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APEIGINIS LIETUVYBĖS GIEDOJIMAS
Birželio 3 dieną minėjome Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 30-metį, o birželio 30–liepos 6 dienomis Vilniuje
vyksta jubiliejinė, dvidešimtoji Lietuvos šimtmečio Dainų šventė „Vardan tos…“
Kas yra dalyvavęs Dainų šventėje, tos patirties nepamirš niekada. Kaip ir tas, kuriam teko gyventi
Sąjūdžio laiku, prasidėjusiu 1988 m. ir keletui metų užvaldžiusiu Lietuvoje gyvenančių žmonių mintis ir
gyvenimus. Kalbamės su poetu, filosofu ir kultūrologu dr. Vytautu RUBAVIČIUMI, teigiančiu, kad Sąjūdis
būtų buvęs kitoks, jei mūsų tauta nebūtų turėjusi Dainų švenčių patirties, kad Dainų šventė – tarsi lietuviškos
tapatybės apeigos, kurias atliekant tauta stiprėjo, o sustiprėjusi pareikalavo jai priklausančios laisvės.
Dainų šventė, išlikdama gyvosios kultūros reiškiniu, vis dar atlieka vienijantį vaidmenį, bet ar bendras
dainavimas ir Sąjūdžio atmintis, minint jo trisdešimtmetį, dar padeda išlaikyti kultūrinį ir pilietinį tautos
gyvastingumą? Klausinėjo Lina Leparskienė.
Norėčiau mūsų pokalbyje susieti Dainų šventę su Sąjūdžiu. Šis prieš trisdešimt metų prasidėjęs visuomeninis politinis judėjimas neatsiejamas nuo vadinamosios
dainuojančios revoliucijos. Ar tas sąjūdinis dainavimas turi ryšį su Dainų švente? Juk Dainų šventė –
kruopščiai surežisuotas renginys, viskas joje sužiūrėta,
kas ir ką turi daryti. O Sąjūdis, nors radosi dėsningai,
bet drauge ir spontaniškai, tokio dalyko nesurežisuosi.
Vis dėlto dainos atsiradimas šiame vyksme neišvengiamai skatina abu šiuos įvykius gretinti.

neleidęs jai visiškai sutarybėti. Juk kaip buvo
dainuojama? Gimtąja kalba! Bendras ritualinis
dainavimas virsta giedojimu, kurio metu kalba įgauna aukščiausią šventumo raišką. Manau,
kad tų sakralumo apraiškų, kurias palaikė Dainų
šventė, buvo daug. Žmonės jas jautė, išgyveno
ir jomis dalijosi. Čia aš įžvelgiu gelminį ryšį su
Sąjūdžiu. Jei būtume stokoję tokių gyvybingų
ritualinių lietuvybės raiškos būdų, kaip Dainų
šventės, tai Sąjūdis būtų buvęs kitoks.

Man tas ryšys yra esminis. Tai lietuvybės tvirtinimas. Paminėti du žodžiai: „dainuojanti“ ir
„revoliucija“. Revoliucijos sąvokos nepriimu, nes
mes laisvinomės iš okupacijos, Sąjūdis buvo nacionalinio išsivadavimo proveržis. Revoliucijos
yra susijusios su tarpluominiais tos pačios visuomenės santykiais, revoliucija pakeičia valdančius
luomus. Sąjūdinį laiką ir vyksmą derėtų įvardinti kaip nacionalinio išsivadavimo proveržį. Toks
įvardijimas tikslesnis ir istoriniu, ir politologiniu
požiūriu. O žodis „dainuojanti“ yra esmiškai
prisišliejęs prie Sąjūdžio reikšmės. Mitinguota dainuojant ir dainuojant mitinguota. Žmonės
dainuodavo ir dainuodami verkdavo, nes dainuodavo laisvai, įgaudavo ašaras spaudžiantį laisvės
kvėpavimą. Kai žmonės dainuoja kartu, jie skelbia ir įtvirtina savo bendrystę. Vienaip ar kitaip
toji bendrystė įgauna tam tikrą formą. Ir šiuo
atžvilgiu dera kalbėti kaip tik apie apeiginę formą. Dainų šventės visą laiką būdavo ir apeigos.
Bendras dainavimas visuomet yra režisuojamas,
konstruojamas, tačiau svarbiausiu dėmeniu išlieka vidinis ritualo šventumo išgyvenimas. Apskritai nesama švenčių be ritualų, o ritualu gaivinama amžinybė. Kartotė ritualizuotais pavidalais
perteikia gilią sąsają su istorija bei gyvenamuoju laiku ir šitaip įprasmina dabartį. Ritualizuotas lietuvybės išgyvenimas Dainų šventėse buvo
vienas esminių veiksnių, palaikęs mūsų tapatybę,

Žinau, kad indams susižavėjimą kelia faktas, kad ir
mūsų išsilaisvinimas buvo taikus, su dainomis.
Taip, tokį reiškinį jie išsyk susieja su Mahatmos
Gandžio veikla. Indai panašiai laisvinosi iš britų
valdžios. Jų tikėjimai moko, kad pasaulis kuriasi iš garso, kad jis yra vibracinis ir tos vibracijos
palaiko gyvastingumą. Giedojimas yra egzistenciškai svarbus, jis palaiko ryšį su dieviškais dalykais ir tvirtina pasaulio tvarką. Giedantis žmogus
saistosi su pasaulio tvermės ir raidos ritmais.
Sąjūdžio metu dainavo ne profesionalai, tiesiog visi
žmonės. O Dainų šventė siekia sutelkti ir atrinkti gebančius dainuoti. Gal tas profesionalumo momentas
šiuos įvykius skiria?
Atskiria, bet drauge ir jungia. Juk tokie sakralūs giedojimai, kaip antai sutartinės, irgi ne profesionalų giedami. Kita vertus, visą gyvenimą
dainuojančios mūsų kaimų ir miestelių moterys
bei vyrai – argi jie ne profesionalai savo aplinkos
ir kultūros terpėje? Meistrystės aspektas etninėje
kultūroje, taip pat ir visuose amatuose, visuomet
buvo labai gerai jaučiamas. Dabar mes išskiriame muzikinio išsilavinimo kriterijų, tačiau jo
nereikėtų sureikšminti. Nepamirškime, kas buvo
Dainų švenčių dalyviai: mokiniai, studentai, darboviečių kolektyvai, etnografiniai ansambliai.
Tai paprasti žmonės. Tokie pat, kokie rinkosi
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išdainuoti laisvės troškimo Sąjūdžio metu. Dainų
šventėje styguojama tik pačios šventės struktūra.
Visa kita padaro žmonės, kurie pirmiausia nori
dainuoti bei giedoti, nori išgyventi dainavimu
kildinamą bendrystę ir teigti ją pasauliui.
Ar forma vis dėlto nėra totalizuojantis reiškinys, iš
kurio kai kuriais atvejais norėtųsi vaduotis? Gal forma pernelyg įkalina Dainų šventės galimybes?
Forma visuomet turi totalumo aspektą. Tačiau
įsivaizduokime beformius dalykus! Visi diskursai yra paveikūs, jie kreipia mąstymą tam tikra
linkme. Formos neigimo diskursas, mano galva,
yra toks pat totalitarinis, kaip ir formą teigiantis.
Visur turime suvokti tam tikras išlygas. Juk tos
pačios apeigos niekuomet nebūna identiškos. Toje
pačioje šalyje, regione tuoktuvės ar laidotuvės,
nors ir atliekamos pagal tą pačią formą, niekada nevyks vienodai. Ta pati Dainų šventė prieš
ketverius metus buvo vienokia, o šiemet jau visai
kitokia, nors ir ta pati. Dalyvaus kiti žmonės, bus
kitas laikas, kita nuotaika. Forma nepajėgi suvaldyti gyvenimo, nenumatytų dalykų, santykių. Ar
galima atsakyti į klausimą, kokia yra dviejų sąžiningų žmonių bendravimo forma? Gal formos
sąvoką pernelyg tiesmukai taikome reiškiniams,
kurių negalima taip apibūdinti. Kaip tik žmonių
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santykiai negali būti apibūdinami per formos
sampratą, nes prasmę turintys santykiai visąlaik
mainosi. Kadangi Dainų šventė organizuojama
centralizuotai, ji reguliuojama scenarijų, valdžios
institucijų, dėl to įtariai įžiūrime formą – sustabarėjusius ir valdžios tvirtinamus scenarinius santykius. Valdžiai perėmus organizacinius rūpesčius,
laisvinantį jos vaidmenį pajuntame, kai numatomos laisvõs kūrybinės žmonių raiškos vietos ir
progos. Taip pat galime matyti ir suvaržymus, kai
valdžia naudoja scenarijų saviems tikslams. Sovietinės okupacijos metu Dainų šventė buvo pajungta ideologinei sistemai, tačiau pačioje šventėje įžiūrėtina daugiau dalykų. Pirmiausia pasistenkime suvokti, kodėl sovietų valdžia apskritai
atgaivino smetoniško laiko šventę.
Gal ir okupacinėje valdžioje buvo žmonių, kuriems
rūpėjo ne tik sovietizacija, bet ir bendražmogiški dalykai?
Pirmoji Dainų šventė buvo surengta tuoj po karo,
1946 metais. Greičiausiai tuo metu sutapo vietinių
ir okupantų nuomonė dėl švenčių reikalingumo.
Manau, kad tada valdžia kėlė sau tikslą kurti tarybinę kultūrą, pasitelkiant tam tikrus etninės kultūros elementus. Moksliškiau kalbant, buvo laikomasi susikurtos ideologinės politinės nuostatos

