai, jaunimas, suaugusieji su gėlė
linkėse mišios už mirusįjį aukojamos antrą dieną baž mis bei vainikais. Paskui k irstą eina artimi t j* ir girai;
nyčioje dalyvaujant velionio giminėms, kaimynams, o nes. Giedama, groja muzika (dūdos).
per pačias laidotuves atvežtas į namus kunigas su pro
Jeigu bažnyčia toli lai kryžių ir v Ii *vas nesantieji
įlipa į mašiną su karstu ir atsistoja priekyje, f rnonės
cesija vyksta į kapines.
Trečią dieną, atėjus laikui, į mirusiojo namus susi su gėlėmis ir vainikais, susėda į už karsto išsirikiavu
renka visi laidotuvių dalyviai. Prieš karsto išnešimą, kas sias mašinas. Vainikai, užkabinami am karsią vežančio s
nori, prie velionio fotografuojasi. Karstui išnešti pa mašinos borto arba pastatomi jos viduje. Jeigu vainikų
skirtasis laikas - vienas iš kulminacinių laidotuvių mo daug, skiriamas specialus vainikams ir gėlėms vežti
mentų. Šarvojimo patalpa būna pilna, artimieji, apsu sunkvežimis kuris proa įjoji juda paskui karstą Ne
pę karstą, rauda ir atsisveikina su mirusiuoju. Kiti at toli bažnyčios procesija sustoja, /t 1 persiorganizuoja
sistoję užgieda „Viešpaties Angelas“. Sakoma, kad šiuo kaip išėjus iš namų. Procesijai artėjant o. i* bažnyčios
kulminaciniu laidotuvių metu stebimi įvairus reiškiniai. giesmininkai, gieda orkestras groja, pasigirsta bažny
Sakykim, jeigu per „Viešpaties Angelą“ prie karsto už čios varpai. Prievartų karstą pasitinka kunigas Kars
gesta žvake ir prie jos kas nors iš artimų žmonių stovi, tas pastatomas ant specialaus ct< vo uždengto žaliu už
tai aiškinama, jog dabar eile būtent šitam gimines žmo besaiu kunigas karstą pašventina, po to jis įnešamas į
gui.6 Kai giesmė baigiama, surenkamos išnešti gėlės, laidotuvėms papuoštą bažnyi ią Karstas pastatomas ant
vainikai, atnešamas karsto dangtis. Ant karsto dang specialaus stalo (kontafoliaus), papuošto ornamentuo
čio galo būna užrašyta AtA, dažnai ir mirusiojo inicia ta juosta bažnyči \s centre priešais altorių. Karstą nelai. Ant viršaus uždedamas ąžuolo arba mirtos lapų vai Susieji vyrai sustoja prie karsto iš šonų ir stovi per vi
nikas. Vainiku apjuosiamas karsto dangčio viršus arba sas mišias. Prie karsto uždegamos žvakės. Virš karsto
vingiuotai jo vidurys. Ant dangčio taip pat pritvirtina kabo keturios juodos
baltos spalvos į nidin a s ge
mas kryžius. Rengiantis karstą uždengti, pasigirsta ar dulo juostos. Velionio artimieji si di priešais karstą Po

mišių už mirusiojo vėlę karstas iš bažnyčios išnešamas
ir vėlei pastatomas ant specialaus stovo su žaliu orna
m entuotu užtiesalu. Karstą apsupa artimieji, laidotu
vių dalyviai, vėl fotografuojasi. Jeigu kapinės netoli,
procesija išsirikiuoja įprasta tvarka, tiktai priekyje,
prieš karstą, jau eina kunigas.
Kapinės ir kapo duobė. Dažnai mirusysis, dar gy
vas būdamas, būna pasirinkęs kapines ir kapo vietą, su
artimaisiais aptaręs. Kai kas net paminklą su iškalta
pavarde, gimimo data, tik be mirties laiko, pasistato.
Jeigu laidojimo vieta anksčiau nenurodyta, ją parenka
artimieji. Pasamdoma keletas vyrų (duobkasių) duo
bei iškasti. Duobės šonai prismaigstomi gėlių žiedų ir
eglišakių. Priekyje padarom a niša kryželiui įstatyti ir
žvakei uždegti. Duobės dugnas nuklojamas eglišakiais.
Tikima, jeigu duobės šonai griūva, tai greitai kas nors
giminėje mirs.
Laidotuvių procesijai atėjus į vietą, karstas pasta
tomas šalia duobės ant suleidimui paruoštų specialių
juostų (jos būna baltos, juodos baltos arba žalios juo
dos). Kunigas pašventina duobę, po to karstas nulei
džiamas ir peržegnojamas. Teko matyti, kai 86 metų
Boliaus Venskaus iš Kudonių kaimo (Žiežmarių ap.)
laidotuvėse (1990 m.) prieš karstą nuleidžiant į duobę
jį uždengė specialiai namuose išausta kapa.
Po religinių apeigų karstas užkasamas. Kartais kry
žius, kurį nešė procesijos priekyje, įstatomas, supila
mas kauburėlis, kastuvo kotu įspaudžiamas kryžius.
Prie karsto šermenų metu degintos ir nesudegusios žva
kės, atvežtos į kapines, vėl uždegamos ant kapo. (Be
je, mirusįjį išvežant būtina surinkti ir į kapines išvežti
visas gėles ir žvakes, namuose nieko negalima palikti.)
Ant supilto kapo uždegama ir naujų žvakių, kapas apdedamas vainikais ir gėlėmis, eglutės ar berželiai iš
karstą vežusios mašinos įsmeigiama kampuose. Vie
nas iš artimųjų, padėkojęs palydėjusiems, pakviečia su
grįžti į velionio namus gedulingų pietų.
Gedulingi pietūs. Išvykus laidotuvių procesijai, na
mie likusieji skubiai išardo šarvojimo įrangą, sustato
ir apdengia stalus gedulingiems pietums. Išilgai stalo
užtiesia juodą juostą, centre pastato kryželį, jo šonuo
se uždega žvakes. Iš kapinių sugrįžę laidotuvių daly
viai už stalo sukalba maldą, giesmininkai pagieda ke
letą giesmių už velionio vėlę, ir prasideda pietūs.
Mišios už mirusiojo vėlę. Pirmos mišios už vėlę lai
komos prieš laidotuves arba per jas. Kitos užsakomos
devintinėms - po devynių dienų nuo mirties. Po to keturnedėlio mišios (po keturių savaičių), į kurias su
sirenka giminė ir artimieji. Iš bažnyčios vykstama į ka
pines, uždegamos žvakės, padedama gėlių, pasimeldžia-
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ma. Kai visi sugrįžta į velionio namus, būna paruoštas
atminimo (gedulingas) stalas. Pakviestieji giedotojai vėl
gieda Kalnus, psalmes arba Rožančių.
Ketvirtąjį kartą mirusįjį pamini po metų nuo miri
mo dienos. Bažnyčioje užsakomos mišios, dalyvauja gi
minės, artimieji, kaimynai. Po mišių kapinėse padeda
ma gėlių, uždegamos žvakės, pasimeldžiama. Vėl na
muose prie paruošto stalo meldžiamasi, giedama, val
goma, prisimenamas velionio gyvenimas.
X X a. pradžioje kai kur Žemaitijoje vyravo papro
tys už atitinkamą užmokestį nusamdyti pamaldžią mo
terėlę ar vyrą, kad kasdien sukalbėtų už mirusiojo vėlę
Rožančių. Kaime juokaudavo, kad pasižadėjusieji Ro
žančių kalbėti už keletą vėlių to padaryti neįstengdavo
- kalbėti pabodus, pridėdavo: „Dūšelės, aš sukalbėjau
Rožančių, o jūs dabar pasidalykite.“3
PAAIŠKINIMAI:
Kapa n. svet. - lovatiesė. Taip aiškina „Kalbos praktikos
patarim ai“. Autoriaus nuom one, lovatiesė ir kapa - ne tas.
pats. - Red.
Divonas - patiesalas, užtiesalas, kilimas.
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1. Ona Akstinaitė (g. 1929 m.) iš Nemakščių ap.
Buikalių k.
2. Apolonija Venskienė (g. 1916 m.) iš Žiežmarių ap.
Kodonių k.
3. A ntanina Barakauskienė (1906-1990) iš Nemakščių ap.
Lygių k.
4. M arijona Neteckienė (g. 1928 m.) iš Nemakščių ap.
Lygių k.
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6. O na Kinderienė (g. 1924 m.) iš Tauragės.

F un eral rites
Virginijus KAŠINSKAS
Lithuanian funeral rites in villages and small towns
in the 20th century are described in the article. In the
article the information is presented that was collected
from 1970 to 1995 in eastern Žemaitija and in the sur
roundings of Kaišiadorys. Com ponent parts of burial
rites are printed out. They are: taking care of very old
persons, burial clothes, preparations of the house (in
side and outside) for laying out a corpse and for fu
neral, the wake, the funeral - taking the coffin out of
home, the service in church, burying the dead in the
cemetery, the funeral repast, the Mass for the soul of
the dead.

Žmonės - apie mirtį ir
pomirtinį gyvenimą
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ

cik žūro, obelis po langais apsipylė, apsipylė žiedais. Pa
„Mirtis. Ji sena kaip pasaulis. Dažnas gyvasis nieko
negali apie ją pasakyti, nes nėra jos patyręs. Miręs taip vasarį govė žinių - sesuo Ameriki pamirė“.3 Paprastas
pat nieko negali pasakyti. Dėl suprantamų priežasčių (Ja paukštis, augalas tam tikrame laike, aplinkoje praranda
buitinę kasdieninę prasmę, virsta sakraliu simboliu, mir
nuškevičius B. Žvėries laikas // Literatūra ir menas. 1996. - Nr. 28.). Tačiau ekspedicijose rinkdama etnogra ties metafora. Paukščiai - pranašai galėtų būti senųjų
tikėjimų užuominos, kad mirusieji aname pasaulyje virsta
finę medžiagą pastebėjau, kad vyresnieji pateikėjai apie
mirtį kalba noriai. Tai jiems nėra tabu. Aiškina reiški paukščiais.
nius, ženklus, susijusius su Anuo pasauliu, kai kurie tei
Be abejonės, mūsų protėviai daugiau mąstydavo apie
gia su mirusiaisiais bendravę per sapnus, regėjimus. Su mirtį, ją personifikuodavo, mitologizuodavo jos vaizdi
sikaupė pluoštas medžiagos apie šiandien dar gyvenan nius, ilgainiui tapusius įvaizdžiais, kuriuos lemia žmo
čio žmogaus mirties ir pomirtinio gyvenimo sampratą.
gaus regiminiai jutimai. Vienas kitas yra užsilikęs iki mū
Tai nėra jokie atradimai. Lietuvių pasaulėžiūros studi sų dienų. „Smercis - žvėralis. Su Prisokaiti ajom in Dar
jos labai gilios. Apie mirties ir pomirtinio gyvenimo sam želius, ty pro girininkijų. Ragini, žvėralis bėga paskui mus.
pratą nemažai šnekėta, rašyta, analizuota ne kartą ir ne
Bėga ir vis suunkščia, suunkščia. Aš tau nemoku pasaviena proga. Straipsnis gali būti vertingas dėl visai „švie kyc, kas ty per žvėris. Kiaunė - ne kiaunė, lapė - ne la
žios“ autentiškos medžiagos. Nors ir ji tik patvirtina, kad
pė... Nu in šunį padabna, ale ne šuva... Graitai toj draunėra ir nebuvo vienodo mirties ir pomirtinio gyvenimo gaitė pamirė. Aš labai bijojau, o ji vis atsisukdzinėj. Sa
įsivaizdavimo. Jie varijuoja, vienas kitam prieštarauja.
ko, ty jos smercis jų vijos“.4
Tačiau vieną drąsią išvadą galima daryti: mirtis senam
Dažniausiai tikrovėje ar sapne mirtis pasirodo mo
žmogui nebaisi. Su amžiumi gyvenimas praranda paslap ters pavidalu. Ar tai ne paralelė su senovės mirties deivė
tingumą, bandoma iššifruoti ir mirties paslaptis, dažniau Giltine? „Smercis prisisapnavo nakcų motulai. Aš pa-’
siai pasiliekant auksinę nežinomybės iliuziją. Dauguma
skėliau pečių kure, o ji sako: „Nu atajo moteriškė ty to
pateikėjų labai realiai žvelgia į mirties faktą - kaip per kia, nu po baltais apsirangus. Nei tu gydzykis, nei tu kų.
sikėlimą į kitą pasaulį, kitą gyvenimą. Nors žmogaus są Tau visi vaistai - grabnyčios žvakė.“ Tai aš nuvejau, atsimonėje tarp mirties ir gyvybės aiškių ribų nėra, tačiau į nešau tų žvakį, uždegiau. Apė jų apnešiau tris roz. Ji pa
akis krinta tendencija labiau atskirti gyvųjų ir mirusiųjų
ėmė tų žvakį, pabucavo, ir viskas. Vakari septintų pradėj
sferas, kad mirusieji be reikalo netrukdytų gyviesiems.
mirc. Smercį ragėjo.“5
Čia aptinkama pagonybės liekanų, su šia tradicine są
Nors mūsiškėje tautosakoje mirtis traktuojama kaip
mone, ko gero, sietinas kitašaliams kartais keistai atro „teisingiausia kūma“, bet su ja bandoma tartis, jos pra
dantis lietuvių potraukis ritualiniams katalikybės aspek šoma ir perprašoma. „Kap dar atsimenu. Papelcus buvo.
tams, relikvijoms, mirusiųjų minėjimo dažnoms išplėsti Aš sapnuoju, kad ineisiu kamaron saldės, o ty moteris
nėms ceremonijoms, kad ne tik netrukdytų, bet ir padė sulinkus stovi, plaukais apsilaidus, du dancys atsikišį... Ir
tų („užtars prieš Dzievulį, nelaimes nutolis“).
turi rankon kirvelį, tokį kap senų senovėn, kur žmonės
Atskira ir įdomi tema - tikėjimai mirties pranašais.
su juo darė dešras, kindzus... Blizga, blizga. Ir ji sako, aš
Jie dar gyvuoja visoje Lietuvoje. Iš realiai egzistuojan dar tavi nukirsiu... o aš jų už plaukų ir kap ėmiau daučių - tai paukščiai, gyvuliai, žvėrys, augalai. „Toj kalė ska- žyc. Nepasdaviau. Rėkiu, kad mano vaikai maži, tėvai
lino, skalino po langais visų pavasarėlį ir išvadzino mano
seni. Smercis sako: matau, kad tavį nepasiimsiu... Važiuo
tėvulį in tolimų šalalį“.1 Kalė - gegutė. Tai raudos žo ju kitur. Ir matau, kap nuvažavo Gudaico kieman. Ro
džiai prie mirusio tėvo karsto. „Kelis kartus atlėkė pe dos, arklys senas, leiteris, apiris... Girdzu - Gudaico Blalėda po pacais langais, ir kad ji dejavo, kad ji verkė. Al dza mirė.“6 „Bobutė labai sirgo, o motulė tadu kap cik
vydas jau buvo pasėmįs šautuvų, taikės nušauc... Ar ji
drobį audė. Mama ir iš darbų parajus, naktį audė, kad
neišverkavo, ar ji neišdejavo mano sūnelio...“2 „Rudenį
cik graicau išaudus. Aš maža buvau, ale vėl mačinau, pa-
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kojus kap cik pasiekiu, o mindau. Bobule guli an taškos
ir sako, kad graicau tų drobį išaust - ar jau mirsiu. Tų
nakc, kap baigėm ausc, ir numirė. Pusė sienos išaudėm.
Suvyniojom, suvyniojom. Tuos stovus išmetėm. Tai ji prasmerkė ir sako: „Ačiū Dievui. Man net langviau pasdarė. Dar perneškit mani an kito patalo, kulbukį pastacykit...“ Cik girdzu, sako: Smercie ponia. Mama rėkia: kas
tau, motula, kų tu matei? Ji cik pakartojo: Smercie po
nia... Viskas.“7
„Mano bobulė mirė 103 metų. Tųdzien dar paskerdė
kiaulį, tai ji motulį mokė, kap išdarinėc. Duonų pakepė
ir vakari sako: sustariau su poniu Smercu, išainu. Jai duktė
iš Amerikos buvo prisiuntus šilko sijonų, bliuskų. Sako,
cik manį nerankit tais šilkais, visus jus ištųsytau.Turu savo
šliūbaunų sijonų, baltinius, marškinius ir dar prieg valionų
dėjos barmiecikų, tai ir tų barmiecikų... Motulė dar bai
gė tvarkyc tų andarokų, plocis nesviernas. Baigė siūc, ma
tau, kad ji linksta... Rėkiu, motula, bobulė miršta. Ir tuoj
minuti pamirė. Prauda, kap sustarus su poniu Smercu.“6
Du paskutinieji pasakojimai dažni ta prasme, kad „Po
nia Smercis“ žmogaus nepasiima iki tol, kol neatlikti tam
tikri darbai. Mirtis dažnai pasirodo miegant, t.y. per sap
ną. Bet ar kasdieninis žmogaus užmigimas vakare nepa
našus į mirtį?
Eiliniam žmogui draudžiama tiesiogiai įsikišti į natū
ralų mirties procesą ar ją išprovokuoti. „Kap žmogus
miršta, negalima garsiai verkc. Kap Vincalio Broniukas
mirė, atajom, Tarno Onulė žvakį rankon indėjus, užde
gus. Aš pradėjau skaicyc litanijų. Jonė suprato, kad jis
miršta, kap užrėkė an visos pirkios. Kap pradėj verkc.
Broniukas pradėj riescis, riescis. Ciesia rankų: motula,
sako, te tau mano rankelė, ko tu nog manį nusigrįžai?
Jonė rėkia: Broniulia, va mano rankelė, stverkis... jis jos
nei nemato. Mus tadui šiurpas sukratė, cik susižvalgėm.
Jis savo nebaščikį motulį matė, ji jau jam kelalį rodė.
Žvakį užgesinom. Jis dar kankinos. Va, parginė karves,
ir jis numirė. Buvo iš kelio išmušį."8
„Julios motka mirė. Jau žvakį uždegėm, poteraunam,
kad cik dukterys inlėkė trobon, pradėjo verkc, rėkc: motu
la, nepalik, širdela, neišeik... akis pramerkė ir vėl pradėjo
moteriškė dejuoc. Sako, jūs mani iš kelio išmušėt, aš jau
buvau už kasnykų gražiausių susėmus, mani jau vedė.“2
Kadangi mirtis nėra galutinė realybė, ji tėra tik ribos
tarp dabarties ir ateities peržengimas, tai sutrukdytas nu
mirti žmogus gali atsidurti niekur, su šiuo pasauliu ryšiai
nutraukti, o su anuo neužmegzti. Tai iliustruoja dar vie
nas pavyzdys: „Kap išmušė Jonų iš kelio, tai paskiau tris
dzienas kap nežmogus buvo. Nieko neprisilaido, dras
kęs. Nežinai, ar jis gyvas, ar nebaščikas. Jį ir sklepan ne
šė, kad cik graicau numirt. Po trijų dzienų, tų pačių va
landų kap ir tadui pamirė.“9
Archajinių mirties supratimo fragmentų galima ap
tikti tikėjimuose, kad numiręs namų šeimininkas pasii
ma savo „dalią“.
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„Kap pamiršta namų šeiminykas, tai kokis javas ar
daržovės neuždera. Man šiemet pacai tep taikės. Mirė
vyras. Sodzinau česnakus ir tokių dzidelį užuoganų pasodzinau. Apdzygo, apravėjau, apkapliavau ir nei vienos
galvukės nenuroviau. Dzingo, pradzingo. Nusneša. Ke
turias kapas pasodzinau kopūstų. Kur jiej prapuolė - ne
žinau. Džiūvo, sudžiūvo. Nusneša.“ 10„Pavasarį mirė ma
no gaspadorius. Po kelių dienų įeisiu į kiūtę - karvė kri
tus. Pasiėmė Poviliukas.“ 11 „Kap miršta gaspadorius, tai
raikia nuveic tvartam „Kelkitės, gaspadorius (ar gaspadinė) miršta.“ Jei kas bitių turėjo, tai bitėm ir tep būti
nai sako. Ba jei ne, tai išmiršta visos. Vaikus raikia pajudzyc, pakracyc. Jei jis neatsikels, tai nor pakrutės. Sako,
išgaiš gyvuliai, iš šeimos kas mirs, jei neprikelsi.“ 10
Pasakymas „viskų raikia budzyc“ - labai dažnas. Ir
šiuo atveju miegas primena mirtį. Todėl miegantį žmogų
ar gyvulį lengviau mirusiam šeimos nariui pasiimti su sa
vimi, t.y. miegantysis gali neatsibusti.
Manyta, kad mirusieji į amžinosios laimės šalį paten
ka ne iš karto. Jie dar turi apsivalyti, kentėti žemėje, laikinai perėję į medžius, gyvulius, vabzdžius ir pan. Tuo
kai kurie senieji tiki ir šiandien, nepaisant jų gilaus tikė
jimo krikščioniškuoju Dievu, katekizmo, Biblijos žinoji
mo... „Prisisapnavo numirus moteriškė. Mani paskyrė
•stipris an pušalės. Tai, sako, tau ty gerai? Kų jau man
sunku, tai sunku an pušalės. Ir girdzu: gir, gir, gir... Dau
gelis tep an pušalės pakūtavoja. Kap kur aini ir nusmuši
kojų, tai ty dūšia pakūtavoja. Raikia sukalbėc „Aniolas
Dzievo“. Dūšia - tai ir peteliškė, gali būc ir paukščiais.
Va kap Stepo seserį kavojom, tai peteliškė ir per mišių
laipioja an trūnos. Aina ir aina. Ji buvo necikus, o tokia
necikus peteliškė. Sako, dar jį ca. Visokiais paverca.“ 1?
„Skaito, dūšia išaina iš žmogaus. Tai tolai būna kačargynan, pakūtavoja (kampan, kur kačergos), kol išneša gra
bų. O kap jį išneša, tai ji aina ir būna pas duobį. O kap
cik kunigas ateina, žemėn užberia, tadui viskas. Jau jį
aina kur jai paskirta.“13
Tikėjimai metempsichoze, atrodo, yra ypač archajiš
ki, Sielų keliavimo idėjos esmė - sielos pomirtinio gyve
nimo tąsa ne antgamtiniame, o šiame pasaulyje. „Tris die
nas dūšia vaikščioja apie savo kūnų. Tep Dzievo skirta.
Žvakės negalima užgesyt, kol žvakė dega, dūšiai geriau.
Būtinai an kapo turi būc medzinis kryželis. Jei dūšiai skirta
atgaila tose vietose, tai ji prie medzinio kryžio sušyla, o
prie akmenio nesušils. Aš savo pusseseriai, kap statė pa
minklų, sakiau: palik medzinį kryželį. Stovi prie medžio
priglaustas.“14„Va dar ir mūs Julius nešė Zinkevičių (kars
tą), tai, sako, kap iš bažnyčios išnešė - sunkuma. Apsikaria visų trūnų. Jį pascinka visokios dūšios - ir geros, ir
blogos. Rankas uždeda an grabo. Visos nori uždėc. Gra
bas sunkus pasdaro.“ 12 „Dūšia iki metų, skaito, po žemį’
vaikšto, po savo vietas. Buvo žmonių, kad jas matė. Aina
anksti šarcis ir sustinka. Bet jie nekalba. Mano mama tai
savo mamų (mirusių) melždama karvį matė. Priaj in kar

vį ir stovi. Nieko nekalbėjo... Dar sakė, kad dūšia išsiski
ria, kai varpai skamba. A maž kur lakioja kap vėjas po
žemį už pakūtų. Sako, dūšiom ir kapinynan budėc reikia.
Budi dūšia, kol kitų nebaščikų ant kapų atveža.“8 Šie pa
sakojimai „paremia“ K. Būgos teiginį, kad „vėlės“ kamie
nas vė- susijęs su žodžiais „vėjas“, „vėtyti“, „vėtra“. Taigi
ne veltui manoma, kad vėlė - tai vėjo pustoma dvasia.
Be jokios abejonės, tikėjimo ir vaizduotės galia yra
vienas pagrindinių žmogaus dvasios sugebėjimų, leidžian
čių jų pusiau suvokiamai svajonei pasireikšti materialiu
pavidalu. Tai sukelia instinktyvūs norai, ypatingas var
gas, paguodos ieškojimas. „Aš nesapnavau, ale prauda
tep buvo. Po motulės smercies, jau po kiek laiko, sakau,
išcink dalgį, nuveisiu Kutuliškėn (pievon) pažiūrėc (iš
pavasario buvo labai šernų suknista), kap ty toj žolė. Nugi
nuveinu, kad tokis gražus dobilaicis susėmis žydzi gra
žiai. Šienausiu - bus teluku. Drabna žolalė. Šienavau,
šienavau. Nuilsau. Atsisėdau an kelmo, kad atlakia pe
teliškė. Tokia graži. An kovinio dugno taškucai: tai gel
tonas, tai žalias, tai mėlynas. Akelės blizga, žiūro in ma
ni. Pakratau rankų. Nenukrenta. Tai dar aš susmislinau:
motula, širdela, o gal ca tavo dūšelė? Tai mano motula,
tai mano širdela, visokius darbelius darei, cik plieno dal
gelės rankon neturėjai... Tai aš vėl šitep: motula, širdela,
jei ca tavo dūšelė, duok man žanklalį... Aš verkiu ir pra
šau. Tai ji man tep va tris roz apsisukę ir vėl atgrįžo in
mani galvaitį. Žiūro... Persižegnojau, ėmiau kalbėc po
terius - „Tėve mūsų“ „Sveika, Marija“. Atkalbėjau. An
pagynos pasakiau „Amen“. Kap cik pasakiau „Amen“,
palapatau ir nuskrido. Tai ca jau tikra teisybė, ne sapnas.
Aš net kunigu Purliu pasakojau.“5
Visoje Lietuvoje žinomą pasakymą - „tėvams nege
rai verkti savo vaikų“ geriausiai paaiškina kita žinoma
frazė: „nieko nėra sunkiau, kaip tėvams laidoti savo vai
kus.“ Tai principinė pasaulėžiūros nuostata, gelminė psi
chologija, moralinė parama kenčiančiam. Neverkti, ra
mintis ir toliau gyventi vardan mirusiojo. „Vaikų negali
ma verkti, jie tave pasitiks laimingi ir linksmi prie Dan
gaus vartų. Ašaros jiems sunkumas.“ 16Taigi nevaldanty
sis savo skausmo kenkia mirusiam vaikui. Pvz., „1949 me
tais nušovė mano klasės draugę. Pavasarį nuvažiavau jos
tėvų aplankyt. Motina apalpo mane pamačius... Vėliau
įsišnekėjom. Sako, aš Dievu tikiu, ir kap aš netikėsiu,
Tamaračka (jie Lietuvos rusai) buvo atėjus pas mane.
Po jos mirties verkiau verkiau, rėkiau rėkiau. Vieną va
karą vyro nebuvo, lempos dar nedegu, sėdžiu ir verkiu...
Žiūriu, kampe Tamara stovi. Tais drabužiais, kuriais pa
laidota, ir visa šlaputėlė. Sako, mama, mama, ir kada tu
leisi man išdžiūt? Tokia liūdna, liūdna ir šlapia.“14 „Dėdzienės iš Šunupio numirė duktė Ievutė. Labai graži, gera
buvo. Motka jos labai gailėjos. Bėgo ir bėgo an kapiny
no. Ji tep širdzin insivarius buvo tų gailestį... Sako, nu
bundu nakcu, pusiaunakcin ir bėgu an kapinyno. Išsirė
kiu, išsirėkiu an kapo, man langviau, ir tadui ainu namo

pi. Gal būtau ir pasgynėjus beverkdama, ale rozų ainu
nakcu iš kapinyno, kad levuke stovi prieg beržo prisglaudus. Su tais rūbais, kur pakavojom (jų labai gražiai pakavojo, su dangišku sukenku...), stovi ir tep negražiai in
mani žiūro. Sako, kad tu daugiau in mani nevaikščiotai
ir neverkautai. Parodė: „Žiūrėk, kokia aš šlapia. Aš nigdi
nebūnu sausa per tavi...“ Ir vis ji man grasina pas tų ber
žų stovėdama: „Cik tu manį daugiau neverkauk...“ D au
giau nėjau.“8 „Mano tėvelio sesuo turėjo vienų sūnų, ir
tų sūnų, jau bernu būnant, užumušė miški. Kaip ji verk
davo to savo sūnaus. Už kiek laiko sapnuoja: aš stoviu, o
jis aina pro man ir praeina. Neatsisuka. Su dviem nėšiais
undenio. „Juliuk, kam gi tu taip sunkiai neši?“ Jis atsi
grįžę in man ir pasakė: „O gi tavo, mam, ašaras aš čia
tempiu!“ Matai, kiek ji priverkus. Jam negerai. Negerai
motinai vaiko labai verkt. Motinos - verk, vaiko - ne
verk. Geriau ubagu duot, tegul „Sveika, Marija“ sukal
ba. Daug geriau bus. Poteriai labai gelbėja.“ 17
Priešstata „vaikai turi verkti savo tėvų“ logiška ir turi
savo argumentų. „Mano anytela šitaip aiškino: vaikai,
Jei rauda mirusių tavų, dakavoja aniem už viskų. Vaikų
lašaros mažina anų dūšios pakūtų.“18 „Lavysan Klimo sesuva Marulė numirė. Duktė jei sakė: motula, jau tu kap
numirsi, tai paraik ir pasakyk, kap ty. Tai mes žinosim,
kap ca daryc. Tai taryc ir paraina. Sapnuoja. Gėlių prisdėjus glėbį. Sako, motula, kam gi tu šitų gėlių ciek parsi
neši? Vienos pražydėji, kitos - ne. Sako: Antosiula, kap
tu būtai ilgiau verkus, tai būt visi kvietkai pražydėji. O
kap tu mažai verkei, tai šici pražydėj, o šitos - bamborės... Tėvų raikia verkc.“12
Perdėtas gailestis netoleruojamas, jis trukdo mirusia
jam galutinai nutraukti ryšius su žemiškuoju gyvenimu^
Tai velioniui sudaro savotiškų nepatogumų, „jiej atilsio
neturi“. „Jauna moteriškė numirė. Vyras labai jos gailė
jos, tai ji kožnų nakc paraidzinėjo namo. Jis jauca, kap ji
pareina ir grabaliojas po pirkių. Apeina vaikus, apžiuro
ir vėl išeina. Vienų roz, sako, papilniojau. Matau, ji par
eina. Dzyrs an kojų - vištos kojos. Daugiau neraikėjo
verkauc.“9
Gyvieji turi tenkinti priešmirtinius išėjusiojo norus.
„Motulė turėjo atsidėjus smercai skepetaitį... Mani cik
šitų riskit. Pasmetėm, marei aprišo kitu. Po motulės smer
cies, jau kap pakavojom, sapnuoju, kad paraina nog kak
no motulė vienplaukė, plaistos plaukai... Sakau: motula,
tai ko gi tu be skepetaitės? Taigi toj neprietelka mani ir
neaprišo tuoj skepetaiti, kur prašiau. Musinu vaikščioc
vienplaukė.“19
Dėl vienos ar kitos priežasties nepalaidoti taip, kaip
reikėtų, mirusieji nerimsta, reikalauja ištaisyti klaidas.
Kitaip jie nenurims. „Bernų nušovė. Jį labai gėlėm ap
krovė. Prisisapnau mergai. Nuimkit nog manį arškėcus.
Negali niekas in mani daaic. Atoj ir visas gėlas ko gra
žiausias numėtė.“5 „Motulė per pacį karų mirė. Seniau
nešioj mergaitės iš bielinės drobės sukenkas. Ir aš buvau

21

pasisiuvus... Kap jų numirusių nuprausė, tai, rado, an šatralės karojo toj mano bielinė suknelė, nušluostė nebaščikei motulai kojas ir kad ji staigiai mirė, galėj bėgc skys
timas, padėj motulai an gryno kūno, po sijonu tų mano
sukenkų. Sako, kap dėsim graban, tai ištrauksim. Aš ir
nematiau. Parajom namo nog kapinyno, niekur neran
du tos savo suknelės. Išvertiau visas pakampes. Nakty
sapnuoju mamų. Atsistojus prieg durų, rankas laiko už
nugaros. Sakau: motula, ko tu neini arcau? Sako: vaike
li, niekur neinu arei. Skubinuos. Atajau tau pasakyc...
Tu ieškai bielinės sukenkos, tai neieškok. Va, Bautrienė
kų man padarė: pakišo sukenkų ir pamiršo ištraukė. Tai
dar kap aš ainu, tai turiu laikyc, kad neišpult, ba man
sarmata bus... Atsikėliau ir nuvejau pas Bautrienį. Sa
kau, va, teta, tep ir tep sapnavau. Vaikeli, tep ir buvo,
šak aš užmiršau ištraukė. Sako, kibą atkaskim ir ištraukim. Sulaukus nakcies, atkasiu ir ištrauksiu. Kad sulau
kus nakcies, vėl sapnuoju: inkišo mama galvų ir sako:
ale ir sugalvojo - atkas ir ištrauks! Pasakyk, testą nejudzina. Prabusiu. Atais laikas, ir paliksiu.“7 „Pamirė ma
no sūnelis. Praajo gal kokios trys dzienos, aš guliu va ca
po langu, girdzu bar, bar, bar... Pašokau, prilėkiau prie
durų. Atšaunu ir jau aisiu. Girdzu: adaryk duris. Vai, sūnelia, kokis tu ponas pasdarei, durų neatsidarai... Pra
dariau duris, inejom abudu virtuvėlėn, jis atsistojo palei
šėpelį... mamyte, argi tu nežinai, kad aš nieko negaliu
daryc, jūs gi mani pakavojot su užrištom rankom. Iščiesė
rankas, tuoj pacu šniūraliu surištos. Vai sūnelia... rodos,
paėmiau žirklas ir kirpsiu. Nunyko... Sunkumas kad už
gulė, nerandu daikto. Dukterai liepiau ir in Aušros Var
tų kunigų nuveic, ramino... ale vis ciek goviau iš Keinos
leidimų, atkasėm ir atrišom rankas. Daugiau nesrodė,“20
Tai, kas nepatogu gyvųjų pasaulyje, trukdo ir mirusiems.
Todėl dauguma tradicijos paisančių žmonių stengiasi pa
šarvoti velionį taip, kad jis galėtų jaustis gerai. Dar ir
dabar Į karstą dedami dantų protezai, akiniai. Drabužis,
apavas turi būti ne tik gražus, bet ir patogus.
Taigi, mirštant siela atsiskiria nuo kūno ir gyvena savo
gyvenimą, manoma, kad patekus į naują transcendenti
nę realybę, peržengus empirinės tikrovės ribas, mirusio
jo veiksmai kartais darosi nenusakomi. „Petruko bobutė
Amilkutė pasakojo. Uciekos kaiman gyveno du dziedukai.
Buvo biedni, navet vaikų, giminių neturėjo. Pamirė dziedas. Pas biednų, tai kap pas biednų; iš vakaro suvejo žmo
nės, trupucį pasėdėjo ir skirstos. Ir bobutį kvietė: uždaryk
pirkaitį ir ainam, o ryti ir vėl rozu ateisim. O ko aš aisiu?
Ciek metų rozu pragyventa, ko man bijoc? An pečio už
sinešę knygas, žvakį. Poterauna. Zūro - nebaščikas rozų
sudrebėjo... Viena ranka nukrito, kita. Pradėj kelcis... Cik,
sako, kur būvis iš kampo iššoko žmogelis, rykšteli nebaščikų pliaukšč. Paguldzytas, tai gulėk. O in jų pagrasino:
kelintam devintam pasakyk, kad palei nebaščikų vienas
neliktai. Kap gyvas buvo, tu jį pažinojai kap gyvų, o dar
kokian jis padėjiman, niekas nežino.“9 Šis pavyzdys iš
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dalies paaiškina tik neseniai nunykusi paprotį - kaimy
nams, giminėms prie karsto budėti be pertraukos.
Gyvųjų su mirusiaisiais ryšio palaikymas per jų dažną
išaukimąsi, vardo minėjimą, kapo lankymą neturėtų būti
i perdaug sureikšminamas, įkyrus. „Nezgadna be reikalo
vaikščioc po kapus. Kap numirė Petras, tai Sigitas kelinton
dzienon, jau sutemus gražincai, susmislino nuveic an tėvo
kapo. Nebudzyk tėvo, nesaka. Neklausė. Tų pac nakcį sap
nuoju: paraina Petras ir vedas mani in kluonienų. Vedzoja
ir rodo: va ca duobelė, va ca balandų priaugį, va ca duo
belė. Išrauk balandas, duobelas užlygikit, kad žmonės nesjuokt... Bariau Sigitų. Pribudzinai tėvų. Davė suprasc, kad
raikia savo darbų žūrėc...“21 Šis apsireiškimas sapne labai
vaizdžiai paaiškina paprotį, ypač ilgai išsilaikiusį Pietinėje
Lietuvoje, - tik minimaliai aptvarkyti kapines, retai lan
kyti kapus. Tai mirusiųjų karalystė. „Kapinyno vartai ne kluono durys, kad kasdzien varscyc. Viena davatkėlė
vis lindo ir lindo prie brolio kapo. Vienų dzien aina, kad
arškėcys iš žamės išlindis. Matai, užstojo kelių, neraikėjo
jam to vaikščiojimo.“22 Taigi - kai kurie išėjusieji, nutrau
kę ryšius su šiuo pasauliu, nesiekia jų atnaujinti.
Paprastos kaimo moterys, vargu ar pasižyminčios stip
resne energetika, kitokiais sensatyviniais sugebėjimais,
teigia, kad mirusysis kuri laiką dar būna su jomis čia, že
mėje. Jos nesako, kad „siela“, sako „mano vyras“, t. y. ne
vaiduoklis, o atgiedotas, palaidotas žmogus kurį laiką lieka
žemėje. „Šešis mėnesius po vyro mirties jis man rodės,
žinojau, kad jis ca kur netoliese yra. Aš nešu kiaulėm, jis
ateina, paima už viedro ir neša. Aš ainu žolės su razginėm, jis ateina, užkelia an pecų. Mačino ir mačino... Vie
nų nakc pakeliu akis in lubas - lubose skylė, dangun sky
lė, tep kap dangus prasiskyris. Šviesu ty. O mano dziedukas stovi gražus, veselas. Aš klausiu: kap tau ty? O kap ca
gerai. Vi žmonės, kad žinot, kap ca gerai, tai nebijot nu
mirė. Tai aš sakau: paimk ir mani. Tau dar anksci, bet kap
bus čėsas ir ataisi, aš tavi nog pusės kelio pasciksiu.“23
„Po vyro smercies tai aš cik dzienų viena. O kap akis su
dedu, abudu ir abudu. Tai važiuojam, tai ainam, tai ma
lam. Kartų susapnavau, kų atvažiau arkliu anas pas mani
ir vežas pas sau. Važiavom, važiavom, ir jis sako: pas ma
ni kap ataisi, kų mes imsim: ar grūdus, ar pinigus, ar kuo...
Tep kalbam ir davažiavom in upį. Ragiu, anas per upį cik
raz, raz, raz... [ir perplaukė]. Sako, pas mani kap ataisi,
tau visko chvocis. No, galvojau, kad skaudžiai ir numir
siu. Ir cik anas išlindo nog vežimo, nog mani ir per upį,
per upį, jau ir nėr, jau ir nėr“ (užrašė R. Balkutė).23 Šiems
pasakojimams tiktų teiginys - emocijos ir jų sukurti vaiz
diniai mus valdo. Pasakotojos turi tokių potencialių gali
mybių, kad mirusiojo kurį laiką „nepaleidžia“. Tai labai
vienišos, labai prisirišusios, priklausomos nuo savo arti
mųjų sielos. Jų matymai, tikėjimai - siekimas parodyti,
kaip žmonių santykiai žemėje lemia jų likimą po vieno iš
jų mirties... Mirtis šiuo atveju (ir ne tik šiuo) nėra galuti
nė realybė. Mylimas, labai reikalingas žmogus kurį laiką