3
nacionalinę kultūrinę ir meninę raišką „pripildyti“ socialistinio turinio: socialistinis turinys tautine ar etnine forma. Tačiau iš šventinių ir apeiginių vyksmų turėjo būti „išstumtas“ religinis ir
visoks simbolinis su praeitimi siejantis turinys.
Mūsų atveju išdildytos sąsajos su smetonine
Lietuva. Be to, po karo žiaurumų žmonėms reikėjo ir linksmybės, poilsio, atgaivos. Šventė turėjo
rodyti, sakytume, okupanto „priimtiną veidą“,
taip pat ir savaip pridengti trėmimų baisybes. Tad
buvo atgaivinta Dainų švenčių tradicija, kad susibūrę žmonės atliktų savaip tradicines, bet jau
socialistines apeigas, o pati šventė jau sietųsi su
kitomis sovietinėmis ritualinėmis šventėmis –
Spalio revoliucijos, Didžiojo tėvynės karo, Gegužės pirmosios. Tačiau okupacinė valdžia neatsižvelgė į pamatinį lietuvių, kaip ir kitų tautų,
kultūros tikslingumą – tautinio tapatumo, lietuvybės ir jos ryšių su gimtine stiprinimą.
Gal kuriuo nors metu tai, kas lietuviška, neprieštaravo kai kurioms neutralioms tarybiškumo apraiškoms? Kalbu ne tiek apie Ramuvos judėjimą ar gilesnius tautos gyvenimo matmenis, bet apie bendrą
visuomenės kultūrinį būvį.

praeities nereikia, juolab kad ir neįmanoma. Kai
tarybinį paveldą vertiname per okupacijos prizmę,
turime nepamiršti, kad vis dėlto mes išgyvenome.
Kai sakome, kad reikia atsisveikinti su
okupacijos meto paveldu ir tapti naujais, kitokiais
žmonėmis, turime suvokti, kad tautos, kaip ir
žmogaus gyvenime nebūna pertrūkių. Ar tu buvai teistas, ar tremtas, ar išvykęs – tu vis tiek buvai. Nei nacių, nei sovietų okupacijos metai nepertraukė tautos gyvenimo. Tad praeityje turime
matyti išlikimo būdus. Daugelis žmonių, kaip ir
aš, augome tarybiniais metais, buvome vadinami
ir save laikėme tarybiniais žmonėmis. Sovietinio
totalitarizmo baisumai nugulė tėvų atmintyje,
kurios jie nebuvo linkę atverti, gerai žinodami atviravimų pasekmes. Kai neturi kitokio gyvenimo,
atrodo, kad taip ir turi būti. Klausimas – kaip sąmoningai gyvenome, kiek kūrybinės dvasios skyrėme savai lietuvių kultūrai puoselėti. Vertybės
savaime neegzistuoja. Jas visą laiką reikia permąstyti ir tvirtinti kūrybine veikla. Ne tik Dainų
šventės, bet ir ramuviečių judėjimas, poezijos
pavasariai bylojo apie lietuvių kalbos sušven
tinimą – kalba buvo iškelta kaip mūsų tapatybės
pagrindas ir dvasia. Tarybiniais metais kalbos
gyvastis buvo palaikoma meno formomis. Štai
kad ir teatras. Justino Marcinkevičiaus draminės
trilogijos spektakliuose visi staiga pajutome bendrą pagavą, žodis „Lie-tu-va“ būdavo išgiedamas
ir skanduojamas su ašaromis akyse... Tos ritualinės apeiginės pagavos neišvengiamai smelkiasi į
žmonių sąmonę ir vienija juos, nepaisant to, kokiomis politinėmis sąlygomis gyvenama.

Gal ne tiek sutapo, kiek tie tarybiškumo bruožai
buvo įdiegti į kultūrą. Dalis jų buvo teigiami ar
neutralūs (brolybė, lygybė ir pan.), kiti – kryptingai denacionalizuojantys, išlietuvinantys, verčiantys žmogų grynai rusakalbiu tarybiniu piliečiu, nebeturinčiu sąsajų su savo gimtine. Tačiau ir
šiuo metu regime, kaip tikslingai veikia išnacionalinanti bei išvalstybinanti globalizacijos logika.
Tik jau be prievartinių trėmimų, o garbinamos
Folkloro judėjimas kilo sovietmečiui ritantis į antrą
darbo jėgos judėjimo laisvės pagrindu.
pusę. Jį galima vertinti kaip žmonių poreikį esmingiau
Kai kurie dalykai Dainų šventėse yra akivaizdžiai išreikšti savo ryšį su lietuvybe, etnine kultūra, atsitolipaveldėti iš sovietmečio. Tai nemaža dalimi lėmė jų nant nuo esamų viešojo kultūrinio gyvenimo formų,
tęstinumas. Klausimas vienas – ar dabar mums rei- nuo Dainų šventės masiškumo ir neišvengiamai išnykia muštis į krūtinę dėl būtų ir nebūtų nuodėmių? Ar rančios oficialiąją ideologiją reiškiančios simbolikos.
vis dėlto galime ramiai stebėti istorijos tėkmę, matyti
Galima sakyti ir taip. Vis dėlto, mano galva, etDainų šventes kaip nenutrūkusį kultūros procesą?
niniai judėjimai buvo susiję su tais pačiais žmoManau, kad turėtume žvelgti kaip į istorinę rai- nėmis, kurie dalyvaudavo ir Dainų šventėse.
dą. Žinoma, vertinant objektyvumas sunkiai įma- Reikia nepamirši vieno svarbaus, bet dažnai apnomas, nes mes kalbame apie socialinę, žmonių einamo dalyko – infrastruktūros, kuri buvo susantykių „materiją“, kurioje veikia kitokie nei kurta Dainų šventėms pasirengti. Juk joms buvo
gamtamokslinio tyrimo kriterijai. Sąžiningumo, rengiamasi nepertraukiamai (ko gero, dabar ta
padorumo ir kitų žmonių santykius reguliuojančių infrastruktūra yra gerokai sumenkusi). Respubdalykų niekaip objektyviai neišmatuosime. Vieni likinių dainų švenčių rengėjai sukūrė visą šalį
labiau linkę įžvelgti mūsų tradicinės kultūros ir apimančią, šventėms ruošti reikalingą ir neperpapročių perdavą, kitiems tai nelabai svarbu, treti traukiamai veikiančią infrastruktūrą, įtraukusią
įžiūri tokį tarybinį paveldą, nuo kurio visomis iš- švietimo ir aukštojo mokslo sistemas, visų tipų
galėmis reikia laisvintis. Aš manau, kad atsisakyti mokymo įstaigas. Svarbi tos infrastruktūros dalis
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buvo urbanizuojant Lietuvą beveik visus rajonus bei kolūkius apėmęs kultūros namų tinklas,
kuriame būrėsi įvairiausi saviveikliniai būreliai
ir kolektyvai. Įstrigo atmintin estų kultūros srities institucionalizacijos tyrinėtojo Aeto Annisto
mintys, jog kaip tik tas tinklas buvęs nepaprastai
svarbus estiškumui ir nacionalistinei jausenai
palaikyti, nes po išoriniu sovietinės ideologinės
hegemonijos luobu suteikė daug galimybių burtis
žmonėms ir plėtoti iš dalies savarankišką kultūrinę veiklą, stiprinančią nacionalistinės kultūrinės raiškos įgūdžius bei naujoves. Jo manymu, tai
kultūrinei raiškai plėstis ir stiprėti paradoksaliu
būdu padėjo valstybės, taip pat ir kolūkių vadovų
skiriamas deramas kultūros srities finansavimas.
Ar ne taip buvo ir Lietuvoje? Čia jau nuo
1964 metų imtos rengti ir Respublikinės moksleivių dainų šventės, tad į šventinį pasiruošimą buvo
įtraukta daugybė vaikų ir jaunimo. Šventinis sąjūdis skatino burti vaikų liaudies dainų bei šokių
kolektyvus, atsirado Respublikinių moksleivių,
taip pat studentų dainų švenčių tradicijos, kurios
susiaudė į vieną lyg ir nesibaigiančios lietuvių ir
lietuvybės šventės audinį. Į šventės rengimą pačiu aukščiausiu lygiu įsitraukdavo vadinamieji
partiniai bei tarybiniai respublikinio ir vietinio
lygmens organai. Juk šventė – respublikinė. Pasiruošimo sistema veikė savaip priešindamasi sovietiniam indoktrinavimui ir tarybinimui.
Suprantama, visi kuo puikiausiai suvokė tam
tikras okupacinės valdžios primestas kasdienio
gyvenimo taisykles. Žmonės gana laisvai pasirinkdavo programas, bet juk niekam į galvą nešaudavo,
pavyzdžiui, pasirodyti su partizanų dainų programa. Į kraują įsismelkęs pokario trėmimų siaubas
buvo pirminė savicenzūros „struktūra“. Tačiau
daugelis dalykų priklausė nuo žmonių kūrybinių
gebėjimų ir išmonės šventei parengtus sumanymus
pateikti taip, kad programos prasprūstų pro ideologinę cenzūrą. Pasiruošimo vyksmas nebuvo taip
griežtai reglamentuotas, kaip Respublikinės dainų
šventės scenarijus. Esu linkęs daryti kiek paradoksalią išvadą, kad Dainų šventės organizacinis
darbas ir šventimo vyksmas, nepaisant jo taikymo
prie sovietinės ideologijos, savaip pajungė okupacinius valdžios organus lietuvių bendrystės jausenai
ugdyti ir lietuvybei palaikyti. Suprantama, jau ne
nacionalinei, valstybingumą įgavusiai, o etnokultūrinei ar liaudies lietuvybei. Todėl mes buvome ir
esame Dainų šventės šalis, nes ne tik švenčiame tą
šventę, bet ir nepaliaujame jai ruoštis.
Gilinantis į sovietmečiu vykusių Dainų
švenčių poveikį visuomenei, lietuvybės bruožų
ugdymui dalyvių ir žiūrovų sąmonėje, jų reikšmę
LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 3 (180)