priklauso žemiškai ir transcendentinei erdvei. Įdomu, kad
abiejų moterų pasakojimuose vyrai po tam tikro termino
jų akyse pereina į anapusinį, amžinąjį gyvenimą. Antruo
ju atveju, kaip ir įvairiose mitologijose, į aną pasaulį ei
nama per vandenį. Tai įvyksta per sapną. Kaip matyt, la
bai dažnai per pranašiškus sapnus iššifruojamos kai ku
rios gyvenimo po mirties detalės. Anot S. Freudo, sap
nas, iliuzinis pergyvenimas, įvykstąs miegant ir sapnuo
jančiam tuo metu atrodo realus. Sapne žmogus dažnai
išgyvena tai, kas realiame gyvenime nepasiekiama. Sap
nų kalba yra vaizdų kalba. Sapnai kalba ne abstrakčiomis
sąvokomis, bet konkrečiais jusliniais vaizdais ir atstovau
ja archajinei žmogaus mąstysenai.
Pasakymas „motinos meilė stipresnė už mirtį“ irgi nė
ra vien tik sentimentas. Pasakojimams apie mirusios mo
tinos globą žemėje likusiam vaikui tarsi suteikiama mito
dimensija. „Senų senovėj mirusi ponia kaip tik dvylikė
nakties pareina... Dukryt} buvo mažų palikus... pasupa...
Po paduškyti rado labai brangų, gražiausi ponios žiedų,
ana su juom buvo palaidota, nu užkasta...“25 „Ai kiek
kartų girdėjau, kad numirį motinos pareina pas vaikus.
Už anų krūmų gyveno žmogus, anis antrų kart ženynas,
šitoji žmona kalbėjo... vaikas užverks, kol aš prisiruošiu
nueit, nutyla, lopšys dar sūpuojas, vaikelis prasišiepis...
Pareidinėja... aš už ano ir ženytis bijojau, mislijau, nebus
už pirmosios gyvenimą... pareidinėja... Ale dingo po tam.
Vaikis paaugo.“16 „Aš esu girdėjus, kad naktį mirusios
motinos ateina pas vaikus. Mano mamos sesuo Truskienė paliko sūnų 11 metų, mergytes 6 ir 3 metukų. Numi
rė. Ji buvo mono krikšto mama. Tos mergytės sėdi ant
tapčenėlio. Visi gieda, o jos rauda - „o jo joj, o jo joj,
nėra matutės. Kas mumi aglutį pataisys, kas mumi ap
rengs... Įsiverkia. A jau po kelių dienų mano vyresnė se
suo išvažiuodama sako: užeisiu, kur Branytė (dukrytė mi
rusios) guli, atsisveikinsiu. Bronyta savo matutės lovoj
gulėjo. Užeinu, nebegaliu iš vietos pajudėt. Matau gra
žiausiai - Truskienės veidas. Tuo pačiu skarali apsigo
bus. Šalia Branytės. Susiglaudį. Ji visadu sakė: mačiau,
mačiau tetų Emilijų, guli prie Branytės. Ankstyvas rytas
būva.“6 Kurį laiką mirusi motina nepalieka žemiškos erd
vės. Bet gana dažni atvejai - stebuklai, kai mirusysis tik
kuriam laikui grąžinamas į žemišką erdvę padėti artima
jam nelaimėje. „Mano motka Ameriki buvo, parajo, sa
vo šešuro jau nerado. Buvo pamiris. Mano nebaščikės
motkos vienuolika vaikų buvo. Vargo nebagė... Rozų ineina pirkion, kad kokis vyras supa lopšį (du bernaicai dar
visai mažukai buvo), sako, aš Stasio tėvas. Pasupę, pasu
pę tuos vaikus, ir numirė abudu. Pasėmė pas savi. Ragėjo, kap motkai sunku...“13 „Kap pamirė motulė, cik me
tų buvau. Nežinau, nei kokia ji buvo. Labai norėjau suragėc nor per sapnų. Pyrmų roz suragėjau prieš gimstanc Petruliu, dar senon pirkaitėn... Labai dzidelis sun
kumas buvo, sakiau, nedatrivosiu... Ragiu, paraina mo
teriškė. Balta skepataitė, pilkas kautelis. Nepriajo arei,

veido neragiu. Šonu atsistojo. Sako, aš tavo motulė. Parajau tau patalo pokloc. Ir dar aš tų balsų girdzu. Cik
šitų ji man ir pasakė. Daugiau neparajo“.4
Dar dažniau gyvieji gali padėti mirusiems. Komunikatyvinę funkciją atlieka bažnyčioje užpirktos mišios, mal
da. „Ragėjau aš savo mirusių mamų. Sapno būta. Atrodo,
aina per prieminį. Seserys išlakia pascikc. Jau viskų deda
an stalo, ruošia stalų... Ji nesustoja, aina tan galan, kur
aš. Sako, man jau valgyc neraikia. Dvasiai valgio neraikia. Dvasiai maldų raikia. Ir matiau, kad tep atbula trau
kias, traukias ton pusėn, kur langas, ir nunyko“.27 „Mo
tulė užpirko mišių už tėvulį. Ir jos moša buvo pamirus.
Prisisapnavo moša. Rodos, sėdzi an kluonienos, an rųstų
dar tėvulio parvežtų. Motulė sako: Agula, ar tu žinai, kad
Petras pamirė? Ko aš nežinau, žinau. Va aina tvartan sa
vo gyvulių pažiurėc... Agula, ar yra dūšiom kokia pamačis, kap už jas mišias užperka? Ale kol nėra, Vincula? Va
kunigėlis už Petrų mišias laikė, liepė sukalbėc ir už visų
familijų, tai ne cik jam buvo gerai, bet mus visus palaido
an kalado - acikaladzys. Mumi visiem labai gerai.“5
„Tėvulis norėjo užpirke mišių per dzvi dzienas, ba vie
nam kunigu nesaka dzviejų mišių vienu dzienu laikyc.
Motulė nesucinka. Sako, maisto bus, ale su nakcigultu
/.../ dzidelė, placi giminė. Prisisapnavo tėvu jo tėvas. Sa
ko, tu jos neklausyk. Tu tep daryk, kap tu mislini. O jis
sako: tėvuli, tai kur tu būni? Aš dar vienas, sako. Kap tu
šitep padarysi, ir aš aisiu, kur visi.“10 „Man mano motka
pasakojo. Sapnuoju, kad ainu per dzidelį laukų in tų pu
šį, kur girdzu šventas giesmes. Pirkia. Ineinu, pilna pir
kia prisėdį... Matau, kad ca visi numirėliai... O buvo ma
no dėdzienės vaikai pamirį. Tai aš klausiu: „O kur mūs
Jonulis su Ažbietuki?“ Jiej neturi savo suolo. Už juos
motka mišių neužpirko. Labai gerai metinės mišios su
stalais... Nuvedė mani in kitų pirkios galų /.../ suprantu,
kad žmonės stovi, ale nematau, tamsu... Ca šici, kur ne
turi savo suolo. Motka sako, suseiksiu mūs Antosių, tai
liepsiu, kad užpirkt mišių... Skūpi kap velnias...“19
Iš atskirų pateiktos autentiškos medžiagos užuomi
nų, detalių galėjome susidaryti šiokį tokį vaizdą, „kaip
ten“. Bet įdomiausia, kad beveik kiekvienas pateikėjas,
apie tai užklaustas, pradžioje tvirtina: „Vai kiek kas sustaria: numirsim katris, tai vis ciek kokiu tai būdu duo
sim ženklų, kap ty yra. Nei vienas nedavė. Uždrausta.“13
„Barnasio teta Antulė sustarė su anytų, kad toj po smercies parais ir pasakis, kas ty yra. Praaj ir nedėlia - nieko.
Po kiek čėso prisisapnau. Antula sako, aš gi tavy ankscau prašiau, kad tu paraitai. Sako, aš kasdzien pareinu,
mus Dzievas apverca visokiom. Ir katėm, ir paukščiais,
ir būžiais. Visokiom. Mes parainam kasnakc. Paskiau neparaisiu. Kur cik katė susbaladoja... sako, man atrodo
dar jau anyta pareina. O kap bus, kap nuteis, ir nepasa
ko. Nevelina Dzievas. Ca tai prauda.“5
Ir vis dėlto pasakymas - „Dievas nevelina“ žmogaus
netenkina. Jis norėtų išsamesnio savo egzistavimo pa
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baigos suvokimo. Atsakymo, žinoma, jis ieško religijoje,
bet dar dažniau pusiau sąmoningai žmogus pats sau ku
ria atsakymus, mažai ką bendra turinčius su bažnytiniu
mokymu. Psichologai mano, kad žmogaus pasąmonė tu
ri nepaprastų kūrybinių sugebėjimų, o tie sugebėjimai
dažnai realizuojami kūrybiniuose sapnuose. Ir vėl sap
nai. '„Sustarė dzvi susiedkos, katroj pirma numirs, tai pabajis, kap jai ty. Tep ir buvo. Sapnuoja, kad pareina gra
ži, vesela. Tai kap tau ty? Vai, Onula, viskas tep, kap žmonys bajina. Gyvenu pas savo mošų, cik troba pataisyta,
stogas čerpinis (buvo ca šaudzinis) ir daržas arcau. La
bai gera žamė, prieg molalio, kopūscinė... Cik tu niekam
nesakyk, kų aš tau pabajinau... Kur tau, neiškentėjo. Vė
lei sapnuoja. Tai ir neiškentei... markatna jau... Mani
Dzievas nubaudė, kad aš tau pabajinau.“27
Mirties paslaptis... Mirties patyrimas pats asmeniš
kiausias, asmeniškas ir gyvenimo po to suvokimas. „Prieš
Mindaugo veseilių nuvejau pas Jievaišio Stasių, kad iškept sausainių. Neradau. Jos išajj su Kisielio Jiecantu
lepeškauc. An slanksco sėdzi senė Jievaišienė ir poterauna. Labai pamaldzi buvo. Kap ji parodė savo klupscus - tai vieni mozoliai, ronos nog klūpojimo. Jos vyrų
Viktorų po karo nušovė jos akyse. Tai už jį vis poteravo
ir poteravo. Gerbiamoji Adaliuke, ji man sako (Jievai
šienė labai mandagi buvo, kap kalba, tai visiem sako „ger
biamoji“. Savo vyru, būdavo, sako: „Gerbiamasis, ar ga
lima ir man žodelį tarti“. Teisinga, nemelagė moteriškė
buvo). Tai ji man sako: sėskis, gerbiamoji Adaliuke, aš
tau paporysiu, kokį nū sapnų ragėjau. Cik tu niekam neperporyk, niekas necikės, sakis, kad aš iš proto išajau.
Sapnuoju, kad aš ainu per dzidelį laukų. Pilnas laukas
moterų, skepatas an akių užsitraukį ir dzidzausias dernas, žamį varto be atokvėpio. Priainu ir klausiu: kų jūs
ca darot? Ca čyščius. Mes už savo nuodėmes šitų žamį
vercam. Ar ca nėra mano Viktoro? - klausiu. Ne, jo ca
nėra. Aik toliau. Ainu, acivera juodzausia tamsybė, sma
los dvokas, dejavimas, čiršči dūmai akis graužia... Kas
dar ca? Pragaras. Ar ca nėra mano Viktoro? Ne, nėra.
Ainu tolyn. Ragiu - bažnyčių bokštai, kryžiai gėlėm ap
kaišyti... Visur šventos giesmės skamba. Kas dar ca? Ro
jus. Ar nėra mano Viktoro? Aik toliau. Kuo toliau ainu,
tuo man langviau. Priainu neapsakytų, neaprašytų grožybį. Rūmai gražiausi, pievos kvapniausios, šviesybė...
Kas dar ca? „Dangus,“ - man atsiliepia. Ar nėr ca mano
Viktoro? Yra. Atsibudau... Dangun mano Viktoras. Jį
kap nušovė, tai jam išpirktos visos nuodėmės.“9
Tai kaip reta išplėtoto siužeto sapnas, kurį susapna
vo fanatiškai tikinti senutė! Šiame sapne pereinama per
visas biblines amžinojo gyvenimo sritis. Šiaip jau kuk
lus mano patyrimas sako, kad šiandienos pateikėjai, kal
bėdami apie Dangaus sferą, linkę iš biblinės aplinkos
palaipsniui pereiti į realistiškąją. Neakcentuojama ir
skaistykla, pragaras taip, kaip suformulavo krikščioniš
koji pasaulėžiūra. Skaistyklos vaizdas sumišęs su kurį
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laiką žemėje buvojančių sielų vaizdiniais. Pragaro bai
sybės visai nutylimos. Paklausus išsisukama fraze: „Nė
ra didesnio pragaro kaip žemėj.“ Tačiau visiškai neat
metamas sielų kentėjimas už gyvenimo nuodėmes, kaip
trokštamo teisingumo patenkinimas, ko pasigendama že
mėje. Tas kentėjimas dažniausiai suvokiamas tik kaip že
miško diskomfortiško gyvenimo atspindys. „Broliu buvo
labai sunku vaikščioc, tai sesuo davė jam mamos lazdelį.
Broliu mirus, po kiek laiko sesuo sapnuoja, kad ateina
brolis, nelinksmas, pasišlūbčiodamas, be lazdelės. Sako,
Juozuli, tai ko gi tu be lazdos? Sako, sesute, žinai, toj
mano Juzia ėmė ir sudegino. Negerai man. Paskeliu ir
galvoju: aisiu, parsinešiu lazdelę, bus mamos atminimas.
Juzia, sako, tai kad Vygantas jų aplaužė, o aš ėmiau ir
sudeginau...“28 „Dar buvo trecias brolis negimis, tai ma
no tėvo sesuo, kur Vergakiemin, susapnavo: ataina jos
mama (mano bobutė, ji buvo mirus) ir vedas du vaike
lius per labai gražių pievų. Bobutė aina - tai vanduo an
tako, o vaikai abudu - gražiausiu pievų. Gėlės žydzi. O jį
klausia: motula, ko tu neini per šitas gėlukes, o per van
denį. Sako, dar man per anksci aic. Vaikelis dar buvo
negimis, graitai gimė ir pamirė. Kitas buvo dzviejų me
tukų ir tas pamirė po savaitės. Abudu motulė nusvedė.
Matai, vaikai iš karto aina Dangun, Dzievulio pievon, o
motulė dar vandeniu... Dar jai nepaskirta. Išlaukc raikia.“29 Šiuo atveju skaistykla - ėjimas vandeniu. Tai mi
nėtoji riba tarp dviejų egzistencijų. Vanduo ir žemėje daž
nai turi liūdesio prasmę...
Ženkluose, simboliuose, pasakojimuose, iš anapus
siunčiamuose siužetėliuose mažai rasime dangiškojo so
do fragmentų. „Pirma totų sapnavau; tai maišus neša,
tai malūnan važiuoja, a paskiau susapnavau, kad anas
sadzi ažu stalo, razvinėja siūlus šilkinius. Sakau, totą, ko
tu basas? Šviesi pirkiūtė, be padlagos. A ty pro lungų
matau bulbos. Bulbos žydi gražiai. Sako, va mano dar
bas, nog kiškių bulbas saugoju ir siūlus razvinėju. Tu neragėjai tokių siūlų. Iš jų čia vaikam audžiam. Mano dar
bas tai geras. Ir tuoj kamašus gausiu, a kiti iš ravų akme
nis nešioja un pečių. Už pakutų. Pasakė totą. Pasakė aiš
kiai.“8 „Ainu aš iš kalno, girdzu, žmonės šaukia: ana, Vin
cus parėjis! Žinau, kad jis numiris. Skubinu iš kalno bėgc,
kad cik jį pamacytau, in jį prisglaustau, pačiupinėtau, ar
turi kaulus. Aš daajau iki jo, o neatsimenu, kad būtau
spaudus rankų, žiūrėtau, ar yra kaulai, šito neturiu dabon... Sakau, Vincau, kap tu gyveni? Gražiai pasrėdis,
su koscimu pilku. Labai gerai gyvenu. Tai kų jūs ty da
rot? Ty visokių darbų yra, sako. O kokis ty grožis, kokios
ty lygumos! Ty jokio kalnelio nėra, kur aš gyvenu, tep
gražu... O žmonės cik kruta ir kruta. Be darbo nei vienas
nesėdzi... Žinau, kad dūšios nevalgo, ale klausiu: o kų
jūs valgot? Jis nusjuokė: ty valgyc neraikia. O Kūcion kų
jūs valgot? Kokion Kūcion? Nu, sakau, kap va plotkelė...
A, sako, prieš Jėzaus gimimo šventį. Pac Jėzus va po tokio
gabaluko plotkelės duoda... Tai ot subaladok...“7

Kaip Danguj, taip ir Žemėje. Arba atvirkščiai. Dangiš
kosios būsenos suvokime glūdi daiktų, spalvų, darbų, įran
kių, žmogui teikiančių palaimą žemėje, archetipai. Taigi
Dangiškieji vaizdai - šio pasaulio veidrodinis atspindys.
Mirusieji su gyvaisiais bendrauja dažniausiai per sap
ną (apie „gyvas vaikščiojančias vėles“ turima sava jų at
gimimo filosofija) arba būseną, kurią pateikėjas taip nu
sako: „buvau atsigulęs, bet dar nemiegojau.“ Prisimin
kime I. Matvingą, kad unikalus instrumentas, kurį su
teikė žmogui gamta ir kuriuo naudojantis galima įsiveržti
į sapno karalystę, tai snūduriavimas - būsena, kurią kiek
vienas žmogus pajunta du kartus - vakare prieš užmig
damas ir ryte prieš atsikeldamas. Būsena, kai žmogus dar
nemiega, bet jau nėra budrus, kai dalis jo galvos smege
nų veiklos sustabdyta, o dalis dar aktyvi. Tada lyg ir atsi
veria siauras plyšelis į pasąmonę.
Atskira ir labai įdomi liaudiškoji filosofija tema „Šei
ma po mirties“. Ji labai subjektyvi, vėlgi priklausanti nuo
žmonių santykių žemėje. „Danguj šeimos nusuveina.
Kiekvienas sau. A kam ti vėl rūpestis... Ti visi savi.“30
„Vėl visi draugėn bus. Nu ir tėvų tėvai, ir vaikai, anūkai.
Nuo pusės kelio pastinka vienas kitų. Draugi bus.“23
Pabandysiu bent kiek apibendrinti paminėtuosius nu
tikimus, nes padrikuose komentaruose rėmiausi ne tiek
logika ar psichologija, kiek įspūdžiu. (Be to, sutinku, kad
dėl mano samprotavimų būtų galima ir ginčytis - juk rė
miausi tik savo surinkta medžiaga.)
1. Požiūris į mirtį ir visus jos atributus - žemiškas,
savyje įkūnijantis visus būties bruožus, atspalvius: tikėji
mą, baimę, rimtį, susitaikymą, absurdą ir pan.
2. Nepasitaikė pateikėjo, kuris neturėtų anapusinės
gyvenimo vilties. Supratimas apie anapusinį gyvenimą
subjektyvus, priklausantis nuo žemiškosios egzistencijos.
Prie pomirtinio gyvenimo įsivaizdavimo subjektyvu
mo priežasčių reikėtų nurodyti ir ypatingą dvasios gebė
jimą fantazuoti. Fantazija nekyla iš niekur.
3. Retai teigiama, kad siela patenka į baisią vietą. Daž
niausiai ji atsiduria tarp giminių, draugų, kaimynų.
4. Sapnai, įtikėjimai, matymai susiję su katalikybės
dvasiniais principais; beveik visi pomirtinio gyvenimo
adeptai didelę reikšmę teikia maldai, bažnytinei liturgi
jai, atributams. Tačiau „gyvenime po mirties“ dažnai ma
tomi aiškiai ankstesni nei krikščioniški motyvai, vaizdai.
Tai pomirtinis sielos klaidžiojimas, jos gyvenimo tąsa neantgamtiniame, o šiame pasaulyje, sielos perėjimas į ki
tus kūnus ir pan.
5. Sapnuose, matymuose Anas pasaulis apsiriboja ar
timiausia aplinka; vyksmas koncentruojasi apie namus
arba panašioje vietoje į gyvenamąją.
6. Mirusiesiems atlyginama skirtingai, pagal gyveni
mą šiapus.
7. Atgailaujančios sielos prašo už jas pasimelsti, at
likti kai kuriuos darbus, kitaip ryšys su šiuo pasauliu ne
bus nutrauktas.

8.
Mirusieji padeda gyviesiems. Žemiškieji artimųjų
vargai verčia Anapus išėjusį vėl sugrįžti.
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Death and the next world
are spoken of by people
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ
A new authentic interpretation on death and the next
world of the old people from South-east Lithuania is pre
sented in the article. The author’s conclusions are:
1. Their standpoint towards the death and all its at
tributes is very earthly and with all characteristic features of
their being.
2. There was not any presenter who did not cherish his
hopes to live in the next world. Their comprehension about
the future life is very subjective and depends on the human
existence.
3. The statement that the soul appears in a horrible place
is rare. Most often the place of the soul is among relatives,
friends and neighbours.
4. Almost all presentors pay great attention to the prayer
and church liturgy, however, one can often find pre-Chris
tian motifs in the „future life“.
5. The next world is limited by the nearest space in
dreams, visions. The action takes place round one’s house.
6. The pay to the dead is such as their life was here.
7. The souls of the dead perforin the penance and ask to
do some work for them, otherwise their relationship between
this and that world will not be broken.
8. The dead help the living. The troubles of the relatives
force them to come back from the next world again.
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Kantičkinių giesmių liaudiškumas
Rūta BRŪZGIENĖ
Katalikiškos lietuviškos giesmės (XIX a. vadintos
„kantičkinėmis“) - tai Kryžiaus keliai (Kalnai, Kalvari
jos), Karunka, Valandos, Advento, Gavėnios, Gegužinės,
Birželinės ir t.t. Daugelį tekstų šioms giesmėms yra kūrę
arba vertę žinomi autoriai, pvz., M. Mažvydas, S. Slavočinskis, S. Jaugelis-Telega, P. Srubauskis, tačiau jie patys
taip pat buvo liaudiškosios mąstysenos tradicijoje, o be
to, per ilgą laiką tekstai įgijo dar daugiau tautinei pasau
lėjautai tipiškų bruožų. Analogiškai ir giesmių melodijos,
nepaisant jų kilmės (paveldėtos iš kaimynų ar sukurtos
vietinių kompozitorių, pagrįstos grigališkuoju choralu ar
kitokia melodika), buvo folkloriškai transformuotos. Be
to, dalį melodijų yra kūrę patys giedotojai arba jas pasi
skolinę iš kitų liaudies dainų, kartais netgi užstalės. Deta
liau ties šiais klausimais neapsistodami, bandysime panag
rinėti kantičkinių giesmių tekstus, atkreipdami dėmesį į
jų liaudišką pasaulėjautą ir pagoniškųjų tikėjimų atšvaitus.
Nors kantičkinėse giesmėse išreiškiamas krikščioniš
kas turinys, tačiau jose taip pat yra folklorinio, valstietiš
ko mąstymo elementų. Daugelio giesmių leksika ypač ar
tima šnekamajai kalbai. Čia rasime tokius etnografinę ap
linką atskleidžiančius žodžius ir jų lytis, kad susidaro įspū
dis, jog biblinis veiksmas vyksta ne kur kitur, o būtent lie
tuviškame kaime:
Bėgk, prasziokėli, neszk, piemenėli; o ką ką?
Vienas purplelę, kits karvelėlę Vaikeliui.
Vienas purplelę etc.
Birb birkinėlems, szvilp szvilpinėlems; dėlko tai?
Idant verkentį, vargus kentantį linksmintu.
Idant verkentį, etc.1
(32)

Kaimiška žemdirbio ir gyvulių augintojo psichologija
atsispindi įvardijant blogį - Jėzaus kankintojai paprastai
gretinami su vilkais arba šunimis:
Žydai ženklą pamatę kaip szunes pasiuto,
Arba vilkai alkani avelę pajuto.
Jėzų Kristų apszoko ir baisiai nutvėrė,
Muszė, peszė, ant kaklo lenciūgą užnėrė.

(124)

Nors Jėzaus įvardijimas avinėliu, dažnai pasitaikantis
giesmėse („Ein Avinėlis tarpu nelabųjų, Vilkų tikrųjų“),
susijęs su judėjiškomis aukojimo apeigomis, tačiau vilko
- avinėlio priešprieša, nesvetima ir kitoms Europoms tau
toms, yra kartu giliai lietuviška. Viename baltiškojo miti
nio mąstymo etapų su ganomomis avelėmis buvo sutapa
tinamos vėlės; dar ir dabar Lietuvoje paplitusi pasaka apie
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senelį, prižiūrintį savo aveles. Šio klausimo plačiau nenagrinėdami, atkreipsime dėmesį, kad šiuo atveju semi
tiškoji tradicija itin sklandžiai susilieja su įvairiais baltiš
kosios sąmonės klodais.
„Giesmėje apie tusztybę svieto“ randame liaudiško fi
losofavimo, išreikšto archetipišku lietuvių pasaulėjautai
žmogaus - žolės gyvenimo paralelizmu:
Matai ant pievos dalgis žolę kerta,
O grėblis lygei džiovindamas varto.
Teip smertis lygei pakirs jaunikaiczius,
Sūnūs turtingus kirs ir ubagaiczius.
Kad smertis kerta, į dantis nežiūri.
Diedą ar bobą, ar jaunikį kurį,
Kirsdamas lygei, į grabus paguldo,
O kūno kaulus į molį supudo.

(554)

Barokiškai turtinga, kartu kaimiškas realijas, valstie
tišką mąstyseną ir net humorą atskleidžianti yra „Giesmė
apie smertį“. „Nelaba ta smerczio asaba“ Karalius ir ponus, lygei ir padonus,
Ak! kokia tai gėda, mužiką, urėdą,
Im’ lygei.

(626)

Ypač sodriai ir vaizdingai išvardijami kaimo gyvento
jų, sakytume, demografiniai ir socialiniai sluoksniai, ku
riuos „smertis ima“:
Ir jūs, seni diedai, kurie kaip urėdai,
Peczius pilnavojat, ant smerczio netbojat,
Kas tai yr’?
Bobos ir audėjos, marczios ir verpėjos,
Nors stuomenis duosit, bet neiszsivaduosit,
Nuo smerczio.
(•••)
Jaunikaiczei, vyrai, kožnas kasdien tikrai,
Mislyk apie smertį, o ne apie kraitį
Ir paną.
Svotai ir jūs, vedlei, marszialgos ir pirszlei,
Kitiems paczias pirszkit, smerczio neužmirszkit,
Dėl savęs.
(629)

Įdomu, kad šituose liaudiškuose filosofavimuose apie
mirtį vėlgi neapsieinama be avinėlio (ėrelio) motyvo:
Gražiausias paneles, skaiscziausias mergeles,
Kaip seną, teip jauną, lygei visas pjauna,
Kaip avis.

Maži kūdikėliai, kurie kaip ėrelei,
Norint verk ir bliauna ir tuos nepaliauna,
Imt smertis.

Verkė saulė, mėnuo, žvaigždės, Pono savo gailėjos’
Ir toms kanczioms stebėjos.
(85)

(628)

Patekimas į dangų giesmėse suvokiamas valstietiškai
primityvistiškai:
Nuo piktybių musų kunus
Jėzau numazgok, kaip sūnūs...

Saulė, mėnuo su žvaigždėmis,
Garbink Jį su szwiesybėmis.

(...)

Kad su latru dangų gautu,
Ir su Tavim’ karaliautu. Amen.

(106)

Kantičkinėse giesmėse yra ir tiesioginių paralelių su
liaudies dainomis tiek sintaksės, tiek kuriamo vaizdo lyg
menyje. Pvz., „Giesmės apie tusztybę svieto“ eilutės „Ga
na jau gana, gana ulioti / Laikas jau, laikas, laikas apsisto
ti“ beveik analogiškos liaudies dainų pradžios formulėms
„Gana, sesiula, gana ulioti... laikas, jau laikas keliu va
žiuoti“. Kupinas užuojautos ir lyrinio graudulio, tipiško
lietuvių folklorui, kreipimasis į savo dūšią, jai išėjus iš kū
no, vėlgi primena liaudies dainą:
Kur tu biedna pasidėsi,
Pirmą naktį kur nakvosi?

(602)

Giesmėse pasitaiko ir lietuvių tautosakai būdingo pa
ralelizmo tarp gamtos ir žmogaus:
Kiek lapų medis didžiausias
Ir žvaigždžių dangus aukszciausias
Tur, tiek turi garbės savo
Ona, isz dukteries tavo.

Įdomus dangaus šviesulių ir krikščioniškųjų šventųjų
santykis. Vienu atveju, artimesniu krikščioniškajam pa
saulėvaizdžiui, gamtos objektai yra tarsi žemesnio „ran
go“, tarnaujantys Dievui:

(456)

Kaip ir folklore, pagrindiniai gamtos objektai kantič
kinėse giesmėse yra saulė, žemė, žvaigždės, mėnuo. Jose
kalbama apie tai, kad „saulė ir mėnuo raudoti pradėjo,
žemė drebėjo“ (101), kad „saulė rausta stebėdama, žemė
kratos drebėdama, žvaigždės temsta, kalnai plyszta“ (131)
ir pan. Dangiškųjų šviesulių ir reiškinių garbinimas yra
pagrindinis baltiškosios ir indoeuropietiškosios religijos
požymis („senoji ide. religija ir senovės lietuvių religija
yra ne tik ganėtinai artimos, bet ir iš dalies tapačios sąvo
kos“2). Proindoeuropietiškojoje - Senosios Europos kul
tūroje egzistavo žemės ir vandens dievybių kultas. Pago
niškosios pasaulėjautos požymiu taip pat laikytume žmo
gaus ir gamtos elementų lygiavertį sambūvį ir santykius.
„Žuvelės marių, paukszciai oro“, dangus ir žemė kviečiami
„ant mylėjimo isz viso noro Dievą mano“; sielvartaujant
prašoma saulės ir mėnulio kartu raudoti. Medžių kulto
atspindys išlikęs šitokiame kreipimesi į kryžių: „Nuleisk
szakas pastiprintas...“. Apskritai pagoniškasis animizmas
yra bene būdingiausias kantičkinių giesmių bruožas:
Verkė saulelė, dangus, orai Sutvertojo gailėjos,
Kad į grabą Jį dėjo.
Verkė visas sutvėrimas, Pono grabe padėto,
Žuvys, paukszcei ir žvėrelei, kurie buvo ant svieto,

(265)

Kitu atveju šventieji gretinami su Saule ir žvaigždėmis
ar net sutapatinami. Ypač tai būdinga šv. Marijos portre
tui. Pvz., į ją dažnai tiesiog kreipiamasi Aušrinės vardu:
„sveika auszros žvaigždė szviesi“, „auszros žvaigžde va
dinta, o ant szwentujų szvventa...“. Apskritai šv. Mergelės
apdainavimui giesmėse skiriami patys poetiškiausi pos
mai. Jai „ant galvos gražiausia uždėta, žibanti karūna
žvaigždėta“, jos rūbai raudoni, „auksu perlais išdabinti“.
Šv. Pana - tai „kvepianczių rožių kvietkelė, / Skaisti graži
kaip lelija“, / tai „rožių vainikas“; ji „už saulę gražesnė ir
už mėnesį szviesesnė“, „skaisti, graži aprėdyta, / Mėne
siui pilnam lyginta“. Beje, ar tai, kad grožio superlatyvą
čia išreiškia mėnuo, nėra užuomina į jo „tikimą“ Aušri
nei, kitaip sakant, ar tai nėra Mėnulio ir Aušrinės mitinių
vestuvių atspindys? Juoba rasime strofų, tiesiogiai rodan
čių mitinę situaciją, kai Mėnulis užmiršta patekėti, užsi
žiūrėjęs į Saulės dukrą (kitame variante - į gražesnę mer
gelę, sukeliančią Saulei pavydą):
Temsta saulė nuo szviesybės,
Priesz Tavo, Pana, gražybes,
Temdin žvaigždės veidą savo,
Kad netur szviesybes Tavo.
Saulės rūbais aprėdyta,
Karūna žvaigždėmis pinta,
Mėnuo puikus galvą savo
Pametė po kojų Tavo.
(277)

Nuolatiniai šv. Mergelės epitetai rožė, lelija, galimas
daiktas, išreiškia tolimas sąsajas su pagoniškaisiais baltų
ar dar senesniais indoeuropiečių tikėjimais. Kalendorinėse
liaudies dainose rožės įvaizdis koreliuoja su mitinio pa
saulio elementais, gal net yra pasaulio medžio analogas.3
Antrasis augalas, lelija (anot M. Gimbutienės, Senosios
Europos religijoje reiškęs atgimimą), ypač pamėgtas tiek
liaudies dainose, tiek ornamentikoje ir netgi krikščioniš
koje ikonografijoje, paprastai siejamas su grožiu, skaistu
mu, dora. Šiuo įvaizdžiu dažnai apibūdinama ne tik Mari
ja, bet ir kiti šventieji, net Jėzus:
Sūnų ant rankų turinti,
kaip lelija bežibantį,
Žemcziugą dangiszką.
(371)

Dar vienas, elnio, motyvas taip pat primena kalendo
rinių liaudies dainų semantiką („Kalėdų rytą rožė inžydo...
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Atbėga elnias devyniaragis...“). Elnio įvaizdžiu Dovydo
giesmėje išreiškiamas paprastas palyginimas („Kaip elnias
bėga giriomis trokszdamas, / Ieško sau versmės gerti no
rėdamas“). Tačiau lietuviškoji sąmonė, jeigu ir nėra lin
kusi perkelti šiam motyvui senąsias mitologines reikšmes
(M. Gimbutienė elnią traktuoja kaip ide. Dievui priklau
santį gyvūną, P. Dundulienė - kaip Mėnulio, valdžiusio
naktį ir matavusio laiką, zoomorfinį pavidalą), tai bent
aiškiai apgaubia jį ypatingo išskirtinumo aureole.
Tas pat ir traktuojant velnią. Nors indoeuropietiškasis
velnias krikščioniškose giesmėse pavirto blogio simboliu,
tačiau valstiečio pasaulėjautoje dar labai gajus folklori
nio velnio - šmaikštaujančio, einančio į šokius, kibinan
čio mergas, samdančio muzikantus, padedančio žvejui,
kvailo ponaičio ir pan. - vaizdinys. Tautosakinio velnio
vaizdinį bei krikščioniškąjį velnio antsluoksnį yra aptaręs
N. Vėlius, tačiau atskirai būtų galima paieškoti tų foklorinio velnio savybių, kurias perėmė krikščioniškosios gies
mės. Šį sudėtingą klausimą paliksime ateičiai.
Artimas stebuklinėms pasakoms būtų siužetas apie
šv. Jurgį, gelbstintį iš smako karalaitę. Beje, lietuvių mi
tologijoje ir liaudies dainose šv. Jurgis yra tapatinamas su
pavasarinio atgimimo dievu, tačiau krikščioniškose gies
mėse šios jo funkcijos apiblankusios.
Taigi krikščioniškosios ir folklorinės pasaulėjautos san
tykiai kantičkinėse giesmėse yra sudėtingi ir kol kas mažai
tyrinėti. Nežiūrint į tai, akivaizdu, kad šis religinis folkloras
yra savotiškas universalių krikščioniškų motyvų bei lietu
viškos, baltiškos pasaulėjautos derinys. Apsiribodami šiais
pastebėjimais, dar norėtume atkreipti dėmesį į kai kuriuos
pagoniškus religinių giesmių atlikimo papročius.
Lietuviškame kaime giedojimo ritualui paprastai va
dovauja vienas, garbingas ir doras žmogus, vadinamas primatoriumi, vedėju;4jis turįs išugdyti panašių savybių mo
kinį. Prisiminkime, kad senovėje pagoniško laidojimo me
tu giedodavo žyniai - tulisonys, ligašonys.5 Kita pagoniš
ka tradicija, išlikusi visoje Europoje (tik be etnografinio
kolorito), - tai apeiginis religinis giedojimas pritariant pu
čiamiesiems. Tulisonys bei ligašonys „kūno sudeginimo ar
palaidojimo vietoje“6 pūtė trimitus. A. Gvanjinis rašo apie
šokius už mirusiųjų vėles, grojant mediniams trimitams ir
būgnams.7 Kanklės, lamzdžiai, birbalai, trimitai buvo nau
dojami procesijų metu (nors iš pradžių bažnyčios draus
ti). Kaip smagu dalyvauti tokiose iškilmėse, aprašo M. Va
lančius: „į miestelį įeinant, jaunikaičiai paparčius virpi
no, bubnus mušė, patriūbočius pūtė ir iš šaudyklių šaudė,
o seniai su moteriškėmis atsispirdami giedojo ir šaukė“.8
Tai, kad XIX a. vietoje liaudiškųjų medinių instrumentų
pradėti naudoti europietiški variniai, nepakeitė šio pago
niško papročio esmės.
Apskritai liaudiškųjų religinių giesmių gyvavimo sąly
gos, visą laiką būdamos gana sudėtingos, nebuvo lengves
nės ir XIX a. Amžiaus pradžioje giesmės buvo daug kartų
perspausdinamos Vilniaus katedros vicekantoriaus V. Valmiko rūpesčiu, o antrojoje amžiaus pusėje - vyskupo
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M. Valančiaus pastangomis bandomos įteisinti bažnyčio
je. Bet iš ten jas atkakliai stūmė lenkiškos kantičkos, vė
liau bažnytinės muzikos reformatorių įvestas grigališka
sis giedojimas, profesionalų gausiai kuriamos naujosios
lietuviškos giesmės.
Tačiau šiuo metu, atlaikiusios dar ir sovietmečio per
sekiojimus, kantičkinės giesmės išgyvena renesansą ir fol
klorinių ansamblių dėka vėl pasirodo bažnyčiose. Kartu
su jomis mūsų laikus pasiekė ir kai kurie pagoniškosios
kultūros elementai. Tai rodytų, kad ikikrikščioniškoji pa
saulėjauta įaugusi į lietuviškąjį mentalitetą giliau nei esa
me linkę manyti.
1. Giesmės cit. iš kn.: Giesmių knyga arba kanticzkos. Motie
jaus Volonczauskio žemaiczių vyskupo parveizėta ir isz nau
jo atspausta. - Tilžė, 1905.
2. Beresnevičius G. Dausos. - V, 1990. - P. 163.
3. Laurinkienė N. Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse daino
se. - V, 1990.-P . 61.
4. Kelmickaitė Z. Ar giedosime? // Šiaurės Atėnai. - 1992. Saus. 17. - P. 4.
5. Motuzas A. Medinio trimito aidais // Liaudies kultūra. 1991. - Nr . 6 .-P . 37.
6. Ten pat.
7. Urbanavičienė D. Apeiginis judesys laidotuvėse ir mirusiųjų
minėjimuose // Liaudies kultūra. - 1992. - Nr. 4. - P. 17.
8. Motuzas A. Tautiniai instrumentai ir kalnų giesmės žemaičių
Kalvarijose // Liaudies kultūra. - 1991. - Nr. 3. - P. 28.

N ational roots of the „kantičkinės“ songs
Rūta BRŪZGIENĖ
The article is devoted to the so-called „kantičkinės“
(songs from very old religious and little books of songs)
Lithuanian folk church songs of the 19th and the begin
ning of the 20lh century. The texts of the songs are usu
ally from translations and the melodies are taken from
the nations in the vicinsty or they are created by local
composers according to the motifs from gregorian
chorals. However, the pure folklore elements and even
pagan elements are reflected in the tradition of the
„kantičkinės“ songs. Vocabulary of many songs is very
close to the spoken language. The impression is that
the biblical action takes place in the Lithuanian village.
Moreover, some images from Semitic and Baltic tradi
tion tangle and coinside very closely. That is why some
times it is impossible to determine the relationship be
tween the traditions. There are direct parallels with folk
songs in „kantičkinės“ songs. Like in folklore the main
objects of „kantičkinės“ songs are the sun, the earth,
stars and the moon. In general the pagan animism is
the most characteristic feature of „kantičkinės“ songs.
The Virgin Mary is often called by the Lithuanian name
Aušrinė... It is clear that this religious folklore is a
pecular combination of universal Christian motifs and
of Lithuanian Baltic world outlook. It shows that preChristian world conception is rooted into Lithuanian
mentality deeper than we are prone to think.

Valstiečių talkos Lietuvoje
XIX a. pabaigoje - XX a. pirmoje pusėje
Jonas M A R D O S A

Talka - valstiečių darbo organizavimo forma, pa
remta kaimynų tarpusavio pagalba arba atodirbiu. Tal
kos būdingos ne tik lietuviams, tačiau kiekvienoje tau
toje esama savų ypatybių. Pagrindinis talkų tikslas nudirbti skubius ir didesnės apimties darbus, kada ne
pakanka valstiečio ir jo šeimos narių arba darbo pobū
dis reikalauja daugiau darbo rankų. Todėl talkos tiesio
giai susijusios su valstiečio ūkio raida. Antai XIX a. pa
baigoje atsiradus kuliamosioms mašinoms, kurioms ap
tarnauti reikėjo didelio darbininkų skaičiaus, tvirtesnių
tradicijų neturėjusi kūlimo talka įgavo platų mastą, ypač
vidutiniuose ir stambesniuose ūkiuose. Taigi talkos ne
tik pirmykščio bendruomeninio darbo tradicijos kaime
liekana, bet ir valstiečių turtinės bei socialinės diferen
ciacijos pasekmė.
XIX a. pabaigoje formuojantis stambiems valstiečių
ūkiams atsiradęs turtinis susiskaldymas talkoms sutei
kė naujų bruožų. Pagal darbo organizavimą susiforma
vo du talkų tipai. Pirmiausia suklestėjo atodirbinės tal
kos, kai vieni valstiečiai į talkas eidavo tikėdamiesi at
eityje sau paramos (t.y. jam bus atidirbta), o kiti ati
dirbdavo už įsiskolinimą: už sėklą, ganiavą, pievas ir t.t.
Be to, po Pirmojo pasaulinio karo tokiose talkose šalia
talkininkų dirbdavo ir samdyti žmonės. Tai būdingiau
rugiapjūtei, mėšlavežiui, šienapjūtei, miško ruošai. Toks
talkų telkimo principas atėjo iš dvaro (pobaudžiavinia
me kaime atodirbiai buvo baudžiavinės teisės liekana).
Dvarų atodirbinės talkas galima kvalifikuoti kaip feo
dalinio ūkio talkų modifikaciją. Prievolines talkas pra
radęs dvaras rado išeitį: naudodamasis savo materiali
niu pranašumu prieš valstiečius, vertė juos atidirbti už
įsiskolinimus. Svarus argumentas, valstiečius privertęs
talkininkauti, buvo nuganytos ar ištryptos dvaro naud
menos. O tai atsitikdavo dėl dvaro ir valstiečių žemės
plotų sudėtingo išsidėstymo. Tačiau tokie atodirbiai Lie
tuvoje labai nepaplito,1 bet dėl turtinės diferenciacijos
nauju pavidalu pateko į valstiečių tarpusavio santykių
sritį. Toks atodirbinės talkos bruožų turintis bendras dva
re darbas irgi vadintas talka. Talka ją vadinti leidžia ir
kita aplinkybė - dvarai ir šį talkų modelį perėmę stam
būs valstiečių ūkiai išlaikė tokius valstietiškoms talkoms
būdingus apeiginius momentus kaip rugiapjūtės pabaig
tuvių vainiko pynimas bei įteikimas, vaišės. Dvarams ar

timas ir bendras darbas klebonui - antai šieną pjauda
vo ir džiovindavo talkininkai, žiemai kurą ruošdavo ūki
ninkai (Kupiškio raj.).
Atodirbinės talkas stambesniuose ūkiuose dažnai
telkdavo priverstiniu būdu. Antai išdžiovintiems linams
skubiai išminti, nes jie atidrėksta, tad ūkininkas be pa
galbininkų neapsieidavo. Taigi talkos telkimą lėmė dar
bų technologija.
Talkininkavusiems valstiečiams stambus ūkininkas
atitalkinti siųsdavo samdinius, t.y. pagal darbininkų su
dėtį ir smulkiuose ūkiuose talkos tapdavo mišrios. Stam
biuose ūkiuose atodirbinės talkos plito, matyt, ir dėl ki
tos priežasties: valstiečiui pigiau atsieidavo talkininkus
kviesti ir samdinius atitalkinti siųsti nei pačiam papil
domai samdyti darbininkus. Be to, dėl geresnio maiti
nimo ir pabaigtuvių vaišių samdiniai į talkas noriai ei
davo.2 Todėl XIX a. pabaigos atodirbinės talkos XX a.
skirstytinos į keturias grupes: 1) mišrios sudėties stam
bių valstiečių ūkių talkos, kuriose dirbdavo savi šeimos
nariai bei samdiniai, samdyti žmonės ir talkininkai; 2)
sava šeima (ir samdiniai) bei talkininkai; 3) sava šeima
ir talkininkai (šis variantas būdingas vidutiniam ūkiui);
4) pagal organizavimo būdą turinti aiškių bendruom e
ninio darbo bruožų - toks nuo seno buvo linamynis, o
vėliau kūlimo talka, kada keli valstiečiai susitarę vienas
kitam atidirba, t.y. paeiliui eina iš kiemo į kiemą pas
kiekvieną talkoje dalyvavusį žmogų. Toks talkų organi
zavimo būdas žinomas Rusijoje, tik ten paeiliui per kai
mą einančią talką telkė pati bendruomenė, o Lietuvoje
- keli kaimynai. Visas šias keturias atodirbinės talkas,
be tapačios darbo eigos, jungė ir itin svarbus bendru
mas - papročiai, burtai, apeigos.
Talkas klasifikuojant netikslinga atsižvelgti į papro
čius, nors talkose jie ir paplitę. Tai nėra būtinas talkos
elementas. Šalia talkų su papročiais dirbant analogišką
darbą gyvavo ir talkos be papročių. Priklausė nuo šei
mos tradicijų, talkininkų amžiaus, kiekio, asmeninių sa
vybių ir pan.
Antrasis talkų tipas - pagal telkimo formą savano
riškumo pagrindu pamatuotas darbas, t.y. dirbama ne
dėl atodirbio, bet iš noro kaimynui padėti. Atodirbinės
talkos turėjo fiksuotą atodirbį - atidirbti privalėjo tiek
pat žmonių, tiek pat dienų ir pan. Savanoriškas darbas,
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kada talkininkas ateina nekviestas arba pakviestas, bet
ne už sutartą atodirbį, - neturi fiksuoto atlyginimo, o
jo formą laisvai pasirenka šeimininkas: vaišės, skerstu
vių mėsa arba kitoks atsiteisimo būdas. Beje, nereikėtų
teigti, kad į talką einantieji nesitikėdavo bent kokios
sau naudos. Netgi padegėliams, ligoniams, mirties at
veju talkos, kuriose paprastai nematuojamas laikas bei
jėgos, ir yra ypatinga nesavanaudiškos pagalbos išraiš
ka, toks darbas dėl to kartais net talka nevadintas, ir
tokios talkos buvo grindžiamos ne vien etiniais kriteri
jais. Nė vienas valstietis nuo panašios nelaimės nesijau
tė esąs apdraustas, ir tada nekaimyniškas elgesys galėjo
turėti nepalankių pasekmių. Būdinga, kad antro tipo tal
kas paprastai telkdavo tik sparčiau darbą užbaigti arba
į jas ateidavo savo darbą užbaigę. Tokią darbo organi
zavimo formą respondentai įvardijo kaip patalkinimą.
Nemėgdavo talkon ateinančiųjų po pietų, nes aišku, kad
ateidavo padėti tik dėl pabaigtuvių. Atodirbinę talką pa
prastai rengdavo visam darbui (pavyzdžiui, mėšlavežiui,
rugiapjūtei, linamyniui). Talkininkas nebūtinai privalė
jo dirbti visą talkos laiką, bet darbo trukmė turėjo būti
fiksuota. Sakykim, kelias dienas trunkančioje talkoje ga
lėjo dirbti dieną, dvi ar pan.; lygiai tiek pat laiko ir daž
niausiai tokios pat pagalbos susilauks ir talkinusysis.
Yra nuomonių, kad savanorišku darbu pamatuota tal
ka turėtų būti tikroji, iš pirmykštės visuomenės laikų
talka. Mano manymu, toks traktavimas nėra tikslus, nes,
kaip minėjau, už pagalbą atsiteisiama. Bendruomeni
nio darbo tradicijomis grįstos ir vienos, ir kitos talkos.
Antrąjį talkų tipą reikėtų vadinti nefiksuoto atlyginimo
forma grįsta talka.7
Pirmykštės visuomenės talkoms artimesnės L. Nezabitauskio minimos tvorų apie bendras ganyklas tvėri
mo, kelių taisymo talkos, kurias autorius skiria prie ben
drų, viešų kaimo darbų.8 Paprotys atsiriboti būdinges
nis Žemaitijai, kur miškingose vietose itin buvo gausu
tvorų,9 todėl šio ir kito bendro darbo - tiltų, lieptų sta
tybos, pievų ir pelkių sausinimo - eigą svarstydavo kai
mo sueigose10 ir nudirbdavo visos kaimo bendruom e
nės pastangomis.
L. Nezabitauskis yra išskyręs dvi talkų rūšis: talka
tarp kaimynų ir tarp giminių. Giminių talkose ne tik
tarpusavy pagelbėdavo, bet ir paviešėdavo, ypač jei gi
minės toli.11 Tačiau tokiu principu skirstoma ne dėl to,
kad talkos, kurioje dalyvautų vien giminės, artimieji ir
vien kaimynai, nebuvo. Talkos paprastai buvo mišrios,
ir talkininkų dauguma - kaimynai. Be to, ne visada gi
minės šalia gyvena, o su tolimesniais ryšiai ir kitaip gali
būti palaikomi.
Pagal darbo pobūdį talkas būtų galima skirstyti į:
žemdirbystės, gyvulininkystės, namų statybos ir įvairias.
Žemdirbystės - tai arimo, sėjos, mėšlavežio, šiena
pjūtės, rugiapjūtės, linarūtės, linamynio ir linų brukimo,
kūlimo bei bulvių sodinimo ir kasimo. Šiame kontekste
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išsiskiria dvi grupės. Pirma - arimo, sėjos, bulvių sodi
nimo (priverstinės ir gana retos). Antra - ne itin daž
nos, bet vis dėlto kaime nuolatinės15 - tai mėšlavežio,
šienapjūtės, rugiapjūtės, linarūtės, linų mynimo, kūli
mo, bulviakasio talkos.
Gyvulininkystės talkos retesnės, nes su šiuo verslu
susiję nedaug talkininkų reikalaujančių darbų. Dažnes
nės kiaulių skerdimo talkos, gan retos - avių prausimo
ir kirpimo, gyvulių kastravimo, žąsų pešimo talkos.
Namų statybos talkos - tai miško ruošos, statybinių
medžiagų gabenimo, namų statybos, krosnių ir grendy
mo plūkimo.
Įvairios: plunksnų plėšymo, kopūstų dėjimo, skalbi
mo, durpių kasimo ar dėl išimtinių priežasčių pasitai
kiusios (mirties, vestuvių, ligos) - verpimo, vilnų kedenimo, linų šukavimo ir kitokios talkos.
Talkų struktūra.sudėtinga, nors principinė jos sche
ma gana elementari: kvietimas į talką, darbas, pabaigtu
vės. Tačiau kiekvienam iš šių struktūrinių elementų bū
dingi savi variantai, priklausą nuo darbo trukmės ir tal
kos visuomeninio reikšmingumo. Antai mėšlavežis, ru
giapjūtė ar linamynis, kūlimas, kartais bulviakasis kai
me ar net apylinkėje buvo įvykis. Paprastai į talką, kada
aiškiai nustatytas jos vyksmas, kviečia pats šeimininkas
(jei dirbo tik moterys - šeimininkė). Šis momentas ypač
svarbus, kai būtinas aiškiai fiksuotas talkininkų skaičius
- sakykim, kuliamosios aptarnavimas. Tada praneša
prieš kelias dienas, o jei talka eina iš kiemo į kiemą ar,
tarkim, prie vienos pirties dirba keletas kaimynų - su
interesuotieji asmenys susitaria tarpusavyje.13 Į talką, ku
rios pradžią lemia valstiečio įsitikinimai arba būtina pa
rinkti specialią dieną, tarkim, pagal mėnulio fazę (ko
pūstų dėjimo, avių kirpimo, kiaulių skerdimo ir pan.),
talkininkai užprašomi iš vakaro ar net prieš darbo pra
džią. Tokios talkos paprastai ilgai netrunka. Kaip minė
jau, tarp artimų kaimynų, giminių ar draugų pasitaiky
davo talkininkavimo be kvietimo: ateinama trumpam pa
dėti savo darbą užbaigus ar turint laiko. Toks talkinin
kavimas - nebūtinai darbui baigti. Todėl L. Nezabitaus
kis talkas skirsto pagal sudarymo būdą: kai į talką kvie
čiama ir kita grupė ir kai ateinama savo noru apie talką
per kitus žmones sužinojus.14 Tačiau tai nėra dvi skirtin
gos talkų rūšys, o tik skirtingi į talką kvietimo būdai, nes
ir vienu, ir kitu atveju, kaip iš autoriaus pateikiamo jos
eigos nagrinėjimo aiškėja, talkos yra atodirbinės.
Darbo eigai būdingi du ryškūs variantai: 1) kai talka
telkiama visam darbui - mėšlavežiui, rugiapjūtei, lina
myniui, kūlimui, miškui vežti (tada dirbama vieną, dvi
ar net tris dienas); 2) kai pusei dienos ar dar trumpiau,
t.y. pabaigai ar momentiniam darbui (kiaulei skersti)
arba ilgo darbo proceso vienai iš sudėtinių dalių (geg
nėms ar pėdžioms kelti).
Pirmojo varianto darbo procesą galima pavadinti iš
baigtu, t.y. talka apima darbą su fiksuota jo pradžia ir

pabaiga. Toks darbas būdingas atodirbinėms talkoms.
Abu ar vienas iš šių momentų yra išryškinami papro
čiais ir apeigomis, t.y. turi ritualinį pradžios ir pabaigos
įprasminimą. Ritualinės pabaigos apeigos ženklina ne
tik darbo pabaigą, bet ir signalizuoja šeimininkui apie
perėjimą į baigiamąją talkos stadiją - vaišes.
Darbo procese išskirtini tokie struktūriniai elemen
tai: 1) nuo darbo trukmės ir pobūdžio dažnai priklausęs
maitinimas - žiemą ar vasarą, dieną ar vakare ir pan.;
2) relaksacinės paskirties veiksmai: a) poilsio pramo
gos, b) pokštai, dainos ir pan. dirbant (šienapjūtė, ru
giapjūtė ir kt.); 3) apeiginiai ritualiniai veiksmai - dar
bo pradžios ir pabaigos papročiai, talkininkų lenktynia
vimas darbo metu.
Antrame darbo eigos variante darbo pradžios ir pa
baigos momentai specialiai nėra pabrėžiami, darbas ne
šventiškas, nors pasitaiko ir papročių (pavyzdžiui, skerdžiant kiaulę). Gali būti ir ritualinis darbo pabaigos
įprasminimas - antai vainiko iškėlimas pakėlus gegnes.
Šio varianto talkos dažniausiai nėra atodirbinės, gene
tiškai savo esme jos artimesnės bendruomeniniam dar
bų organizavimui. Be to, tokia talka neilga, su viena ir
daugiau pertraukų maitinimui.
Trečią talkų struktūrinį elementą - pabaigtuves sudaro: a) darbo pabaigos ritualiniai veiksmai - vaini
ko įteikimas, laistymasis; b) vaišės; c) pasilinksminimas.
Jeigu talka trumpa, pabaigtuves rengė bet kuriuo metu
(antrasis talkų tipas) arba po kurio laiko (pavyzdžiui,
skerdikų pavaišinimas); pavakary, vakare, net naktį ren
giamos vaišės trukdavo ilgai. Vaišių eigą ir linksmumą
lėmė talkos šeimininkas, kaimo tradicijos, vaišių turi
nys, talkininkų asmeninės savybės, pagaliau ir šeiminin
ko materialinė būklė.
Pasilinksminimas — pirmojo talkų tipo bruožas. Jo
forma artima jaunimo savaitgalio poilsio vakarui ar va
karonei. Linksmindavosi savaitės pabaigoje, su retomis
išimtimis - kitu metu. Linksmintis galėjo per vaišių per
trauką arba po jų (tada į šokius ateidavo ir talkoje ne
dalyvavusio jaunimo, ir pabaigtuvės primindavo kaimo
jaunimo vakarėlį).
Kadangi talkos - sutelktinis valstiečių darbas, o pa
grindinė jų funkcija - darbinė, tad ji lėmė talkos truk
mę, turinį ir struktūrą. Kolektyvinis darbas, be abejo
nės, puoselėjo tradicijas. Vis dėlto kolektyviškumo ug
dymo funkcijos išskirti negalima, nes kolektyviškumas
yra talkos esmė - tik sutelkus laikiną kolektyvą darbas
bus spartesnis. Tačiau kolektyviškumas kaip ir nesava
naudiška pagalba yra moralinė kategorija. Taigi kita tal
kų funkcija - ugdyti dorines žmogaus savybes. Joms
atsiskleisti padeda ir darbo kultūros reikalavimai. Pras
tai dirbdamas individualiai, valstietis gali savo šeimai
atnešti vien skriaudą. Nors tokį asmenį kaimo bendrija
paprastai pašiepia, tačiau jo darbas kitų žmonių gyve
nimo neliečia. Kitokia situacija klostosi talkos metu:

prastai, atžagariai dirbantis talkininkas yra dėmesio cen
tre, jis yra priverstas keisti požiūrį į darbą, nes priešin
gu atveju į talką nebus kviečiamas ar netgi gali būti iš
jos išprašytas. Žmogaus dorines savybes apibūdina kal
ba, elgesys talkos metu, užstalėje, pasilinksminime. Vi
suotinai bendrijos pripažintų elgesio normų laikymasis
bendro darbo metu vertė elgtis dorovingai.
Papročiai yra kaimo bendrijos ir jos narių gyvenimą
reguliuojantis ir stabilizuojantis, jaunimo socializaciją
laiduojantis veiksnys, todėl jie - visos bendruomenės
reikalas. Jų gausa, netgi reikalavimas jų prisilaikyti ben
dro darbo metu leidžia suformuluoti papročių puoselė
jimo funkciją. Tai liudija, kad netgi nykstant XX a. dar
bo papročiams, talkose jie išlieka ir talką, ypač jei dar
bas monotoniškas, paįvairina, suteikia jai žaismės, re
laksacinį turinį. Be to, papročiai verčia ne tik ūkinin
kus, bet ir šeimininką prisilaikyti egzistuojančių kaimo
gyvensenos normų. Pasitaikydavo ir provokuojančio po
būdžio papročių, kurie turėdavo netgi imperatyvinį tiks
lą. Antai pabaigtuvių vainiko pynimas, šeimininkės so
dinimas ant išmėžto tvarto aslos liudijo apie darbo pa
baigą ir reikalavo pabaigtuvių.
Su papročiais artimai susijusi žodinė liaudies kūry
ba. Tautosakos elementų gausu poilsio, net darbo metu,
o ką jau kalbėti apie pabaigtuves. Jauni talkininkai pri
valėjo mokėti šokti, dainuoti (to reikalavo kolektyvinė
darbo atmosfera), taigi talkos taip pat padėjo aktuali
zuoti ir puoselėti žodinę liaudies kūrybą. Tas pats pasa
kytina apie vaišes. Nusistovėjęs ar net būtinas talkų mais
tas, ypač vaišių, palaikė valstiečių mitybos ir šventinių
patiekalų gaminimo tradicijų gyvybingumą. Nors vaišės,
kaip sudėtinė talkos dalis, vargu ar buvo darbo šventės
elementas.15 Jos, be abejonės, suteikdavo šventiškumo,
bet šiaip ar taip - tai atlygis už darbą, ypač kai talka ne
atodirbinė. Šventiškumo talka įgydavo, kai savaitgaly iš
talkininkų pasilinksminimo peraugdavo į kaimo jauni
mo šventę. Bet šis bruožas būdingesnis XX a. trečiajam -penktajam dešimtmečiams. Jeigu vertindami tal
ką šventiškumui suteiktume išskirtinę padėtį, į antrą vietą
nustumtume darbą - pagrindinę talkų funkciją.
Bendras darbas spartesnis, jeigu lenktyniaujama.
Valstiečio darbas individualus, dažnai nuo kitų šeimos
narių veiklos atitrūkęs. Jaunimas, ypač samdiniai, mažai
bendraudavo, todėl šią spragą kompensuodavo įvairias
sociumo grupes vienijusios talkos (tik tuo galima paaiš
kinti, sakykim, Suvalkijos naktines talkas). Vadinasi, tal
kos kaime atliko svarbią komunikatyvinę funkciją.
Pagaliau daugelyje talkos elementų akivaizdi esteti
nė talkų funkcija. Tai priklauso nuo pasirengimo dar
bui, aprangos (tiek šeimininko, tiek dalyvių), į darbą
atsinešamu įrankių stovio, o ypač nuo gražių dainų, šo
kių, žaidimų, nes „estetinį nusiteikimą galima auklėti
tik tuo, kas gražu“.16 Grožio elementų ir estetinio jaus
mo išaukštinimo apstu daugelyje talkos momentų.
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5. XX a. pr. padegėliams ateidavo „be atsisakymo“ suvežt miško
Žinoma, išvardytosios talkų funkcijos tarpusavyje su
medžiagą. Talkininkai arklius šėrė savo pašaru, maitinosi su
sijusios, be to, visa tai būdinga ne tik talkoms, tačiau
savimi pasiimtu maistu. Padegėlis privalėjo padaryt alaus. Vė
šias funkcijas atliekantys talkų elementai jose itin pa
liau toks nesavanaudiškumas nyko, ir šeimininkas privalėjo pasi
brėžiami. Todėl nors XIX a. pabaigoje - XX a. talkos
rūpinti talkininkų pavaišinimu. Žr.: Vitauskas A. Meškuičių
turi aiškiai apibrėžtą tikslą - darbą, savo esme jos yra
-Joniškio krašto statyba, pobūdis ir ribos. 4. Statybinė medžia
gana sudėtingas ekonominis, socialinis ir kultūrinis fe
ga //Gimtasai kraštas. - 1938. - Nr. 3 - 4 (19-20). - P. 313.
6. Petrulis J. Rugiapjūtės papročiai. - P. 94.
nomenas. Valstiečiams skirstantis į vienkiemius nepri
7. Vyšniauskaitė A. Lietuvių linininkystės papročiai // Kudirka
klausomoje Lietuvoje talkų mažėjo, turtinguose valstie
J., Milius V, Vyšniauskaitė A. Valstiečių verslai. Iš lietuvių
čių ūkiuose pradėta naudoti technika pagreitino darbą,
kultūros istorijos. Kn. 12. - V, 1983. - P. 147.
ir jau galėjo apsidirbti savomis jėgomis. Tačiau kad ir
8. Nezabitauskis L. Talkos žemaičiuose // Tausosakos darbai. kokia būtų talkos forma ir funkcijos, ji daugiau ar ma
1935. T. 1. - P. 113-114.
žiau susijusi su kaimo bendruomene, kuri per visą feo
9. Butkevičius I. Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir sodybos // iš
lietuvių kultūros istorijos. - T. 6. - V, 1971.- P. 210.
dalizmo laikotarpį „sudarė valstiečio visuomeninio ir kul
10. Mačiekus V. Kaimo sueigose svarstomi klausimai, sprendi
tūrinio gyvenimo aplinką, nulėmusią liaudies kultūros
mų priėmimas ir vykdymas // Etnografiniai tyrinėjimai Lie
dvasinių vertybių kūrimą, jų išlaikymą, perdavimą iš kar
tuvoje 1988 ir 1989 metais. - V, 1990. - P 136-137.
tos į kartą.“17 Mūsų aptartas laikotarpis nesusijęs su fe 11. Nezabitauskis L. Talkos žemaičiuose. - P. 113-114.
odaliniu ūkiu, tačiau bendruomenės asmenyje jo lieka 12. Kai kurios talkos tiek įaugę į valstiečių sąmonę, kad, pavyz
nos stiprios. Stiprios ir bendruomeninio gyvenimo tra
džiui, žemaičiuose mėšlavežio ar miško vežimo terminų ne
naudojo, o sakydavo tiesiog talka. Žr.: Petrulis J. Žemės ūkis
dicijos, kurias palaikė gyvenimas kaimais ir individua
žemaičiuose//Gimtasai
kraštas. - 1940. - Nr. 1 (24). - P. 56.
lus valstiečių ūkininkavimas. Vis dėlto stiprėjant mate
13.
Samdiniams
talkoje
dalyvauti
buvo būtina priedermė, įėjusi
rialinei valstiečių būklei, įsigalint prekiniam ūkininka
į jų sutartį su šeimininkais. Todėl žemaičiuose, jei linai mi
vimui talkininkus keičia akordiniam darbui samdyti žmo
nami prieš Kalėdas, kai samdiniai jau baigę savo darbą, į
nės. Stipriausiai talkas paveikė bendruomeninį gyveni
talką pas šeimininką jie sugrįžta dirbt senos algos sąskaita.
mą ardžiusi vienkiemių sistema, veiksnys, kurį pastebė
Žr.: Nezabitauskis L. Šeimyna ir jos būklė žemaičiuose //
Gimtasai kraštas. - 1935. - Nr. 3 - 4 (7-8). - P. 370.
jo ir amžininkai,18 o galutinai tradicines talkas sunaiki
14.
Nezabitauskis
L. Talkos žemaičiuose. - P. 114.
no kolektyvizacija, pakirtusi ekonominį jų pagrindą.
15.
A.Vyšniauskaitė
pritaria suomių etnografo K.Vilkuno hipo
Kolūkiečių ir tarybinių ūkių darbininkų ūkiuose pa
tezei, kad linamynis senovėje galėjo būti laikomas bendruo
sitaikydavo bulvių sodinimo bei kasimo, mėšlavežio ar
menės darbo švente. Žr.: Vyšniauskaitė A. Lietuvių lininin
kitų naujų realijų pagimdytų talkų. Mažėjant kaime gy
kystės papročiai // Kudirka J., Milius V, Vyšniauskaitė A.
ventojų, savame žemės sklype dirbant po darbo ar sa
Valstiečių verslai. - P 147.
vaitgaliais, kaimiečiai net smulkiuose ūkeliuose buvo pri 16. Maceina A. Estetinis tautos lavinimas // Gimtasai žodis. 1989. - Nr. 11. - P 7.
versti telkti talką be papročių, tik su tradiciniu talkinin
kų maitinimu, jei dirba visą dieną, ir pabaigtuvių vaišė 17. Jurginis J., Lukšaitė I. Lietuvos kultūros istorijos bruožai
(Feodalizmo epocha. Iki aštuonioliktojo amžiaus). - V,
mis (pavyzdžiui, namų statybai, rem ontui, kiaulėms
1981. - P. 199.
skersti). Kartais net su atidirbimu. Nupjautus su dalgiu
18. Petrulis J. Rugiapjūtės papročiai. - P. 93; Vaitiekūnas V. Alus
sklypelyje javus paprastai su kombainu iš kupetų kūlė
// Gimtasai kraštas. - 1935. - Nr. 2 (6). - P. 277.
po derliaus nuėmimo darbų ūkyje. Tada pakviečia tal
Peasant collective help in Lithuania
kininkų arba keli kaimynai vienas kitam atitalkina. Ta
at the turn of 20th century
čiau tai tik tradicinių talkų skurdūs atgarsiai.
Tad galima teigti, jog tradicinės lietuvių talkos gyva
Jonas MARDOSA
vo iki XX a. vidurio.
The task of the collective help is to work. It is quite
NUORODOS:
L Vansevičius S. Lietuvos valstiečių teisinė padėtis po 1861 m.
reformos įvykdymo // Lietuvos valstiečiai XIX amžiuje. - V„
1957. - P. 215.
2. Tai primintų feodalizme buvusias talkas, kada vieno dvaro vals
tiečiai dalyvaudavo talkoje padėdami kitam dvarininkui už ben
dras vaišes pabaigus darbą. Žr.: Greimas A.J., Žukas S. Lietu
va Pabaltijy. Istorijos ir kultūros bruožai. - V., 1993. - P. 85.
3. Veiveriuose jau iš anksto tarpusavyje susitarus sudaroma ru
gių pjovimo tvarka. Žr.: Petrulis J. Rugiapjūtės papročiai //
Mūsų tautosaka. - K., 1934. - T. 8. - P. 94.
4. rpOMbiKo M.M. T pam im ioiiiibie nopMbi noBc;icmm h c[)opMbi
očmciiHH pyccKiix KpecTbHii. XIX b . -MocKBa, 1986. -C . 37.
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complicated economic, social and cultural phenomenon.
Collective helps are closely related to the development
of a peasant’s farm.
Collective helps were based on customs. The number
of customs depended on family traditions, the age of
helpers, qualities of personality and the nature of the
collective help. Verbal folklore is closely related to cus
toms and that is the reason why the elements of folklore
are interwinded with work and, especially, a great number
of folklore elements are used during finishing works.
An aesthetic function of collective helps is evident
(clothes, the state of tools, norms of behaviour etc.).
During the Soviet period collective helps were en
tirely damaged by the collectivization of peasant’s farms
and shaked their economic background.

Vasaros ciklo lietuvių
etnochoreografij a
D arbų pabaigtuvės - tarpinė grandis tarp vasaros ir žiem os ciklų

Dalia URBANAVIČIENĖ

Kitas svarbus vasaros darbas po rugiapjūtės - linarūtė, kurią pradėdavo per Baltramiejų, rugpjūčio 24 d. Linarūtės apeigų sistema atkartodavo daugumą rugiapjūtės
bruožų, ypač Aukštaitijoje,
Kaip ir rugiapjūtės metu, pradedant ir baigiant rauti
linus, buvo šokinėjama arba atliekami kiti veiksmai į vir
šų. Pavyzdžiui, apie Kupiškį šeimininkė arba jos vyriausia
duktė, prieš pradėdamos rauti, pašokdavo ir rankomis su
plodavo virš galvos. Tai turėjo magiškos reikšmės linų
pluoštui pagerinti (1,237). J. Lingys papildo tuos duome
nis pastebėjimu, kad Kupiškio apylinkėse, prieš prade
dant rauti, šeimininkė ir jos duktė šokinėdavo aukštyn, o
kitos rovėjos dainuodavo:
Š o k , m o č iu t e , š o k , d u k r e le ,
K a d g e r i b ū tų lin e lia i.

Raudamos paskutinį barą, rovėjos šokdavo ir mesda
vo surištas saujas į viršų šaukdamos: „ R u d u o , ruduo!”1.
P. Dundulienės tvirtinimu, tikėta, kad kuri aukščiau išmesdavusi, ta greičiau turėjusi ištekėti (1,237). B. Buračo duo
menimis, Aukštaitijoje, baigusios rauti paskutinį barą, ro
vėjos mosteldavo paskutinėmis surautų linų saujomis sau
lės link ir sušukdavo: „ L in ų , lin ų , b a ltų l in e lių ! ” (2,7). Lin
kuvos apylinkėse baigusios rauti rovėjos mėtydavo aukš
tyn saujas ir šaukdavo „ V a lio ! V a lio !” (3,8). Visi šie veiks
mai analogiški rugių pėdo mėtymui į viršų rugiapjūtės me
tu. Kaip ir rugiapjūtėje, per linarūtę kilnodavo šeiminin
kus. Žagarės apylinkėse rovėjos, parėjusios į namus, so
dindavo šeimininkę į žalumynais ir žiedais apkaišytą kė
dę, uždėdavo ant galvos nupintą vainiką ir kilnodamos
šaukdavo „valio!” (1,238).
Linarūtės pabaigtuvių eisena į namus taip pat primena
rugiapjūtės eiseną. Apsivainikavusios rovėjos eidavo na
mo dainuodamos „ M o č iu t ė m a n e b a rė , lin e lių ra u t iš v a rė ...
„ I r u ž a u g o lin e lis , ir u ž a u g o g e lt o n a s . . . " (2,7). Linarūtės pa
baigtuvių vainiką rovėjos pindavo iš linų galvučių ir kitų ža
lumynų, jį nešdavo užsidėjusi ant galvos baravedė. Linarovio eisena skyrėsi nuo rugiapjūtės eisenos nebent tik tuo,
kad užrašytos ne tokios archajiškos einant dainuojamos
dainos (pavyzdžiui, „ ...Ir u ž a u g o ž a lia s lin a s , ta m ta d ry lia ,
ž a lia s lin a s . ..” (4,186)), jų funkcinė priklausomybė nėra su
sijusi tik su linarūtės eisena (pavyzdžiui, einant dainuoda
vo populiariąją dainą „Eisim, sesutės, namo, namo” (3, 8)).

Pabaiga. Pradžia - 1997 m. Nr. 3.

Savitas Linkuvos apylinkių paprotys nešti namo ne tik
vainiką, bet ir vadinamąjį štabarį, kurį merginos pindavo
pasislėpusios nuo vaikinų kur nors pirtyje (kad neatimtų),
- suskintų gėlių puokštės apačioje pririšdavo du svogū
nus ir morką (3, 8). Tokie obsceniškumo požymiai ypač
subujoja rudeniniuose vėliau vykstančio linamynio papro
čiuose.
Linarūtės pabaigtuvių vakarienė, kaip ir rugiapjūtės,
kai kur buvo vadinama patalkiais (3,9). Po jos - pasilinks
minimas su šokiais. Įdomus B. Buračo pastebėjimas apie
suvalkietiškus papročius: mergaitėms nederėjo šokti su
linų vainiku ant galvos, todėl nė viena neidavusi šokti, kol
bernai neatimdavo (būtinai vogčiomis) iš jų pabaigtuvių
vainiko (4,186). Visiškai priešingi papročiai užfiksuoti Sa
ločių apylinkėse (Pasvalio aps.). Čia taip pat po vakarie
nės vaikinai stengdavosi nutraukti vainiką baravedei nuo
galvos, bet merginos padėdavo jį apsaugoti, nes tikėda
vo, kad pasisekus nutraukti vainiką (po to jį vaikinai su
draskydavo arba uždėdavo šeimininkui ant galvos), ba
ravedė tikrai neteksianti „vainikėlio”. Jei pasisekdavo vai
niką apginti, merginos jį uždėdavo šeimininkei ant gal
vos. Po šių apeigų šeimininkas vesdavo baravedę šokti,
o paskui ėjo šokti ir visi kiti.2 Taigi linarūtės pasilinksmini
mą taip pat pradėdavo apeiginiu šokiu, kurį šokdavo tik
tam tikri asmenys.
Tačiau apskritai duomenų apie apeiginės paskirties li
narūtės šokius labai nedaug, nors J. Lingys ir tvirtina, kad
„ . . . m ū s ų s e n o v in iu s lin ų d a r b u s a t s p i n d in č i ų c h o r e o 
g r a f in ių lia u d ie s k ū r in ių g r u p ė tik r a i y ra la b a i g a u s i "

(5,5).
Deja, labai sunku atrinkti, kurie iš lino tematikos kūrinių
turėjo apeiginę funkciją, ar jų kilmė yra susijusi būtent su
lino darbais. Ypač keblu atskirti linarūčio ir linamynio cho
reografiją. Gali būti, kad tie patys žaidimai ir šokiai buvo
talkininkų atliekami tiek per linarūtę, tiek per linamynį, bet
reiktų atkreipti dėmesį į vieną labai svarbią detalę. Šie dar
bai tyrinėtojų dažnai suplakami į vieną darbų grupę, nors
iš esmės jie labai skyrėsi: linarūtė vyko lauke vasarą, o
linamynis - jaujoje vėlyvą rudenį ir net žiemą.
Pastabų apie ryšį su papročiais prie lino tematikos žai
dimų ir šokių yra tik keletas. Štai J. Lingys, teigdamas,
kad nėra Lietuvoje kampelio, kur vienoks ar kitoks lino
darbų šokis ar žaidimas nebūtų žinomas (6), su lino dar
bais sieja per dešimtį „Linelio” tipų (7), taip pat audimo
darbus vaizduojančius žaidimus ir šokius - „Audėjėlę”,
„Audeklėlį”, „Verpėjėlę” , „Aštuonnytį”, „Šešnytį”, „Pakuli
nį maišą” (5,5) ir t.t. Tačiau tik poroje aprašymų esama
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pateikėjų paliudijimų apie kai kurių išvardintų šokių ir žai
dimų ryšį su lino darbais.
Štai šokį „Aš pasėjau linelį”, K. Žievio tvirtinimu, Sūdu
voje šokdavo per linarovį, linamynį ir šiaip per visokius pa
silinksminimus (8). Panašaus poetinio teksto dainą („Ir už
augo linelis”), dainuojamą dešiniajame Šešupės krante ne
šant linarūtės pabaigtuvių vainiką namo, pateikia ir B. Buračas (4,186), o tai paliudytų minėto šokio ryšį su linarūte.
Kitas panašus paliudijimas - apie „Lineliu” vadinamą
ratelį „Bernužėli mano, baltas dobilėli”. Pateikėjos iš Jiez
no O. Leškevičiūtės (g. 1888 m.) tvirtinimu, tai buvęs la
bai senas žaidimas, ir jį „ ...ž a is d a v ę v y ra i ir m e r g in o s d a ž 
n ia u s ia i lin a r ū č io p a b a ig tu v ė s e , o k a rta is i r š ia ip p a s ilin k s 

Nors linus raudavo paprastai tik moterys,
bet į po vakarienės vykstantį pasilinksminimą ateidavo ir
vyrai, jie kartu žaisdavo „Linelį”. Merginos žaidimo pra
džioje sutraukdavo visus vyrus į aslos vidurį, o pačios su
darydavo apie juos ratelį ir, besisukdamos aplink, dainuo
damos vyrų klausdavo, kaip sėjami linai:
m in im o m e t u ” .3

„Linelis“. Iš Jiezno apyl.

-Ber-nu- žė - Ii

pa-sa-kyk,

ma-no,

pa-po-iyk

bal-tas do-bi - lė - Ii,

kaip Ii - ne - lį

sė - ja

sėj.