palaikant tautinę dvasią ir lietuvių kalbą, galima
tvirtinti, kad sovietiniams ideologams jokiomis
politinėmis bei ideologinėmis priemonėmis nepavyko perlaužti pirminio, sakytume, kultūros
sistemos „užprogramuoto“ lietuvybės palaikymo
ir tvirtinimo tikslingumo. Suprantama, susidurdama su visa apimančiu ir nepaprastai išmoningu valstybiniu politiniu ideologiniu spaudimu,
įgaunančiu ir atvirų represijų pavidalą, lietuvybės
raiška, jos simbolinis turinys kito. Tačiau stiprėjo vidinis šventės dalyvių nusiteikimas – atlikti lietuvių kalbos ir bendrystės jausenos apeigas,
kuriose buvo jaučiamas bei išgyvenamas ir kultūrinėje atmintyje glūdintis ryšys su smetonine Lietuva. Šventė vyko lietuvių kalbos, garsyno, etninių regionų tradicijų puoselėjimo ir jų kultūrinio
kūrybinio prikėlimo terpėje. 1950 metais šventė
buvo išplėsta – imta rengti ir Šokių dieną, kuri
sustiprino ritualinį, simbolinį ir sykiu performatyvųjį šventės aspektą. Tad šventės rengimas, jos
infrastruktūrinio tinklo plėtimas vyko kaip savaiminis pamatinio kultūros tikslingumo palaikyti
lietuvybę stiprinimas, drauge ir kultūrinis priešinimasis sovietinimui bei rusinimui. Tokia linkme
veikė ir įvairūs, iš pirmo žvilgsnio nepastebimi
darbai. Pavyzdžiui, lietuvišką vizualinę šventės
raišką liudijo liaudies kostiumai, kuriais puošdavosi ne tik pagrindinės šventės dalyviai: jau 1955
metais buvo pasiūta 35 tūkst. liaudies kostiumų,
imta masiškai gaminti skudučius ir kankles.
Tai lyg kokia kultūrinė Dainų šventės ekosistema, kur
viskas darniai susiję priežastiniais ryšiais.
Taip. Ir toje sistemoje pagrindinis veiksnys buvo
giedojimas arba apeigos gimtąja kalba, siejančios
su istorine tradicija bei šventumo sritimi. Apeiginiai ritualai visada išlaiko, sakytume, genetinę
istorinę ir sakralinę atmintį ar jos nuolaužas, kurios, susiklosčius tam tikroms istorinėms aplinkybėms, ima ir „prisikelia“, vėlei pajungdamos žmones prigimtinei bendrystei reikšti ir jai tvirtinti.
Beje, labai svarbus yra Vilniaus vaidmuo. Važiavimas į Vilnių iš tolimo Lietuvos krašto – didelis įvykis.
Nepaprastai svarbus dalykas! Juk mūsų tėvai augo
girdėdami „mes be Vilniaus nenurimsim“. Vilniaus, kaip istorinės ir simbolinės Lietuvos sostinės, vaizdinys tapo svarbiu lietuvybės bruožu.
Dainų šventė buvo viena nerašytos Vilniaus lietuvinimo programos dalis. Juk po karo Vilnius
buvo tuščias, po to iš kaimų suvažiavo daug naujų žmonių, atkeliavo daug rusakalbių. Pamatinis
kultūros tikslingumas savaip suvirškino valdžios
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norus sankcionuoti ar pritaikyti šventinį apeiginį
vyksmą saviems tikslams. Vis labiau ėmė veikti prigimtinis mūsų kultūros tikslingumas, kaip
jau minėjau – lietuvybės tvirtinimas ir gimtosios
kalbos palaikymas. Dainų šventė kalbėjo apie tai,
kad mes esame čia, kad esame lietuvių tauta ir
švenčiame savo istorinėje sostinėje.

sąskambis. Apeiginiu vyksmu atnaujinamas ne
tik minėtas sąskambis, tačiau atsinaujina ir pati
žmonių bendruomenė, jos sakralinis sąryšingumas su gimtine. Apeiginis vyksmas savo atmintyje yra išlaikęs ir aukuro atšvaitą.