Po to vyrai, joms atsakydami, iliustruodavo linų sėjimą.
Vėliau vyrai, įtraukdami merginas į ratelio vidurį, pasikeis
davo su jomis rolėmis. Visas žaidimas ir toliau pagrįstas
dialogu, pasikeitimu rolėmis bei lino darbų imitavimu.
J. Lingys pastebėjo, kad analogiškas ratelis labai išpo
puliarėjo visoje Lietuvoje per M. Grigonio skelbtas knyge
les „20 žaidimų kambaryje” (išleista 1912 m.), „200 žaidi
mų” (1914 m.). J. Lingio tvirtinimu, M. Grigonis ratelio me
lodiją, žodžius ir šokio eigą ėmė iš „Vieversėlio”, išleisto
Varšuvoje 1909 m., kuriam medžiagą parengė V. Palukai
tis, kilimo sūduvis. J. Lingys spėja, kad vėliau šio ratelio
užrašymai apie Lazdijus, Jiezną, Šiaulius ir kitur liudija ra
telio išplitimą būtent per minėtus leidinukus (8). Tačiau
M. Grigonio ir V. Palukaičio skelbta ratelio melodija savo
intonacijomis skiriasi nuo aukščiau pateiktos melodijos:
„Linelis“. Iš M. Grigonio leidinėlio „200 žaidimų“.
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Nors melodijas vienija ta pati forma, ritmo struktūra,
panašios dermės (pirmuoju atveju - kvinttonalinė,4 ant
ruoju - terekvinttonalinė), tačiau atraminės kvintos ak
centavimas sutampa tik pirmosiose dalyse, o antrosiose
dalyse melodinė linija gerokai skiriasi.
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Abiejuose aptariamuose žaidimo variantuose esama
ir daugiau, nors ir neesminių, skirtumų: spaudoje skelb
tame variante vidury ratelio tik vienas žaidėjas. Tad gali
ma teigti, kad pirmasis variantas liudija apie autentišką
Jiezno apylinkių tradiciją.
1948 m. J. Lingys iš M. Gaižutienės (g.1881 m. Ute
nos apskr. Avižienių k.) užrašė, kad merginos šokdavo
„Aštuonnytį” dažniausiai per linarovio pabaigtuves. Šio
J. Lingio vadinamo žaidimo-šokio metu merginos vaiz
duodavo audimą.5
Toks darbo (audimo, lino darbų) iliustravimas judesiais
sudaro bene gausiausią grupę lino tematikos žaidimų ir
šokių, J. Lingio siejamų su atitinkama apeigine jų funkci
ja (6; 7; 8; plg. su 9, 41-48). Gali būti, kad iš tikrųjų šių
kūrinių kilmė buvusi apeiginė ir turėjo ryšį su lino darbais,
bet vėliau, matyt, jie sėkmingai perėjo į pasilinksminimo
repertuarą, nes daugumos jų melodijos buvo paprastos
ir smagios, o ilgas poetinis tekstas, pagrįstas lino darbų
siužetu (nuolat pasikartojantis, leidžiantis improvizuoti), lengvai įsimenamas.
Iš šios grupės išsiskiria apie Širvintas užrašytas „Line
lis”,6 turintis aiškių apeiginės kūrybos požymių. Jo melo
dija yra kitiems rateliams beveik nebūdingos simetriškos
formos (aabcc), kintančio metro. Minorinio charakterio
teretonalinės dermės pagrindą sudaro mažąja užpildyta
tercija paremtos intonacijos, kurių dažnos žemyn kren
tančios slinktys primena archajiškus raudų motyvus:
„Linelis “. LTR 650 (47).
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Taip pat archajiškas ir šio „Linelio” šokio būdas - ra
tas nesusikabinus ir pavienis sukimasis apie save (dai
nuodamos pirmuosius du taktus merginos eidavo ratu de
šinėn viena paskui kitą ir vaizduodavo darbus, o toliau
kiekviena atskirai sukdavosi apie save dešinėn, kas žingsnį
plodamos rankomis).
J. Lingys pagal choreografiją išskyrė ir kitą lino te
matikos šokių bei ratelių grupę, - jų judesiai yra neiliustratyvūs, nesusiję su poetiniu tekstu (7). Dažniausiai jie
šokami ratu (kartais dvigubais ratais - sudarius vaikinų
ir merginų ratus), sukamasi už parankių, pinamas „žilvi
tis” , susikabinama bendrai „krepšeliu”.7 Daliai jų, pana
šiai kaip ir aukščiau aptartos grupės su iliustratyviais ju
desiais atveju, yra būdingas priešpriešinių eilių choreo
grafinis piešinys.
Štai Panevėžio apylinkėse šokdavo „Linelį” („Jūsų li
nai dar nesėti”),8 pasiskirstę į dvi eiles: vienoje vaikinai,
kitoje - merginos. Dainuodavo tik viena eilė, pradžioje pri
artėdama ir nutoldama, o vėliau sukantis su kaimynu už
parankių. Šiai „Linelio” melodijai būdingas kvintos akcen
tavimas, ypač pirmojoje dalyje, kaip ir daugumai kitų to
kios tematikos žaidimų bei šokių, šių melodijų bene po
puliariausia dermė - kvinttonalinė (toks reiškinys, spėčiau,

liudija lauko dainų bruožus, tad ir didesnį ryšį su linarute
nei su linamyniu):

„Treputė“. SIS 1302a.
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J. 1 0 4 - 1 0 8
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Tolesnėje „Linelio” eigoje vaikinams analogiškai atsa
kydavo merginos.9
Aš, jau-nas
ber - ne-lis
pa - n e -las
lun - kiau,
Beveik tokį patį „Linelį” amžiaus pradžioje paskelbė
A. Sabaliauskas ir R. Niemi’s, tik jį šokdavusios dviem
priešpriešinėm eilėm vien merginos (10,75; 11,45). Tai,
m
kad šį „Linelį” šokdavo tik moterys, rodo patikimesnį jo
čiu - te - la
čiu - tu - te,
ru - te - la,
rū - tu - te.
funkcinį ryšį su lino darbais, kuriuos, ypač rytinėje Lietu
vos dalyje, seniau dirbdavo tik moterys.
„Ans, senas bernelis“. SIS 1319.
Aukštaitijoje užrašytas nemažas pluoštas lino darbų
J.i 1 2 - 1 2 8
tematikos šokamųjų sutartinių (SIS 1300-1316, 1574).10
Jos taip pat buvo šokamos moterų. Kai kurias iš šių su
tartinių irgi vadindavo „Lineliu”, - pavyzdžiui, šokamą su
m
Ans se-nas
ber - ne-lis
m er-ge-las
lan - ka,
tartinę „Šiaip sėjau linelius” (pastaba prie SIS 1309a).
Šių sutartinių choreografiją galima suskirstyti į tris pa
grindines grupes: 1) lino darbus judesiais vaizduojančios
E J - M - ū- m
sutartinės (ratu ir priešpriešiais); 2) sukamosios (sukasi po
čiu-te -la
čiu - tu - te, čiu-te -la
čiu - tu - (te).
romis už parankių, šokdamos ratu, priešpriešiais ar eilėje);
3) priešpriešinio judėjimo, pervedant susikabinus poroje
„Treputę” su piršlybų sutartinėmis sieja ir choreografija:
pakaitom vis kitą šokėją (šoka 4 šokėjos) iš vienos pusės į
vienas jos variantas (SIS 1301b) šokamas kaip jau minė
kitą (pvz., SIS 1301b).11 Dauguma šių sutartinių pagal atli toji sutartinė „Aš, jaunas bernelis” (SIS 1317) (priešprieši
kimo būdą priklauso trejinių arba trejinių keturiose tipams.
niu, t.y. 3-iuoju būdu), o kitas variantas (SIS 1305) - kaip
Beveik visų aptariamų sutartinių pateikėjų nenurody piršlybų sutartinė „Tarška, barška žiedeliai” (SIS 1307) (su
kamuoju, t.y. 2-uoju būdu).
ta, kad jos buvo atliekamos prie lino darbų. Tik prie SIS
1301 „Treputė martela” pastaboje pašymėta: „ T r e p u tę "
Kadangi piršlybos kartu su vestuvėmis ir krikštynomis
š o k d a v o p a b a ig t u v ė s e , v e s tu v ė s e , k r ik š ty n o s e . „ Apie šo
yra pagrindinės A. J. Greimo plačiai išaiškinto martavimo
kamosios sutartinės „Treputė“ funkcinę priklausomybę ir
periodo fazės (15,277), šias apeigas per šokį vienijantis
minėtos pastabos reikšmingumą jau esu rašiusi ankstes
ryšys atrodo labai logiškas. Savo ruožtu, martavimo fazių
niuose straipsniuose (13,62-64; 14,12). Čia tik priminsiu
ir pabaigtuvių sąsają tiesiogiai parodo kai kurių pateikėjų
pagrindinius teiginius.
pastabos, jog vestuvės daugiausia buvo rengiamos va
Teminis poetinio teksto ryšys nors ir paliudytų „Trepusarą prieš pabaigtuves, kad per pabaigtuves marti galėtų
tės” priklausomybę darbų pabaigtuvėms, tačiau matome
pasirodyti, ko esanti verta (LTR 3190). Tiesa, yra daugy
jos sąsajų ir su pateikėjo paminėtomis vestuvėmis bei
bė kitų duomenų, tvirtinančių, kad vestuvės labiau buvo
krikštynomis. „Treputės” melodika ir choreografija turi ati švenčiamos žiemą ir rudenį, tačiau svarbiausias yra teigi
tikmenų piršlybų sutartinėse. Kai kurių „Treputės” varian
nys, jog pirmosioms darbų pabaigtuvėms po vestuvių bu
tų (SIS 1300,1302a) melodijos priklauso tam pačiam me vo teikiama ypatinga reikšmė - čia marti galėdavo paro
lodiniam tipui kaip ir piršlyboms priskirtinų šokamų sutar dyti savo darbštumą, kaime bene labiausiai vertintą mo
tinių „Aš, jaunas bernelis” (SIS 1317) ir „Ans, senas ber ters savybę, nuo kurios priklausė tolimesnė šeimos gero
nelis” (SIS 1319) melodijos:
vė. Matyt dėl šios priežasties linarūtės talkose baravedėmis dažniausiai būdavo jaunamartės (1,236), o lino dar
„Treputė“'. SIS 1300.
bų tematikos sutartinėse labai dažnas „treputės marte
lės” įvaizdis. Pabaigtuvės, greičiausiai, buvo dar viena mar
čios įvedimo į naują šeimą apeiga (per darbą), o lino dar
bai šiuo atžvilgiu buvo itin svarbūs.
Linas senovės lietuvių pasaulėvaizdyje buvo įga
vęs periodiškai atgimstančių vegetacinių žemės jėgų
simbolio reikšmę, nes linas, „iškentėjęs” visus su juo
pu - te
atliekamus darbus, tarsi atgimdavo nauju pavidalu jau kaip drobė, iš kurios mergina pradžioj ruošdavo
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kraitį sau, o vėliau, tapusi motina, savo dukroms. Linas bu
vo susijęs su moterimis ir moteriškomis mitinėmis būtybė
mis, kurių pagrindinės funkcijos priklausė vaisingumo sfe
rai (16,163). Kita lino prasmė - apsauginė. Pasakose daž
nai minimas būdas, padedantis atsikratyti velnio: pradėjus
velniui sekti „lino kančią”, šis nebeištveria, arba pasibaigia
jo laikas, ir velnias pabėga. Martavimo, kaip pereinamojo
periodo, metu ypač reikėjo saugotis piktųjų jėgų, tad „lino
kančios” (t.y. visų su juo dirbamų darbų išvardijimo) moty
vas čia galėjo pasirodyti ir kaip apsauginis ženklas. Be to,
„Treputės” teksto kompozicija, grindžiama lino evoliuciją
atitinkančiu išskaičiavimu, N. Vėliaus nuomone, labai „ ...p r i

Maldos motyvų turi ir kito sėjos ratelio, vadinamo „Ku
bilu“, poetinis tekstas ir veiksmai. Šį ratelį sukdavo seni
Gudelių apylinkių (Marijampolės raj.) gyventojai, prieš ei
dami sėti javų dar XIX a. viduryje. Pavasarį ratelis buvo
sukamas apie miežių ar avižų pripiltą indą arba maišą, o
rudenį - apie duonkubilį, pripiltą rugių sėklos.12 Sukantis
bendru ratu tai į vieną, tai į kitą pusę, kiekvieno posmeliopabaigoje visi nusilenkdavo, sudėję rankas ant krūtinės.
Eidami ratelį dainuodavo:
„Kubilas“. Iš K. Želvio asmeninio archyvo.

m e n a k a i k u rių r itu a lin ių te k s tų , s u s iju s ių s u p a s a u lio m e 
d ž io k o n c e p c ija , k o m p o z ic iją "(16,180). Pasaulio medžio ir
jam artimi įvaizdžiai taipogi tiko vestuvių, krikštynų apei
goms, kuriose savaime kildavo mintys apie žmogaus būtį.
Paminėti lino semantikos aspektai galėtų paaiškinti, kodėl
„Treputė” buvo atliekama ne tik darbų pabaigtuvėse, bet ir
svarbiausiose martavimo fazėse.
Galima numanyti, kad šiame šokyje dalyvaudavusi ir
marti - svarbiausias „Treputės” personažas.
Randame ir daugiau sutartinių, kurių funkcionalumas
analogiškas „Treputei”. Leidinio „Sutartinės” skyriuje „Gi
mimo bei krikštynų sutartinės” patalpinta sutartinė „Turė
jo liepa devynias šakas” (SIS 1203b), pateikėjo teigimu,
taip pat buvo atliekama vestuvėse ir krikštynose. Tokio
poetinio teksto variantai pateikti „Vestuvinių sutartinių” sky
riuje kaip piršlybų (SIS 691 a, 692), o darbo skyriuje - kaip
rugiapjūtės sutartinės (SIS 119a, 121). Deja, galima tik
spėti, kad ši vestuvių, krikštynų ir pabaigtuvių apeigose
pasikartojanti sutartinė taip pat buvo atliekama šokant,
nes trūksta duomenų (tačiau priminsiu hipotezę, kad be
veik visų sutartinių kilmė buvusi choreografinė).
Apibendrinant linarūtės choreografiją, reikia pastebė
ti, kad joje atsiranda nemaža priešpriešos motyvų (prieš
priešinės eilės žaidimuose, priešpriešinės poros sutarti
nėse), tačiau rato bei kitų vaisingumą, gyvybės apsaugą
lemiančių choreografinių motyvų (sukimasis, pynimas, šo
kinėjimas aukštyn ir pan.) taip pat yra gana daug.
Akivaizdus ryšys su ratu atsiskleidžia ir po linarūtės vy
kusiuose darbuose. Baigiant kloti linus, iš paskutinės sau
jos buvo padaroma „saulė” (panašus į saulę ratelis), į ku
rią kreipiamasi: „S a u liu i, š a u liu i, k a ip tu š v ie s i, ta i b a lty k ir
š iu o s lin e liu s ” (LTR 1081/49). Tikėta, kad tokia „saulė” ap
saugo paklotus linus nuo viesulų (LMD III 98/85). (Kartais
linas tiesiog buvo vadinamas „saulės vaiku” (17,111).)
Pora aprašymų paliudija rato formos šokių egzistavi
mą rudeninės sėjos apeigose. Motiejus Pretorijus, kal
bėdamas apie lietuvininkų sėjos apeigas, vykusias XVII
a. pradžioje rudenį prie sienos su Žemaitija ant Šušės upe
lio kranto, pamini labai archajiško veiksmo ritualą. Prie
didelio akmens netoli ąžuolo ¡kasdavo kartį, vadinamą kaupuole, ant kurios pritvirtindavo ožio odą ir javų bei žolių
puokštes. Prie jos melsdavosi senas žmogus, autoriaus
vadinamas „vaidelučiu”. Išgerdamas kaušelį alaus ir jo
nupildamas žemėn, jis dėkojo dievams, o po to „ . . . ja u n i
m a s s u s ik a b in o r a n k o m is ir a p ie ą ž u o lą ir k a r tį š o k o k a ž 
k o k į š o k į, b e t k a i tik v a id e lu tis s u k a u š e liu p r a d ė jo m e ls 
tis, n u s t o jo ”
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(18,84).
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Nors triskart kartojamo ratelio poetinis tekstas prime
na maldą, o choreografija turi archajiškų bruožų, tačiau
abejones dėl šios apeigos autentiškumo kelia ratelio me
lodija,13 neturinti apeiginių požymių ir primenanti visai Eu
ropai būdingas pasilinksminimo šokių melodijas. Su ja
beveik visiškai sutampa kito poetinio teksto ir choreo
grafijos (poros šoka ratu, atlikdamos net kelias figūras)
„Kubilo” varianto melodija14:
„Kubilas“. Iš J. Lingio asmeninio archyvo.

Tu-pi žvirb-lis pa-ba-rė - je,

o aš

ši - tum

vi-du-ry,

le-sa gru-dus pra-dal-gė-je,

kaip vys-ne-lių

so-de-ly.

Apie šio „Kubilo” varianto ryšį su apeigomis jokių duo
menų nėra.
„Kubilo” šokio pavadinimą apeigų aprašyme amžiaus
pradžioje yra paminėjęs istorikas J. Totoraitis, tačiau jis
nurodo „Kubilą” buvus ne sėjos, bet rudeninės derliaus
šventės šokiu. Šventė vykusi rudenį apie Mykolines (rug
sėjo 29 d.) Daukšių apylinkėse (taip pat Marijampolės apy
linkėse). Į šventę susirinkdavo visi apylinkės gyventojai,
o vyrai ateidami dainuodavę panašaus teksto dainą, kaip
aukščiau cituoto sėjos ratelio „Kubilas” (19,201). Tad „Ku
bilas”, matyt, turėjęs dvejopą funkciją - buvęs ir sėjos, ir
rudeninės derliaus šventės apeigų dalimi.
Beje, duomenų apie po linarūtės einančių rudens dar
bų (išskyrus linamynį) apeiginę choreografiją labai ne
daug. Etnografiniuose aprašymuose visai neminima bul
viakasio (pradedamo taip pat apie Mykolines, rugsėjo 29
d.) apeiginė choreografija, nors šį darbą žmonės taip pat
dirbdavo talkomis. Matyt bulviakasis senojoje apeigų sis
temoje nebuvo reikšmingas.
A. J. Greimas iškelia ypatingą rudeninės derliaus šven
tės, kaip vienos svarbiausių kalendorinių švenčių, reikšmę.
Šios šventės pastovaus šventimo datą jis sieja su Dagotuvėmis, t.y. su tomis pačiomis J. Totoraičio minimomis

derliaus šventę žyminčiomis (ir, be to, bulviakasio darbus
pradedančiomis) Mykolinėmis. Į tokią šventę, A.J. Grei
mo tvirtinimu, rinkdavosi ne tik visa bendruomenė, bet ir
buvo sukviečiami visi pagrindiniai, net antraeiliai dievai
(20,489-491). Galima būtų tikėtis, kad tokioje svarbioje
šventėje neapsieita be apeiginės choreografijos, tačiau
papildomų duomenų, be jau minėto „Kubilo”, yra labai
nedaug. Šiek tiek užuominų apie rudeninės derliaus šven
tės choreografiją randame labai ankstyvo laikotarpio do
kumente, kuriuo labiausiai ir remiasi A. J. Greimas, rekonst
ruodamas rudeninės derliaus šventės reikšmę: Janas Dlu
gošas dar XV a. rašė, kad rudenį lietuviai aukodavę gyvu
lius, o „...po a u k ų tr is d ie n a s p u o t a u d a v o , š o k d a v o , ž a is 

j e i n e - d a r te k s g a n y ti. J e i o ž y s , v e d a m a s a p lin k b e rž ą ,

a n t o ž io , p la k d a m a s j į v y te le , k a d la b ia u rė k tų - p r a š y tų

b u s ž ie m a , j e i n e s u k a is t a - d a r n e b u s ”
(23,1023). Minėtame apraše B. Buračas teigia, kad tokios
ceremonijos su ožiu visur ūkininkų buvo smarkiai drau
džiamos, todėl atliekamos slaptai. Tačiau kitame straips
nyje tas pats autorius užsimena, jog šeimininkės, sužino
jusios, kad piemenys vedė ožį aplink beržą, duodavusios
jiems po sūrį (24,4). Anot B. Buračo, tokie veiksmai buvo
atliekami Panevėžio, Šiaulių ir Raseinių apskrityse.
R Dundulienė pateikia šio papročio aprašymus iš Ku
piškio, Rokiškio ir Baisogalos15 apylinkių (1,258-259). Ro
kiškio aps. Pasarčių kaime ožio, ožkos arba avino (pa
puoštų žolėmis ir tošimi) vedimas aplink beržą buvo pie:
menų ruošiamos ožio šventės dalis. Į šią šventę susirink
davo net kelių kaimų piemenys, kurie po ožio vedimo apei
gos šokdavo, dainuodavo, linksmindavosi džiaugdamie
si, kad jau nereikės ganyti (1,259).
Įdomų šio papročio variantą užrašė L. Burkšaitienė iš
Julijos Pajarskienės (g. 1893 m.) Anykščių rajone 1971
metais: apie beržą triskart varydavo ožką, išsirikiavę lyg
procesijai, ir tuo metu dainuodavo dainą.16Vėliau, paleidę
ožką, turėdavo jai „atgedoti“ . Greitakalbe giedama dainelė
piemenims buvo kaip išbandymas: „Katras netropydavo
tokių žodžių pasakyt, tai gaudava per blauzdas batagu.
Tadu visi piemenys laksta ir bada vienas kitų.“
Šią vasarą Latvijos Kraslavo rajone vykusios ekspedi
cijos metu panašų paprotį prisiminė beveik visi vyresnio
amžiaus įvairių tautybių (lietuviai, latgaliai, gudai, rusai sen
tikiai) žmonės, patikslindami, kad vesdavo dažniau baltą
aviną nei ožį arba ožką (tame krašte jų mažai augino) ir jį
varydavo pagal saulę į kairę pusę.17
„Ožio varymo” apeigoje ratu atliekamas veiksmas turi
tam tikrų „burtų”, ateities lėmimo reikšmę. Pagal B. Bura
čo ir L. Burkšaitienės aprašymus, šį veiksmą dar papildy
davo mušimu, - o tai ypač būdinga žiemos ciklo žaidi
mams. Gali būti, kad mušimas buvo suvokiamas kaip sa
votiškas gyvų būtybių aukojimo ekvivalentas. „Ožio vary
mo” apeigos atveju mušimas primena gyvulių aukojimą
rudeninėje derliaus šventėje.
Aukojimo ir ateities „būrimo” sąsaja, matyt, tam tikro
se apeigose buvo dėsninga. Tai pastebime ir veiksmuo
se, kurie buvo atliekami mirusiųjų minėjimo šventės me
tu, tik šiuo atveju siekta kito rezultato - būsimų metų gero
linų derliaus (šias apeigas pirmasis XVI a. aprašė J. La
sickis, vėliau aprašymą pakartojo T. Narbutas ir S. Dau
kantas). Trečią dieną po Ilgių buvo švenčiama Vaižganto
šventė, ir tą dieną išrinkta gražiausia, vikriausia mergina
trobos viduryje arba klojime atlikdavo tokią apeigą. Pasi
rėdžiusį baltais drabužiais, prisegtoje prijuostėje turėda
ma specialius Ilgių šventei keptus paplotėlius, vadinamus
s ik ie s , su vainikėliu ant galvos, ji stodavosi tik dešiniąja
koja ant kėdutės, o iškeltoje dešinėje rankoje laikydavo
alaus taurę, kairėje rankoje - ilgą šiaudų spalvos kaspiną.

s n ie g o . P ie m u o k u n ig a s , tu p ė d a m a s b e rž e , o ž iu i ir p i e 

„ S to v ė d a m a

m e n im s s a k o g r a u d ų p a m o k s lą . [ . . . ] T a ip v a rg š ą o ž į p i e 

š ia is ž o d ž ia is : „V a iž g a n te , d ie v a iti, a u g in k m u m s lin u s t o 

d a v o ¡v a iriu s ž a id im u s ( “ v a c a n d o c o m e s s a t io n ib u s , lu d is
e t c h o r e is , e p u ia r i, c o n v iv a r e e t v e s c i lib a m in ib u s ,,) ir p e r
ju o s v a lg y d a v o p a a u k o tu s g y v u liu s ”

(21,31).
Nežinoma, kokio pobūdžio šokiai ir žaidimai buvo at
liekami šioje šventėje. Gali būti, kad jie turėjo žiemos cik
lo choreografijos bruožų, nes iš kitų aprašymų matyti,
kad tokios šventės apeigose svarbiu tampa labiau žiemai
nei vasarai būdingas simbolis - ožys. Tyrinėdamas rugia
pjūtės pabaigtuvių apeiginę struktūrą, A. J. Greimas neabe
jodamas teigia, kad pabaigtuvių iškilmėse iš visų aukoja
mų gyvulių pagrindinis gyvulys buvo būtent ožys (20,487488). XVI a. autoriai J. Lasickis, S. Grunau pabaigtuvių
apeigų aprašymuose kalba apie ožį kaip centrinę visos
ceremonijos figūrą. Vaizdingas S. Grunau pasakojimas
apie ožio šventę vėliau buvo kartojamas ir kitų autorių.
Rudeninės derliaus šventės metu vaidila į vidurį išvesda
vo ožį ir ant jo galvos uždėjęs rankas melsdavosi dievams.
Visi viešai atgailaudavo už savo nuodėmes, o po to pa
keldavo ožį aukštyn ir laikydavo tol, kol sugiedodavo gies
mę. Paaukojus ožį, prasidėdavo vaišės ir pasilinksmini
mas, trunkantis visą naktį (22,265). Nors S. Grunau duo
menys nelaikomi labai patikimais, tačiau juos patvirtina
vėlesni savarankiški užrašymai: štai ožio aukojimo dainą
(„Tu, o ž e li, ju o d b a r z d a li, a u k a u k a u k . . / ’) 1865 m. Žemai
tijoje yra užrašęs klebonas kun. Tamulevičius (23,1023).
Ožio, kaip žiemos simbolio, reikšmę ypač pabrėžia
žmonių tikėjimas, jog ožys gali prišaukti žiemą. Norėda
mi, kad greičiau pasnigtų, piemenėliai senų žmonių pata
rimu griebdavosi balto ožio vedimo aplink beržą ceremo
nijos. Išrinkę visų balčiausią ožį arba aviną (jei nebuvo
ožio), apkaišydavo jį medžių šakomis, žolėmis, margais
popieriukais ar skudurais. Vyriausias piemuo, įsilipęs į ber
žą, vaidindavęs kunigą ir juokinga kalba sakydavęs pa
mokslą, o kiti tuo tarpu vesdavo apie beržą ožį arba aviną:
„ D u p ie m e n y s te m p ia a tb u lą o ž į, u ž riš ę k a r k lo p a v a d į u ž
ra g ų . V ie n a s p ie m u o , k u r is d a r p ir m u s m e t u s g a n o , įs i
k a n d ę s o ž io u o d e g ą , e in a iš p a s k o s . K iti d u p ie m e n y s e i
n a iš a b ie jų o ž io š o n ų s u u ž d e g ta is iš b e r ž o ž ie v ė s ž ib in 
ta is ly g ž v a k ė m is . J e i o ž y s s tip r u s , ta i v ie n a s p ie m u o jo ja

s u k a is t a -

to k ia v a iz d in g a p o z a , j i š a u k d a v o s i d ie v a ič io

m e n y s k a n k in a , k o l j is p r a d e d a g r a u d ž iu b a ls u r ė k t i - P o -

k iu s a u k š tu s k a ip a š, n e d u o k m u m s n u o g ie m s e i t i “. [ . . . ]

n e d ie v o s n ie g o “p r a š y t i” . Iš o ž io b a ls o s p r e n d ž ia , a r g r e it

Iš t a r u s i ta ta i tr is k a rtu s , p ir m u g u r k š n iu n u g e r ia iš ta u rė s ,

s n ig s . Tris k a rtu s a p v e d ę o ž į a p lin k b e rž ą , c e r e m o n iją b a i

p o a n tr o [ g u r k š n io ] n u lie ja į k a ir ę n u o k ė d u tė s , tr e č iu k a r

g ia . V e d a m o o ž io s te b i a k is : j e i o ž y s ž v e lg ia į š ia u rę - s n ig s ,

tu ta u r ę s u a lu m i n u m e ta į d e š in ę . B a ig u s i m ik lia i g r ie b ia
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u ž p r is e g t o s p r iju o s t ė s , v ie n u y p u iš s v ie d ž ia iš j o s p a p lo 
tė liu s . Tie, k u rie n u k r ito į d e š in ę n u o k ė d u tė s , a tite n k a a p e i
g ų d a ly v ia m s s u v a lg y ti, o n u k r itu s ie ji j k a irę [ p u s ę ] y ra ž e 
m ė s ir p o ž e m io d ie v ų n u o s a v y b ė , t o d ė l u ž k a s a m i g ilia i į
ž e m ę . Tuo a tv e ju , j e ig u a u k o to ja n e s u g e b ė t ų v is ą la ik ą iš 
s to v ė ti a n t v ie n o s k o jo s [ i r ] a ts ir e m tų a n tra [ k o ja ] , v iltis s u 
la u k ti [ g e r o ] lin ų d e r lia u s ta p tų a b e jo t in a ; o j e ig u p r a r a d u 
s i p u s ia u s v y r ą b ū tų p r iv e r s ta n u š o k t i n u o k ė d u tė s a rb a ,
k a s d a r b lo g ia u ,

-

-

j e i n u k ris tų , ta i ja u n e iš v e n g ia m a i p r a 

n a š a u ja v is iš k ą lin ų n e d e r lių . P o š ių a p e ig ų b u v o š o k a m a
a p lin k k ė d u tę a rb a trik o jį, a n t k u r io b u v o a ts is to ju s i a u k o 
to ja . M e r g a itė s , s u s iė m u s io s u ž ra n k ų , š o k d a m o s d a in u o 
d a v o : „ Im k im v e rp s te s , p e š k im k u o d e lį, s ta ty k im s ta k le 
le s . V a iž g a n ta s m u m s b u s m a lo n in g a s , n e s B a n iu tė (B a n iu ta ), m ū s ų k a im o g r a ž ia u s ia m e r g e lė , b e r ik to iš s to v ė jo

(22,269-270).
Šioje „būrimo” apeigoje ypatingą reikšmę įgyja kryp
čių opozicija - dešinė ir kairė. Mergaitė privalo išstovėti
ant dešinės kojos, kairėn kritusieji paplotėliai kaip auka
skiriami vėlėms, o dešinėn kritusieji - gyviesiems. Jau esu
rašiusi, kad kairė ir dešinė pusės etninėje choreografijoje
turėjo ypatingą reikšmę.18 Apibendrindama pastebėsiu,
kad lietuvių papročiai Ilgių šventės metu atspindi bendrą
pasaulio šokių tyrinėtojų pastebėtą tendenciją: kairė pu
sė siejasi su mirtimi, protėviais (ji populiaresnė matriarchatinėse žemdirbių kultūrose, garbinusiose mėnulį ir že
mę), o dešinė - su gyvybe, džiaugsmu (šokiai į dešinę
būdingesni patriarchatinėms medžiotojų kultūroms, ku
riose vyravo saulės ir dangaus religijos) (25,170).
Apie kairėn pusėn atliekamą veiksmą rudeninės der
liaus šventės, vadinamos sambariais,19 metu XVII a. rašo ir
M. Pretorijus. Užmušus aukai gaidį, šeimininkas jį laikyda
vo kairėje rankoje, kol melsdavo Žemynėlės ir kitų dievų
palaimos ir iš ąsočio nugerdavo alaus; po to vykstančiose
vaišėse visi gerdavo iš dešinės į kairę triskart po devynis
kaušelius (26,60-63). Tad vėl auka, skirta anapusinio pa
saulio chtoniškoms dievybėms, siejama su kaire puse, kaip
ir jų garbei geriamas gėrimas (užgėrimas perduodant tau
rę pasauliui, matyt, kilęs iš tokių archajiškų papročių).
Kryptis į kairę nėra pagrindinė lietuvių papročiuose.
Nors duomenų apie judėjimo kryptį lietuvių apeiginių šo
kių ir žaidimų aprašymuose labai maža, tačiau iš tų duo
menų, kuriuos turime, galima pastebėti gana dažną veiks
mo krypties simetriją-jei pradžioje sukamasi į dešinę, tai
po to - į kairę. Esama duomenų ir apie vien į dešinę pusę
atliekamus judesius. Kai kuriuose vestuvinių apeigų ap
rašuose nurodoma būtent dešinė kryptis. Štai V. KrėvėMickevičius pažymi, kad Dzūkijoje jaunasis prieš išvyk
damas į jaunosios namus apeidavęs triskart stalą prieš
saulę, t.y. į dešinę (27,47). J. Malecijus, Ch. Hartknochas,
G. Merkatorius ir T. Narbutas, imdami duomenis, matyt,
iš to paties šaltinio, aprašo jaunosios įvedimo į naują gi
minę apeigas, kurių metu nuotaka, vedžiojama užrišto
mis akimis prie kiekvienų durų, turėjusi į jas suduoti bū
tent dešine koja (18,72; 28,8; 22,287). Duomenų apie va
saros ciklo ratelių judėjimo kryptį beveik nėra, išskyrus tik
kai kurių pagal tematiką vasaros darbams priskiriamų ra
telių duomenis, pavyzdžiui, aukščiau aptartą „Linelį” („Va
taip sėjau linelius”) šokdavo ratu dešinėn, paskui sukda
a n t v ie n o s k o jo s "
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vosi pavieniui per dešinį petį. Be to, J. Lingys yra paste
bėjęs, kad apskritai žingsnio pradėjimas dešine koja lie
tuvių šokiams yra labai būdingas.
Judėjimo kryptis lietuvių apeiginėje etnochoreografijoje, matyt, kaip ir kitų pasaulio tautų šokiuose, taip pat buvo
įprasminta, ir skyrėsi priklausomai nuo apeigų reikšmės.
Greičiausiai dešinė siejosi su gyvybės ir dangiškų dievybių
jėga, kairė - su protėvių ir kitų anapusinio pasaulio chtoniškųjų būtybių (dievų) jėga. Nuo rudeninių derliaus šven
čių, kurios tiesiogiai siejasi su mirusiųjų minėjimo šventė
mis (pasak J. Basanavičiaus, vėlių laikas prasidėdavo nuo
Mykolinių), pastebimas dešinės ir kairės pusių supriešini
mas, ir būtent kairė pusė tampa labai reikšminga aukojant
anapusiniam pasauliui arba atliekant kitus (pavyzdžiui, ve
dant ožį aplink beržą) apeiginius veiksmus.
Turint omeny senąją kalendoriaus struktūrą - metų
skaidymą į du skirtingus polius —akivaizdu, kad protėvių
kultas ryškesnis žiemos nei vasaros cikle. Choreografiniai
žiemos ciklo požymiai (priešpriešos motyvai veiksmuo
se, atlikėjų pasiskirstyme vaidmenimis ir pan.), pasirodę
jau nuo pačių pirmųjų apeigomis įprasmintų derliaus nu
ėmimo apeigų (nuo rugiapjūtės), ypač išryškėja vėliau
sių rudenį dirbamų darbų papročiuose.
Akivaizdų linamynio, pradedamo dažniausiai po Vėli
nių, ryšį su žiemos švente - Užgavėnėmis - jau yra paste
bėjęs N. Vėlius, beje, analogišką panašumą įžvelgęs ir ly
ginant su Užgavėnėmis visas senąsias rudens pabaigtu
vių šventes (16,159-162).
Linamynio papročiuose nuolat pasikartoja ožio įvaiz
dis. Linų darbo dainose minimas ritualinis ožio pjovimas
ir atskirų jo kūno dalių išdalinimas (LDK D 703). Viena iš
populiariausių linamynio persirengėlių kaukių-ožys. Pas
kutinį linų glėbį palydi šiaudinės iškamšos - v a la n č iu s ir
o ž y s . Detaliau šį paprotį aprašo J. Mickevičius: „ ...V ie n a s
v y ra s n e š a k u p r o tą , s e n ą , s u s ile n k u s į v a la n č ių , k ita s - a p 
ž e r g ę s iš jo ja o ž į. [ . . . ] T ada j a u jo je p a s id a r o d id e lis k le g e 
s y s . M y n ė ja i š a u k i a : " V a lio l V a lio ! L in u s n u g a lė jo m ! n u g a lė jo m ! V a la n č iu s lin u s g lė b ia is iš n e š ė , o o ž y s s u r a g a is
s u b a d ė . A tm in k it, v y ru č ia i, k ą k o n č iu s k e n t ė jo ". K o n č ių a r
b a v a la n č ių s u p r a n ta a le g o r iš k a i - v is ą

"lin o „ m ū k ą " , k o l

(29,359-360).
Prieš tai J. Mickevičius aprašo ir kitą labai spalvingą
linamynio vaidinimą - „bergždenikės” „pjovimą”, - ku
rio pagrindinis veiksmas vyksta ant stovo mintuvams, va
dinamo o ž iu arba b in k iu . Šis „pokštas” vėlgi tarsi imi
tuoja aukojimą:
„... G iz e lis p a im a į g l ė b į la ik y t i m e r g in ą ; p u s b e r n is p a p lu o š t ą p a d a r o ( P la te lia i) ."

s e m ia p u s ę s ė tu v ė s s p a lių , k r a u ja m s le is t i i r p a im a k y lį,
k r a u ja m s m a iš y ti; o „ ž y d a s " p a s ig a la n d a „ p e i l į " ( b r a u k 
tu v ę a r p a s t a p ę ) . T a d a g iz e lis , p u s b e r n io p a d e d a m a s ,
p a g u ld o m e r g in ą s k e r s a i o ž io , o „ ž y d a s " , n o r ė d a m a s n u 
d u o t i n e k a ltu , s a k o : „ U u i, J u z e , a š n e k a lta s , b e t ta s , k a s
ta v e s u r iš o ir p o p e iliu p a k iš o " . P o to „ ž y d a s ”, p a ė m ę s
„ p e i l į ”, p e r t r a u k ia m e r g in a i p o k a k lu , ju o k d a m a s is m a iš o
„ k r a u ją " . T uo t a r p u k a r ta is iš d u o b o s iš e in a d u m y n ė ju ,
p a s ir e n g u s iu : v ie n a s m irtim i, k ita s v e ln iu (S a la n ta i). „ P a p lo 
v u s b e r g ž d in ė lę ", „ ž y d a s " n u r iš a jo s p r ie ju o s t ę , iš p lė t ę s
d ž ia u g ia s i, k a d d id e lis e s ą s „ b e r g ž d in ė lė s " š e p š is ( s lu o k s 
n is ta u k ų a n t s k r a n d ž io ) (P la te lia i; A ls ė d ž ia i) . Y la k ių v. ir

v y ra i (b e a b e jo , n e v is i m y n ė ja i - J .M .) a ts m a u k ę r a n k o 
v e s š a u k ia : „ Č ia g e r a b e r g ž d in ė - i r š e p š is , k a ip ž a r d a s ”

-

i r g r ie b ia m e r g in a i u ž s ijo n o (D lk ). K a d m y n ė ja i „ p a 

p la u t o s io s ” m e r g in o s n e s ig a ilė tų , „ ž y d a s ” s t e n g ia s i s a 
v o d a r b ą p a t e is in t i i r „ b e r g ž d in ė l ę ” p e ik ti, s a k y d a m a s :
„ U u i, o ž k a - n e g y v u ly s , m o t e r iš k a - n e ž m o g u s ; j i b ū t ų
b u v u s i v ie n o s d ie n o s š e im in in k ė , n e s j o s k o jų s t a ib ia i
e s ą p l ik i ( n e a p ž ė lę p la u k g u r ia is ) ; j i s a v o a m ž iu je n e b ū t ų
v a ik ų t u r ė ju s i. . . ” K a i p a s ib a ig ia „ p io v im o i r m ė s in ė jim o
a p e ig o s ”, „ b e r g ž d in ė l ę ” n u k e lia n u o o ž io i r iš k a it u s ią p a 

ša”. Šį žaidžiant „tetervino” vaidmens atlikėjas imituoda
mas paukštį kraipydavosi, ulbėdavo, o kartu turėdavo vik
riai suduoti priešininkams per blauzdas (30,56-57). Muši
mas būdingas ir kitiems vikrumo žaidimams. Štai žaisda
mi „Bružą” du vyrai užrištomis akimis atsitūpdavo abipus
jau minėto mintuvų ožio ir atsiliepdami į priešininko šauks
mą stengėsi jį apdaužyti kietai susukta linų sauja - „žiužiu”J30, 58).
Žaidžiant mišriuosius žaidimus, nebuvo išbandoma jė
ga, tačiau jie taip pat buvo judrūs; pasak A.Vyšniauskaitės, jie „ . .. r e ik a la v o v ik r u m o ir g r e it o s o r ie n ta c ijo s , o k a i
k u rie d u o d a v o p r o g o s a r t im ia u p a b e n d r a u t i ” (30,58). La
bai mėgstami buvo poromis žaidžiami gaudymo žaidimai
„Šešką/voverę, zuikelį/ gaudyti” (porų rato viduryje buvo
gaudomas „žvėrelis”, o gaudytojas būdavo rato išorėje).
Iš analogijos kitiems variantams galima spėti, kad dalis
šių žaidimų buvo dainuojami. A.Vyšniauskaitė užsimena,
kad ramūs, be dainų žaidimai buvo daugiau žaidžiami,
kai linamynis vykdavo jau Advento metu (30,59). Tokie,
matyt, buvo linamynio talkose žaidžiami Adventui būdin
gi žaidimai užrištomis akimis - jau minėta „Ožkapilė” (tą
žaidimą dar vadino: „Žiužį mušti” , „Jurgutis”, „Bindzikatas”, „Šarkelę nešti”, „Blusa”, „Šešką mušti” (30,58-59)),
taip pat žaidimas „Lauminėti / gūžinėti, pušinėti” (vienas
užrištomis akimis žaidėjas gaudydavo kitus, laisvai bė
giojančius uždaroje patalpoje).
Linamynio žaidimai jau akivaizdžiai priklauso žiemos
ciklui - jie buvo žaidžiami uždaroje patalpoje, dauguma
jų dažniausiai minimi žiemos (ypač Advento) papročiuo
se. Jiems būdinga žaidėjų pasiskirstymas į du priešingus
polius, priešpriešinių jėgų susidūrimas, gana dažni prie
vartos elementai. Dauguma jų turi išbandymo reikšmę (kai
kurių žaidimų metu žaidėjas įvairiais būdais buvo juoki
namas, baidomas ar kitaip trukdomas, kad tik neišpildytų
žaidimo sąlygų), o tai primena iniciacijas, ypač vyriškos
lyties. Buvę, matyt, apeiginės kilmės, vėliau jie pavirto pra
moga. Pasak J. Mickevičiaus, žaidimai buvo žaidžiami sulygus iš degtinės butelio, pinigų. Šalia jis pateikia tokius
sulygtus žaidimus-užduotis: „k ia u lė s k o ją (k ia u lė s k o jų

(29,357).
Kitas populiarus linamynio pokštas- b in k ia v im a s - taip
pat vykdavo ant to ožio: išbinkiuoti - reiškė, vienam lai
kant m.ynėją už pečių, kitam - už kojų, gerokai padaužyti
binkiuojamojo sėdmenis j mintuvų ožį (binkį). Pasak
A. Vyšniauskaitės, „ ... b in k iu o d a v o tik ta i ta lk in in k ų n e m ė g s 
ta m u s tin g in iu s , v y ra i - m e r g in a s , š io s - v y r u s ” (30,60).
R. Merkienė teigia, kad kai kur mėgdavo binkiuoti pirmą
kartą minančius mynikus (31,146). Taip, matyt, binkiavimo išdaiga įsirašydavo į linamynio iniciacijų papročius:
visoje Lietuvoje buvo įprasta „pakrikštyti” pirmąkart atėju
sius į linamynio talką - išvolioti spaliuose, išsuodinti
(30,59). Binkiavimas, matyt, buvo nusakomas ir kitu žo
džiu, pagal ožio, o ne binkio pavadinimą: J. Savickis ra
šo, kad per pertraukas vyrai mergas „p a o ž iu o d a v o , p a b lia u d in d a v o ” (nespėjant plakti linų, sakydavo, kad ožys
„ b lia u n a ” (32,182).
Ožio įvaizdis buvo labai įaugęs į linamynio papročius,
net lietuvių sakmėse pasakojama, jog vaiduokliai per li
namynį mėgsta pasirodyti ožiu pasivertę (16,161). Jaujo
je pasislėpę išdaigininkai, tarsi tai iliustruodami, gąsdin
davo mynėjus bliaudami ožių balsais (30,60).
Ožio vardu buvo vadinamos ne tik išdaigos, persirengėlių vaidinimai, bet ir mynėjų žaidžiami žaidimai. Vyrai
žaisdavo jėgų išmėginimo žaidimą „Ožį traukia” (30,5556), visi bendrai - spėjimo žaidimą „Ožkapilę” (užsikniau
busiajam reikėjo atspėti jį mušusįjį) (33,27).
Žaidimo žanras apskritai buvo labai populiarus lina
mynio papročiuose.20 J. Mickevičius išvardija tokius že
maičių mėgstamus linamynio žaidimus: „u b a g a s , a v in a s ,

k a u liu k ų ) a n t t r o b o s m a iš e n e š im a s , k r ik š te lio n u o k e lio

ra tu r ie d ė ti, p e r la u k ą lįs ti, te te r v in ą b e i m e š k ą š a u ti, ro n ą

p e r n e š im a s , p e r š lu o tą p e r š o k t i, s ilk ę s u a k im is s u v a lg y ti

p ja u ti, s ū r į s lė g ti, m e d ž io k lė (P la te lia i), e in a : m irtis , o ž y s ,