Įdomu, kad sovietmečiu nepaprastoje vietoje – Kalnų
parke – Dainų šventėms įrengtas Dainų slėnis. Tai LieVilnius turi ir bendresnę reikšmę. Grigorijus Kano- tuvos pradžių pradžios vieta, Kreivasis miestas su spėjavičius rašė, koks stebuklingas miestas atrodė Vilnius mu Tauro kalnu, kur Gediminas galbūt medžiojo taurą.
žydui iš Jonavos. Lygiai taip pat vaikui iš tolimesnio
šalies kampelio, vykstančiam į Dainų šventę Vilniuje ir Neabejotinai šventa vieta. Nežinau, gal ne vien
apie gilesnius kultūros dalykus galbūt nemąstančiam, pragmatiškai ta vieta parinkta, gal buvo žmonių,
kurie sąmoningai ją pasirinko. Galima filosofiškai
tai atrodė lyg kelionė į svarbiausią miestą pasaulyje.
samprotauti, kad pati šventė sau pasirinko pagrinVilnius yra stebuklingas ir stebuklų miestas. Pats dinę sakralinę istorinę Vilniaus erdvę. Atvykėliai
patyriau neužmirštamą gelsvos stebuklo spalvos indai, vaikščiodami toje vietoje, kur Vilnia įteka į
palytėjimą, kai atvykęs leidausi iš Fizikos fakulte- Nerį, sako mums, kad tai šventa vieta. O juk indai
to į senamiestį. Nežinau, kiek prastovėjau suimtas išlaikę išlavintą šventumos pajautą. Tačiau kai paįstabaus, su visa dangaus gelme bei aukštuma at- vaikštai po Sereikiškių parką ir apeini įspūdingai
sivėrusio vaizdo. O kultūros dalykų nebūtina ap- stūksančią jau porą dešimtmečių apleistą „Rotonmąstyti, juos galima pajausti, išgyventi, išgiedoti. dą“, pagalvoji, kad kol kas dar nesame verti VilAišku, kad atvažiavęs žmogus į Vilnių žiūri kaip niaus šventumo, nemokame imti sau iš jo sukauptų
į neregėtą, nesuvokiamą miestą. Ir kai visi sueina stebuklų. Gal gyvename neverti dovanos?
į areną, dainuoja lietuvišką dainą, sukasi ritmingais judesiais ir vienijasi – renginys ir reginys Visus tuos istorinius, mitologinius ar archeologinius
įtraukia visus į scenarijus peržengiantį apeiginį dalykus geriau supranta jais besidomintys žmonės.
vyksmą, kuriame prišaukiamas žemės ir dangaus Tačiau santykį su tolima praeitimi bet koks žmogus
Va lst yb ė s ši mt me č iu i
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užmezga tik pasitelkęs vaizduotę. Būtent ji suteikia Vyrauja kuo greitesnio vadinamojo sueuropėjimo
laisvę interpretuoti ir nevaržomai keliauti laiku. Gal- ideologija, kuria ir grindžiamas vietinis politinis
eurofederalizmas. Įsivaizduojama, kad kuo mabūt tai vyksta ir Dainų šventės dalyvių sąmonėje.
žiau tautiškumo, tuo daugiau bus europietiškumo.
Visiškai teisingai. Vaizduotė yra stiprinama vėlgi Manoma, kad reikia mažinti ir menkinti tautinę
pajautomis, nuovokomis, nuojautomis, netikėtų ir savimonę bei nacionalinį tapatumą stiprinančius
neišsakomų nušvitimų akimirkomis. Ką išgyvena kultūrinius vyksmus, nes su jais siejamas nacionažmonės, kai susiima už rankų, giedodami pasku- lizmas. O jau nacionalizmas laikomas nepageidautinę dainą? Tas bendras jausmas prikelia daugelį jamu europėjimo krypčiai. Tad ištinka dvejonės –
amžių, priartina dangų, sulydo mus vienatinia- nežinia, kaip elgtis. Visuomenei bei tautai naciome garse – tampame savi ir stipresni. Tampame naliniai dalykai, lietuvybė kol kas išlieka svarbūs,
seniausia ir jauniausia tauta.
o politikams apie juos nepatogu kalbėti, kad koks
europietis nepagalvotų, esą mes nacionalistai. Tad
Dainų šventę kuria tie, kurie apsiima nešti organizaciimamasi šventę atskiesti multikultūralizmu, įvainę naštą, taip pat dainuojantys, šokantys, muzikuojariausių kitoniškumų apraiškomis.
ntys jos dalyviai bei žiūrovai. Tačiau dar yra ir politinis elitas, kuris ne tik sprendžia, kiek renginiui skirti Bet tai panašu į mąstymą klišėmis. Paprasčiau būtų
lėšų, bet ir vertina šią šventę kaip reprezentacinę arba kviesti kolegas europiečius drauge švęsti. Manau, kad
ne. Ar jums nesusidaro įspūdis, kad mūsų politikai, atvykę į šventę, jie patirtų malonumą. Juo labiau kad
prakalbus apie Dainų šventę, vis dėlto jaučiasi ne- tautinė raiška Dainų šventėje yra labai ori.
jaukiai, kad jie pasirenka ne buvimą drauge, bet gana
atokų stebėjimą iš šalies. Kalba eina ne tik apie da- Esame susidvejinę. Atrodo, kad šventė mažiau
bartinius politikus. Antai 2007 m. viename pokalbyje turėtų būti susijusi su lietuvybe ir jos tvirtinimu.
organizatoriai minėjo, kad net Dainų šventės tradici- Kad tas pats svečias iš užsienio pamatytų ir savo
jos įtraukimas į UNESCO Reprezentatyvųjį žmoni- kultūros dalykų. Tada neva visi mums labiau plos
jos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą1 nepadėjo už globalumą ir atvirumą. Tačiau pasižiūrėkime,
suformuoti nuostatos, kad šios šventės reikšmė valsty- koks moderniųjų estų požiūris į šią šventę. Ji visais atžvilgiais vertinama kaip vienas pagrindibei – nekvestionuotina.2 Valdžią kaskart iš naujo reikia
nių estiškumo, nacionalinės dvasios, kalbos paįtikinti, kad jos reikšmė ne iš piršto laužta.3 Gal tai vilaikymo veiksnių. Todėl šventei nieko negailima,
siškai subjektyvus pastebėjimas, bet nevalingai krinta į
jai ruošiasi visi, ir nereikia prašyti finansavimo
akis politinio elito susvetimėjimas šios šventės atžvilgiu.
kaip pas mus. Estai gal yra labiau suvokę būJūsų pastebėjimas labai tikslus. Išties yra politinio tinumo išlikti ir stiprėti svarbą. Tezė, kad estų
elito susvetimėjimas visų tautinių dalykų atžvilgiu. tauta turi gyvuoti per amžius, yra įrašyta visose jų programose, jų strategijoje „Estija 2030“
1
2003 m. Dainų ir šokių švenčių tradicija Estijoje, Latvijo- tai yra pirmas punktas. Esama politinio elito ir
je ir Lietuvoje UNESCO buvo pripažinta Žmonijos žodi- visuomenės sutarimo dėl tautos ir estiškumo,
nio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevrais. Įsigaliokurį galima palaikyti, tvirtinti ir skleisti pasaujus Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijai
šios vertybės buvo įtrauktos į Reprezentatyvųjį žmonijos lyje tik nacionalinės kultūros lytimis. Todėl estai
visuose strateginiuose dokumentuose pirmiausia
nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.
2
Lietuvos dainų šventė „Būties ratu“. Apie tarpušvenčio įrašo kultūrą, o ne, kaip mes, ekonomiką ar kokią
tendencijas ir programų rengimą. Dalios Rastenienės nors „pažangą“, nes ekonomika yra globali, tad
pokalbiai su Sauliumi Liausa, Lina Naikeliene, Vida Šatji jau savaime kelia rimtų iššūkių nacionaliniam
kauskiene, Leokadija Dabužinskaite, Laimute Kisieliene
ir Vytautu Miškiniu. Liaudies meno parodą apžvelgia Alė tapatumui. Tokio sutarimo ir tokios nacionalinės
savivokos mes stokojame.
Počiulpaitė. Iš: Liaudies kultūra, 2007, Nr. 3 (114).
3

Priminsime, kad nuo 2000 m. spalio 30 d. Lietuvos dainų
švenčių tradicijos tęstinumą sergi Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas, o nuo 2007 m. – Dainų švenčių įstatymas. Jis pabrėžia šio unikalaus reiškinio svarbą
bei įtaką mūsų kultūros gyvybingumui, regionų kultūros
sklaidai, visos tautos konsolidavimui. Įstatymas užtikrina
dainų švenčių tradicijos valstybinę apsaugą, periodiškumą, tęstinumą ir plėtrą, reglamentuoja rengimosi ir vadovavimo dainų šventėms tvarką, valstybės ir savivaldybių
institucijų atsakomybę bei kompetenciją, nustato finansavimo principus.
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Palyginti su estais mūsų šventė, tarkim, Dainų diena,
yra gana atvira – lietuvių liaudies dainos čia nedominuoja kaip kaimynų šventėse. Vyrauja autorinė kūryba.
Na taip, mes link to einame. Šiuo metu mes lin
kstame sau ir pasauliui rodyti „įvairovę“. Manome, kad kaip tik „įvairove“ pritrauksime pasaulio
dėmesį, o su juo ir kultūrinio turizmo industrijos
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nukreipiamus turistų srautus. Tad mažindami
šventės finansavimą mūsų kultūros politikai tarsi
sako: užsidirbkite rodydami tai, kas gali patikti
plačiojo pasaulio publikai. Nesuvokiama, kad plačiojo pasaulio publiką kaip tik ir gali patraukti egzistencinis apeiginis lietuvybės teigimo bei tvirtinimo šventimas iš mūsų kultūrinės savivokos
kylančiomis kūrybinėmis galiomis. Svarbiausia –
šventės šventumo galia, tikras gelminis žiūrovus
dalyviais verčiantis šventės išgyvenimas. Kai
daina, giesmė ir judesys įgauna užkalbėjimo gaidą. Šventė pirmiausia reikalinga mums patiems.
Kitos tautos švenčia savas šventes.
Mes vis kalbame, kad Dainų šventė – tai lietuviškumo potyris. Tačiau kasmet diskutuojama ir apie tai,
kad šventės scenarijuje per mažai vietos kitų tautinių
bendrijų pasirodymams.

Šventė nevyksta pati savaime. Šventę kuria ir
joje dalyvauja žmonės, kurie supranta jos reikšmę, jaučia laiką, savo gyvenimą, pasaulį. Pasitelkę apeiginį šventės vyksmą, jie atlieka naujus
veiksmus vis naujame laike. Kalbant apie jaunąją kartą, būtina suprasti, kad ji neegzistuoja be
mokyklos. Ne iš miško juk ateiname. Jei baigęs
gimnaziją žmogus sako, kad jam lietuvių kalba
nereikalinga, tai šventė jam irgi nereikalinga.
Galbūt jam labiau tiktų festivalis? Festivalizuoti
šventę paprasta. Tačiau festivaliai visuomet tampa preke. Tai neišvengiama kapitalizmo sąlygomis. Ir Dainų šventėje esama prekinio aspekto.
Atsiranda noras pritraukti daugiau turistų, užsienio žiūrovų. Tas noras nėra savaime blogas,
tik klausimas, kiek jis paveikia turinį ir tikslą.
Viskas priklauso nuo tų, kurie rengia, ir nuo tų,
kurie plačiau mąsto apie vyksmus mūsų kultūroje ir švietimo sistemoje. Jei visi ima sutarti, kad
reikia stengtis Dainų šventes parduoti, tai jau nebetenkame šventės, o su ja ir galingo lietuvybės
tvirtinimo bei skleidimo įnagio.

Dainų šventei būdingas lietuvybės tvirtinimas
neturi atskiriamojo aspekto. Galima įtraukti ir
tautines bendrijas. Telieka išspręsti proporcijų ir
dermės klausimus, apsvarstyti, kaip bus atskleistas bendro gyvenimo būdas vienoje žemėje, toje
pačioje gimtinėje. Bet ir tos bendruomenės turi
Nepriklausomoje Lietuvoje į šventės scenarijų įsiliejo
suprasti, kad gyvena Lietuvoje. Galima švęsti ir
ir spontaniškoji Folkloro diena (1990 m. – kaip Tauapeigomis tvirtinti savo bendrą tėvynę.
tinis vakaras, vėliau – kaip atskira Dainų šventės
Ar Dainų šventė turi vidinę galią įtraukti naujas kar- diena), gal ilgainiui ir jaunoji karta į ją įsilies su savo
tas, ar ji ir toliau galės sėkmingai gyvuoti?
muzikiniu skoniu?
Va lst yb ė s ši mt me č iu i
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Puikiai įsivaizduoju ir tokią galimybę. Yra daug
muzikinių grupių, derinančių etninį ir kitokį
dainavimą. Kodėl gi ne. Šventė nėra uždara. Juolab jaunų žmonių norui išgyventi apeiginį sakralinį lietuvybės tvirtinimo vyksmą.

įtikinėjimai, kad reikia rūpintis tik savais reikalais, o valstybiniais pasirūpins išrinktieji su savo
pasitelktais ekspertais.

Gal Sąjūdžio atmintis formuoja ir savitą mūsų protesto kultūrą. Kai nemokame griežčiau išsakyti savo
nuomonės apie valstybės politiką, atrodo, kad padainuosime, ir to užteks.

Rubavičius, we discuss the century-long tradition of the Lithuanian Song Celebration as well the 30th anniversary this
year of the Reform Movement of Lithuania (Sąjūdis), begun
in 1988. According to V. Rubavičius, song celebrations are
evidence of the continuity of Lithuanian culture. Regardless
of the political circumstances that we lived under, ritualised
survival of the Lithuanian identity at these song celebrations
supported the Lithuanian character. By singing together, human communion is established, which is why people sang also
at meetings of the Sąjūdis. This was a way to express their
need for freedom and the goal of national liberation in the
shadow of a real threat. Now the circumstances are different,
but the challenges remain the same – to preserve and foster
the nation’s cultural and civic vitality.

Kartais atrodo, kad žodis „Sąjūdis“ įkalina praeityje.
Tarsi jis galėjo rastis tik tuo metu ir yra nebepakarGreta Dainų šventės, kokius kitus renginius išskirtu- tojamas.
mėte kaip labiausiai vienijančius Lietuvą?
Bet iš praeities semiamės išsilaisvinimo patirties.
Tai ir Kovo 11-osios ir ypač Vasario 16-osios ren- Laisvinomės iš sovietinės okupacijos ne vieną
giniai. Tai valstybiniai ritualai. Tik klausimas, ar akimirką, o kelerius metus. Žmonės ilgą laiką
tie ritualai tvirtina, ar juos nukonkuruoja kiti, ku- gyveno tokioje jausenoje, buvo daug laisvinimosi
rie skiria. Derėtų labiau minėti ir Žalgirio mūšio vyksmų, sukaupta daug patirčių. Dabar, kai žiūdatą, nes baltarusiai jau baigia Žalgirį nusavinti. rime iš trisdešimties metų perspektyvos, atrodo,
kad čia buvo vienkartinis įvykis.
Pokalbio pabaigai dar grįžkime prie Sąjūdžio temos.
Dabar randasi įvairių naujų judėjimų, kurie taip pat Bet kodėl nepavyksta tos sąjūdinės patirties pasitelkti
pasivadina sąjūdžiais. Tai gali būti sambūris, ke- kuriant dabartinį bendrąjį gėrį?
liantis medicinos darbuotojų problemas, arba paveldo,
medžių saugojimo iniciatyvos. Žmonės jaučia, kad Gal ne tiek nemokame, kiek naujo gyvenimo
bendroji valstybės politika abejinga kai kuriems svar- buvome atgrasyti nuo tokių dalykų. Nes naujas
biems dalykams ir taip bando atkreipti į juos dėmesį. gyvenimas prasidėjo gana sunkiai. Daug žmonių
išgyveno didelius vargus, jie buvo priversti paAkivaizdu, kad žodžio „sąjūdis“ vartojimas gai- tys suktis nuo Gariūnų iki Seimo. Patyrė daug
vina sąsają su anuo Sąjūdžiu. Ką tai reiškia? skriaudų ir prievartos. Kai ateina ramesnis laikas,
Įvairių pažiūrų, profesijų ir socialinių sluoksnių tai norisi tik vieno – gerinti savo gyvenimą. Tai ir
žmonės jaučia, kad valstybėje reikia kažką keisti, vyksta iki šiol. Visuomenėje tvyrantis godumas iš
kad ta valstybė ir tas mūsų bendras gyvenimo dalies kyla ir iš to laiko. Tad kalbos apie bendrobūdas yra negyvybingi, kad reikia kažką daryti, jo gėrio kūrimą neranda atsako. Tada pasiimamas
nes viskas labai greitai ir nekūrybingai švaistoma. žodis su istorine aura, šventas žodis, ir atrodo,
Lietuvių tauta stebėtinai greitai sumenko, susi- kad jis suteiks daugiau jėgų veikti. Žodis išties
traukė – juk netekome milijono gyventojų. Treč- teikia galios, bet tai galiai reikalinga ir sąmoninga
dalio gyvybinės galios. Nepaprastai susilpnėjome bei sąžininga žmogaus valia.
ir kūrybos, ir kultūros, ir nacionalinės savimonės
atžvilgiu. Kad ir į kokius socialinius rodiklius pa- Dainų šventės terapija turbūt svarbi ir kaip priemonė,
žvelgsi – Europos Sąjungos dugne. Ir jokių pa- sauganti nuo per didelio nusivylimo, taip pat padestangų svarstyti egzistencines bėdas ir imtis su danti išlaikyti ryšį su šalimi, jos žmonėmis ir istorija.
jomis dorotis. Vien džiūgavimai augančiu BVP. Ačiū už pokalbį.
Paradoksalu – BVP auga, o skurdžių daugėja,
kultūros finansavimas menkėja, švietimo sistema
eina iš vienos krizės į kitą, pasitelkus vis daugiau RITUALISTIC SINGING
niekam nežinomų krizių valdymo bei krizių va- OF THE LITHUANIAN IDENTITY
dybos specialistų.
In a conversation with culturologist, philosopher Dr Vytautas