(29,356).
Linamynio persirengėliai tapatūs žiemos švenčių (Už
gavėnių, Kalėdų) persirengėliams-tai „pirkliai—žydai”, „čir
gonai”, „ožys”, „meška”, „arklys” , „gervė” (30,61), „mir
tis”, „velnias” (29,356). Kaip ir Užgavėnėse, „žydai” per
linamynį derasi dėl „bergždenikių” - dar neištekėjusių mer
ginų. „Žydai” savo veiksmais merginas gerokai įskaudi
na, pajuokia, taip tarsi primindami, kad vestuvėms skirtas
metuose laikas jau baigiasi (ar tai nebus pavasarinėmis
iniciacijomis prasidėjusio periodo pabaiga?).
Tačiau, nors ir yra panašumų, linamynio persirengėlių
veiksmų pobūdis yra kitoks nei žiemos švenčių persiren
gėlių. Pagrindinis skirtumas - jie nešoka, palydimi triukš
mingos muzikos. Štai J. Mickevičiaus aprašytas rytmeti
nis „žydo” „šokis” panašesnis į vaidinimą: „ . . . g r e it p r a d e 

le id ž ia p r ie m in t u v ų ” .

a rk ly s , m e š k a (M a ž e ik ia i), k r e t ilu s p ir k ti, a v iž a s p ir k ti, a v i
ž a s p ia u ti, k o p ū s tą k irs ti, b r y lių v e lti (A ls ė d ž ia i, P la te lia i) ,
ž iu ž į g a u d y ti, b u lv e s k a s ti (A ls ė d ž ia i), g e r v e e it i (Y la k ia i,
U ž v e n tis ), m e š k ą v e s ti (P la te lia i, Y la k ia i), o b e lį k r ė s t i (U ž 
v e n tis ), p r ie la š in ių (į č iu k u r ą a r į k a rtį) lip ti, į s te b u lę p ū s t i
(U ž v e n tis , A ls ė d ž ia i, P la te lia i, Y la k ia i, M o s ė d is , S k u o d a s ,
S a la n ta i), r u p ū ž ę (š e n . ž e m ., v a d .: k r io p ę ) d u rti, k a ra s (Y la 
k ia i, P la te lia i, S a la n ta i), p e iliu s š a u k in ti (S a la n ta i), m a lim a s ,

(29,355-356).
Šiame sąraše esama įvairaus pobūdžio žaidimų: ir vy
riškų, ir mišrių, ir jėgų išbandymo, gaudymo žaidimų, persirengėlių kaukių ir kt.
Darbo pertraukų (pypkiarūkio) metu vyrai jaujoje ypač
mėgdavo žaisti jėgų išmėginimo žaidimus: „Kopūstą ker
ta”, „Ežiais badosi”, „Krupį duria”. Kai kuriems žaidimams
buvo reikalinga ne tiek jėga, kiek vikrumas - tai žaidimai
„Lipti lašinių”, „Kazį durti”, „Kepeliušą veja”, „Teterviną mu
d ra tą s iū ti (P la te lia i) "

(P la te lia i) ”

d a r e n g t is p o t e r ia u t i i r a t lik t i „ š a b į - n e l a b į “ . A n t p e č ių u ž 
s id e d a b a ltą p a k lo d ę , a t s m a u k ia r a n k o v e s ik i a lk ū n ių ir
ra n k ų s t a ib iu s a p s iv y n io ja a p v a r o m is ; a n t k a k to s u ž s id e d a
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ra g ą ( a r k o k į m e d g a lį) ; a ts is to ja a r t i s ie n o s , g a lv ą lin k 
č io d a m a s , š o k in ė ja p r ie k in ir a tg a l, s a k y d a m a s : „ U i, v ie 
n ą k a rtą p a s is k o lin ę s , a tid u o k , a tid u o k ; a n tr ą k a r tą - a t i
d u o k , a t id u o k ; u i, tr e t į k a r tą p a s is k o lin ę s - n e b e a t id u o k ,

(29,358).
Linamynio persirengėlių išdaigos labiau primena ve
lykinių persirengėlių eibes, kurios žadindavusios naktį budinčiuosius ir neleisdavusios jiems užmigti bažnyčioje. Pa
našiai kaip ir per Velykas, linamynio persirengėliai yra tar
si „suspausti” uždaroje erdvėje. Jie nėra atsilankantys ir
atvirai sveikinantys svečiai, kuriuos šeimininkai sutinka ir
vaišina (jeigu ir apsilanko kaimyninėje talkoje, tai tik slap
čiomis, norėdami pavogti „bergždenikę”). Linamynio metu
persirengėliai kaip tik priešingai - yra tarsi jaujos, pirties
šeimininkai, o jų išeinantis už įprastinių gyvenimo normų
elgesys ir nešvankus juokas užkrečia visus talkininkus.
Kaip ir ožys, visi kiti persirengėliai akivaizdžiai priklauso
anapusiniam pasauliui. Remdamasis persirengėlių veiks
mais, dideliu ožio vaidmeniu papročiuose, N. Vėlius daro
išvadą, kad linamynio „ . . . p a p r o č ia i, k a ip ir U ž g a v ė n ių , y ra
n e b e a t id u o k " ( A ls ė d ž ia i, P la t e lia i) “

n u k r e ip ti į c h to n iš k u o s iu s d ie v u s , b e s ir ū p in a n č iu s ž e m ė s
d e r lin g u m u , g y v u lių , g a l b ū t n e t ž m o n ių v a i s in g u m u "

(16,159-160).
Saviti, tik linamyniui būdingi persirengėliai, - jau mi
nėtas „končius”, skelbiantis linamynio pabaigą, ir po to
nešamas „kuršis”, kurio primetimas kitai talkai reiškė di
delę gėdą ir, matyt, nelaimę. Nesigilindama į „kuršio”
semantiką,21 pastebėsiu, kad „kuršio” nešimas taip pat
primena išbandymo žaidimą, turi apeiginių iniciacijų kil
mės motyvų.
Linamynis, gal net ryškiau nei kiti talkų darbai, buvo
apvainikuojamas pabaigtuvėmis (vadinamomis n u o b a i
g o m is , p a ta lk iu , p a m y n iu , Č e s n iu ). Kai kur buvo pakarto
jami veiksmai, panašūs į jau žinomus rugiapjūtės ir linarūtės pabaigtuvių papročius: Gudijos lietuvių linamynio
pabaigoje šeimininkė, išnešusi paskutinį linų glėbelį, jį
mesdavo aukštyn, kad kitais metais linų pluoštas būtų
ilgesnis, o pietvakarių Žemaitijoje parėjusieji talkininkai
įteikdavo šeimininkui švariai išbrauktų linų stukelį, šei
mininkei uždėdavo ant galvos iš vienos linų saujos pa
darytą vainikėlį ir taip papuoštus šeimininkus pakilno
davo (30,65). Šių, orientuotų į aukštį veiksmų, inerciškai
pratęsiančių vasaros ciklo choreografijos motyvus, pras
mė, kaip ir kitose pabaigtuvėse, buvo susieta su vaisin
gumo lėmimo magija.
Kitaip nei_paties linamynio metu, jo pabaigtuvėse bu
vo šokama. Ūkininkai linamynio vaišėms samdydavo mu
zikantą,22talkininkai persirengdavo geresniais drabužiais.
Pašokti į linamynio patalkį ateidavo ir kitų kaimų vaikinai,
nedirbę talkoje, bet to negalėjo daryti merginos: „ M o t e 
r iš k e i e iti į p a t a lk į n e d ir b u s n e g r a ž u , n e b e n t k o k ia i g im i
n e i, k u rią „ p a r s iv e d a “. T o k ia „ p a la ik ė " i r v y ro n e g a u tų " ( T a u 

(30,67). Šokiai, kaip ir kito
se darbų pabaigtuvėse, buvo pradedami apeiginės reikš
mės šokiu: pirmąja polka šokius pradėdavo šeimininkas
su šeimininke (30,66).
R. Merkienė teigia, kad pabaigtuvėse buvo žaidžiami
tie patys žaidimai, kaip ir linamynio metu, bet čia dar žais
davo ir kitus žaidimus, kuriems reikėjo daugiau vietos ir
r a g ė s ra j. P a g r a m a n č io a p y l.)
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laiko, - fantinį žaidimą „Karčiama” , gaudymo žaidimą
„Puodą dega”, taip pat eidavo ratelį „Aguonėlė”, žaisda
vo „Žiedo dalijimą” (31,148). J. Lingio minimi23 linamynio
rateliai „Pasėjau linelius, geltonus grūdelius”, „Pasėjau li
nelius, mažus nedidelius”, „Pasėjau linelį”24 greičiausiai
taip pat buvo žaidžiami linamynio pabaigtuvių metu.
Linamynio pabaigtuvių pasilinksminimas, vykstantis
įprastinėje namų aplinkoje, nebepasižymi tokiais savitais
požymiais kaip linamynio papročiai. A.Vyšniauskaitės nuo
mone, ypač žemaičių linamynio papročių specifiką lėmė
darbo laikas (nakties metas) irtai, kad naktinėse mynėse
dalyvavo abiejų lyčių jaunimas. Dzūkijoje, kur linus mynė
vienos moterys dienos metu, linamynio papročiai nebuvo
tokie spalvingi (30,67).
Paskutinis žemės ūkio darbas metuose - kūlimas buvo panašus į linamynį dėl panašių darbo sąlygų: kulia
ma buvo naktį, jaujoje (pradėdavo kulti nuėmus derlių,
bet kartais kūlimas užtrukdavo iki Kalėdų ir net iki Užga
vėnių). Iš B. Buračo aprašymo matyti, kad pats kūlimo
darbas buvo labai panašus į savotišką šokį: pėdus suklo
davo asloje į dvi eiles, kuldami vieni eidavę pirmyn, o kiti
atbuli - atgal, kartu dainuodami tam tikras „spragilines”
kūlimo dainas, kad lengviau būtų palaikyti kūlimo taktą
(34,7). Šiaip duomenų apie kūlimo šokius ir žaidimus la
bai maža, matyt dėl to, kad kūlimui retai kada bekviesdavo didesnę talką. Įdomią pastabą, atspindinčią, greičiau
siai, iniciacijų apeigą, paliko P. Dundulienė: Gruzdžių apy
linkėje dienos kūlimo pabaigai pažymėti jaunesniam kū
lėjui duodavo pašokti su spragilu (35,315). Ta pati autorė
mini, jog Tryškių apylinkėse baigus kulti buvo ruošiami
patalkiai, į kuriuos kviesdavo griežikus, kad jaunimas ga
lėtų pašokti ir pasilinksminti (1,258).
Duomenų trūkumas liudytų, kad kūlimo pabaigtuvių
vaišės su šokiais nebuvo tokios populiarios kaip linamy
nio. Ryškesnę tradiciją turėjo analogiškas „kuršio” neši
mui paprotys - baigus savo kūlimą nunešti kitiems kūlė
jams „ridiką”.25 „Ridiką” nešdavo vaikinai, o merginos tu
rėjo kitą išdaigą - baigus kūlimą jos nešdavo į klojimą
samtį ir įmesdavo jį šalinėn. Panašiai kaip vaikinai už „kur
šio” nešimą per linamynį, taip ir už samčio įmetimą mer
ginos buvo baudžiamos. Antai Kelmės rajono Žaldvarios
kaime, jei vyrai pagaudavo įnešusią samtį merginą, jie ją
įrišdavo į kūlį iki kūlimo pabaigos, paskui įrištą kūlin pa
statydavo, apkabinėdavo šakėm ir vesdavo į trobą. Čia
šeimininkė jau kepdavusi blynus ir juos pradėdavo mėtyti
bernams; jei šie blynų nepagaudavo, vakare turėjo slap
čiomis trobon atnešti brūzgulį ir jį mesti merginoms, - jei
merginos jį vis dėlto sugaudavo, tada bernai turėjo išsi
pirkti gėrimu. Apie Vilkaviškį ceremonija buvo trumpes
nė: pagautą ir įrištą kūlin merginą turėjo išpirkti šeiminin
kai, iškeldami vyrams pabaigtuves (1,257).
Anksčiau gyvavusios didesnės reikšmės kūlimo pa
baigtuvių šventės egzistavimo faktą paliudija M. Pretori
jus. Jis rašo, kad XVII a. lietuvininkai, pabaigę kūlę, švęs
davo šventę dievo Gabjaugio garbei. Šventėje dalyvau
davo tik vyrai, kurie pradžioj užmušdavo tų metų nerau
doną gaidį, jį išvirdavo, prieš valgydami melsdavosi die
vui Gabjaugiui, šeimininkas su maldele nuliedavo alaus
Žemynėlei, o paskui apeigų dalyviai, suklaupę ratu, ger

davo po kaušelį alaus, perduodami vienas kitam jau pa
žįstama tvarka iš dešinės į kairę (26, 64-65).
Iš tokių negausių duomenų matyti, kad kūlimo papro
čių veiksmuose vyrauja žiemos ciklo požymiai - judėjimo
kryptis į kairę, priešpriešinės eilės, gaudymas, baudimas.
Nors kūlimas buvo ištisinės darbų su javais sekos tąsa (ir
galima būtų tikėtis, kad šio darbo metu pasikartos vasari
nių darbų su javais apeiginė struktūra), bet jo apeiginių
veiksmų pobūdis akivaizdžiai labiau priklauso nuo to, kad
šis darbas jau dirbamas žiemos ciklo metu.
Prieš tai vykstančio linamynio metu šalia vyraujančios
žiemos ciklo simbolikos dar esama ir vasaros ciklo moty
vų. Kaip ir kitose žemės ūkio darbų pabaigtuvėse, per
linamynį atliekami kai kurie veiksmai į viršų, o kai kurie
žaidimai (pavyzdžiui, „ratu riedėti”) ir apeiginiai veiksmai
aiškiai susiję su saulės simbolika. Tai, N. Vėliaus nuomo
ne, rodo apeigų orientavimą į dangiškas dievybes. Tačiau
apskritai linas, kaip spėja N. Vėlius, „...buvo laikomas per

einamojo pobūdžio augalu, turinčiu ir dangiškųjų, ir chtoniškųjų ypatybių” (16,163).
Papildyčiau, kad ryšys su chtoniškuoju pasauliu užsi
mezga dar per rugiapjūtę - pirmąjį metuose apeigomis
įprasmintą derliaus nuėmimo darbą, ir jis stiprėja, artė
jant šalčiams, per visų kitų darbų pabaigtuvių apeigas.
Tokį ryšį parodo tai, kad čia atsiranda pirmieji žiemos cik
lo choreografijos,26 orientuojančios į anapusinį pasaulį,
požymiai: žaidžiami žaidimai užrištomis akimis, gaudant
ir pan., jų veiksmuose yra konflikto užuomazga, skirtingų
pasaulių supriešinimas, prievartos elementai, apeiginiuo
se veiksmuose esama gyvų būtybių aukojimo arba to
aukojimo motyvų.
Apibendrinant peršasi išvada, kad visas darbo pabaig
tuvių apeigų ciklas - tai tarpinė grandis tarp vasaros ir
žiemos ciklų.
Linarūtė (kai kur dar ir linamynis) - paskutinis dar
bas, kurio apeigose pasirodydavo vainiko simbolika, la
biau priklausanti vasaros ciklui. N. Laurinkienė, išryški
nusi pagrindines vainiko apeigines funkcijas įvairiuose
žemdirbystės ir gyvulininkystės papročiuose (laiduoti vai
singumą, apsaugoti derlių ir gyvulius nuo pavojų), tei
gia, kad vainikas, giminingas apskritimo ir mandalos sim
bolikai, žymėdavęs „...žmogaus ar kitų gamtos bei kultū

ros objektų subordinaciją aukštesnei, dangiškajai kos
moso sferai’' (36, 138). Kalendoriniuose papročiuose to
kia subordinacija akivaizdžiai buvo ryškiausia vasaros
ciklo viduryje (kulminacija - Kupolių periodas) ir silpdavo rudenėjant. Tuo laikotarpiu mažėdavo ir vasaros cik
lo ratelinės, vaisingumą skatinančios choreografijos po
žymių, tolydžio įsivyraujant žiemos ciklo choreografijai
su priešpriešos ženklu.
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15. Baisogalos apyl. Valatkonių k. piemenys, norėdami, kad grei
čiau pasnigtų, tik apjodavo ant ožkos aplink beržą (1,259).
16. KTR 154 (68-69).
17. Ekspedicijos medžiaga bus saugojama Lietuvos muzikos aka
demijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus ar
chyve, Lietuvos liaudies kultūros centro archyve, Molėtų et
nokosmologijos centre.
18. Žr. mano straipsnį: Apeiginis judesys laidotuvėse ir mirusiųjų
minėjimuose // Liaudies kultūra. - 1992. - Nr.4. - R18-19.
19. Z. Slaviūno nuomone, sambariais vadintina ir J. Dlugošo mi
nima rudeninė derliaus šventė (žr.: Slaviūnas Z. Lietuvių liau
dies šokiai (rašytiniuose IX—
XVII a. šaltiniuose) // Kultūros ba
rai. - 1970. - Nr.9. - R57-60), o kartu, matyt, ir kitos analogiš
kos derliaus šventės.
20. Plačiau apie šiuos žaidimus žr.: 31,146; 30,55-56; 3,14.
21. Apie „kuršio” semantiką plačiai yra rašiusi A. Vyšniauskaitė,
žr.: 30,61-65.
22. A. Vyšniauskaitė rašo, kad apie 1937-1938 metus už grojimą
armonika linamynio patalkyje buvo mokama 2-3 litai (30,66).
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23. J. Lingio užrašai asmeniniame archyve.
24. Ratelių „Pasėjau linelius, mažus nedidelius”, „Pasėjau linelį”
aprašymus žr.: 9,41-42; 9,46-47.
25. R Dundulienė „ridiką” vadina stabu, nes jį Padubysio apylin
kėse darydavo iš paskutinio neiškulto pėdo ir aprengdavo
lyg moteriškę (1,257), tačiau B. Buračas rašo, kad „ridikas”—
tai dažniausiai akmuo ar kelmas, įdedamas į rezginę kartu su
iškultais javais (34,7).
26. Plačiau apie tai žr. mano straipsniuose: Žiemos žaidimai ir
šokiai // Liaudies kultūra. - 1994. - Nr.2. - R17-19; Nr.3. R20-23; Nr.4. - R20-24.

The L ith u an ian eth n ochoreograph y
o f the su m m er cycle
Harvest festival is an intermediate link between
the summer cycle and the winter cycle
Dalia URBANAVIČIENE
The ritual choreography of the autumn harvest festi
vals, such as flax gathering, flax breaking and thrashing
are discussed in the article.
The system of the rites of flax gathering would repeat
many characteristic features of the harvest season, espe
cially, in Aukštaitija: actions were done by jumping up (in
some localities the same actions were also done during
the flax breaking), walking home in a procession while
singing songs and bringing a wreath, the supper dances
of the flax gathering and flax breaking were also started
by the first ritual dance which was danced by certain per
sons. In general, the information on the ritual choreogra
phy of flax gathering is scanty. But the recordings of
dances and games on flax subject are not little. The illus
tration of the work by movements makes the largest group
of games, dances and the danced sutartinės (ancient
Lithuanian dances) on flax subject. Dances and games
that are most often danced in rings don’t illustrate the
text by movements. They belong to the other group of
dances. Though one can find not a few counter motifs in
the choreography of flax gathering (they are games with
counter movements, sutartinės with counter pairs), there
are also a great deal of choreographic motifs of the ring
and other motifs (turning round, weaving, jumping up etc.)
that predetermine fertility and the protection of life in the
choreography of flax gathering.
In autumn harvest festivals and in other festivals that
continue to take place after the autumn harvest festival
the opposition of the right and the left side becomes very
significant and, especially, the left side becomes very
important at the act of offering to the next world or while
doing other actions (for instance, while taking the goat
round the birtch). Choreographic indications of the win
ter cycle that appear as a ritual at the very beginning of
the harvest season as well as the bMly-gcat - the symbol
of the winter cycle are very important in the customs of
the latest autumn works. It is evident that the games of
flax breaking belong to the winter cycle - they were
played indoors. Most of them are mentioned in the cus
toms of the winter period (especially, at the time of the
Advent). Personages with changed clothes of flax break
ing are identical to those of winter festivals (Shrove-tiine,
Christmas-Eve). The main difference between the per
sonages with changed clothes of flax breaking and of
other winter festivals is that the previous are not those
who visit and dance and greet. They are not quests. They
themselves are as if hosts. By few facts the signs of the
winter cycle dominate in the customs of thrashing.

SEREDŽIAUS ŠVIES U0 1 IS
Antanas STRAVINSKAS

Seredžius. Su mokytoja lituaniste M.Baršauskiene tiesiai nuo baž
nyčios leidžiamės siaura P.Virako gatvele, kurioje ant aukšto skardžio
pastatytas nedidelis namas (ant karo metais vokiečių sudeginto namo
pamatų). Čia (ir Kaune) prabėgo paskutinieji P.Virako gyvenimo me
tai. Čia buvo parašyta daugelis dar XIX a. pabaigą siekiančių prisimini
mų. Vėl kylame į statų kalną ir užsukame j mokyklą, kurioje mokytojos
rūpesčiu įrengtas, tiesa, dėl vietos stokos nedidelis muziejėlis. Jame su
kaupta dauguma P.Virako atsiminimų ir kai kurios unikalios nuotrau
kos. Seredžius išaugino ir išugdė daug žymių žmonių (kompozitorių Stasį
Šimkų, dirigentą, kompozitorių Juozą Indrą, P.Virako žentą, rašytoją

Pranciškus Virakas apie 1920 melus
(iš M. Kupčiūnaitės—Bemotėnienės albumo).

K,Račkauskas ir S.Šimkus apie 1918 melus (TMKM. - ED 46783).

Joną Marcinkevičių ir kitus), tarp kurių
garbingą * i \ ima ir RVIrakr fo at
siminiu ų pamatu mokytoja para
>
rnų darbą apie Seredžių. Tai kuklus pa
minklas P.Virako atminimui.1
P Virakas gimė 1871 12 02 (naujuoju
stiliumi - 1871 12 14) gretimame adubysio kairu M .ė 1966 02 i S r
džiuje, čia ir palaidotas, greta žmonos
ir vaikų.2
Pranciškaus tėvas Baltramiejus Vira
kas buvo gabus ir sumanus Seredžiaus
apylii kių siiiv : is Ik kaij s \ omą ei
davo per žmones į larni i ug d z1
tik šventomis dienomis. Galiausiai jam
pabodo ši nuolatinė kelionė, ir, kadan
gi jis turėjo gražų balsą, —stojo prie baž
nyčios „prarnatoriauti“. Na, o pats Pra
nukas, kaip ir daugeli b rr e < N >
vos kaimo ^ ūkų jaun įėję ganė tėvi ir
„špitolnikų“ kiaules, o paaugęs - kle-
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bonijos galvijus. Jau bėgo šeštieji Pranu
ko gyvenimo metai, kai tėvas, niekur ne
gavęs lietuviško elementoriaus, iš kažkur
parnešė lenkišką... Vėliau P.Virakas pri
simins ir aprašys ta proga įvykusį ne visai
malonų pokalbį tarp tėvų, bet nieko ne
padarysi —teko „krimsti“ ir tokį, sunkiai
įkandamą pradžių pradžios mokslą. Įdo
mu paminėti, kad pirmuoju P.Virako mo
kytoju buvo čia vargoninkauti mokęsis, vė
liau žinomas Veliuonos krašto knygnešys
ir vargonininkas Jonas Kumetis. Užtat vi
sai nenuostabu, kad jau po metų Pranu
kas sugebėjo ir lietuviškas knygeles („Ge
novaitę“, „Palangos Juzę“) ne tik sau, bet
ir kitiems paskaityti. Ir štai kitą rudenį jis
įstojo į Seredžiaus valsčiaus liaudies mo
kyklą. Mokytojas, žinoma, buvo rusas, bai
sus girtuoklis. Per savaitę mokydavosi vos
dvi tris dienas. Todėl daugelis mokinių per
visą žiemą nesugebėdavo net rusiškų rai
džių įsiminti. Tačiau Pranukas mokėsi už
sispyręs. Be to, vieną pavasarį iš kariuo
menes grįžo dėdė Mykolas (iš motinos pu
sės) ir tapo Pranuko mokytoju. Jis ne tik
mokė skaityti, rašyti, bet ir skaičiuoti. Be
kita ko, pasikeitė mokytojas ir valdiškoje
mokykloje. Dar po metų Pranukas sėk
mingai (tais metais ar ne vienintelis serediškis) išlaikė liaudies mokyklos egzami
nus ir, kaip reta, buvo rekomenduotas to
liau mokytis net pačioje Maskvoje. Tačiau
tėvai, bijodami, kad iš jų Pranuko nepa
darytų „ruskio“, ten mokytis neleido. O tai, ko gero,
išėjo į naudą visiems Seredžiaus apylinkės vaikams.
Pranciškus pats, savo tėvų namuose, ėmė slaptai mo
kyti (daraktoriauti) apylinkės vaikus. Gaila tik, kad ne
daug jų (vos 12 ar kiek daugiau?) galėjo sutilpti. Taip
P.Virakas daraktoriavo dvi žiemas. Paskui atsikėlęs į Se
redžių kažkoks naujas rusas mokytojas įskundė jį
„uriadnikui“, ir todėl teko mokyklą uždaryti. Tačiau įsi
dėmėtina, kad P.Virakas, pamilęs žinių trokštančius vai
kus, po kelerių metų, kad ir trumpam, vėl sugrįžo prie
daraktorystės. Taigi pirmas rimtas ir svarbus P.Virako
darbas - tai mokytojavimas. Įdomu nurodyti ir tai, kad
tarp gabiausių P.Virako slaptos mokyklos mokinių bu
vo Motiškių kaimo kalvio sūnus, vėliau žinomas Lietu
vos kompozitorius, vargonininkas, chorų ir dainų šven
čių organizatorius, pedagogas, žodžiu, iškili asmenybė
Stasys Šimkus (1887-1943).3
Antrasis ne mažiau reikšmingas P.Virako veiklos
baras - palyginti ankstyvas susidomėjimas kraštoty
ra, o tiksliau - savo gimtojo Seredžiaus pasakojamo
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M.Petrauskas ir L.Natkevičius 1923 m. Amerikoje (kai P.Virakas
jau buvo sugrįžęs į Lietuvą; TMKM. —Inv. Nr. 1918).

sios tautosakos užrašymu. Vos baigęs liaudies mokyk
lą, kai tik turėdavo laiko, įdėmiai klausydavosi savo
tėvų, taip pat ir senųjų serediškių pasakojimų. O be
to, atsitiko ir tai, ko jis nė svajoti negalėjo. Klebonas
pakvietė jį (jam patikėjo ir net iš sakyklos paskelbė!)
surašyti visus Seredžiaus parapijos tikinčiuosius. To
dėl dar visai jaunas ir žingeidus bei atidus jaunuolis,
besilankydamas serediškių namuose, gerai susipaži
no su šio krašto gyventojų buitimi ir papročiais. Jo
imlus protas sąžiningai fiksavo, kas matyta ir girdėta.
Gal todėl ir gimė mintis ne tik užrašyti įdomius žmonių
pasakojimus, bet ir per „kontrabandininkus“ (knygne
šius?) visa tai nusiųsti M Jankui į Bitėnus, o šis, matyt,
siuntė dar toliau - į Ameriką. Todėl jau nuo 1883 metų
prasidėjo šis korespondavimas (bent tokią datą nurodo
pats P.Virakas). Faktas yra tas, kad dr, J.Basanavičius
rinko iš visos Lietuvos ir skelbė lietuviškas pasakas (ir
įvairius mitologinius pasakojimus bei nutikimus), t.y.
skelbė medžiagą lietuviškai mitologijai. Jau „lietuviš
kose pasakose“ (II d.), išleistoseShenandoah 1902 m.,

aiškus Virakas iš Seredžiaus.
Habil. dr. VI. Žukas, rašyda-

1969. - P. 127,128) yra pateikęs

P.Virako (F.Viriko) ranka užrašytą 1894 m. tekstą
„Bintai ir žines apie bites“. Tiesa, jo nurodytoje kny
goje užrašytas tekstas yra fragm entiškas ir suskirsty
tas j 5 trum pus paragrafus. Todėl straipsnio autorius
mano, kad greičiausiai tai buvo platesnio tautosaka
nio-etnografinio darbo fragm entas. Tai tik dar karta
įrodo, ks
akas dom ėjosi ne tik pasakomis bei
pasakojimais, bet ir žmonių papročiais. Ir kaip m aty
sime toliau — žmonių išminties perlais: mįslėmis, p a
tarlėmis ir priežodžiais.
Tačiau P.Virakas buvo ne vien tautosakos riekėjas
bei užrašyto jas, bet ir eiliuotoja* .~ imiezijos kūrėjas.
A.Dambrausko-Jaksto fonde (L1VLAB, P 179~ 132) yra
ir šiaip eiliuotu pasakojimu, visų pirma apie Lietuvos
garbingą istorinę praeitį, o greta to — šiek tiek meilės
eilių nurodė ne tik jų parašymo datą, bet ir jų sukuri-

jau tai rodo P.Viraką buvus jautrų, poetiškos sielos ir
M.Virakiene su dukra Viktorija (o gal su Bronyte?) prie P.Virako

*4 y

Taipjau atsitiko, kad vieną vasarą j am
teko globoti iš Kauno Šančių bažnytėlės
atvykusį pailsėti kleboną. Ir jau rudenį
buvo pakviestas į Kauną zakristiįonauti
minėtoje bažnytėlėje, Klebono sesuo, jau
senstelėjusi panelė, visą gyvenimą moky
tojavusi, ėmė jį mokyti skambinti forte
pijonu ir, kas be ko, tobulinti jo lenkų kal
bą. Tačiau geradariui klebonui mirus, su
naujuoju šeimininku P.Virakas nesutarė
ir dėl to, jau gerokai prasilavinęs, vėl su
grįžo į Seredžių.
Šis „mokslas“ Kaune, ko gero, jam la
bai pravertė (tiek čia, Lietuvoje, tiek
Amerikoje), nes vėliau P. Virakas tarytum
iš Dievo malonės buvo pramokęs ir vargoninkauti, Gal jį buvo kiek pamokęs jau
minėtas T Kumetis, o gal padėjo fortepi
jono pamokos. Gaila, kad P.Virakas ne
nurodė jo vargonininkavimo mokytojo
pavardės, bet ar viską galima prisiminti
ir užrašyti?
Grįžus iš Kauno į Seredžių, kaip tik
miestelio žydai (kuriems buvo uždraus
ta būti valsčiaus raštininkais ar kitokiais
tarnautojais) nusamdė jį valsčiaus val
dybos raštininku ir, kaip atsiminimuose
rašo P.Virakas, - „žydas Rabinovičius
išmokino raštinės darbo tvarkos ir „žy
diškų suktybių“... Taigi P.Virakas „kar
jeros“ laiptais lipo greitai. Tačiau, pam a
tęs, kad jo kaimynai geriau uždirba prie
popiermalkių plukdymo, metė raštininkavimą ir nuėjo dirbti prie... Nemuno.
Paskui jį pakvietė dirbti į Burbos Belve
derio dvarą vyresniuoju raštininku. A p
sivedė. Tada jau nebe vienas, o su žm o
na, kuri buvo energinga, darbšti ir su
mani moteriškė, vėl nuėjo prie popier
malkių. Vėliau neramus ir vingiuotas gy
venimo kelias nuvedė jį ir į Sankt Peter
burgą. Pradžioje dirbo prie Peterburgo-Varšuvos ge
ležinkelio ruožo paprastu darbininku, o kiek vėliau
įsitaisė prie mūrininkų ir pram oko šio nelengvo
amato. Tačiau traukė jį gimtasis Seredžius, traukė šio
krašto jaunimas. Vos grįžęs vėl pradėjo daraktoriauti, mokyti lietuviškai, bet jau Papartynų kaimo vai
kus. Atėjus vasarai, vėl dirbo prie Dubysos ir N em u
no. Vašavo ir krovė („štabeliavo“) popiermalkes. O
rudeni su paskutiniaisiais „troptais“ išvažiavo uždar
biauti į Prūsiją. Čia P.Virakas išmoko pavyzdingesnio
ūkio tvarkymo nei buvo pram okęs lenkų dvarponių
dvaruose.
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P. ir M. Virakai Seredžiuje apie 1950 metus
(iš M.Kupčiūnaitės-Bernotėnienės albumo).

P. Virakas su sūnumis Jonu ir Vytautu apie 1960 metus
(iš M. Kupčiūnaitės -Bernotėnienės albumo).

RVirako svajonė, kaip jis nurodė atsiminimuose
„M ano gyvenimas ir darbai Am erikoje“ (LNB, F
2 7 -2 , - L. 1), buvo: susitaupius šiek tiek pinigų, iš
sinuom oti ūkelį ir gyventi savarankiškai - be jokių
tarnybų. Todėl, matyt, ir gimė sumanymas išvykti į vi
sų išgirtą šalį — Am eriką. „Šipkartę“ („laivakortę“)
atsiuntė pusbrolis Mikas Virakas, kuris jau anksčiau
dirbo Pensilvanijos anglies kasyklose ir neblogai už
dirbo. Išvykti padėjo serediškis žydas-agentas Mejeris ir troptininkai. Atsisveikindamas žmonai paža
dėjo grįžti po dvejų trejų m etų, o išbuvo beveik de
šimt m etų (išvyko 1913, o grįžo 1922 m.?).
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Stasį Šimkų. Pirmasis, ..anot Vii
>, „mokytojavo savo konservatorijoje" (mu
zikos ar vargonininkų kursuose?) bei pa-1
dėdavo ruošti meno vakarėlius ir socia
listams, ir tautininkams, ir ... katalikams.
M.Petrausko suruoštuose lietuvių dainų
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33 ap.).
S.Šimk r u J- *žę , iež ' . >pū
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Lietuvos, turėjo didelį pasisekimą ir sten
gėsi būti taipgi nešališkas. Tačiau tai pa
daryti buvo nelengva. Jam teko dirbti ir
lenkų parapijoje. Jis turėjo ir gerą chorą,
ir gerą vardą. Leido žurnalą „Muzika“. Su
rinko daug aukų. Tačiau visą laiką labai
ilgėjosi Lietuvos ir, kai tik sutvarkė doku
mentus, 1920 m. grįžo į Lietuvą ir čia tęsė
jau labai seniai pradėtą (berods nuo 1905
ar 1906 m.) muziko veiklą.
Amerikos lietuviai (kai tik tai buvo ga
Jono Viralu) (ir kitų) suprojektuota Rainių Kančios koplyčia (iš leidinio
lima
padaryti) siuntė į gimtinę ne tik laiš
„Atgimusios Lietuvos nacionalinių premijų laureatai“. —V., 1995).
kus, pinigus, bet ir siuntinius su drabužiais
Plačiai ir įdomiai P.Virakas aprašo savo tolimąją ke ar kitomis gėrybėmis. Vieną tokį ilgai lauktą „baksą“ lionę (matyt jam padarė didžiulį įspūdį). Tačiau ma kelių dėžių siuntinį į Seredžių atsiuntė i P.Vhakas.
nome, kad bene vertingiausia ta jo atsiminimų dalis, Žmona, didžiai apsidžiaugusi, net su dukra Viktorija
kurioje jis pasakoja, kaip, užuot uždirbęs daugiau pi (o gal su Bronyte?) nusifotografavo prie tų dėžių... Ta
nigų, įsipainiojo į labai įdomų, bet, deja, nepelningą čiau šiame siuntinyje jos rado tik tai, kas pačiam P.Vižurnalistinį darbą, ir tikriausiai todėl jam beveik nete rakui buvo svarbu ir brangu: knygas, laikraščius,
ko dirbti įprastų sunkių darbų anglių kasyklose ar prie straipsnių iškarpas. Tai toks buvo P.Virako užgyventas
plentų tiesimo. Jo gabumus pastebėjo žymus Ameri „turtas“ Amerikoje.
kos lietuvių veikėjas kun. F.Kemešis ir pakvietė jį ben
Galiausiai (1922 m.) ir pats P.Virakas sugrįžo į pa
dradarbiauti katalikiškos pakraipos „Darbininko“ re siilgtą gimtinę, kurią savo atsiminimuose tapė gražiau
dakcijoje, taip pat paragino stoti į Lietuvių darbininkų siomis varsomis ir, atrodo, prisiekė iš čia niekur dau
sąjungą. Todėl įsikūrė Bostono priemiestyje (So Bos giau nekeliauti... Tačiau gyvenimas yra gyvenimas. Jis
tone), ir ilgam. Zakristijonavo ir rašė spaudai. Jis pra privertė P.Viraką dar keletą kartų nuvykti į Ameriką
ėjo išties įdomų žurnalisto kelią - nuo „Darbininko“ (vieną kartą su žmona ir vaikais). Pabuvęs kiek Sere
korespondento iki redaktoriaus. Teko susipažinti ir džiuje, jis pasuko į Kauno pusę. Mat, dar nepasibaigus
bendradarbiauti su daugeliu iš Lietuvos atvykusių žmo Pirmajam pasauliniam karui, Amerikoje buvo įkurta
nių (K.Račkausku, J.Žiliumi, M.Šalčiumi, K.Pakštu ir Lietuvių prekybos bendre ė, 920 } 10
a ' cykitais). Nepamirškime, jog tai buvo sunkūs Pirmojo bos akcinė bendrove įregistruota ir Lietuvoje (LCVA.
pasaulinio karo metai. Iš tų metų jis ypač ryškiai apra —F. 387. —Ap. 4a. —B. 2. —L. 2aP). P Viraką, kaip vie
še tokį epizodą. Buvo suorganizuota įvairių Amerikoje ną iš supusių tos bendrovės įsteigimo lopšį, pakvietė
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darbuotis ir Kaune. D ar 1920 m. Bostone buvo išleis
tas specialus tos bendrovės leidinys „Prekyba“, kuria
me tilpo ne tik tos bendrovės įkūrėjo Jono J.Romano,
bet ir kitų bendradarbių, tarp jų ir P.Virako, straips
niai bei nuotraukos. Maždaug pusę to leidinio infor
macijų parašė P.Virakas. Apskritai PVirakas, sėkmin
gai pradėjęs žurnalistinę veiklą Amerikoje, ją tęsė ir
Lietuvoje. 1934 m. pradėjo leisti dvisavaitinį lietuviš
kos (antihitlerinės!) minties laikraštį „Vakarų vėtra“
(ėjo iki 1936 m .?)5, o nuo 1938 m. iki 1940 m. —drauge
su kitais leido savaitraštį „Vėliava“. Aišku tik viena,
kad į tą laikraščių leidimą PVirakas sukišo visą turtą,
tačiau su spauda ir knyga nesiskyrė beveik visą savo
netrum pą gyvenimą.
Antrojo pasaulinio karo metais (ir dar ilgai po jo,
nepaisant vokiečių sudeginto namelio ir sunaikintų ja
me sukauptų kultūros turtų) P.Virakas gyveno Sere
džiuje ir net kelis metus ėjo Seredžiaus apylinkės bib
liotekos vedėjo pareigas. Žmonai mirus (1956 m.), jis
vėl išsikėlė į Kauną pas sūnų Joną, kuris dar 1942 m.
buvo suprojektavęs Rainių (ir visos Lietuvos) kanki
nių atminimui skirtą pam inklą-koplyčią. Už šią „bai
sią nuodėm ę“ sovietų valdžia ištrėmė jį į Vorkutą (pa
našaus likimo susilaukė ir jauniausias Virakų sūnus Vy
tautas). J.Virako projektas buvo įgyvendintas tik po jo
mirties (1988 m.), Lietuvai atgavus nepriklausomybę.
Todėl jis (ir kiti žymūs Lietuvos meno žmonės) 1994
m. buvo apdovanotas Lietuvos nacionaline premija.
1958 m., kai suėjo lygiai 75-eri nuo pirmųjų pasakų
ir kitų tautosakos dalykų rinkimo, P.Virakas pradėjęs
rašyti savo atsiminimus. Tačiau ar nebus teisingesnė ta
versija (kurią jis nurodo kitoje vietoje, LLTIB, F
1 1-272), kad rašyti prisiminimus paragino žinom a
kraštotyrininkė M.Čilvinaitė (ji buvo bibliotekininkė
ir tikrai galėjo jį pažinti kaip savo kolegą).
PVirakas paliko išties daug prisiminimų ir tautosa
kos rinkinių (tiesa, dalis jų kartojasi). M inėtoje Sere
džiaus apybraižoje mokytoja M.Baršauskienė suregist
ravo net 29 jo darbus (manome, kad jų gali būti ir dau
giau). Dauguma jų yra Lietuvos nacionalinės M.M až
vydo bibliotekos rankraščių skyriuje, o kiti saugomi Lie
tuvių literatūros ir tautosakos, Istorijos institutuose bei
kitose mokslo įstaigose ir bibliotekose.
PVirakas ne tik įdomiai (vietomis net detaliai) ap
rašė savo gyvenimą ir nuveiktus darbus Lietuvoje ir
Amerikoje, bet, kaip minėjome, jį domino viskas - Se
redžiaus žmonių buitis, amatai ir verslai, papročiai, jų
vardai ir pavardės. Apskritai jo atsiminimuose apstu
etnografinės, tautosakinės ir kalbinės bei paprotinės
medžiagos. Mūsų supratimu, bene vertingiausi aplan
kai su surinktomis ir suklasifikuotomis serediškių (ir
ne tik jų) patarlėmis ir priežodžiais. Iš viso smulkio
sios tautosakos (kaip pats Virakas sakė - smulkme
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nų) surinkta apie 2500 (žinoma, tikrai juos įvertinti te
gali specialistai). Tuose rinkiniuose rado vietos ir „ne
švarūs“ priežodžiai bei mįslės. Kaip sakoma, P.Virakas iš dainos žodžių neišmesdavo...
Taigi drąsiai galima teigti, jog P.Virakas buvo ne
tik daraktorius, švietėjas, tautosakos ir kalbos daly
kų rinkėjas, bet ir gabus bei uolus spaudos darbi
ninkas, didelis knygos m ylėtojas, tikras Seredžiaus
krašto šviesuolis.
Baigiant šį pasakojimą, būtina pridurti, kad M. ir
P.Virakai užaugino didelį ir gražų būrį vaikų - Bronislavą, Viktoriją, Joną, Pranutę, Onutę, Marytę ir Vy
tuką (Vytautą) (Aleksandras ir Benedikta mirė vos kelerių metų). Iš to didelio pulko dabar tik viena Virakų
duktė Viktorija, jau sulaukusi garbingo tėvo amžiaus
(96 metų), gyvena Vilniuje, o ją rūpestingai globoja Vi
rakų anūkė Milda Kupčiūnaitė —Bernotėnienė. Ji ir kita
anūkė Audronė Rapolevičiūtė pasekė senelio pėdomis
ir daug daug m etų paskyrė šviesos bei apšvietos sim
boliui — knygai.
Nuoširdžiai dėkoju visoms ir visiems, kurie suteikė
papildomų žinių apie P.Virako gyvenimą ir jo darbus.