Na, mes apskritai nebemokame susitelkti rim
tiems dalykams. Esame pamokyti, kad protestai
gali brangiai kainuoti ir šiais laikais. Anais laikais dainuota prižiūrint milicijai. Atsimename
ir „bananų balius“. Tas dainavimas buvo aiškus
pasipriešinimas jėgai, kuri buvo šalia ir realiai grėsminga... O dabar iš visų pusių skamba
LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 3 (180)
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LIETUVOS ŠIMTMEČIO DAINŲ ŠVENTĖ „VARDAN TOS…“
Šiųmetė Dainų šventė, savaime jubiliejinė – dvidešimtoji, dargi sutampa su Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiu, todėl suprantama, kad jam
ir skirta. Kitaip ir būti negali – reikia tik pasidžiaugti tokiu sutapimu!
Todėl ir pavadinimu pasirinkti prieš šimtą
metų atkurtos Lietuvos valstybės himno žodžiai –
„Vardan tos…“ Himnas, arba „Tautiška giesmė“,
savaime tapo ir šventės programos idėjine ašimi1.
Dainų šventės apskritai yra neatskiriamai
susijusios su moderniąja Lietuvos valstybe, pačiu
jos gimimu. Valstybę Lietuva atkūrė iš visų pusių
griūvant daugiatautėms imperijoms ir iš jų griuvėsių prisikeliant tautoms, kuriant ir atkuriant
tautines valstybes su savais senaisiais ir naujaisiais
tautinę savastį išreiškiančiais simboliais. Mūsų
atsikūrusios valstybės pagrindiniais simboliais
tapo: trispalvė, „Tautinė giesmė“, tautinis kostiumas ir – Dainų šventė.
Tiesa, lietuviai vieninteliai iš trijų Pabaltijo
šalių dainų šventes pradėjo rengti jau po valstybės atkūrimo – pirmoji mūsų Dainų diena įvyko
Kaune 1924 metais. O štai Estija ir Latvija tiesiog
gimė drauge su dainų švente: Estijoje pirmoji įvyko Tartu dar 1869-aisiais, o Latvijoje – 1873 m.
Rygoje. Net apskritai pirmoji dainų šventė pasaulyje, surengta 1843 m. birželio 25 d. Šveicarijoje,
Ciuriche, yra tiesiogiai susijusi su šios valstybės
kūrimosi pradžia. Tad moderni tautinė valstybė ir
dainų šventė – iš prigimties neatskiriami dalykai,
tiesiog vieno reiškinio dvi pusės.
Jei ne Pirmasis pasaulinis karas, tikėtina,
kad ir Lietuvoje dainų šventė būtų įvykusi dar iki
1918-ųjų, tarkim, 1914 m. Marijampolėje. Prielaidos anksčiau rastis dainų šventės tradicijai tikrai
buvo: pirma, tai filosofo, rašytojo, lietuviškosios
kultūros puoselėtojo Vydūno nuo 1895 m. Mažojoje Lietuvoje burti chorai, jų koncertai, rengti
vaidinimai, vieši vakarai; antra – Lietuvos muzikos patriarcho, vėliau pirmosios Dainų šventės dirigento, kompozitoriaus Juozo Naujalio rūpesčiu
nuo 1899 m. Kaune telkiami chorinio dainavimo
entuziastai. Paminėtini ir XX a. pr. Lietuvoje plitę
Klojimo teatrų vakarai su vaidinimais ir dainomis.
Antroji Lietuvos dainų šventė 1928 m. savaime sutapo su Lietuvos atkūrimo dešimtmečiu,
1

Primename, kad Vinco Kudirkos sukurta „Tautiška
giesmė“ Lietuvos himnu buvo patvirtinta 1919 m., po
1940‑ųjų ji buvo uždrausta, bet dar 1944–1950 m. atkurta kaip LTSR himnas.

tad buvo skirta jam paminėti. O vos po dvejų
metų, 1930-aisiais, dainų šventė buvo surengta vėl, šįsyk – plačiai minėtų Vytauto Didžiojo
500-ųjų mirties metinių proga. Ir dabartinėje nepriklausomoje Lietuvoje į dainų šventes būrėmės
svarbiais jubiliejiniais metais: 1998 m. Pasaulio
lietuvių dainų šventė buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 80-mečiui, o 2009 m. – Lietuvos
vardo pirmojo paminėjimo tūkstantmečiui. Kadangi prasidėjo dar tarpukariu, ši tradicija niekaip
negali būti vertinama kaip neva sovietmečio paveldas, nors tuomet ji tikrai būdavo pasitelkiama
okupacinio režimo jubiliejams nuspalvinti.
Po Antrojo pasaulinio karo pirmoji dainų
šventė buvo surengta 1946-aisiais. Svarbu pabrėžti, kad po skaudžių istorinių pervartų, nepriklausomybės praradimo, ši tradicija neišvengiamai transformavosi ir įgavo kelis skirtingus
pavidalus. Pirma, lietuviai nenustojo dainuoti ir
tremtyje, tad 1953 m. birželį savo Dainų šventę
surengė Igarkos tremtiniai. Tais pačiais 1946 m. į
Vakarus pasitraukę tautiečiai sugebėjo susiburti į
Dainų šventę Viurcburge, Vokietijoje. Nuo 1956
m. dainų šventės pradėtos rengti JAV ir Kanados
lietuvių. Išeivijoje jos vyko reguliariai, kaip ir
Lietuvoje. Taigi, dar ir dėl to Dainų šventė negali
būti laikoma sovietmečio palikimu.
Pagaliau ir sovietų okupuotoje Lietuvoje,
nepaisant priverstinio ideologinio pritempimo,
dainų šventės išlaikė lietuvišką šerdį. Ko verta
jau vien tai, kad visus mus jaudinančios giesmės
„Lietuva brangi“ bei „Kur giria žaliuoja“ pirmą
kartą buvo atliktos ne prieškariu, o 1970-aisiais.
Ir gūdžiais sovietiniais laikais į sostinę iš visos
Lietuvos susirinkę dainuojantys, muzikuojantys
lietuviai patirdavo savo šventę, nepaisant visos
primestinės ideologinės butaforijos. Dainų šventės niekada nebuvo tapusios vien ideologijos raiškos forma, nors visais laikais buvo su ja siejamos.
***
Šiųmetės šventės struktūra išlieka tokia pati kaip
ankstesniųjų. Pagrindiniai šventės renginiai –
Dainų diena, Šokių diena, Ansamblių vakaras, eitynės ir jau tradicine tapusi Folkloro diena su liaudies meno paroda. Jau dešimtmetį Dainų šventės
metu rengiami pučiamųjų orkestrų ir kanklių koncertai, antrą kartą vyks Mėgėjų teatro diena, kurios
dėmesio centre šįsyk – Vydūnas, jo dramos. Šių
metų naujovė – atskiras vokalinių ansamblių koncertas. Taigi šventės renginių spektras išties labai
Va lst yb ė s ši mt me č iu i
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platus. Pasidairius į kaimynus matyti, kad estai apsiriboja dainų ir šokių švente, užtat šias dvi pagrindines programas kartoja kelis kartus, o latviai, kaip
ir lietuviai, siekia didesnės įvairovės.
Nuo pat 1990-ųjų į Dainų šventę kviečiame
viso pasaulio lietuvius. Šiais metais pirmą kartą
jiems – pasaulio lietuviams ir Lietuvos tautinėms
bendrijoms bei mažumoms – skirta ištisa diena,
liepos 1-oji. Centras – Rotušės aikštė, kur turėsime progą susipažinti su daugiau nei keturiasdešimt pasaulio lietuvių bendruomenių ir jų kolektyvų, o pačioje Rotušėje bus surengta pasaulio
lietuvių vaizduojamojo meno paroda.
Dar viena šių metų naujovė – Dainų šventės
žygis per Lietuvą, prasidėjęs pavasarį, kovo 11-ąją,
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Norėjome, kad šią tautos šventę pajustų kuo daugiau
Lietuvos žmonių, kad jos būtų laukiama, kad regionuose dainuojantys, šokantys žmonės, meno
kolektyvai susitiktų, koncertuotų savo bendruomenėms. Dainų šventės žygio per Lietuvą metu
buvo aplankytos aštuonios savivaldybės – Pasvalio,
Radviliškio, Lazdijų, Marijampolės, Utenos, Telšių, Tauragės, Klaipėdos. Jose, ypač mažesniuose
miesteliuose, pavyko surengti iš tiesų gražias, jaukias šventes. Visoje Lietuvoje vyko ir skirtingiems
Dainų šventės žanrams skirti pasirodymai: Vokalinių ansamblių šventė Linkuvoje, Teatrų diena Telšiuose, Folkloro diena Raudondvaryje ir kt., o visą
turą baigsime Dainų diena Klaipėdoje. Tai galimybė išmėginti jėgas bei režisūrinius sprendimus, pamatyti visumą ir sykiu puiki proga vietos žmonėms
iš anksto susipažinti su šventės programomis.
Taigi Dainų šventės repertuaras ir kasmet
atsinaujina, ir išsaugo tai, kas jau tapo tradicija,
pirmiausia – visų atpažįstamus, mėgstamus, laukiamus kūrinius. Bet ruošiantis šventei skelbiami
konkursai ir naujiems kūriniams sukurti, profesionalų komisijos iš pateiktųjų atrenka geriausius.
Žinoma, vos atgavę nepriklausomybę visi jautėme
ypatingą pakilimą, ir kompozitoriai tuomet siūlė
daugybę naujų, puikių, pakylėtų kūrinių, o pastaraisiais laikais, matyt, išgyvename tam tikrą atoslūgį, tad ir įsimintiniems kūriniams sukurti būtino
emocinio pakilimo tikriausiai yra likę mažiau. Bet
nors naujų įkvepiančių kūrinių pasiūloma ne tiek
jau daug, kiekvienoje šventėje jų vis dėlto yra.
Taigi Dainų šventė, kaip ir visa mūsų tėvynė, – vis ta pati ir kaskart nauja, atjaunėjusi. Kaip
gyvas medis, iš to paties drūto kamieno kiekvieną
pavasarį leidžiantis naujas atžalas ir pražystantis
naujais nepakartojamais žiedais.

ALUMNAI
Ruošiantis Dainų šventei kilo sumanymas suburti
jos alumnų grupę „Facebook“ erdvėje. Kiekvienas
visų laikų Dainų šventės dalyvis kviečiamas dalintis savo ar savo šeimos pasakojimais ir prisiminimais. Sumanymas pavyko: atsiliepė šimtai
įvairių kartų šventės dalyvių, paaiškėjo, kad istorijos apie tai, kaip dalyvauta Dainų šventėje, apie
ten sutiktus, atrastus bendraminčius, o kartais ir
gyvenimo draugą, pasakojamos kone kiekvienoje
šeimoje. Alumnų puslapyje šios istorijos išliks ir
bus papasakotos visai Lietuvai.
BI R Ž E L IO 3 0 D.

KAUNAS
Susiklostė tradicija, kad pirmasis Dainų šventės
renginys vyksta Kaune, Dainų slėnyje. Taip pagerbiama laikinoji sostinė, kurioje 1924 m. pirmą
kartą surengta Dainų diena.
L I E P O S 1 D.

DAINŲ ŠVENTĖS VĖLIAVA
Nuo pirmosios Dainų šventės ją globoja Lietuvos
Respublikos Prezidentas. Liepos 1-ąją dieną Vilniuje, Daukanto aikštėje, bus iškelta Dainų šventės vėliava, kuri plevėsuos prie Prezidentūros visą
šventinę savaitę.

PASAULIO LIETUVIAI
Vilniaus Rotušės aikštėje vyks pasaulio lietuviams ir Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms skirtas renginys „Šimtas Lietuvos veidų –
Lietuvos šimtmečio dainų šventės sujunkime Lietuvą“. Tai pirmasis renginys ne„Vardant tos...“ rengėjai priklausomos Lietuvos istorijoje, kai vienu metu
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vienoje vietoje susirinkusios įvairių pasaulio kraštų bei valstybių lietuvių bendruomenės Lietuvos
visuomenei pristatys savo daugiametę lietuvybės
puoselėjimo veiklą. Visą dieną Vilniaus Rotušės
aikštėje veiks lietuvių bendruomenių paviljonų miestelis, pagrindinėje scenoje vyks pasaulio
lietuvių bendruomenių koncertai, Rotušėje bus
atidaryta užsienio lietuvių meno darbų paroda.
Kitose Dainų šventės programose dalyvaus 1700
pasaulio lietuvių, atvykusių iš 16 pasaulio šalių:
Airijos, Argentinos, Australijos, Austrijos, Belgijos, Brazilijos, Didžiosios Britanijos, JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos, Ukrainos, Urugvajaus, Vokietijos.
ROKO OPERA „EGLĖ“
Dainų šventės metu vyks ir Vyriausybės globojamas šimtmečio renginys – Laimio Vilkončiaus
roko opera „Eglė“. Lietuvių liaudies pasaka „Eglė
žalčių karalienė“ prieš daugelį metų subūrė tris
žymiausius menininkus: kompozitorių Laimį Vilkončių, dainų autorių ir atlikėją Vytautą Kernagį
bei poetą Sigitą Gedą. Atkurtos Lietuvos šimtmečio proga jų kūrinys pristatomas visiems Lietuvos
žmonėms. Nemokamas koncertas vyks Vilniaus
Vingio parke.

L I E P O S 3 D.

FOLKLORO DIENA
Lietuvos valstybę kūrė ir naujaisiais laikais atkūrė
didūs žmonės. Tai legendinės ir istorinės mūsų
praeities asmenybės: valdovai ir karžygiai, už Lietuvą kovoję sukilėliai, partizanai, tremtiniai. Taip
pat XIX a. tautinio sąjūdžio bei nepriklausomos
valstybės kūrėjai, mokslo, kultūros šviesuoliai ir
paprasti žmonės, šimtmečius saugoję ir perdavę
tautos išmintį. Apie 6 tūkst. folkloro ansamblių
dalyvių, meistrų, kitų tradicijų tęsėjų liepos 3
dieną susirinkę Vilniaus pilių teritorijoje, Katedros aikštėje ir Bernardinų sode, primins, kad
esame didžių žmonių žemė.
KANKLĖS
Kanklės – vienas seniausių lietuvių styginių muzikos instrumentų, atranda savo vietą ir šiuolaikiniame mene. Dainų šventės koncertas „Skambėkite, kankliai“ vyks vienoje sakraliausių senojo
Vilniaus erdvių – Šv. Jonų bažnyčioje. Aranžuotas šimtametes lietuvių tautos melodijas ir naujus,
specialiai kanklėms sukurtus kūrinius atliks apie
500 kanklininkų.

VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ KONCERTAS
Pirmą kartą Dainų šventės programoje – kamerinės vokalinės muzikos koncertas. Jame dalyvaus
geriausi šalies vokaliniai ansambliai, skambės
L I E P O S 2 D.
naujos ir gerai žinomos dainos, atskleisiančios nedidelių atlikėjų grupių muzikavimo, stiliaus ir išLIAUDIES MENAS
raiškos būdų galimybes. Koncertas vyks Vilniaus
Daugiau kaip prieš šimtą metų liaudies meno dirfilharmonijoje.
binius rinko žymūs Lietuvos valstybės ir kultūros asmenys ir su pasididžiavimu juos rodė pirmosiose lietuvių dailės parodose, kurių vaidmuo
L I E P O S 4 D.
kuriant modernią nacionalinę kultūrą buvo tikrai
svarus. 2018 m. liaudies meno parodoje „Gyvos VYDŪNAS
jungtys“ – istoriniai eksponatai ir per pasta- 2018 m. paskelbti Mažosios Lietuvos mąstytojo,
ruosius 5 metus sukurti meniškiausi, geriausiai ir humanisto, rašytojo Vilhelmo Storostos-Vydūno
įdomiausiai tradiciją atspindintys 500-ų Lietuvos metais, minimos 150-osios jo gimimo metinės.
meistrų kūriniai. Paroda vyks Švč. Mergelės Ma- Todėl šių metų Teatro diena „Sau, tautai, žmorijos Ramintojos bažnyčioje.
nijai“ bus skirta Vydūno kūrybai. Aukščiausia
TRADICINIAI AMATAI
Prie Lietuvos valdovų rūmų įkurtame tradicinių
amatų miestelyje pamatysite, kaip gimsta senieji lietuvių amatai, ir, svarbiausia, galėsite pasimokyti jų patys. Šių kūrybinių dirbtuvėlių mokytojais taps žymiausi meistrai ir talentingi vaikai, „Sidabro vainikėlio“ konkurso dalyviai.

vertybe laikydamas žmoniškumą, jis siekė ugdyti
sąmoningų ir laisvų žmonių tautą, sukūrė laisvos,
nepriklausomos asmenybės ugdymo programą.
Vydūno skelbtos taikaus pasipriešinimo idėjos
kovojant su Rytų Prūsijos lietuvių nutautinimu
turėjo įtakos Sąjūdžio principams, tokiems svarbiems atgaunant Lietuvos nepriklausomybę ir ją
ginant 1991 m. sausio 13-ąją.
Va lst yb ė s ši mt me č iu i
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ANSAMBLIŲ VAKARAS
Ansamblių vakaro teatralizuotas koncertas „Tėvyne mūsų“ atspindės kertines valstybės pamato
atramas: tai tauta, šeima, visų mūsų darbštumas ir
Tėvynės meilė. 4 tūkst. koncerto dalyvių kviečia
į Kalnų parką – Vilniaus istorijos lopšį.