PAAIŠKINIMAI:
1. P.Virakas visą gyvenimą pasirašinėjo Franciškus Virakas,
F.Virikas, F.Virok’s ir santrumpa F.V., nes gimimo metri
kuose nurodyta, jog jis buvo pakrikštytas Franciškumi (LVIA,
F 1406, - Ap. 1, - B. 3, - L. 74 ap).
2. Paminklinėje steloje klaidingai nurodyti mirimo metai (1967).
3. Plačiau apie jį žr.: Stasys Šim kus (Straipsniai, dokumentai,
laiškai, amžininkų atsiminimai. Sudarė ir platų įvadą parašė
D.Palionytė). - V., 1967; tos pačios sudarytojos parengtą
knygą-albumą: Stasys Šimkus. - V., 1988.
4. Po skelbiamais tautosakos tekstais visur pasirašyta „F.Viri
kas“. 1883 m. surinko apie 10 pasakų. 1904 m. atspausdinta 8.
5. Kitomis žiniomis, tai buvęs vienkartinis leidinys.

L earned person o f Seredžius
Antanas STRAVINSKAS
The life and activity of the well-known cultural
w orker Pranciškus Virakas from Seredžius is told
of by the author. Virakas was born in 1871. D uring
the period of Russian occupation the Lithuanian
press was banned. C hildren w ere taught the L ithua
nian language by Virakas at secret schools. Virakas
was an enlightener. H e was fond of reading books
him self and also induced others to read books. H e
gathered folklore and language m aterial. H e con
tributed in the press too. V irakas died in 1966 in
Seredžius.

Vaikų tautinis kostiumas šiandien
Elena MATULIONIENĖ

Kostiumas, turintis lietuvių liaudžiai būdingų bruo
žų ir tinkantis vilkėti viešumoje, gali būti trejopas: lo
kalinis (autentiškas), tautinis ir liaudiško stiliaus.
Etnografinių ansamblių dalyviai galėtų vilkėti loka
liniais kostiumais, kurie buvo būdingi jų gyvenamajai
vietovei tam tikru laikotarpiu (pvz., po Pirmojo pasau
linio karo). Tokį kostiumą galima būtų atkurti pagal
išsaugotus tėvų, senolių drabužius, šeimynines nuotrau
kas ir literatūrą, konsultuojantis su etnografais. E tno
grafiniai ansambliai puoselėja savo krašto folklorą. Au
tentiškas atitinkamo laikotarpio kostiumas padėtų gi
liau pažinti to laikotarpio aplinką.
Reprezentaciniai ansambliai dažniausiai rengiami
tautiniais kostiumais. Tautiniu vadinamas kanonizuo
tas kostiumas. Tai puošnus šventinis rūbas. Jis turėtų
būti pagarbiai dėvimas. Visiems privaloma laikytis jo
dėvėjimo ir gamybos normų. Tautinis kostiumas - na
cionalinės kultūros simbolis. Jo pagrindu buvo paimti
XIX amžiaus Lietuvos valstiečių išeiginiai drabužiai.
Lietuva suskirstyta į penkis etnografinius regionus.
Kiekvienas regionas turi įteisintą jam būdingą tautinį
kostiumą. Vieni jų artimesni autentiškiems (folklori
nių ansamblių), kiti labiau stilizuoti, pritaikyti scenai
(šokių kolektyvų).
Liaudiško stiliaus kostiumas - laisva kūryba, tauti
nės saviraiškos būdas. Projektuojant ir gaminant tokius
drabužius, galima derinti įvairias medžiagas. Kad tai
būtų lietuviškas liaudiškas drabužis, galima pasirinkti
būdingus spalvinius derinius, raštų elementus ar tradi
cinį sukirpimą, kūrybiškai pritaikyti atskiras kostiumo
detales, panaudoti lietuvių liaudies rankdarbiams bū
dingas technikas. Norint ansamblį aprengti liaudiško
stiliaus drabužiais, reikėtų pabandyti susikurti vienin
gą stilių, kad individualūs kiekvieno dalyvio drabužiai
papildydami sudarytų gražų vaizdą.
Plačiau aptarkime problemas, kylančias projektuo
jant ir gaminant vaikiškus tautinius drabužius.
Manyčiau, kad vaiko tautiniam drabužiui reikėtų
skirti daugiau dėmesio. Vaikas, matydamas suaugusiuo
sius dėvint tautinius drabužius, nori ir pats turėti kokią
„egzotišką“ detalę (juostelę, delmoną). Tai gera gali
mybė pratinti vaiką prie tautinio drabužio, kad jį pa

miltų ir gerbtų. Vaikui būdinga pirminis estetinis suvo
kimas. Jis nuo mažens turėtų matyti teisingus kostiu
mų detalių, spalvų, proporcijų derinius. Vaikiškas kos
tiumas turi būti tvarkingas, žaismingas, lengvas ir smar
gus, kad juo vilkintis vaikutis (jaunuolis) atrodytų gra
žiau negu aplikacijomis išsipuošęs multfilmų herojus,
o ne atvirkščiai. D abar mūsų vaikai, ypač miestiečiai,
neturi tiesioginio sąlyčio su liaudies kultūra. Dažniau
siai jie mato polinkį „amerikonizuotis“, polinkį į bendraeuropietiškas kultūros apraiškas. Tinkamas tautinis
drabužis ugdytųjų grožio supratimą.
Kodėl vaikas nori vilkėti tautinį drabužį?
Apklausus Klaipėdos vaikų folkloro ansamblių „Vorusnėlė“, „Smiltelė“, „Kuršiukai“ vadovus ir dalyvius,
gauti tokie atsakymai.
1. Tai išskirtinis drabužis, kuris keičia vaiko išvaiz
dą, a tk re ip ia a p lin k in ių d ė m e s į. Vaikui patinka būti dė
mesio centre, jam smagu, kai jį pastebi, kalbina, giria.
2. Vaikui p a tin k a b ū ti „ a r tis tu “. Jis nori gerai atro
dyti. Į sceną eina kaip su kauke. Jau pats rengimasis
yra šventės, koncerto dalis. Vaikai vienas kitam pade
da, pataria, vyresni globoja mažesnius, jaučia už juos
atsakomybę.
3. Vaiką su ž a v i su a u g u sio jo , d ė v in č io ta u tin į d ra b u žį,
p a v y z d y s . Vaikas bando kopijuoti vyresniųjų (vadovo,
tėvų, ansambliečių) eiseną, laikyseną.
4. Po sėkmingų koncertų ir pagyrimų a tsira n d a iš d i
d u m a s d ė v ė ti ta u tin į d ra b u žį. Kiekviena paauglė nori būti
individuali, turėti ne tik savo išskirtinius drabužius, bet
ir šukuoseną.
5. „ Į s im y li“ s a v o ta u tin į k o s tiu m ą . Nenori pripažinti,
kad jį išaugo, atiduoti kitam ansambliečiui.
Koks jaunuolių požiūris į tautinį drabužį?
Klaipėdos folklorinio ansamblio „Gervelė“ 15-17
metų jaunuoliams buvo suprojektuoti ir pasiūti nauji
tautiniai kostiumai, daugmaž atspindintys skirtingiems
Lietuvos etnografiniams regionams būdingus bruožus.
Gam inant buvo leidžiama pačiam ansambliečiui išsi
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rinkti norimą sukomplektuotų medžiagų derinį. Lieme
nių sukirpimas buvo individualiai derinamas prie figū
ros pasitariant su pačiu ansambliečiu. Norėdami suži
noti, kaip jie vertina savo ir draugų tautinius drabu
žius, kokia tėvų bei aplinkinių nuomonė, ar tautinis dra
bužis daro jiems poveikį, pateikėme anketas su atitin
kamais klausimais. Merginoms, kaip ir tikėtasi, tauti
niai drabužiai patinka, juos vilkėdamos puikiai jaučia
si, labiau pasitiki savimi, drąsiai eina į sceną nebijoda
mos kritikos. Tiek merginų, tiek vaikinų tėvai sako, kad
jų vaikams tautiniai drabužiai tinka, juos puošia. Tei
kia vilčių ir vaikinų atsakymai: 15-17 metų vaikinai sa
ko, kad tarp žmonių, vilkinčių tautiniais drabužiais, jie
su savaisiais jaučiasi neblogai (nors tarp bendraamžių
- „baisiai“) arba - kad šiaip kostiumas nelabai patinka,
bet kaip tautinis - neblogai, į klausimą, koks draugų
požiūris, atsako, kad juokiasi, bet ne visi. Manyčiau,
kad palaipsniui ir tarp vaikinų tautiniai drabužiai įgis
deramą pagarbą. Ansamblio vadovė pastebėjo, kad ir
vaikinai saugo naujuosius drabužius, stengiasi, kad jie
ilgiau būtų tvarkingi ir dailūs.
Tautinis drabužis daro didelį poveikį ne tik jį dėvin
čiam, bet ir aplinkiniams. Todėl jis turėtų būti tinka
mas, autentiškas (nors ir sąlyginai), kad jo poveikis bū
tų teigiamas.
Praktikoje susiduriame su didele problema - savi
veiklinių folklorinių ansamblių drabužiai dažnai ne
tinkami nei estetiniu, nei istoriniu požiūriu. Tai ypač
ryšku panagrinėjus vaikų kolektyvų drabužius.
Vaiko tautiniai drabužiai dabar turi visai kitą pa
skirtį negu XIX a., kai jie buvo įprastinis šventinis rū
bas. Vaiko grožio supratim ą ugdė visa aplinka, suaugu
siųjų dėvėsena, todėl jo drabužėliams nereikėjo dide
lio išskirtinio dėmesio. Manau, kad specialiai vaikams
neprojektuodavo ir atskirai neausdavo, o ant turimo
metimo gal kiek linksmesnėmis spalvomis atausdavo
medžiagos sijonėliams, kelnytėms. Ausdamos marški
nėliams drobę ar prijuostes, iškaišydavo ar išrinkdavo
smulkesnius raštelius. Dažniausiai vaikui siūdavo iš to,
kas likdavo nuo suaugusiųjų.
Projektuojant tautinius drabužius vaikams, reikėtų
iš detalių gausumo išsirinkti tai, kas, atspindėdamas re
gioninius skirtumus, pabrėžtų vaikišką gyvumą. V aikiš
k i d r a b u ž ia i tu rėtų b ū ti lin k sm i, ryšk esn ių sp a lv in ių d e r i
nių, p a p u o š ti ža is m in g o m is d e ta lė m is, p r ita ik y ti v a ik o a m 
ž iu i ir in d iv id u a ly b e i . Vaikui

pačiam turėtų būti gražu.
Grynai vaikiškų kostiumų muziejų fonduose beveik
nėra. Keletą randam e tik ikonografinėje medžiagoje
(nuotraukose), ir tai ne iš visų regionų. Kuriant, gami
nant tautinius drabužius vaikams, senoji kultūra atsi
naujina ir įsipina į mūsų dabarties gyvenimą. Manyčiau,
kad galėtų būti priimtinas ir vaikiškas kanonizuoto tau
tinio kostiumo variantas. Tokius kostiumus galėtų dė
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vėti vaikų folkloriniai ansambliai, reprezentuojantys na
cionalinę kultūrą. Nors ir vaikiški, šie kostiumai turėtų
išlaikyti tradicinį siluetą ir proporcijas, spalvų derinius
ir raštų charakterį.
Patarimai gaminantiems vaikiškus tautinius
drabužius:
1. Reikėtų vengti niūrių, palšų spalvų. Liemenę ir
sijoną patartina siūti iš skirtingo audimo medžiagos, de
rinti artimas arba kontrastingas spalvas, būdingas pa
sirinktam regionui.
2. Per didelės liemenės nepuošia vaiko. Mergaitės
figūra skiriasi nuo suaugusios moters, ir moteriški fa
sonai neatrodo gražiai ant vaikiškos figūrėlės. Toks vai
kas atrodo kaip su mamos drabužiais. Manau, kad vai
kams taip įmantriai ir nesiūdavo. Vaikas greitai auga.
Vaikišką drabužį reikia nuolat atnaujinti, pritaikyti au
gančiai figūrėlei. Tinka praplatinamas užsegimas, vars
tymas, platesnės šoninės siūlės.
3. Susijuosimui tinka 2-4 cm pločio juostelės. Jas
galima nusipinti, nusivyti, išsiausti. Nereikėtų vaiko vy
nioti plačia suvenyrine juosta.
4. Prijuostės, atsižvelgiant į pasirinktą regioną, tu
rėtų būti artimos tradicinėms.
4.1. 10-15 cm trumpesnės už sijonuką, kad žiūrint iš
priekio gražiai derėtų sijono ir prijuostės raštai. Negražiai
atrodo ir labai trum pa prijuostė (primena virtuvinę).
4.2. Raštų dydžiai bei vieta ir vaikiškame kostiume
turi atitikti regionui būdingas proporcijas (žiūrėti lite
ratūrą). Negražiai atrodo mergytė, kurios prijuostėje
telpa tik du ar trys stambaus rašto elementai. Raštai
turėtų būti proporcingai mažinami (vaiko drabužis tai ne suaugusiojo).
4.3. Lengviausia pasigaminti prijuostę iš balto lini
nio ar medvilninio audinio. Jį galima siuvinėti, pelta
kiuoti, užsiūti spalvotas juosteles. Priklausomai nuo pa
sirinkto regiono, rašteliai (juostelės) išdėstomi verti
kaliai arba horizontaliai. Prijuostės apačią galima puošti
kuteliais, mezginėliais ir pan.
4.4. Galim a pritaikyti įvairius dryžuotus (žem ai
tėms), languotus (dzūkėms) audinius.
4.5. Ties juosm eniu prijuostė patraukiam a arba suklostoma.
5. Sijonai turėtų būti platūs ir ilgi (iki pusblauzdžių
ir ilgesni). 7 metų (ir mažesnei) mergytei sijoną reikė
tų siūti iš dviejų palų, o jau 12 metų - iš 3 palų medžia
gos. Daugiausia suraukiama nugaroje (du trečdaliai vi
so pločio). Susegama priekyje. Mažesnėms mergytėms
tinka juosmenėlis su gumyte. Patogus dėvėti būtų sijo
nas, prisiūtas prie liemenės (susegama priekyje). Ir si
jonams nepriimtina labai stambių raštų audiniai. Raštas
(langelis) neturėtų būti didesnis kaip 10 cm.

Dažnai atsisakoma apatinio sijono, o jis turi daug
privalumų: išpučia viršutinį sijoną, šokant pridengia
kojytes, kontrastuoja su spalvingu viršutiniu sijonu.
Apatinį sijoną galima pasiūti panaudojant išbalintas se
nas medžiagas (vyriškus marškinius ir t.t..), jo apačią
papuošti nėriniais.
6. Šukuosena, kaip ir galvos danga, yra privaloma
kostiumo dalis. Lietuvaitėms būdinga per vidurį perskleisti ir į dvi kasas supinti plaukai. Gražiai atrodo apie
plaukus apvynioti aksominiai kaspinai, įpintos natūra
lių spalvų vilnonių siūlų sruogos (žalios kasos), kurios
pastorina kasas. Klaipėdos krašte įpinami ir spalvoti
vilnoniai siūlai, pinamos plačios kasos iš daugybės sruo
gų (kaip pintinės juostos), jos įvairiai raizgomos apie
galvą, ant smilkinių. Ką daryti mergytėms trumpais
plaukučiais? Puoštis karūnėle, juostele, range ar galio
nu - priklausomai nuo pasirinkto regiono, nusipinti gė
lių ar žalumynų vainikėlį. Berniukams vasarą tinka šiau
dinė skrybėlė, vėsesniu oru dėvėtinos įvairios veltinės
kepurės ir skrybėlės.
7. Skirtingų etnografinių regionų ir skirtingų laiko
tarpių detalės dažnai sudedamos į vieną kostiumą. Pa
tartina gamintis savo regiono drabužius (pavyzdžius ra
site nurodytoje literatūroje (10).
8. Aksesuarai, grimas. Ne tik vaikams, bet ir m ote
rims, vilkinčioms tautinius drabužius, nepatartinas ryš
kus vakarinis makiažas. Dažytis reikėtų labai saikingai,
individualiai prisiderinant natūralius atspalvius. Galima
puoštis gintariniais (visoje Lietuvoje), sidabriniais (Aukš
taitijoje), mėlyno ir rudo stiklo (Klaipėdos krašte) bei
raudono koralo (Dzūkijoje, Suvalkijoje) karoliais.
9. Visą kostiumą gali sugadinti netinkamas apavas.
Tinka žemakulniai arba suvarstomi aukštesniu kulniu
ku odiniai bateliai, naginės, klumpės, kojenos. Būtinos
kojinės. Jei jos medvilninės, labai gražu, kai baltos, o
Klaipėdos krašte - ir raudonos bei mėlynos. Avint na
gines, klumpes, kojenas mūvimos raštuotos ar ruožuotos vilnonės kojinės.
Netinkamų tautinių drabužių gamybos ir
dėvėjimo priežastys 12
1. Vadovams ir dalyviams trūksta žin ią apie tradici
nius Lietuvos regionų tautinius drabužius. Jei turima
lėšų, reikia labai atsakingai projektuoti ir gaminti tau
tinius reprezentacinius drabužius, kad jie galėtų būti
pavyzdžiu kitiems. Netinkamai pasiūtas tautinis drabu
žis klaidina ne tik jį dėvintį, bet ir aplinkinius. Vaikas
nemokomas gerbti tautinį drabužį.
2. S to k o ja m a lė š ų . Neturint galimybės užsisakyti vi
są kostiumą, galima pritaikyti turimus šokių ansamblių
ar chorų rūbus. Sijonus dažniausiai galima palikti tuos
pačius arba persiūti (iš klostytų padaryti trauktus). Net

ir prie vienodų sijonų gerai priderinus viršutines deta
les, galima pasigaminti keletą skirtingų kostiumų.
3. Trūksta dailininkų, etnografų k o n s u lta c iją , kaip
panaudoti turimas senų drabužių detales ir, prie jų pri
derinus naujas, pasigaminti priimtiną tautinį kostiumą.
4. N e a tsa k in g a s p o žiū ris į tautinį kostiumą ir jo dė
vėjimo tradicijas.
Problemos sprendimo būdai galėtų būti tokie.
1. R u o š ti ta u tin io k o s tiu m o sp ecia listu s. Klaipėdos
universitete ruošiami lituanistai etnologai gauna tauti
nio kostiumo gamybos pagrindus tautodailės paskaito
se, supažindinami su regionine tautinių rūbų specifika,
būdingiausiomis detalėmis, įvairių socialinių sluoksnių
dėvėjimo ypatumais per amžius, atskirų kostiumo da
lių tarpusavio derinimo principu, galvos danga. E tno
grafijos praktinių užsiėmimų metu sprendžiamos tau
tinio kostiumo gamyboje iškylančios problemos: fabrh
kinių medžiagų pritaikymo galimybės; tradicinio faso
no pritaikymas individualiai figūrai; kostiumo univer
salumo ir autentiškumo santykis; individuali galvos dan
ga; tautinio kostiumo detalių pasigaminimo asmeninės
galimybės (delmonų pavyzdžiai, audimas, pynimas, siu
vinėjimas, nėrimas); priimtinos naujovės. Busimieji mo
kytojai, turėdam i savo būrelį, galės profesionaliai kon
sultuoti tautinių drabužių gamybos klausimais, kai ką
ir patys pasigaminti.
2. Mokyklose supažindinti vaikus su tautinių dra
bužių regioniniais bruožais, grožio samprata, detalių
gamybos būdais dailės ir darbelių pamokose (tokia yra
ir darbų mokytojų bei studentų etnologų nuomonė).
3. Etnokultūros centruose reikia rengti e tn o m o k y k lėles visuomenei, ansamblių vadovams ir dalyviams tau
tinio kostiumo klausimais (Klaipėdos pavyzdys), kad
nebūtų vargstama gaminant netinkamas detales. Pro1
paguoti savo regiono tautinius drabužius.
4. TV laidos. T. Jurkuvienės parengto ciklo ir kitų
įrašų propagavimas, naudojimas mokyklose, klubuose,
būreliuose ir pan.
5. Literatūra. Reikėtų daugiau populiarių straips
nių apie tautinį kostiumą (ypač regioninėje spaudoje),
kad būtų lengviau atkurti autentišką tautinį drabužį.
Komentuoti seniau išleistą literatūrą, kad gaminant ne
būtų kartojamos senos klaidos.
6. Teminės tautinio kostiumo parodos (ne tik m u
ziejiniai pavyzdžiai).
7. Konferencijos, seminarai, parama, pasidalijimas
patirtimi. Glaudesnis specialistų bendradarbiavimas.
Reikėtų fiksuoti, išsaugoti ir skleisti tautinio kostiumo
atkūrimo ir gamybos praktinę patirtį. Gyvenantiems re
gionuose sunkiai prieinamos tiesioginės konsultacijos su
sostinėje dirbančiais specialistais. Padėtų nuotraukos, videomedžiaga. Ypač prasmingi būtų susitikimai su būre
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Mergaitės tautinį kostiumą sudaro šios dalys:
lių vadovais ir darbų mokytojais (neprofesionalais tau
todailės srityje), „Ramuvos“ ir kitos mokyklos.
1) marškinėliai,
8. Turimas senų kostiumų detales pritaikyti naujam
2) sijonai (apatinis ir viršutinis),
komplektui ( konsultuojantis su specialistais entuzias
3) prijuostė,
tais). Esant sunkiai finansinei padėčiai, iš senų drabu
4) liemenė,
žių, sumaniai derinant ir pritaikant, galima pasigamin
5) juosta (Klaipėdos krašte ir delmonas),
ti priimtinas naujas detales.
6) galvos danga (šukuosena, karūna, galionas,
9. Gaminti vaikams pritaikytus estetiškus lininius ar
aksomo juostelė, rangė),
kitokius liaudiško stiliaus drabužius, nepretenduojan
7) apavas (kojinės, bateliai, klumpės, naginės,
čius j kanonizuotą tautinį kostiumą. Gražu, kai viso an
kojenos),
samblio drabužėliai vieningo stiliaus. Tam reikalingas
8) aksesuarai (karoliai).
originalus dailininko projektas arba bent konsultacija.
10. Stokojant lėšų galima palaipsniui rengti vaikų
Berniuko tautinį kostiumą sudaro šios dalys:
kolektyvą. Pirmiausia vadovai turėtų pasirinkti, ar vai
1) marškinėliai (gali būti dėvimi ant kelnyčių),
kai vilkės vieno, ar įvairių Lietuvos regionų tautinius dra
2) kelnės,
bužius. Siūlyčiau tokį kostiumą siuvimo eiliškumą. Pir
3) liemenė (švarkelis, sermėga),
ma - visiems reikalingi balti (medvilniniai arba lininiai)
4) juosta (rišama ant marškinių ar po liemene),
papuošti marškinėliai, balti mezginiais puošti apatiniai
5) kaklaskarė (rišama ant marškinių po liemene),
sijonėliai mergaitėms, languotos, dryžuotos ar vienspal
6) apavas (kojinės, bateliai, naginės, klumpės, kur
vės kelnytės berniukams, įvairios pasirinktam regionui
pės, auliniai batai),
būdingos neplačios juostelės, baltos ir raštuotos kojinės,
7) galvos danga (veltinė skrybėlė arba kepurė, puošta
tinkamas apavas. Marškinėlių papuošimui galima panau
juostele, paukščių plunksnomis, gėlėmis; vasarą - šiau
doti įvairias apdailos juosteles, vingelius, mezginėlius.
dinė skrybėlė, nupinta iš nendrių, smilgų ir pan.).
Medžiagą galima ir išsiuvinėti arba mereškuoti. Puošia
ma apykaklaitė (stovelis), rankogaliai ar rankovės. A n
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- P ura, 1986.
11. Glemžaitė M. Lietuvių tautiniai drabužiai. - V, 1955.
mokyklų kolektyvai visada turėjo finansinių problemų),
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13. Sodžiaus menas 7-8 / Sudarė A. Tamošaitis. - K., 1939.
jektuojant drabužius Klaipėdos vaikų folkloro ansamb
liams, buvo siekta priartėti prie kanonizuoto suaugusiųjų
Children’s national costume today
kostiumo, nes ir vaikų ansambliai atstovauja tautos kul
Elena MATULIONIENĖ
tūrai. Kadangi vaikiški drabužiai yra labai mažai tyrinėti,
The national or folk costume is the symbol of na
buvo pasirinktas minėtasis variantas. Reikėtų patyrinė
tional culture. The design for the national costume made
ti, koks buvo lokalinis (autentiškas) vaikiškas kostiumas,
by professionals and set for children's folklore compa
ir bandyti jį atkurti etnografiniuose ansambliuose.
nies ought to be not only different from region to region
Manyčiau, kad šiuo metu labai svarbu estetinis viso
and attractive to children but they also ought to be in
kolektyvo vaizdas, neprieštaraująs istorinei tiesai.
agreement with historical truth.
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KELMINYKŲ CHORAS
„Parsiveda brolis Andrius iš Sasnavos tokį jauną vyruką. Aš jiems daviau
pietus.
- Jei nori, - sako tas vyrukas, - gali mokytis dainuoti. Kelmynėj žmonės,
norintys dainuoti, jau darę repeticijas. Žinoma, tiem, kurie iš jus pradės dai
nuoti, toli bus pas mus vaikščioti j Kelmynę.
Kelmynė - tai keli kaimeliai palei girią, priklausančią Varnabūdės girinin
kijai. Tas vyrukas irgi iš Kelmynės, pavarde Kostas Savickas.
Sutarėm, kad Sasnavos bažnytkiemis bus visiem pusiaukelė. Po trejetą
verstų mum ir tiek pat kelminykam. Sasnavoj sutarėm rinktis pas Anskaitį. Jo
buvo didelis butas, buvusi karčema. Susidarė iš mūs pusės apie dvylika žmo
nių ir iš Kelmynės apie dvidešimt, gal ir daugiau.
Pradėjom mokytis. Mūsų mokytojas pradėjo mus lavint tik su smuiką pri
tardamas. Kitokių muzikos instrumentų, pavyzdžiui, fortepijono, nebuvo.
Pramokom kelias daineles, ir buvo jau visiem smagiau.
Atsirado ir keletas gabesnių žmonių, tuos visi pasekdavome Buvo tokios
trys seserys Raibikiūtės. Jas mokyti nereikėdavo, pačios išmokdavo, o nuo
jų kiti pramokdavo. Aš klausiu Savicko, gal jos natas skaito? Savickas sako,

/ t .

Kostas Savickas, įkūręs Kelminykų
chorą ir jam vadovavęs. 1918 m.
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kad jis nesupranta, kaip jos ten susigaudo. Jos su ar
monika pramokstą...
Kostas žiūrėdavo, kad kiekvienas gerai mokėtų savo
partiją. Aš vėliau dainavau Kaune pas gerą chorvedį
Dambrauską, tai jis taip labai nežiūrėdavo kiekvieno cho
risto - bile visas balsas partiją gerai atlieka.
Jau mes pradėjom gerai dainuoti. Susidarė apie pen
kiasdešimt žmonių. Sudarėm ir dramos ratelį, kuriam pa
dėjo senas mokytojas Šlekys. Pradėjom rengti vakarėlius.
Jiem reikėdavo Marijampolėj iš vokiečių gauti leidimą.
Vasarą vakarėlius rengdavom kluone.
Surengėm vakarėlį pas Jankauską. Žmonių lūžo pilnas
kluonas ir kiemas, nes kaime tokių dalykų buvo pasiilgę.
Choras ypatingai gerai sudainavo. Kokių penkiolika
dainų, daugiausia Šimkaus. Iš Marijampolės buvo at
važiavusi ir vokiečių valdžia. Dainos vokiečiams labai
patiko, ypač viena, kurią dainavom pabaigai. Ten visas
choras dainuoja mormorando, dvi merginos solo. Vo
kiečiams taip patiko, kad po dainavimo prašė parodyt
tas merginas, kurios dainavo solo. Matyt vokietys buvo
mėgėjas tokių dalykų. Niekaip neprisimenu tos daine
lės, kurią dainavom solo aš su Mariute Raibikiūte.
Vėliau surengėm ir daugiau vakarėlių. Mūsų choras
labai pagarsėjo. Suvažiuodavo žmonių iš toli. O mes ru
denį vis rinkdavomės ant repeticijų per purvyną į Sasna
vą dainuot ir j dramos ratelį. Patyrusių šiame dalyke ne
turėjom, dirbom kaip išmanėm. Apie dainavimą geriau
nusimanė Kostas Savickas. Jis vėliau net į Kauną išva
Kelminykų choras, susitveręs kaizerinės okupacijos
žiavęs ilgai vedė chorą. Kartais su žiežirbininkais sureng
metu, laikėsi bent dešimtmetį. Yra nuotrauka (su choro
davo vakarėlius. Žinoma, pasirodymas Kaune įspūdžio
vadovu Elisaičiu) iš 1926 metų su įrašu „Sasnavos apy
mažai kam sudarydavo.
linkės jaunimo choras“. Ten visi mamos minimi choris
Kelminykų chorą Kostui išvažiavus kurį laiką vedė toks
tai. Iš jų norėtųsi paminėti Onutę Vogoniūtę (su balta pa
Elisaitis, ar Jelesaitis.
laidinuke) ir šalia jos stovintį vyrą paprastu švarku, be
Mūsų šeima labai linksmai gyveno Purviniškėje. Bro
kaklaryšio - tai Volungių bernas Kovelis. Kiek vėliau juo
lis Andrius išaugo, jau vyrukas, Jievutė irgi mergina. Trys
du susituokę išvyko į Kauną. Kažkokiu būdu Kovelis pa
jauni, kiekvieną vakarą ateina jaunimo. Dainuojam, nes
teko į Operos chorą. Dažnokai girdėdavom jo švelnų te
veikė mūsų choras, tai buvo proga Iavyti s dainavime.
Turėjom gerų draugų. Gyveno kaimynai - seserys
norą per radiją. Šnekėdavo, jei ne jo mažas ūgis, būtų
Konstancija ir Antosė ir jų brolis Petras, Kudirkai. Daly tapęs Operos solistu.
vavom visi chore ir eidavom į repeticijas dusyk per sa
Mamos šioje nuotraukoje jau nėra, nes 1924 metais
vaitę į Sasnavą. Kai būdavo repeticija mūsų krašte, tai
mes išsikėlėme į Kauną. Mano archyve yra išlikusi iki
rinkdavosi pas mus kelminykai. Mokydavo dainų ir vie
blizgėjimo nučiupinėta Juozo Neimonto gaidų knygelė
nas moteris trimis lygiais balsais: sopranas, altas ir tre
„Kanklės“ . Atsimenu iš ten liūdną dainą „Mirė tėvelis, mo
čias balsas. Mes, dvi seserys, ir Kudirkiūtės dvi, tai galė tinėlė, aš viena likau našlaitėlė...“ , kurią dainuodama, ma
jome gražiai padainuoti ant balsų.
ma mane visados pravirkdydavo.
Vasaros vakarais eidavom į Šešupę maudytis. Šešupė
Tėtė jokio muzikinio išsilavinimo neturėjo, nebuvo ėjęs
nuo mūs buvo apie tris verstus, tai eidavom dainuoda
net pradžios mokyklon. Gyveno 2,5 ha ūkelyje, tačiau
mos. Kaime išgirdę taip gražiai ant balsų dainuojant, ei
mūsų stubelėje pagiry stovėjo klavikordas!
davo klausytis. Dainuodavom ir Šešupėj maudydamosi...“
Kažin ar Kelminykų choras nebuvo anuo metu vie
nintelis Lietuvoje pasaulietiškas kaimo choras?

***

Tai ištrauka iš mano mamos Agotos BartnykiūtėsSavickienės atsiminimų, 1997 m. Bohlan leidyklos Vie
noje išleistų vokiškai atskira 309 puslapių knyga, pava
dinta Kaimas tarp didelių girių. Atsiminimai iš senosios
Lietuvos. Knygą parengė, atsiminimus į vokiečių kalbą
išvertė profesorius Manfredas Kleinas, rankraštį suradęs
Istorijos institute Vilniuje.
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Juozas SAVICKAS

THE KELMINYKAI CHORUS
A short explanation concerning Agota Bartnykaitė-Savickienė’s hook of reminiscences and the passage from it are pre
sented. The book was translated into German by Kleinas and it
was published by the Bohlau Publishing House in Viena, in 1997.

KITOS KULTŪROS

Ir Manitu sutvėrė pasaulį
Odžibvų mitai ir vizijos
Basil JOHNSTON
Basil Johnston gimė Odžibvoje ir priklauso
vienai iš didžiausių Šiaurės Amerikos indėnų
genčių. Jo gimtinė - Didžiųjų ežerų sritis JAV
šiaurėje ir Kanados pietuose. Kilęs iš Cape Croker indėnų rezervato, šiuo metu dirba Karališka
jame Ontario muziejuje Toronte, Etnologijos sky
riuje. Yra išleidęs dar dvi knygas, pasakojančias
apie indėnų gyvenimą: „Vienintelis geras indė
nas“ (The Only Good Indian) ir „Briediena su
laukiniai ryžiais“ (Moose Meat and Wild Rice).

Įžanga
Norėdami suprasti vietines tautas ir jų tradicijas,
turime pažinti jų tikėjimą, įžvalgas, vaizdinius, idea
lus, vertybes, pažiūras ir įstatymus. Ir, mano įsitikini
mu, nėra geresnio būdo pažinti tautą, kaip per jos
apeigas, ritualus, dainas, šokius, maldas bei padavi
mus. Kuo tauta tiki, ką mano apie tikrovę, būtį, žmo
nių gyvenimą ir santykius, viso to kvintesencija sim
boliškai atsispindi jos apeigose, ritualuose, šokiuo
se, dainose, maldose. O padavimai, sakmės, legen
dos, mitai juolab atspindi fundamentalius mokymus,
pažiūras, vaizdinius apie gyvenimą, apie tai, kaip žmo
gus turėtų gyventi.
Bet nepakanka padavimus skaityti arba jų klausy
tis ir suvokti juose glūdinčias tiesas. Senoliai sako,
jog „tiesa reikia gyventi“, ji turi tapti žmogaus dalimi.
Žmogus išsipildo ieškodamas tiesos ir išminties.
Šią knygą rašiau vildamasis, kad šiek tiek geriau
bus suprastas odžibva kalbančių tautų ir algonkiškai
(algonkischen) kalbančių jų brolių bei seserų paliki
mas, nors tai tik labai maža ištraukėlė iš dar neužra
šyto paveldėto lobyno. Visų pirma norėjau prisidėti
saugant ir godojant mūsų protėvių priesakus, bet ski
riu ją ir visiškai kitų kultūrų bei tradicijų žmonėms,
kurie nori praplėsti savo pažinimo erdvę.
Tokis sumanymas nelengvas, nes keičiant simbo
lius, metaforas bei kalbos figūras, o taip neišvengia

mai atsitinka verčiant ir interpretuojant, norisi išlaikyti
istorijų prasmės ašį. Skaitytojas pastebės, kad abst
rakčias idėjas bei vaizdinius išreiškiant konkrečia for
ma, odžibva kalboje, kaip ir bet kurioje kitoje, simbo
liais, metaforomis, žodžių žaismu naudojamasi lais
vai ir vaizdingai. Mano perpasakotų istorijų nederėtų
suprasti pažodžiui, jos interpretuotinos gana laisvai,
bet racionaliai, atsižvelgiant į Odžibvos gyvenimišką
išmintį. Kiekvienas skaitytojas ar klausytojas teatsižvelgia į savo dvasinius poreikius, tesuranda savitas
prasmes, tepadaro savas išvadas.
Odžibvos padavimams suprasti reikia laiko, nes
kiekvienas jų turi bent keletą temų ir reikšmių. Nė ne
verta jų aiškintis tiesiogiai. Odžibvos padavimai tokie
pat daugiaprasmiai ir paslaptingi, kaip graikų, romė
nų, egiptiečių bei kitų tautų pasakos, legendos ir mi
tai, jie tokie pat keblūs, kaip kad Biblijos parabolės.
Odžibvos padavimų kalba išraiškinga ir laisva, to
dėl jiems geriausiai tinka žodinis pasakojimas. Su
manus, lakios vaizduotės pasakotojas moka istorijai
suteikti kaip tik tokią prasmę, kurią geriausiai suprastų
jo klausytojas.
Daugelis, galima sakyti, dauguma mano perpasa
kotų padavimų panašūs į Cree, Abenaki, Blackfoot,
Micmac, Menomini ir Algonkin kalbomis kalbančių tau
tų pasakojimus. Tačiau tai neturi mūsų supainioti. Var
gu ar jų panašumas įrodo bendras pažiūras į gyveni
mą. Už atpasakotas istorijas esu dėkingas daugybei
Ontario pasakotojų. Jas suprasti man padėjo Edward
Kaghee (amžiną atilsį), Aylmer Plain, GregorKeeshig,
Tom Medicinae, Maria Seymour, Fred Greene, Jane
Rivers, Flora Tabobandung, Fred Wheatley, William
Meawasige, Mike Trudeau (amžiną atilsį), mano se
nelė Rose McLeod (amžiną atilsį) ir Sam Zawamik.

Nanabušas, Kitčės Manitu siųstasis
Nanabušą pagimdė žmonių moteris ir dvasia Epingišmukas (Vakarai). Kaip ir vyresnieji broliai - Mudžykavis, Papykavis ir Čibijabas, - savo prigimtimi jis buvo
dvasia ir turėjo antgamtišką galią.
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Kai Nanabušas gimė, jo broliai jau buvo išėję iš
namų. Jis žinojo tik jų vardus. Netrukus pasimirė mo
tina, bet kiti kalbėjo, - ji buvusi nužudyta. Nanabušas
nematė ir savo tėvo. Našlaitį jį užaugino senelė. Pir
maisiais savo gyvenimo metais Nanabušas buvo pa
našus į kitus berniukus. Jam teko daug ko išmokti.
Visą išmintį jis gavo iš senelės.
Paaugęs dažnai ją klausinėdavo apie savo kilmę,
apie tėvą ir motiną. Bet senelė nieko neaiškindavo.
„Vėliau“, - sakydavo Nakomis. „Kai būsi vyresnis“, žadėdavo.
Sulaukęs vyro amžiaus, Nanabušas pastebėjo,
kad yra daug stipresnis už kitus. Dabar senelė jam
papasakojo apie motiną, jos mirtį. Pasakė, jog tėvas
dar gyvas ir gyvena vakaruose.
(pykęs Nanabušas išsiruošė į kelią tėvo ieškoti ir
už motiną atkeršyti. Nepaisydamas senelės priešta
ravimų, nutarė išmėginti, kuris stipresnis - tėvas ar
jis. Nanabušas patraukė j vakarus, j Didžiųjų kalnų
šalį, nešinas tik lanku su strėlėmis ir mažu vaistų krep
šeliu, kurį jam buvo davęs vienas senelis.
Po daugelio mėnesių kelio pagaliau jis pasiekė kal
nus. Pavargęs, nė neišmanydamas, kaip surasti ir at
pažinti tėvą, po dideliu medžiu apsistojo poilsiui. Ten
sėdėdamas, sukdamas galvą, kaipgi sutikus tėvą,
staiga išgirdo kažką šaukiant jj vardu. „Nanabušai,
saugokis Epingišmuko. Jis labai galingas. Jis žino,
kad esi čia, ir ateis tavęs pražudyti. Keliauk j tą vietą,
kur daug titnago, ir prisirink jo luitų. Susidėk juos j
krepšį. Išgaląsk juos, suteik jiems naują galią. Ir jie
už tai tau duos naujų jėgų. Titnagas - vienintelis daik
tas, kurio bijo tavo tėvas. Titnagas sužeis jj, bet ne
užmuš.“
Nanabušas pažvelgė aukštyn j medį, tačiau tepamatė šaką stuksenantį genį. Suprato, kas jį perspė
jo, kas davė patarimą. Ir padėkojo paukščiui.
Nedelsdamas prisiskaldė titnago, prisirinko luitų,
kiek tik galėjo panešti, ir surišo juos į pundą. Parsi
nešęs į stovyklą, išaštrino.
Kai pasirodė tėvas, Nanabušas vis dar galando,
zulino akmenis. Tėvą pasveikino pagarbiai, tačiau iš
sigandęs ir nepasitikėdamas. Tasai buvo drūtas, vis
dar jaunas ir bebaimis.
Visą popietę iki gilios nakties jiedu kalbėjosi. Kai
rytuose nušvito pašvaistė, Nanabušas apsakė tėvui
savo kelionės tikslą. „Tėve, aš atėjau atkeršyti už sa
vo motinos mirtį. Aš noriu tave nubausti, kad ją nužu
dei ir atėmei iš manęs motinos meilę.“
Epingišmukas liūdnai pažvelgė j sūnų ir perspėjo:
„Mano sūnau, tu gali mane sužeisti, bet nenugalėsi.
Nei mano žaizdos, netgi mirtis nesugrąžintų tau mo
tinos, nepadėtų pažinti jos meilės. Tu esi daugiau dva
sia negu žmogus. Tačiau suprask, tavo galia ne beri
bė, saugokis ja nusivilti.“
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Nanabušas bijojo, bet savo baimei nepasidavė.
Jis atsistojo ir atrėžė: „Gal ir tiesą sakai, bet rytoj aš
su tavim kausiuos.“
Kitą dieną, kaip sutarta, Nanabušas pasitiko tėvą
Didžiojoje plynaukštėje. Prasidėjo kova. Epingišmu
kas šaudė strėlėmis, ir jos zvimbė aplinkui kaip bitės.
Nanabušas svaidė titnagus, ir jie švilpte švilpė pro
šalį. Visą dieną šėlo mūšis, tačiau nė viena pusė ne
laimėjo. Strėlės ir akmenys apniaukė žemę lyg debe
sys. Vakare abiejų strėlės ir akmenys baigėsi, tada
jie šoko grumtis plikomis rankomis. (Tik Nanabušas
genio patarimu pasiliko gabaliuką titnago, pervėręs
per jį odinį raištelį ir pasikabinęs sau ant kaklo.) Kova
buvo tokia arši, kad pakilo dulkių kamuoliai, ir drebė
jo žemė. Kai jau rodėsi, Nanabušas pralaimi, jis nusi
plėšė savo titnagą ir smogė juo, ir prakirto tėvui gal
vą. Plūstelėjo kraujas, ir Epingišmukas pasidavė. Ko
va baigėsi.
Epingišmukas tarė sūnui: „Mano sūnau, tavo ga
lia labai didelė. Tu prilygsti man, nesi nei stipresnis,
nei silpnesnis. Nors ir esi stiprus, negali manęs įveik
ti, kaip ir aš tavęs. Paskelbkime taiką. Aš liksiu čia,
kur esu. O tu grįžk į Anišnabegą. Mokyk žmones, kol
jie taps galingi. Taip tu pasieksi savo tikslą - pažinsi
meilę. Mūsų kovos ir taikos atminimui imki štai šitą
pypkę. Visuomet turėki ją su savimi, tai taikos ir ge
ros valios ženklas. Perduok ją anišnabegams.“
Nanabušas paėmė pypkę ir padėkojo tėvui. Abu
drauge sutraukė taikos dūmą, nuramindami širdį ir
protą. Nanabušas sugrįžo atgal prie Didžiųjų ežerų
tarnauti žmonėms ir šitaip pasiekti savo tikslą.
Jis pažino savo galios prigimtį, mastą ir ribas. Tu
rėjo ne tik suvokti, kame ji slypi, bet ir išmokti ją ug
dyti bei tausoti.
Nanabušas buvo antgamtiška būtybė. Iš visų su
gebėjimų keisčiausia jo galia - bet kuo pasiversti.
Norėdamas, vienu rankos mostu jis įgaudavo naują
pavidalą, naują būtį, kaip kad buožgalvis virsta visai
kitu padaru arba vikšras nuostabaus grožio drugeliu.
Štai jis žmogus, o po akimirkos jau, žiūrėk, titnago
luitas. Arba vėjo gūsis, debesis, gėlė, rupūžė. Nors ir
įgaudavo pavidalą, kūną, iš tiesų Nanabušas buvo
dvasinė būtybė.
Kitaip neįmanoma pasiekti tikslo. Žmonės nebūtų
jo pripažinę ir supratę, jeigu jis būtų likęs visiškai be
kūnis. Gyvendamas su anišnabegais, senai tą supra
to. Visi padarai pripažįsta ir suvokia tik į save pana
šius. Žmogus vertina tik žmogų, erelis - tik erelį.
Kokį pavidalą Nanabušas įgydavo, taip ir gyven
davo. Būdamas erelis skraidydavo padebesiais, bet
negalėjo nardyti, plaukyti kaip antis. Būdamas tvirta
laiba pušimi, negalėjo lakstyti, dainuoti. Ir pavidalu,
ir visa prigimtimi jis būdavo pušis. Pasivertęs vyru ar
moterimi, būdavo drąsus arba baikštus, kilnus arba

godus, tiesus arba veidmainis, geraširdis arba piktas
kaip jie. Būdamas anišnabegu, jis buvo žmogus taurus ir stiprus arba niekingas ir silpnas. Už tai, kad
buvo ir stiprus, ir silpnas, žmonės jį pažino ir mylėjo.
Matė jame atsispindini save pačius: vyrai ir moterys,
jauni ir seni. Anišnabegai mokėsi iš jo, iš tokio prieš
taringo - ir kūniško, ir dvasiško, iš geradario, gėrio
nepatyrusio. Už tai, ką išmoko, ir gerbė.

Tėvas Saulė, Motina Žemė
Baigę kovoti, Nanabušas su tėvu Epingišmuku su
rūkė taikos pypkę, kuri simbolizuoja taiką, gerą valią,
sandorą.
Epingišmukas atliko šią apeigą aiškindamas: „Rū
kydami žmonės turi galvoti apie Saulę ir Žemę, taip
pat apie Mėnulį ir Žvaigždes, kurie, kaip ir visa, kas
gyva, priklauso nuo Saulės ir Žemės.
Visata sudaryta iš keturių dalių. Pirmiausia - me
džiaginis pasaulis, paskui - augalija, gyvūnija ir ga
liausiai - žmogaus viešpatystė. Visos keturios dalys
taip glaudžiai susiję, kad tik visos kartu pagimdo gy
vybę ir būtį. Vos tik šios keturios dalys išsiskiria, gy
vybė, būtis skyla ir tampa neįmanoma. Nė vienos šių
dalių atskirai nepakanka, nė viena atskirai nėra pilna,
tačiau kiekviena iš jų turi savo prasmę ir paskirtį, at
lieka savo užduotį bendrame visatos kūrime.
Kiekviena iš keturių dalių nuo pradžios iki galo pri
valo laikytis visatos ir pasaulio dėsnių. Ir žmogui de
ra šių dėsnių paisyti, mokytis jų iš augalų bei gyvū
nų. Gyvūnai irgi priklauso nuo augalų, už maistą ir
gyvybę jie irgi dėkingi Žemei ir Saulei. Galiausiai visa
kas gyva priklauso nuo medžiaginio pasaulio. Didy
sis darnos dėsnis nulemia kiekvienos dalies būtį ir
erdvę. Tik visų keturių dalių tarpusavio ryšys suteikia
pasauliui prasmę. Nepaklusdamas nepermaldauja
mam dėsniui, be augalų ir gyvūnų žmogus būtų be
prasmis. Darna būtina visų gerovei. Dėl jos reikia pai
syti visiems privalomų taisyklių. Gyvūnai ir augalai
instinktyviai laikosi didžiojo darnos dėsnio, žmogaus
prigimtis kitokia. Tačiau jis turi sugebėjimą pažinti, ir
savo vietą pasaulyje jis randa būtent pažindamas dar
ną. Užmiršdamas savąjį aš, žmogus ieško sau kito
valdovo. Užuot pamynusi darnos dėsnį, žmonija turė
tų suvokti, kad jis - visa ko pagrindas. Tik taip žmogus
deramai pagerbtų Kitčės Manitu nustatytą tvarką.
Saulė eina savo taku,
Dovanodama šviesą ir atimdama.
O žemė
Dosniai atsiliepia.

Taikos pypkės apeigos
Dainoje išgirsi mano Sielą,
Šokyje patirsi josios ritmą,
Apeigos atskleis jos gelmę.
Kai visi susirenka, apeigų vedėjas - vadas, žynys
arba vienas iš vyriausiųjų - atsistoja. Vyrai, moterys,
vaikai, susispietę išoriniame rate, nuščiūva ir visą dė
mesį sutelkia į ritualą. Apeigų vedėjas galvos linkte
lėjimu duoda ženklą pradėti, ir taikos pypkės sargas
priėjęs ją įteikia.
Šiame rituale dalyvauja visos keturios pasaulio ka
ralijos: Žemė, Augalai, Gyvūnai ir Žmogus. Iš žemės,
kurios pagrindinė sudedamoji dalis yra akmuo, da
roma pati pypkė. Augalas - tabakas - yra auka. Gy
vūnus žymi plunksnos ir kailio skiautelės, pririštos prie
pypkės. Rūkymas simbolizuoja žmogaus ryšį su Kū
rėju, su pasauliu, augalais, gyvūnais ir kitais žmonė
mis. Kartu tai ir malda bei padėka.
Apeigas sudaro veiksmai, simboliškai išreiškian
tys žmonių tikėjimą, jų mintis apie gyvenimą ir mirtį.
Tabakas - tai ir auka, ir šventas dūmas. Tabako
lapo aukojimas reiškia kūrimą ir griovimą, gyvenimą
ir mirtį, nuolatinę pavidalų kaitą.
Pirmasis iš pypkės užsitrauktas dūmas išpučia
mas į saulę, jo paskirtis - sustiprinti tikėjimą pasaulio
Viešpačiu: Kitče Manitu. Saulė tėra tarpininkas, pernešantis dūmą pačiam Kitčei Manitu. Ji - visatos Vieš
paties gerumo ir kilnumo laidininkas. Anišnabegai rū
kydami aukodavo saulei. Taip jie išreikšdavo tikėji
mą, kad paslaptingasis, antgamtiškasis Kitčė Manitu
gali būti atpažintas savo kūriniuose.
Visata - tai ir Kitčės Manitu galios, ir, visų pirma,
Jo dvasios didybės apraiška, Jo Vizijos išsipildymas.
Antrasis iš pypkės užtrauktas dūmas skiriamas že
mei. Padavimas byloja, kad visata pradėta iš vandens,
ugnies, akmens ir vėjo. Iš šių pradų padaryta saulė,
mėnuo, žemė ir žvaigždės. Paskui žemėje sukurti au
galai, gyvūnai, ir galiausiai - žmogus. Žemė - visų
motina. Rūkymo auka skiriama ne tik žemei, bet ap
skritai Moteriai. Žemė - tai Moteris, moteris - tai Že
mė. Abi gimdo, dovanoja gyvastį, abi augina, puose
lėja gyvybę.
Tačiau nei žemė, nei moteris pati viena gyvybės
nepradeda. Moteris pastoja nuo vyro, Žemė - šven
tų jungtuvių su Saule dėka, padedama šilumos ir
lietaus.
Todėl rūkymo auka, skirta Motinai Žemei, - ne vien
motinystės pagerbimas, ji aukojama tam nuostabiam
sugebėjimui sukurti gyvybę, kurį, Kitčės Manitu va
lia, turi Vyras ir Moteris kartu.
Kaip kad gerbiami tėvas su motina, taip gerbtini
tad ir Saulė su Žeme.
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Dviem pirmaisiais pypkės dūmais anišnabegai dė
kojo tėvams ir Kūrėjui už dovanotą gyvenimą. Savo
ruožtu kiti keturi, aukojami į keturias dangaus puses,
liudijo, pasak tikėjimo, žmonių ryšj su kitomis ketu
riomis būties sritimis.
Pirmiausia dūmas aukojamas rytams, tai vietai ho
rizonte, kur, visoms būtybėms dovanodama šviesą,
pateka saulė. Anišnabegams kiekvienas saulėtekis
reiškė naują gyvenimą, naują laiką - visai kitą nei va
kar. Vakarykštė diena su saulėleidžiu numirė, o da
bar iš tamsos su saule pateka naujas laikas. Kasmet
gyvenimas nunyksta ir vėl atgimsta, kasdien įvyksta
mirtis ir prisikėlimas.
Anksti ryte pražysta gėlės, pragysta paukščiai, pail
sėję bei atsigavę vyrai ir moterys sukyla naujam gy
venimui. Pabudimas - tai tarsi atgimimas iš nebauhwin vadintos būsenos, kai žmogus nei gyvas, nei mi
ręs. Žmonės sukyla iš guolių atsikratę nuovargio ir
rūpesčių, pilna naujos vilties ir dėkingumo širdimi iš
eina prieš savo trobeles, pasisuka j rytus ir dėkoda
mi meldžiasi. Kasdien ir kasmet gamtoje įvyksta ste
buklas, neaplenkdamas ir žmogaus. Aušra prilygsta
naujagimiui, atnešančiam džiaugsmą ir viltį. Diena kei
čia dieną, o vaikas ilgainiui pakeičia savo tėvus ir pats
pratęsia gyvybę. Taip dabartis syja su ateitimi. Žmo
nės pluša vardan vaikų, nes juose, perduodama iš
kartos j kartą, gyva tautos dvasia.
Berniukai stengdavosi įgyti išminties, kad išsipil
dytų pranašystė apie stebuklingą jų gimimą ir nepa
prastą vaikystę. Be išminties pranašystės bereikšmės.
Tačiau gimimas ir vaikystė - tik viena gyvenimo
pakopa, ne mažiau svarbios ir kitos. Visą, pilną gyve
nimą sudaro dar trys - jaunystė, branda ir senatvė.
Pereidami iš vieno tarpsnio j kitą, žmonės ieško ati
tinkamos išminties bei saviraiškos, kad turėtų kuo pa
sidalinti su broliais ir seserimis.
Kitas dūmas aukojamas vakarams, kur kasdien
saulė leidžiasi, palikdama žemę tamsoj. Užgesus
šviesai, gėlės susiglaudžia, paukščiai nutyla, žmo
nės suminga. Panašiai žmogus baigia savo amžių,
pasensta, nusilpsta ir miršta. Miręs žmogus keliau
jąs j vakarus ir kartu su saule dingstąs už pasaulio
krašto. Numirėlį užtat ir šarvodavo kojomis j vaka
rus, o kūną nurengdavo nuogai, kad vėlė galėtų leng
viau jj palikti.
Žmogus - nevienalytė būtybė. Jis sudarytas iš ne
tvaraus kūniškojo ir amžino, augančio pradų. Šis ne
kūniškas pradas, gyvendamas kūniškajame, turi vi
somis savo apraiškomis augti, kol žmogus pasieks
vidinę taiką, širdies ir proto darną. Žmogui reikia su
vienyti abu prieštaringus pradus - savąjį aš ir tikrąją
vidinę būtį.
Žmogaus pareiga - vystyti savo dvasinį, nekūniš
kąjį pradą. Žmogus pats turi suvokti ir išmanyti, kaip
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plėsti, ugdyti savo vidinę būtį. Žmonės skirtingi, ne
vienodai įžvalgūs ir nuovokūs, todėl suprasti ir ugdy
ti save kiekvienas gali tik pats - niekas kitas.
Nugyvenęs šiame pasaulyje jam skirtą laiką dary
damas gera, žmogus taikoje ir ramybėje žengia j vė
lių šalį. Bet jeigu žmogus miršta nesulaukęs savo lai
ko, nepadaręs pakankamai gero arba viduje maiš
taudamas, ten jis nepriimamas. Tokia atstumta vėlė
kartą kitą pasivaidena, o paskui vėl sugrįžta pas žmo
nes, atgimsta iš naujo arba pasilieka „niekieno že
mėje“ tarp gyvųjų pasaulio ir vėlių šalies.
Dabar apeigų vedėjas atsisuka į šiaurę, kur gyve
na žiema, ir paaukoja dūmą jai. Šiauriečiams, kas
met kenčiantiems žiemos atšiaurumus, gyvenimas sunkus išbandymas. Žiema išvargina net dievus ir
dvasias, negelbsti nė jų antgamtinės galios.
Tik drąsūs, stiprūs, kantrūs, ištvermingi, tik links
mi, kilnūs ir išradingi žmonės pakeldavo nuolatines
gamtos permainas, rūsčią žiemą, maisto trūkumą. To
dėl juolab svarbu buvo suprasti gamtą ir visus gyvus
padarus valdančius dėsnius.
Gyventi buvo nelengva, tačiau stebėdami aplin
kos dėsningumus žmonės perprato pirmapradę tvar
ką: dangaus kūnų judėjimą, metų laikų ir šviesos per
mainas, patyrė, kad medžiaginį pasaulį sudaro ak
muo, ugnis, vanduo ir vėjas. O pirmapradei tvarkai
pavaldūs ir visi kiti dėsniai.
Pirmapradė tvarka lemia visus pasaulio įvykius, vi
są gyvenimo tėkmę. Kiekviena dalis turi savo dalią.
Gyvenimas prasideda gimimu, paskui - augimas, vė
liau - nykimas, ir galiausiai viskas baigiasi mirtimi.
Tai natūrali raida. Visa kas gamtoje jai paklūsta.
Visa, kas būva darnoje, dangaus kūnai ir visos bū
tybės, turi savo vietą. Nors metų laikai, dienos ir nak
tys paklūsta tvarkai, pasitaiko, kad žiemos užtrunka
per ilgai, ir dienos per šaltos. Štai viską kiaurai per
merkia nesibaigiantys lietūs, štai užkepina ir viską iš
džiovina saulė. Augalai nebeauga, nebesiveisia gy
vūnai. Žmogus neturi čia jokios valios, jam belieka
viską iškęsti ir kuo geriau prisitaikyti.
Gyvenimas - sunkus išbandymas. Dūmo auka į
šiaurę vadui turėjo priminti pagrindinę taisyklę: tautos
gerovė svarbesnė už visus papročius, tradicijas, už
kad ir kokias išorines lytis. Šia auka vadas prašydavo
Kitčės Manitu išminties. Nes tik išmintingi ir protingi
sprendimai galėjo bent kiek palengvinti gyvenimą.
Išbandymą turėjo išlaikyti ne tik kūnas, bet ir dva
sia. Anišnabego gyvenimo ašis - jo Vizija. Abu pir
mieji gyvenimo tarpsniai - vaikystė ir jaunystė - pa
švęsti ieškojimams ir pasiruošimams, tai sunkus lai
kas. Tik subrendus kūnui ir dvasiai pagaliau aplanko
Vizija. Negana to, aplankiusi ji mirtinai išgąsdina, ją
dar reikia išgyventi ir suprasti. Dvasinis išbandymas,
ko gero, buvo net sunkesnis už kūniškąjį.

Vizijai sunku pasiruošti, nes ji verste apverčia žmo
gaus gyvenimą. Prieš Viziją tik ruošiamasi, tik ima
ma, dabar ateina laikas, ištikimai jos laikantis, duoti.
Paskutinis dūmas aukojamas j pietus. Juo dėko
jame už visą laikiną gerovę, už gamtos dovanas. Anišnabegams pietūs reiškė vasarą, augimą, klestėjimą,
pilnatvę. Pietus žymi žalia ir geltona spalvos. Žmo
nės dėkoja, kad pavyko pergyventi žiemą, sveikina
vasarą. Šiam metų laikui artėjant j pabaigą, buvo ren
giama padėkos šventė. Pietums žmonės dėkodavo
už maistą, už paukščių giesmes, žvėrių sugrįžimą,
už vaisą ir laisvę.
Žmonės - gyvenimo rato, nepaliaujamų mirties ir
atgimimo liudininkai, jie stebi naujos gyvybės, augi
mo, išsipildymo stebuklą, pasaulį vis mainantį laiko
ratą. Taip jie pažįsta ir supranta gyvenimą. Žmogaus
laikas tįsta viena tiese. Šiame daiktų pasaulyje jis dau
giau nebeatgimsta. Po mirties jis keliauja į vėlių pa
saulį, į visai kitą, naują būtį, ten atsimaino jo dvasia.
Su žiema baigiasi kūno išbandymas, ir vasarą pra
sideda geresnis gyvenimas.

Taikos pypkės šokis
Kiekvieną pavasarį šventąją pypkę išima iš makštų, prižadina, atgaivina. Šioms apeigoms vadovauja
pypkės sargas {Oshavbaewis). Žmonėms stebint ati
daro kapšelį ir, traukdamas pypkę saulės švieson, gie
da Taikos dievui skirtas maldas.
Paskui vyriausias žynys šaukia Kitčės Manitu dva
sią, Pasaulio dvasią, sugrįžti ir įsikurti pypkėje.
Giedama ir meldžiamasi. Žynys vėl iškelia pypkę,
pasiūlo ją dangui, žemei, visiems keturiems vėjams
ir pradeda savo šokį aplink ugnį. Apsukęs ratą, pa
ima pypkę abiem rankomis ir įteikia kitam. Taip pyp
kė keliaudavo ratu iš vieno pas kitą, kol ją paturėda
vo kiekvienas.
Saulės spinduliai įlieja pypkei saulės ir žemės ga
lių, vyrai ir moterys sušildo ją žmogiška taika. Kiek
vienas paliesdamas ją pašventina. Joje slypi taikos
dvasia ir sveikata. Kiekvienas, kas ją paliečia, prisi
deda prie taikos. Šiuo ritualu pypkei sugrąžinama tai
kos jėga, ir tada sargas įkiša ją atgal į makštis.
Ši šventė švęsta dar ir kitaip, tačiau tikslas tas pats.
Kol vyriausias žynys laiko pypkę rankose, dalyviai sėdi
ratu ir gieda maldą. Paskui, jam atsistojus, iškėlus
pypkę ir ją judinant, pypkė šoka. Pypkės šokio jude
siai reiškia pasaulio judėjimą, laiko tėkmę. Siųsdami
pypkę ratu, šokį pakartoja visi. Kiekvienas ją paturi.

Ši odžibvų logograma, piešta Del Ashkeve, simbo
lizuoja visos knygos turinį.
Didysis ratas su keturiais smaigais paveikslo viršu
je atstovauja kūrėjui Kitčei Manitu. Ratas žymi Dvasią.
Didžioji dvasia vaizduojama aplink mažą ratą apibrė
žiant didesnį. Keturi smaigai mena ją visur esančią.
Žemyn nukreiptas puslankis po Kitčės Manitu žen
klu vaizduoja dangų ir visatą. Tiesiog po juo - saulės
simbolis. Jo tiesios ir apskrita dalys išreiškia atitinka
mai gyvybines galias ir laiką.
Po saule pavaizduotas vyras rate. Tai žmogiškoji
būtis.
Žmogiškosios būties simbolį su Kitčės Manitu žen
klu jungia gyvybės ir jėgos ašis. Du atsišakoję lankai
atstoja gyvybės medį, augalų pasaulį, nuo kurio priklau
so visa, kas gyva. Gyvenimo ašies, Gyvybės medžio
pagrindas - horizontali tiesė, simbolizuojanti žemę ir
jos uolienas, Motinos Žemės substanciją. Įvairūs tipiai*
žymi gentis, bendruomenes, bendrijas ir šeimas, pa
brėžiant atitinkamą jų gyvenimo būdą.
Abipus vyro rate pavaizduota po du vyrus ir moterį.
Abu vyrai, iš kurių lūpų sklinda po gyvatuką, atstovauja
kalbos, sakmių, praeities žinojimui. Šalia stovi žmona pirmapradžio moters pastovumo simbolis. Abi išorinės
figūros mena rūpybą. Keturios pagrindinės gyvūnų rū
šys, Gyvybės medis, žemė, vyrai ir moterys kartu iš
reiškia visą būtį ir laiką.

Iš vokiečių kalbos vertė Dalia JONYNAITĖ
Versta iš: Johnston, Basil. Und Manitu erschuf die
Welt: Myten und Visionen der Ojibwa. - Düseldorf, Köln,
1981. - P. 8-10, 20-26, 174-182, 2.

*tip is (indėnų k.) - Šiaurės Amerikos indėnų medžiotojų didelė
lengva palapinė iš karčių, dengtų bizonų arba elnių odomis
(Tarptautinių žodžių žodynas. - V., 1985. - R 490). - Red. past.
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S K A IT Y M A I

Les Rites de Passage
Arnold van GENNEP
C harles-A rnold Kurr van G ennepas (1873-1957), įžymus etnografas bei folklorininkas, gimė
W ürttemberge, Vokietijoje, tėvo dano ir motinos prancūzės šeimoje. Mokėsi, o paskui, prieš pradėda
mas akademinę karjerą, valstybės tarnautoju dirbo Prancūzijoje.
Garsiausiame savo darbe L e s R ite s d e P a ssa g e (1909) van Gennepas sistemiškai nagrinėja tuos dau
gelio pasaulio tautų ritualus, kuriais tam tikroje visuomenėje įteisinamas (įšventinamas) bet koks vie
nos žmogaus visuomeninės būklės virsmas kita arba, kitaip sakant, perėjimas iš vienos visuomenės
padėties į kitą. Taip pat aukštai įvertinti tapo van Gennepo darbai iš Europos folkloro. Jo meto moks
lininkų kaimo papročiai buvo įprasta laikyti atgyvenomis, jau tik istorijai priklausančiomis keistenybė
mis - van Gennepas į liaudies literatūrą bei apeigas pažvelgė kaip į gyvą, todėl atitinkamai rimto dėm e
sio vertą kultūrą. Van Gennepas pasižymėjo ir kaip itin energingas folkloro rinkėjas bei platintojas. Be
daugybės jo darbų šioje srityje, paminėtinas monumentalusis „Šiuolaikinio prancūzų folkloro sąvadas“
(M a n u e l d e f o lk lo r e f r a n ç a is c o n te m p o r a in , 1937-1958). Pažymėtina ir jo redaktorinė veikla - jo pastan
gomis Prancūzijoje buvo įsteigta ir jam vadovaujant leidžiama bent keletas etnografinių žurnalų.
Kaip teoretikas van Gennepas laikėsi lyginamosios etnografijos metodo. Jis reikalavo apeigas tyri
nėti kaip išsamias visumas ir tarpusavy lyginti visų pirma jų struktūrą, o ne turinį. Žmogų laikydamas
neatskiriama gamtos dalimi, jo perėjimą iš vienos visuomeninės padėties į kitą lydinčius ritualus van
Gennepas savo ruožtu lygino su gamtos ciklais, su metų laikų virsmais, abiem atvejais pabrėždamas
mirties ir prisikėlimo ar atgimimo idėją. Žymiausių to meto mokslininkų, kaip antai Lango, Frazerio,
M aretto bei kitų, papročius buvo įprasta tyrinėti istorinėje perspektyvoje, apibrėžiant juos, pavyzdžiui,
tokiomis atskiras vystymosi pakopas menančiomis sąvokomis kaip fetišizmas, animizmas, totemizmas
ir pan. Van Gennepą, priešingai, kur kas labiau nei tokios klasifikacijos domino sinchroniška, gyva
apeiginio elgesio įvairovė bei dinamika.
Mūsų amžiaus viduryje bei antroje pusėje van Gennepo rites d e p a s s a g e atgimė naujam gyvenimui visų pirma tokių tyrinėtojų kaip Whitingas, Childas, Youngas, Turneris bei kitų darbuose. Knyga išver
čiama į anglų kalbą (1960), o pagrindinis jos įvestas terminas, kuriuo pavadinta ir ji pati, tam pa Vakarų
kultūroje tiesiog neverčiama clich é.
Rengiant spaudai lietuviškąjį dviejų šios knygos skyrių vertimą, gerokai sutrum pinta gausios nuoro
dos į praėjusio bei šio amžiaus pradžios literatūrą.
Pagal: G e n n e p , A r n o ld v a n // International Encyclopedia of the Social Sciences. N. Y., 1972. - Vol. 5. - P. 113-114. Vertėjas bei „Liaudies kultūros“ redakcija už dalykišką pagalbą
dėkoja etnologijos dr. Žilvyčiui Šakniui.

1. Apeigų klasifikacija
Kiekvieną didesnę visuomenę sudaro bent keletas
atskirų socialinių grupių. Leidžiantis nuo aukštesnio
civilizacijos lygio prie žemesnio, skirtumai tarp šių gru
pių darosi ryškesni, o jų autonomija dinda. Ir priešin
gai, vienintelė šiuolaikinėje1visuomenėje išlikusi aiški
socialinė riba yra ta, kuri skiria pasaulietinį gyvenimą
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nuo religinio - riba tarp profaniško ir švento. Nuo Re
nesanso laikų šiodviejų sričių santykis tiek tautų, tiek
ir valstybių gyvenime gerokai pasikeitė. Tačiau įsidė
mėtina, jog apskritai visose Europos šalyse pasaulieti
nės ir religinės grupės dėl pamatinių tarpusavio skir
tumų išliko atskiros.
Nepaisant - bent jau teoriškai - nacionalinio susi
skaldymo, ir aristokratija, ir finansų pasaulis, ir darbi

ninkai išsaugojo savo klasinį identitetą. Be to, visos šios
grupės skyla į smulkesnius pogrupius, mažesnes ben
druomenes. Matome skirtumą tarp aristokratų aukš
tuomenės ir vietinės smulkiosios bajorijos, tarp finan
sininkų aukštuomenės ir smulkiųjų palūkininkų, tarp
įvairių profesijų bei remeslų.2 Norint pereiti iš vienos
grupės į kitą - pavyzdžiui, iš valstiečio tapti miesto dar
bininku arba iš mūrininko pameistrio pakilti į tikrus
mūrininkus, - reikia įvykdyti tam tikras sąlygas, kurių
pagrindas šiuo atveju yra grynai ekonominis arba gry
nai intelektualinis. Kita vertus, norint pasauliečiui tapti
kunigu arba, priešingai, kunigą ekskomunikuojant, bū
tinos apeigos, t.y. tam tikri ypatingi veiksmai, savo ruož
tu kylantys iš atitinkamos ypatingos sąmonės sanklo
dos bei patirties. Praraja tarp profaniškojo ir sakralaus pasaulių tokia gili, kad žmogui tiesiog neįm ano
ma iš vieno pereiti į kitą be atitinkamo pereinamojo
tarpsnio.
Leisdamiesi civilizuotumo (pačia plačiausia pras
me) skale atgal, negalime nepastebėti tolydžio augan
čios sakralumo įtakos sekuliarumui. Mažiausiai civili
zuotose kultūrose šventa persmelkia kone kiekvieną
žmogaus gyvenimo įvykį. Štai gimti, gimdyti, medžioti
ir 1.1, dažniausiai tenka būtent sakralumo valdose. So
cialinės grupės tokiose visuomenėse irgi remiasi ma
giniais religiniais pagrindais, o perėjimas iš vienos gru
pės į kitą šia savo ypatybe kaip tik pavėdi į mūsų krikš
to bei įšventinimo apeigas.
Žemiausio išsivystymo lygio visuomenėse taip pat
yra gentinį susiskaldymą pranokstančių grupių. Pavyz
džiui, totemo klanas Australijoje pripažįstamas vienin
gu tarpgentiniu junginiu, o jo nariai kits kitą laiko bro
liais - visiškai taip pat, kaip kad skirtingose šalyse gy
venantys Romos katalikų kunigai. Kita vertus, kastų
santykiai kur kas sudėtingesni, nes, be luomo, čia skir
tumą lemia dar ir užsiėmimas. Skirtumas tarp vyro ir
moters šiuolaikinėse visuomenėse redukuojamas iki
teoriško minimumo, o pirmykštėse tautelėse, kur lytys
griežtai skiriamos ir ekonomiškai, ir politiškai, ir, visų
pirma, magiškai, jis vaidina išties reikšmingą vaidme
nį. Šeima pirmykštėse tautelėse irgi atitinkamai griež
tai apibrėžta, nesvarbu, ar ji čia suprantam a siauriau,
ar plačiau nei mūsiškėje kultūroje. Taip pat, ar gentis
priklauso kokiam nors didesniam politiniam junginiui,
ar ne, ji bet kuriuo atveju išsaugo griežtą senovės G rai
kijos miestui valstybei būdingą individualizmą. Prie visų
minėtų grupių skirtumų pirmykščiame pasaulyje prisi
deda dar vienas, neturintis mūsų visuomenėje išvis jo
kio atitikmens, - tai susiskaidymas į kartų arba am
žiaus grupes.3
Bet kurioje visuomenėje žmogaus gyvenimas - tai
savotiška seka perėjimų iš vieno amžiaus tarpsnio į
kitą, nuo vieno užsiėmimo prie kito. Kur tik yra bent

šiokios tokios apčiuopiam os ribos tarp amžiaus ar už
siėmimo nulem tų grupių, perėjim ą iš vienos į kitą vi
sad lydi tam tikri ypatingi veiksmai, kaip antai m ū
suose priim ant mokinį remeslo. Kadangi pirmykštei
sąmonei apskritai joks veiksmas nėra laisvas nuo sak
ralumo, tai ir tokie veiksmai pirmykštėse visuom enė
se įvelkami į atitinkam as apeigas. Čia bet koks poky
tis žmogaus gyvenime susijęs su sakralumo ir profaniškumo tarpusavio poveikiu bei atoveikiu, kurio de
ra kuo atidžiausiai paisyti, kad visuomenei netektų
patirti atitinkam ų nepatogum ų ar net žalos. Perėji
mai iš grupės į grupę bei iš vienos socialinės padėties
į kitą čia laikomi būdingais gyvenimui iš esmės ir ap
skritai į gyvenimą žiūrima kaip į seką tam tikrų tarps
nių, panašių kits į kitą ir savo pradžia, ir savo pabai
ga: gimimas, socialinė branda4, santuoka, tėvystė, pa
kilimas į aukštesnį luomą, specializacija pagal užsiė
mimą, mirtis. Kiekvieną iš šių įvykių lydi atitinkamos
apeigos, kurių esminė paskirtis - įgalioti žmogų p er
ėjimui iš vienos apibrėžtos būklės į kitą, kuri vėlgi yra
ne mažiau apibrėžta. Kadangi tikslas visais atvejais
tas pats, tai ir būdai jį pasiekti turi jei ne tiesiog deta
liai sutapti, tai bent jau pavedėti (nes bet kuriuo a t
veju individo būklę lemia jo jau išgyventos padėtys
bei peržengtos ribos).
Iš tikrųjų gimimo, vaikystės, socialinės brandos,
sužadėtuvių, vestuvių, nėštum o, tėvystės, iniciacijos į
religinę bendruom enę bei laidotuvių apeigas randa
me esant didžiai panašias. Šiuo atžvilgiu žmogaus gy
venimas išties prim ena gamtos perm ainas, nuo kurių
nei žmogus, nei visuom enė niekad nebus visiškai ne
priklausomi. Periodiškumas būdingas visai visatai, to 
dėl ataidi jis ir žmogaus gyvenime - atitinkamais tarps
niais bei virsmais, santykinio pastovumo laikotarpiais
bei lūžiais, prasiveržimais pirmyn. Žmogaus virsmų
apeigas tad galėtum e apjungti su atitinkamomis ka
lendorinėm is apeigomis, kaip antai perėjim as iš m ė
nesio į mėnesį (mėnulio pilnaties apeigos), iš vieno
m etų laiko į kitą (su solsticijomis bei ekvinokcijomis
susijusios šventės), iš m etų į metus (Naujieji metai)'.
Šiodviejų rūšių apeigas, mano galva, iš tikrųjų dera
apjungti, nors detaliai siūlomoji schema kol kas lieka
neišdirbta.
Pastaraisiais metais ritualų tyrinėjimai gerokai pa
žengė, tačiau toli gražu dar neišsiaiškinta kiekvieno
atskiro ritualo funkcijos bei pobūdis, stokojama ži
nių net pakankam ai griežtai ritualų klasifikacijai su
daryti. Pirm asis žingsnis į tokią klasifikaciją buvo
žengtas padalijus juos į sim patinius15bei kontaktinius.
Simpatiniai ritualai - parem ti tikėjimu, esą abipusį
poveikį kits kitam daro tarpusavy panašūs dalykai, tar
pusavy priešingi dalykai, apimantysis ir apimamasis
dalykai, visuma ir jos dalis, taip pat daiktas ar būtybė
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ir jos atvaizdas, žodis ir darbas, - kaip tokie visų pir
ma buvo nagrinėti Tyloro.6 Vėliau įvairias jų atm ai
nas Didžiojoje Britanijoje tyrinėjo Langas, Cloddas,
H artlandas bei keletas kitų; Prancūzijoje šį darbą dir
bo Rėville, M arillieris bei keletas kitų; Vokietijoje Liebrechtas, Andree, Kochas, Schultze bei kiti; Ny
derlanduose - Tiele, Wilkenas, Kruijtas bei kiti; Bel
gijoje - M onseuras bei De Cockas; o Jungtinėse Vals
tijose tokio pobūdžio ritualus tyrinėjo Brintonas bei
keletas kitų. Keista, bet niekas iš animistinei mokyk
lai priklausančių tyrinėtojų nepasiūlė griežtos savo
apibrėžtų ritualų bei tikėjimų klasifikacijos. Jų dar
bai - tai veikiau iš konteksto bei bendros apeigų se
kos išplėšti tam tikrų paralelių rinkiniai nei bandy
mai sisteminti. Šiuo atžvilgiu jų mąstysenoje neabe
jotinai atsispindi Adolfo Bastiano įtaka. Jaunystėje
Bastianas išrado tokią sąvoką kaip V ö lk e r g e d a n k e n
(„liaudies pažiūros“) ir griežtai jos laikėsi ligi pat sa
vo ilgos karjeros galo. Bastiano įtaka regima ir Tylo
ro P ir m y k š tė s k u ltū r o s (Primitive Culture) pagrinduo
se, kuri savo ruožtu nuo pat pasirodymo 1871 m. bu
vo lyg kokie rėmai visiems tolesniems tyrinėjimams,
ypač Rusijoje.
Kita vertus, M annhardto darbas S e n a s is p a s a u lis
ir a g r a r in ia i k u lta i (Antike Wald und Feldkulte. - Ber
lin, 1904), nors ir likęs nežinomas, kol Frazeris ne
parodė jį esant bergždžią, jau žymi naują orientaciją.
Kartu su Frazeriu M annhardtas sukūrė mokyklą, ku
rią Smithas vėlgi pastūm ėjo nauja - švento, sakralaus,
skaistaus ir neskaistaus tyrinėjimų - kryptimi. Tarp
pasirašiusiųjų po šia tradicija buvo H artlandas, Crawley’us, Cookas, H arrisonas bei Jevonsas Anglijoje;
Dietrichas bei Preussas Vokietijoje; Reinachas, H u
bertas bei Maussas Prancūzijoje; Hoffm ann-K rayeris Šveicarijoje. Iš tikrųjų Bastiano, Tyloro ir M an
nhardto, Frazerio, Smitho bei jų pasekėjų mokyklos
labai artimos.
Tuomet, M arettui Anglijoje ir Hewittui A m eriko
je stojus griežtai prieš animistinę teoriją, buvo beiš
kylanti dar viena - dinam istinė - mokykla. Abu tyri
nėtojai pabrėžė dar Tiele’s pastebėtas animizmo teo 
rijos silpnąsias puses (būtent polizoizmą arba polizoolatriją7) ir iškėlė dinam istinę teoriją. Šią teoriją
toliau rutuliojo Preussas Vokietijoje; Farnellas, Haddonas bei H artlandas Anglijoje; H ubertas, Maussas
bei van G ennepas8 Prancūzijoje (ir kiti); pasekėjų ji
susilaukia dar ir šiandien.
Šios dvi teorinės srovės įgalina mus tvirtinti, kad,
be simpatinių bei animistiškai grindžiamų, dar išskir
tini dinaminiai (t.y. tam tikros beasm enės jėgos, kaip
antai mana, sąvoka grindžiami) bei kontaktiniai ritu
alai. Pastarieji šiaipjau remiasi tikėjimu, esą prigim 
tos ar įgytos ypatybės yra m aterialios ir todėl perduo
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damos (tiesiog fizinio kontakto dėka arba net per at
stumą). Reikia pažymėti, kad simpatiniai ritualai vi
sai nebūtinai yra anim istiniai, kaip kad kontaktiniai
- visai nebūtinai dinam iniai. Visos keturios rūšys iš
tikrųjų yra savarankiškos, nors dviejų minėtų, iš skir
tingų taškų maginius religinius reiškinius tyrinėjan
čių mokyklų jos ir buvo sugrupuotos poromis.
Toliau dar galime skirti tiesiogiai ir netiesiogiai
veikiančius ritualus. Tiesioginiu ritualu, tarkim už
keikimu ar užkalbėjim u, tikslo siekiama tiesiogiai,
netarpininkaujant jokiam papildom am veiksniui. Ki
ta vertus, netiesioginis ritualas - ar tat būtų įžadai,
malda, ar pam aldos - tėra savotiškas pradinis po
stūmis, išjudinantis tam tikrą nepriklausom ą, gal net
suasm enintą jėgą, kaip kad dem onas, džinų būrys ar
dievybė, kuri toliau jau pati imasi veikti ritualą atlikusiojo naudai. Tiesioginio ritualo poveikis autom a
tiškas; netiesioginio - nelyginant aidas. Tačiau ne
tiesioginis ritualas visai nebūtinai yra animistinis. Pa
vyzdžiui, trindam as strėlės antgalį į tam skirtą ak
menį A ustralijos aborigenas įkrauna ją a r u n g ą u ilth a
vadinam a magine galia. Paskui jis iššaus šią strėlę
priešo pusėn, o jai nukritus, a r u n g ą u ilth a toliau skris
ta pačia kryptimi tol, kol galiausiai nutrenks priešą.
Taigi galia čia perduodam a tam tikru negyvu daiktu
nešėju, o pats ritualas, vadinasi, yra dinam inis kon
taktinis netiesioginis.
Pagaliau dar galime nubrėžti ribą tarp pozityvių ir
negatyvių ritualų (atitinkam ais veiksmais paverstų ke
tinimų). Pastarieji, nūn vadinami tabu, - tai įvairūs
draudim ai, kom andos „nedaryti“ ko arba „neveikti“.
Psichologiškai jie atitinka negatyvius ketinimus, kaip
kad pozityvūs ritualai savo ruožtu yra pozityvių keti
nimų išraiška. Kitaip sakant, tabu irgi išreiškia tam
tikrą valią ir šia prasm e išties veikiau yra veiksmas
nei tik veiksmo neigimas. Tačiau kadangi gyvenimą
sudaro būtent veiksmai, tai tabu lyg ir neatrodo esąs
ritualas, nė nekalbant apie užkalbėjimus. Mat tabu
nėra nepriklausomas, o galioja tik kaip atitinkamo po
zityvaus ritualo priešingybė. Kita vertus, bet koks ne
gatyvus ritualas, nagrinėjam as atskirai, pasirodo kaip
savarankiškas. Tačiau apskritai tabu tegalima supras
ti tik santykyje su tais aktyviais ritualais, su kuriais jie
derinam i apeigose. Jevonsas, Crawley’us, Reinachas
bei keletas kitų klydo, nepastebėdam i šios abipusės
priklausomybės.
Sulig šiuose lapuose nužymėtais kriterijais, atski
rą ritualą galima įvertinti išsyk visomis keturiomis ka
tegorijomis. O pridūrę dar keturias minėtas opozici
jas, gauname iš viso šešiolika ritualų klasifikacijos po
žymių - pagal lentelę:

Animistiniai ritualai
Simpatiniai ritualai
Pozityvūs ritualai
Tiesioginiai ritualai

Kontaktiniai ritualai
Negatyvūs ritualai
Netiesioginiai ritualai

Dinaminiai ritualai
Pavyzdžiui, nėščia moteris, iš baimės, kad išsigims
jos vaikas, atsisakanti valgyti šilkamedžio uogas, neju
čia atlieka dinaminį, kontaktinį, tiesioginį, negatyvų ri
tualą. Jūreivis, kuris, išsigelbėjęs sudužus laivui, sulig
mirtino pavojaus akivaizdoje duota priesaika aukoja
deivei Budtei9 (Marijai, Marių žvaigždei) nedidelį lai
velį, atlieka animistinį, simpatinį, netiesioginį, pozity
vų ritualą. Galimas daiktas, bus aptiktos dar papildo
mos ritualų rūšys, tačiau ir minėtosios jau aprėpia ga
na didelę jų dalį. Pagrindinis keblumas - tiksli inter
pretacija kiekvienu atskiru atveju. Dažnai vieną ir tą
patį ritualą galima interpretuoti keleriopai, o viena ir
ta pati interpretacija savo ruožtu gali tikti keletui iš
pažiūros visai nepanašių ritualų. Sunkiausia nustatyti,
ar ritualas iš esmės animistinis, ar dinaminis: ar, tar
kim, tam tikrų ligai išvaryti skirtų apeigų objektas yra
liga kaip paprasčiausia ypatybė, ar čia atliekamas ko
kio ligą įasmeninančio demono ar dvasios egzorcizmas?
Štai ir pereinamojo tarpsnio ritualas (kurį paskui ap
tarsime nuodugniau) leidžia keletą interpretacijų: vie
ną animistinę netiesioginę, kitą - dinaminę tiesioginę.
Siekiant suformuluoti priimtiną ritualų sistemą, ben
dro pobūdžio darbai mažai kuo tegali pagelbėti - jų
autoriai paprastai pamini tik tuos apeigų elementus,
kurie atitinka jų tikslus. Negana to, jų klasifikacijos pa
prastai remiasi ne tiek vidine paties ritualo dinamika,
kiek jo paviršutiniškais panašumais į kitus. Tai, beje, iš
dalies būdinga ir folklorininkų darbams.
Dauguma tam tikros rūšies apeigų priklauso tai
pačiai kategorijai. Kitaip sakant, dauguma nėštum o
ritualų yra dinaminiai, kontaktiniai, tiesioginiai, ne
gatyvūs. O dauguma gimimo ritualų - animistiniai,
simpatiniai, netiesioginiai, pozityvūs. Tačiau tai visad
tik santykio klausim as: anim istinėm s pozityvioms
apeigoms gali priklausyti ir atskiri dinaminiai pozity
vūs arba animistiniai kontaktiniai netiesioginiai ritu
alai. Vietos stoka neleis man kiekvienu atskiru atveju
nustatyti tikslią ritualo kategoriją, tačiau turiu pasa
kyti, jog ne vieną čia nagrinėsim u ritualų aš interpre
tuoju nevienareikšmiškai.
Nustačius ritualų klasifikaciją, gana nesunku daro
si suprasti ir tam tikrų būdingų schemų susidarymą
apeigose. Deja, teoretikai tokių schemų bent kiek rim
čiau klasifikuoti nėra bandę. Yra puikių darbų apie vie
ną ar kitą jų atžvilgį, tačiau vos keletas tėra mėginę
apžvelgti ištisą apeigų visumą nuo pradžios ligi galo, o

dar mažiau tyrinėjimų, kur apeigose susidarančios sche
mos būtų lyginamos tarpusavyje.
Šis darbas kaip tik ir yra tokio pobūdžio bandymas.
Stengiausi čia aprėpti visas schemas, kokios tik pasi
taiko apeigose, lydinčiose vienos padėties virsmą kita,
arba perėjimą iš vieno kosminio ar socialinio pasaulio
į kitą. Dėl tokių perėjimų ar virsmų svarbos manau bū
siant teisėta v ir s m o a p e ig a s išskirti kaip atskirą rūšį,
kuri tolesnės analizės dar gali būti padalinta į a ts k y r i
m o ritu a lu s , p e r ė jim o r itu a lu s bei įv e d im o r itu a lu s .10
Šie trys padaliniai skirtingose apeigose bei skirtin
gose tautose išreikšti nevienodai. Antai laidotuvių apei
gose ryškesni atskyrimo ritualai, o vestuvių apeigose įvedimo ritualai. Perėjimo ritualai reikšmingą vaidmenį
vaidina, pavyzdžiui, nėštumo, sužadėtuvių, iniciacijos
apeigose, o visai nereikšmingą - įvaikinant, antrąsyk
gimdant, antrąsyk tuokiantis ar pereinant iš antrosios
amžiaus grupės į trečiąją. Taigi, nors išsamią virsmo
apeigų schemą teoriškai sudaro preliminaliniai (atsky
rimo) ritualai, liminaliniai (perėjimo) ritualai ir postliminaliniai (įvedimo) ritualai, kiekvienu atskiru atveju
jie gali būti nevienodai svarbūs arba nevienodai aiš
kiai išreikšti.
Be to, kai kuriose apeigose, kur pereinamasis tarps
nis išreikštas tiesiog kaip savarankiškas, jis dvejinamas.
Antai sužadėtuvės savaime tėra liminalinis periodas
tarp brandos ir vestuvių, tačiau perėjim ą nuo brandos
prie sužadėtuvių vėlgi sudaro atitinkami atskyrimo, per
ėjimo bei įvedimo ritualai, o perėjim ą nuo sužadėtu
vių, kurios pačios yra ne kas kita kaip pereinamasis
tarpsnis, būtent prie vestuvių savo ruožtu sudaro seka
atskyrimo, perėjimo bei įvedimo į vestuves ritualų. Ati
tinkamai vyksta ir nėštumo, gimdymo bei naujagimio
priėmimo apeigos. Stengiuos rūšiuoti visas šias apei
gas kaip galima aiškiau, tačiau kadangi turime reikalą
su žmonių veiksmais, nėra ko nė tikėtis tokios griežtos
klasifikacijos, kokią turi, tarkim, botanikai.
Toli gražu neketinu ginčytis, būk visi gimimo, ini
ciacijos, vestuvių bei kiti ritualai tesą virsmų apeigos ir
niekas daugiau. Mat, be savo bendro tikslo - užtikrinti
vienos būklės virsmą kita arba perėjimą iš vienos m a
ginės religinės ar pasaulietiškos grupės į kitą, - kiek
viena šių apeigų turi dar ir savo ypatingą paskirtį. Štai
vestuvių apeigoms priklauso vaisingumo ritualai; gi
mimo apeigoms priklauso saugos bei lemties lėmimo
ritualai; laidotuvėms - gynybiniai ritualai; iniciacijai numaldymo ritualai; įšventinimui - atitinkamai dievy
bei priskiriantys ritualai. Visi šie ritualai, kiekvienas
su savo ypatingu poveikiu bei tikslais, negana to, vir
smo apeigose kuo įvairiausiai jungiasi, persipina, kar
tais taip glaudžiai, kad neįmanoma nė nustatyti, kur,
tarkime, saugos, o kur atskyrimo ritualas. Tą patį gali
ma pasakyti ir apie įvairias vadinamąsias apsivalymo
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apeigas, kuriose suteršiantis dalykas gali būti papras grindu, pavyzdžiui, yra ne kas kita kaip mokslas, - tai
čiausiai pašalinamas kaip tabu, arba gali būti atlieka pastaruosius du terminus vartosiu kaip vieną sudėtinį
būdvardį m a g in is re lig in is.
mi aiškiai aktyvūs nuskaistinantys ritualai.
Ryšium su šiuo klausimu norėčiau trumpai aptarti
ir sakralumo apykaitą. Šiaipjau akistata su šventa (bei
Išdavoje lentelė:
atitinkamos apeigos) gerokai įvairuoja. Kaip požymis
sakralumas nėra besąlygiškas: jį suža
dina tai vienokios, tai kitokios aplinky
VIRSMŲ APEIGOS
bės. Savo namuose, savo gentyje žmo
1. TEORIJA (Religija)
gus paprastai gyvena kaip sekuliariame
_______ I______________,
I
I
pasaulyje, o į sakralųjį patenka žygyje,
Dinamizmas
Animizmas
kaip svetimšalis atsidūręs prie nepažįs
I
I
tamos gyvenvietės. Brahmanas sakra(monistinis, beasmenis)
(dualistinis ir 1.1., asmeniškas)
liajam pasauliui priklauso nuo gimimo,
tačiau ir šiame pasaulyje dar yra tam
Totetizmas Spiritizmas Polidemonizmas Teizmas
tikra brahmanų šeimų hierarchija, ku
(su tarpinėmis lytimis)
rioje jos vėlgi viena už kitą sakralesnės.
Kiekviena moteris, nors iš prigimties
2. TECHNIKA (Magija)
„nešvari“, suaugusiam vyrui yra šventa,
(Ritualai)
o jeigu ji dar ir nėščia, tai tampa šventa
ir visoms genties moterims, išskyrus ne
bent artimiausius gimines, o visos liku i-------------------------------------------------------------------1 i------------------------------------------------------------------------- 1 i--------------------------------------------------------- 1
sios genties moterys kartu su vaikais bei Simpatiniai Kontaktiniai Tiesioginiai Netiesioginiai Pozityvūs Negatyvūs
(tabu)
suaugusiais vyrais kaip tik ir sudaro jos
atžvilgiu profaniškąjį pasaulį. Atlikda
Versta iš: A m o I d v a n G e n n e p . T h e R ite s o f P a s s a g e . ma vadinamąsias apsivalymo apeigas ką tik pagimdžiusi
U S A : T h e U n iv e rsity o f C h i c a g o P ress> 1 960. moteris vėl grįžta į visuomenę ir, užėmusi joje atitin
kamą, jos lyties bei šeimos lemtą vietą, vėl tampa šventa
P 1 - 1 4 . - 1 sk y riu s: T h e C la s s ific a tio n o f R ites.
tik inicijuotųjų vyrų bei maginių religinių apeigų at
žvilgiu. Taip, iš vienos padėties visuomenėje žmogui
I š a n g lų k a lb o s v e rtė D a in iu s R A Z A U S K A S
pereinant į kitą, ir sukasi šis „užburtas ratas“. Įvairias
padėtis įkūnijančios kategorijos bei sąvokos veikia taip,
IŠNAŠOS:
kad žmogaus gyvenime vienai būklei virstant kita, vie
ną dieną šventa jis randa ten, kur dar vakar matė pro
1. Van Gennepui, kaip ir daugeliui jo bei mūsų laikų rašy
tojų, sąvoka „šiuolaikinis“ iš esmės reiškia Vakarų Eu
faniška, ir atvirkščiai. Tokie virsmai negali netrikdyti
ropos
bei Jungtinių Valstijų industrinės visuomenės san
žmogaus bei visuomenės gyvenimo, tad virsmo apeigų
klodą.
- Vertėjos į anglų kalbą Monikos B. Vizedom
užduotis kaip tik ir yra sumažinti šį jų skausmingą po
(toliau
- M. V) pastaba.
veikį. Kokiais gyvybiškai reikšmingais laikyti šie vir
2.
Liet.
a
m
a ta s , kaip ir lat. a m a ts , yra skolinys iš vokiečių
smai, liudija svarbiausios daugelio įvairių tautų apei
kalbos
(vid.
vok. žem. a m ( m ) e t ‘amatas, profesija, spe
gos, kurių metu buvo atliekami mirtį vienai padėčiai ir
cialybė,
užsiėmimas,
tarnyba’, vok. A m t ‘amatas; įstai
prisikėlimą kitoje menantys ritualai. Šie ritualai (...) ir
ga, valdyba’), kur jis per lotynų a m b a c tu s ‘pono išlaiky
yra virsmo apeigos pačia dramatiškiausia savo lytimi.
tinis; kariaunos vyras’ savo ruožtu pateko iš keltų (Ka
Belieka trumpai apibrėžti šiame darbe vartojamų
rulis K. Latviešu etimologijas vardnica. - Rlga, 1992. terminų reikšmę. D in a m iz m a s žymi beasmenės galios,
T. 1. - P. 69; Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos leksika. manos sampratą ar teoriją; a n im iz m a s - atitinkamai
V., 1990.-P. 267).
personalistinę teoriją, nesvarbu, ar šią galią įasmenin
Tuo tarpu tokie žodžiai kaip liet. re m ėsa s ‘amatinin
tų viena būtybė, ar keletas, ar gyvūnas, ar augalas (t.y.
kas, y p a č d a i li d rė m ės las (rėm esta s) T. amatas, 2. už
totemas), ar ji būtų antropomorfiška, ar amorfiška (t.y.
siėmimas’ ir 1.1. (LKŽ XI 428, 429), lat. rem esis ‘ama
Dievas). Šiodvi teorijos kartu sudaro r e lig iją , kurios
tininkas, dailidė’, re m ik is ‘dailidė’, ra m stlt ‘kirsti ne
priemones ar technikas (apeigas, ritualus, pamaldas)
aštriu kirviu ar pjauti neaštriu pjūklu’, prus ų ro m e stu e
aš savo ruožtu vadinu m a g ija . Kadangi teorija ir prak
‘kirvis plačiais ašmenimis’ yra neabejotinai savi, bal
tika viena nuo kitos neatskiriamos - teorija be prakti
tiški - nesiskolinti! - slaviškųjų rus. peMecjto, dial.
peMecmeo, brus. peMecmeo (ir kt.) ‘amatas’, taip pat
kos virsta netafizika, o praktika kitokios teorijos pa
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šen. anglų rėm iau ‘taisyti, remontuoti’ etimologiniai
atitikmenys (Karulis K. Min. veik. - T. 2. - P. 114;
OacMep M. STUMOJionmecKMii cji o bap b pyccKoro
>i3bii<a. - MocKBa, 1996. - T .3. - P. 468).
Esama netgi nuomonės, išsakytos visų pirma rusų kal
bininko J. Otkupčikovo, jog slaviškieji žodžiai patys
yra ne kas kita kaip seni baltizmai, t.y. skoliniai iš bal
tų kalbų (Karulis K. Ten pat; Zinkevičius Z. Lietuvių
kalbos istorija. - T. 1. Lietuvių kalbos kilmė. - V, 1984.
-P. 260-261; O tkviibukob IO. B. O MiiMMbix cjiaBiiaMax b ôa./iTHHCKMx >i3biKax // B a ji 'r o-c ji a b>i i i ck he
MCCJie;j.OBaiiMn 1984. - MocKBa, 1986. - P. 92-94).
Šio autoriaus žodžiais, „psichologiškai galima supras
ti lietuvių kalba kalbančiuosius, kai jie, vis gausiau į jų
gimtąją kalbą prasiskverbiant slavizmams, slavizmais
ėmė laikyti bet kuriuos panašiai skambančius žodžius“
(ten pat. - P. 94).
(Kai kam gal užkliuvo ir anksčiau vertėjo pavartota
lytis d in d a . Ji priklauso veiksmažodžiui liet. d isti (d y s ta / d in d a l dida, d id o ) ‘1. didėti, darytis didesniam, aug
ti’ - LKŽ II 59.) - D. R.
3. Rašydamas 1908 m. Europoje, Van Gennepas negalė
jo nieko žinoti apie šiuolaikinei Amerikos visuomenei
būdingą amžiaus skirtumų paisymą. - M. V.
4. Van Gennepas skiria socialinę ir fiziologinę brandą (žr.
toliau). - M. V.
5. Tyčia palieku terminą „simpatinis“, nors Frazerio, Hu
berto, Haddono bei kitų pati simpatinė magija tapo pa
dalinta į kontaktinę ir homeopatinę. Tačiau jie buvo
priversti sukurti ir papildomą dinaminės magijos sąvo
ką, o prie homeopatinės dar pridūrė aleopatinę, arba
enanteropatinę, ir t.t.
6. Edward Burnett Tylor. P rim itiv e Culture: R esea rch es
into the D e v e lo p m e n t ofM yth ology, P hilosophy, Religion,
A rt, a n d C u sto m . - London, 1871.

7. Oksfordo anglų kalbos žodynas polizoizmą apibrėžia
kaip „sudėtingo organizmo ypatybę būti sudarytam iš
smulkesnių pusiau nepriklausomų organizmų“. - M. V
8. Arnold van Gennep. Tabou e t to té m ism e a M a d a g a s
car: E tu d e d escrip tive et th éo riq u e. - Paris, 1904; M yth es
et L ég en d es d 'A u stra lie . - Paris, 1906 \A n im is m e en d y 
n a m ism e // De Beweging. - Amsterdam, 1907. - No. 2.
- P. 394-396
9. Angl. O u r L a d y o f Vigilance, pažodžiui ‘mūsų budrumo
deivė’. Lietuvių deivė vardu B u d ie minima Teodoro
Narbuto (Narbutas T. Lietuvių tautos istorija. - V, 1992.
- T. 1. - P. 81, 82). N. Vėlius laiko ją esant T. Narbuto
prasimanytą: „Iš mitologijos žodynų sužinojęs, kad ki
tos tautos garbino indiškos kilmės deivę B u te, tapati
namą su išmintinguoju B u d h a , T. Narbutas ieško šios
deivės ir Lietuvoje. Ir Klaipėdos apylinkėse iš vieno jū
rininko išgirsta ‘padavimą’, kuriame tiesiai šviesiai sa
koma: ‘Išmintis, arba protas, kuris sergsti visus gero
žmogaus darbus, yra dieviškos būtybės Budtės rankoje’“
(Vėlius N. Teodoras Narbutas - lietuvių mitologijos ty
rinėtojas // Ten pat. - P. 32). Šiuo atžvilgiu atkreiptinas

dėmesys į du dalykus: 1) apie Budtę T Narbutui irgi
papasakoja j ū r e i v i s; 2) sanskrito šaknis budh-, su
kuria kaip tik siejamas esą prasimanytas, nusižiūrėtas
Budtės vardas, yra tikslus lietuviškų žodžių bud-inti,
bud-ėti, busti (bud-o), bud-rus ir kt. šaknies bu d- atitik
muo. Sudėjus 1) ir 2), negalima nė įsivaizduoti geres
nio atitikmens vertimui. Be to, šis sutapimas šiek tiek
papildo ir pačią Budtės bylą. - D. R.
10. Lietuviškai virsm o apeigos išversta angl. rites o f passage
(prancūziškai originale les rites de passage ); liet. a tsky
rim o ritualai - angl. rites o f séparation (pranc. sépara
tion)', liet.perėjim o ritualai - angl. transition rites (pranc.
les rites de marge)', liet. įved im o ritualai - angl. rites o f
incorporation (pranc. agrégation).
Pagrindinę virsm o apeigą sąvoką taip versti apsiimta
dėl trijų priežasčių: 1) kalbant būtent apie p e r ė j i m ą, angliškame vertime vartojamas žodis tra n sitio n ,
kuris vėlgi pavartojamas ir apibrėžiant visų virsmo
apeigų vidurinę dalį, būtent perėjimo ritualus (nors
šioje vietoje vartojamas pranc. m arge pažodžiui reiš
kia ‘riba’, taigi lietuviškai galėtume kalbėti ir apie „ri
bos“ ar „ribinius ritualus“). O virsmo apeigos apibrė
žiamos žodžiu passage, kurį irgi versdami kaip ‘perėji
mą’, paprasčiausiai suplaktume du skirtingus termi
nus į vieną. Be to, lot. trans-itio ir morfologiškai (ant
rasis dėmuo - ir etimologiškai) yra ne kas kita kaip
per-ėjim as, o angl. bei pranc.passage davęs lotynų kal
bos žodisp a ssu s ‘žingsnis’, kilęs iš lot .p a n d ere ‘at-, iš
skleisti, išplėsti, atidaryti, atverti, atversti’, tiesiogiai
su „ėjimu“, kaip matome, nėra susijęs, bet veikiau ne
jučia mena kaip tik „virsmą“ (plg. at-versti). Termino
prasmei taip versdami nė kiek nenusižengiame: kaip
kad galima kalbėti apie p e rėjim ą iš vienos padėties į
kitą (erdvinis perėjimas, beje, čia šiaip jau nė neturi
mas galvoje, o tesudaro nebent atskirą tokio abstrak
taus „perėjimo“ atvejį), taip galima kalbėti ir apie vie
nos padėties, vienos būklės, būsenos virsm ą kita. 2)
„Virsmo“ sąvoka Lietuvoje jau vartojama, ir kaip tik
panašiems, iš esmės tiems patiems dalykams apibūdinti
(kad ir A. Žarskaus rašiniuose). 3) Terminas virsm o
apeigos vertėjo ausiai skamba kur kas sklandžiau,
grakščiau nei p erėjim o ritualai (pastarojo termino at
veju, be to, tektų nuolat pabrėžti pirmojo démens kir
tį). Sudėjus 1), 2) bei 3), t.y. tikslumą, įprastumą bei
skambesį (pagaliau - lietuviškumą), ir paaiškėja tokio
vertimo sumetimai.
Žodis liet. apeigos maždaug atitinka angl. cerem onies
(pranc. cérém onies, cérém onial), o liet. ritualas - angl.
rite (pranc. rite). Kadangi autoriaus kalbama apie at
skirus ritualus kaip apie sudėtines apeigų dalis ar sche
mas (angl.pattern, pranc. sch em a ), tai ir pirmąjį termi
no rites o f passage (rites de passage) dėmenį apsiimta
versti lietuvišku žodžiu apeigos, o ne lotyniškos kilmės
ritualu. Nors griežtos ribos tarp juodviejų nei čia, nei
toliau nedaro nei autorius, nei vertėjas. - D. R.
(Bus daugiau)
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ŽM ONES PASAKOJA

N a g itikros Liudviko Zvejoko
istorijos
V

Nei aš tikiu, nei netikiu tais, anot žmonių, „zababonais“ ( prietarais), bet man, kaip sakoma, „buvo“,
todėl būtinumo šnekėt spirginamas (su žodžiu esu
kaip bitė su vašku: reikia kam ar ne, vis tiek - „gami
nasi“) štai ir pasakoju: gyvenom tada su mama aukštaitiškiausiam Aukštaitijos - Zarasų - krašte lomoj
tarp kalvų buvusioj pirtelėj, vienintelėj iš kadaise
klestinčios tėvų sodybos išlikusioj po beteisiškumo
ir „sodybų tuštėjimo meto“ pokary, - aplink žydėjo
penki ežerai: Čičiiys, Duburaitis, Duburys, Marčežeris, Aklažeris. Žinom gi Zarasų kraštą: kur pagalį
mesi, vis į ežerą pataikysi. Buvau tada studentas, va
saras - pas mamą: ką veikęs, ką ne, pavakariais - už
spiningo (paprasčiausio medinio „koto“ su „ripe“)
ir - prie kurio nors iš jų. Pašnekinęs ramiu švytėjimu
atsivėrusį pašnekovą, nupasakojęs jam, kuo jis pasi
keitęs po paskutinio susitikimo, kuo toks pats, švys
teliu blizgę... Meškeriot nemėgau. Nes žuvelės, sa
kiau, besimaitinančios kokiais duonos trupiniais, mu
selėm, lervelėm, - kuo gi kaltos. O va lydeka plėšrū
nė, kaip koks „imperialistas kapitalistas“, sakiau, tarybinės mokyklos aukštųjų idėjų auklėtinis, - gi tik
rai nusipelno kablio į nasrus... Šitaip bešvytuluodamas blizge, kartą išboginau tokį lydekėną - kai ant
sulenktos per alkūnę rankos nešiau už žiaunų namo,
uodega žole vilkosi. Nešu ir galvoju: mama žuvies
nevalgo, o aš vienas tokio žuvėno ir per atostogas
neapžiosiu - sušvinks (apie šaldytuvus tada kaime dar tik šnekos ėjo), imsiu, sakau, užsuksiu pas Fiodorienę (kaimynę vienišą senutę iš senųjų rusų) ir
atiduosiu jai pusę žuvies. Taip ir padariau. Įsibeldžiu
į jos trobelytę, paguldau lydeką pagal pečių - per
visą jo ilgį: atsipjaukit, sakau, Jums niekas nepagau
na. Senutė paėmė didžiulį peilį, pasilenkė ties laimi
kiu ir, kaip dabar matau iš kambario gilumos, - atsi
dėjus zulina žuvį per pusę. „Kurią pusę paimsi?“ paklausia. „E, - sakau, - man vis tiek, gerai bus ir
uodegos“. Taip ir grįžau namo su lydekos uodega.
Mama net atsilošė pamačiusi. „Kur gi žuvį dėjai!“
Viską papasakojau. „Kų gi tu, vaikeli, padarei! - sa
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ko. - R aikėja atsinešt narna: tik iš nam ų sava pagau
tų žuvį gali kam nori duot... E, ir ribokas gi iš tavį...“
M am a - gimus ir augus didelėj Sartų saloj, iš visų
pusių juosiam oj ilgų to ežero atšakų, nuo vaikystės su žvejais, tarp žvejų, ir jai dabar visiškai buvo aišku,
kad pasielgiau gal ir dorai, bet itin nevykusiai: nesi
seks m an, ir gal - labai labai ilgai... Taip ir buvo. Tar
si koks prakeikim as užgulė m ano žvejybą. Penkerius
šešerius m etus - nors išsinerk iš kailio besvaidydamas savo blizgalus, - vis šnypštas: tai paskutinę bliz
gę kelm as būtinai nutrauks, tai valas amžinai pai
niosis, ir didžiąją žvejybos laiko dalį praniūksosi p ra
sikeiksi jį atpainiodam as ir - vis nekim ba ir nekimba, ir nekim ba. O jeigu kimba, tai būtinai ištrūksta,
arba tveria toks žuvėnas, kad, blizgę nukandęs, dings
ta vandenų tamsoj. Taigi penkerius šešerius metus
lydekos nebesirodė (tik retkarčiais po vieną gailią sil
kutę), kad ir kaip stengiausi. Kol kartą vienas žm o
gus nusivežė į Dysnykštį (prie Padysnio H ES). Ten
esą tikras lydekų rojus! D iena pasitaikė taip pat tik
rai „lydekinė“: apniūkusi, šilto vėjo. Lydekos siuto.
Kiek jų ten kibo, nebežinau, bet išvilkau per dieną
iki tol neregėtai nem atytai - vienuolika! Kai vakare
susiėjom visi keturi važiavusieji, pasirodė, aš besąs
rekordininkas, o vienas - vos dvi šaudyklytes išgrai
bęs. M ums grįžus į Vilnių, sakau: „Užsukim pas m a
ne į nam us. Trumpam . Na, užsukim .“ Įkalbinau. Čia
keletą lydekų daviau tam , kuris tų porą silkelių tetu 
rėjo. N uo to laiko pradėjau just, kad m ano burtai po
truputį atslūgsta. Taip, b ū ten t taip: atslūgsta, išsen
ka, praeina... N orit tikėkit, norit ne. Pasikvietė kur
siokas Bukantis Jonas pas save į K laipėdą - m ane su
kitu žymiu kursioku - Skirm antu Petru (ak, tai jau
buvo prieš gerą dešim tm etį), kad nuvežtų mus kur
nors Nidos pusėn pastintaut nuo Kuršių m arių ledo.
Išsigręžėm eketėles, sėdim , netoliese vietinis žvejys,
į didžiulę eketę įstūm ęs storą lentą, „būbija“ : daužo
kuoka p er iškištą jos galą - bum bum , bum bum...
Gelm ėj nuleistas jo tinklas, ir žmogus, pasirodo, tuo
daužymu vilioja, prisišaukia prie savęs (tiksliau - į
savo tinklą) stintas. U žteko jam , bet užteko ir visiems
kitiems. Ogi vienam tokiam „žvejokui m ėgėjui“, kaip
mes, oficiali dienos „norm a“ - penki kilogramai. Tai
esą apie 110 stintų. Jei inspekcija (sakom a, zuja p a 
vakariais) sugausianti su didesniu laimikiu - būsi nu
skalpuotas: atims neva visus tavo įnagėlius ir dargi
tris kailius tau nudirs. „Ne jau, - sakau, - atvažiuoji
žmogus tris šim tus „m ylalių“ per dešim tm etį vieną
kartą - ir kad aš dar skaičiuočiau tas žuveliškes... Ne
jau, šito nebus. Tegu sau tikrina, tegu skalpuoja ir
išvis - te pasiunta viskas ir visi: aš žvejoju. O Petras,

tas tiksliųjų mokslų gerbėjas, skaičiuoja: šimtas d e 
vinta, šimtas dešimta... Staiga, perlėkus per m ano gal
vą (sėdėjau į P etrą nugara), viena stintelė - tekšt prieš
m ane ant ledo. „Kas čia, - sakau, - žuvelėm svaido
si!“ „M an nebereikia, šim tas vienuolikta, nebegaud au,“ - Petro balsas. „Gali nebegaudyt, - sakau, bet žuvelę pasiim k“ . „M an nebereikia“. „Ir m an, sakau, - nereikia tavo žuvytės, pasiimk, broli, pasi
imk, bus blogai“ . „Žinau aš tavo „zababonus“ ir n e 
tikiu jais“. „Pasiimk, - sakau, -P e tra i, pasiim k“. „Ne,
- ir, - ne“. Kitą dieną vėl atsidūrėm ant ledo. M udu
su Jonu žvejojam įprastai, kaip „balti žm onės“: žu
vytę po žuvytės, žuvytę po žuvytės, o Petras sėdi prie
savo m eškerėlių, sėdi, žiūri į jas, sustingusias, žiūri,
žiūri. Pagaliau ima nerim aut: kas čia, velnias, yr! O
mes su Jonu melžiam: vieną, kitą, vieną, kitą... O P et
rui - jo k io kibimo: tuščia. „Ateik, - sakau, - Petrai,
prie m anęs, štai šalia į laisvą eketėlę, m erk, m an gi
kimba, tai gal ir - ta u “ . A tėjo, įleido m eškerėlę už
poros sprindžių nuo m anosios - aš tebežvejoju, o jis
tebelaukia. Taip tądien žmogus septynias stintutes
tepagavo, o m udu su Jonu - na, neskaičiavom, bet
po kokį pusšim tį - tikrai. Važiuojam su Petru iš Klai
pėdos nam o Vilniun, sėdim autobuse greta: vienas
klausomės, kitas tylim. O Petras, žiū, ir vėl linguoja
galva: „Hm m - užrūstinau dievus, užrūstinau.“ Pa
važiuoja, pavažiuoja ir vėl: „U žrūstinau dievus, už
rūstinau...“
Tai tokios istorijos, galit tikėt, galit ne, bet - bu
vo. O pernai su kitu Petru, tik - Kalnium i, žinom u
etnologu ir dideliu „žvejoku“ (jau gal, sakau, bibli
nis žvejo Petro vardas įpareigoja!), atvažiavę trauki
niu iki Skersabalių, patraukėm spiningaudam i N e
ries pakrantėm is Santakos link: aš, perėjęs „beždžio
nių“ tiltą, ana puse, jis - šia. Aš, visą gyvenimą - a t
sitiktinis, bėgantis putom , nukūriau pirm as, jis, kaip
tikras m okslininkas, stropiai šukuojantis kiekvieną
pakelm ę, atsiliko. Sunkus tai žvejybos būdas: nueit
apie dešimtį kilom etrų pakrantėm is tarp šėkštų, m au
rų, krūmynų, skardžių, nuolat m osikuojant spiningu
- ne juokai. Į pavakarę pailsau. Be to, rūpėjo, sulau
kus Petro, susišūkaut per upę, kaip jam sekasi. M an
kibo netikėtai gerai, kuprinėj turėjau keturias lyde
kėles ir dar keturias - ištrūkusias. Taigi - aštuoni ki
bimai. Kai atėjo m ano bendražygis, sužinojau, kad
jis nė niūktelėjim o nepatyrė. Iki Santakos buvo likę
kokių pora kilom etrų. A tsisėdau ant akm ens - nagi
pasiutim as - persižegnojau, pusbalsiu ištariau (sau,
gal ir dar dievaži kam, kad visi, kas m ane lydi, kas
lemia čia m ūsų sėkm es ir nesėkm es, aiškiai girdėtų
ir žinotų: toliau žvejoju Petrui: pirm oji užkibusi žu

vis, kokio didumo bepasitaikytų, - bus būtent jo: jei
gu jis taip ir nesugaus šiandien nė vienos. Taigi to:
liau žvejoju ne sau, ne sau... (Kuo aš čia kaltas, kuo
nekaltas, bet taip buvo.) Neužilgo išboginau visai gra
žią lydekėlę - tos dienos didžiausiąją. Kai susitikom
prie Neries santakos su Žeimena, mano „bendražvejokas“ tebebuvo tuščias. „Štai, Petrai, čia - tavo“.
„O! Ne ne! Jokiu būdu! Ne! Nenoriu atimti iš tavęs
sėkmės.“ „Nieko tu iš manęs neatimsi, Petrai, ji žve
jota būtent tau, tavo vardu, negi grįši namo tuščias,
kai aš net penkias turėsiu...“ O Petras - ne ir ne, kol
šiaip taip įtikinau. „Na, gerai, - nusileido, - tada ją
iš tavęs „nupirksiu“. „Nagi pirk, - sakau, - jei taip
nori.“ Sugraibė kišenėj du centus. Nupirkta. Kvit. Ly
giai po savaitės „žygį“, tik šįkart pradėdami nuo San
takos, pakartojom: kiekvienas ėjom savo įprastiniu
krantu. Bet kai susitikom - Petras turėjo keturias, o
aš - nė vienos. Skersabalių stotelėj Petras sako: imk
vieną, tuščiam grįžt nesmagu. Pasispyriojęs, kad jam
tai galį pakenkti, šį kartą ir aš už porą centų „nusi
pirkau“ lydekėlę. Jokių „nepatogumų“, „užkeikimų“
iki šiol tikrai nejaučiu. O Petras po kurio laiko tele
fonu jau ir guodžiasi: „Atidaviau aš tau savo sėkmę,
atidaviau... nebeina žuvis“...
Tai štai kokios istorijos. Šį kartą tikrai tikros, te ir
žvejybinės. Tai šit kokie, atrodytų, visiškai „rimtų“
žmonių - laisvų nelaisvų, savarankiškų nesavaran
kiškų, bet „žinančių“:jei „kažkas“ nepadės, tai ir ne
siseks, žaidimai. Visa tai surašęs, prisiminiau kartą
ištartus Norberto Vėliaus žodžius, esą mes net patys
nesuvoktam, kiek savyje nešiojam senosios etninės
kultūros reliktų, kurie, sakau, „laukinėm“ aplinky
bėm, būk tu ir labai „civilizuotas“ ir „solidus“, žiū
rėk, ima ir išplaukia iš tamsų, kaip žuvelė - visa savo
besiblaškančia pilnatve.
Liudvikas ŽVEJOMS - GIEDRAITIS

PEOPLE NARRATE

Here are the stories
of fisherman Liudvikas

Our editorial staff member Liudvikas Giedraitis,
as a fisherman, telis us his stories. It says that the
caught fish can not be given to anybody as a present
before taking it to one’s house - there wil not be
any success in taking of fish later. The author goes
on repeating: „Believe or don’t believe būt such a
thing happened to me.“
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