„LIETUVA 4.000.000“
2009 m. liepos 5 d., minint Lietuvos tūkstantmečio sukaktį, iš tūkstantmečio odisėjos aplink
pasaulį sugrįžo lietuvių jachta „Ambersail“. Jos
įgulos iniciatyva visuose aplankytuose kraštuose
lietuviai giedojo Lietuvos himną. Taip radosi graži tradicija kasmet liepos 6-ąją, Mindaugo karūnavimo dieną, 21 val., viso pasaulio lietuviams
kartu giedoti Lietuvos himną. Šiemet tikimasi
himną kartu giedoti sukviesti net keturis milijonus Lietuvoje gyvenančių ir po pasaulį pasklidusių lietuvių.

TAUTINĖS BENDRIJOS
Lietuvoje gyvenančios tautinės bendrijos savo
programas pristatys liepos 1 d. renginyje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“. Dainų
šventės Ansamblių vakare pirmą kartą dalyvaus
lenkų liaudiškų šokių ansamblis „Perla“ iš Nemenčinės, vienu seniausių pasaulyje muzikos in- JAPONAI
strumentu – dambreliu – muzikuos Rusų dramos Ypatingą dovaną Lietuvai ir sau sukūrė japonai.
teatro aktorius Valentinas Krulikovskis.
Choras iš Gifu regiono (tai Šijunės Sugiharos,
tarpukario Japonijos diplomato Lietuvoje, gelbėjusio žydų tautybės žmones, gimtinė) išmoko visą
L I E P O S 5 D.
Dainų dienos repertuarą lietuvių kalba ir atliks
jį drauge su Lietuvos choristais. Japonai tradiciPUČIAMIEJI INSTRUMENTAI
jas vertina kaip neatsiejamą modernios visuomePučiamųjų instrumentų orkestrų koncerte – trom- nės kultūros dalį. Filmuoti lietuvių Dainų švenbonų, būgnininkų, saksofonininkų grupės, vaikų, tės vaizdai jiems paliko neišdildomą įspūdį, net
jaunimo, studentų ir profesionalūs orkestrai, sve- nustebino jiems artimas estetinis muzikos suvokičiai iš Estijos bei Latvijos simboliškai atkurs Tė- mas, tad Dainų šventėje laukiame ne tik choristų,
vynės kelią nuo praeities didybės iki Atgimimo. bet ir Japonijos žiniasklaidos bei turistų grupių.
„Vario audra“ vyks uždaroje erdvėje – Vilniaus
pramogų arenoje.
DAINŲ ŠVENTĖS MONETA
ŠOKIŲ DIENA
Šiais metais Šokių diena „Saulės rato ritimai“
primins „Tautiškos giesmės“ linkėjimą: „Tegul
saulė Lietuvos tamsumas prašalina“. Aušra, ryto
brėkšma saulei kylant asocijuojasi su tamsos atsitraukimu, šviesos pergale prieš tamsą, gyvybės –
prieš sąstingį, garsų – prieš tylą. Koncertas vyks
Lietuvos futbolo federacijos stadione.
L I E P O S 6 D.

DAINŲ DIENA
Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną šventę
vainikuos Dainų diena „Vienybė težydi“.
Nuo Vilniaus Katedros aikštės į Vingio parką pajudės šimtmečio eitynės, o parko estradoje į vieną
milžinišką chorą susibūrę 12 tūkst. dainininkų atliks programą, kurioje skleisis pagrindinės mūsų
himno idėjos. Liepos 6 d., 21 valandą, – šventės
kulminacija: visi kartu, Lietuvos ir pasaulio lietuviai, giedosime „Tautišką giesmę“.
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Birželio mėnesį Lietuvos bankas išleido Dainų
šventei skirtą 2 eurų monetą. Jos averse vaizduojami tautiniais rūbais pasipuošusių, už rankų susikibusių žmonių motyvai (dailininkė Eglė Rankutė). Lietuvos monetų kalykla šių monetų nukaldino net pusę milijono.
THE LITHUANIA’S CENTENARY SONG
CELEBRATION "IN THE NAME OF..."

This year’s Song Celebration falls on the occasion of the centenary of the restoration of Lithuania’s independence, which is
why is name comes from the words of the Lithuania’s national
anthem – ‘In the name of...’ The national anthem, or ‘Tautiška
giesmė’ naturally became the ideological axis of the entire celebration’s programme.
The spectrum of this celebration’s events is very broad:
The Song Day, Dance Day, Ensembles Evening, Folklore Day
and folk arts exhibition, vocal music, brass orchestra and
kanklės concerts, as well as the Theatre Day (organised for the
second year), which will focus on Vydūnas and his work. Since
1990, the Song Celebration invites Lithuanians from around
the world to participate. This year an entire day is dedicated to
the Lithuanians of the world.
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ILIUZIJA: GYVATE PASIRODĘS VIRVAGALIS
Da i n iu s R A Z AUSK A S
Straipsnyje nagrinėjamas žinomas – pirmiausia indų advaita vedantos filosofinėje tradicijoje ir apskritai Indijos dvasinės įtakos srityse – iliuzijos įvaizdis: būties reiškiniai atrodo gyvi ir grėsmingi tarsi po kojomis
staiga pamatyta gyvatė, bet atidžiau įsižiūrėjus – pažinus tikrovę – pasirodo, kad tai tik virvė, ant tako besivoliojantis virvagalis. Pateikus kelis būdingus indiškus pavyzdžius, toliau šis įvaizdis palyginamas su gyvate
virstančia Mozės lazda (Iš 4.1–5; 7.8–12) ir su gyvate virstančiu šakaliu lietuvių papročiuose bei tautosakoje,
o svarbiausia – su užkalbėjimais, kuriuose lygiai taip pat užkalbama nuo gyvatės: teigiant ją esant visai ne
gyvatę, o virvę ar virvagalį. Pabrėžiama atitinkama alegorijos reikšmė skirtingose tradicijose, bet jos kilmės
paaiškinti nesiimama, apsiribojant keliomis prielaidomis.
Reikšminiai žodžiai: gyvatė–virvė (pagalys), Lietuva–Indija, tautosaka.
Pagal apibrėžimą, iliuzija – tai „klaidingas realiai egzistuojančių objektų įsivaizdavimas, suvokimas“ ir drauge „nepagrįsta viltis, neįvykdoma
svajonė“1, arba „jutimų apgaulė, paklaida, kurią
sukelia iškreiptas tikrovės suvokimas“, ir drauge
„neįvykdoma svajonė, nepagrįsta viltis“2. Tokia
„jutimų apgaulė“ ir iš jos kylantis „klaidingas
realiai egzistuojančių objektų suvokimas“ žmonių nuo seno perteikiamas įvairiais konkrečiais
įvaizdžiais, vienas iš kurių – gyvatė, pasivaidenusi vietoj virvės, arba gyvate pasirodęs virvagalis.
Viena vertus, šis įvaizdis savaime labai įtaigus, nes pamatęs po kojomis gyvatę žmogus nevalingai atšoka, išsigąsta ir susijaudina – padėtis labai rimta, įtraukianti, nepaliekanti vietos jokiems
atsajiems samprotavimams. Ir kaip tik dėl to šis
įvaizdis, kita vertus, labai tinka apibendrinti visam žmogaus gyvenimui, žmogaus būklei pasaulyje, kur jis kasdien nuo ryto ligi vakaro, apimtas
kuo rimčiausių rūpesčių, iš paskutiniųjų sprunka
nuo persekiojančių baimių ir tuo pat metu vaikosi
gundančias viltis, vejasi viliojančias svajones.
Bet jeigu staiga nušvinta akys ir paaiškėja,
kad jokios gyvatės nėra – tai tik virvė, gyvate
pasirodęs virvagalis, – sąmonę kausčiusi įtampa
atleidžia gniaužtus, žmogus atitoksta, nurimsta ir
juokiasi. Ne be reikalo lotynų kalbos žodžio illusio pirminė reikšmė yra „išjuokimas, pajuoka“, o
kilęs jis yra iš veiksmažodžio illūdo, -ere „juoktis,
išjuokti, pajuokti“ ir „apgaudinėti, mulkinti“, kuris savo ruožtu sudarytas iš priešdėlio in- ir veiksmažodžio lūdo, -ere „žaisti“, „vaidinti, vaizduoti,
dėtis (kuo)“, „daryti (ką) juokais, juokauti, išdykauti“, „išjuokti, pajuokti“ ir kaip tik šitaip „mulkinti, apgaudinėti, vedžioti už nosies“3.
1
2
3

TŽŽ: 208.
LKŽ IV: 57.
LoLKŽ: 392, 499.

Kai supranti, kad tai tik žaidimas, – juokies,
kvatojies už pilvo susiėmęs. Bet kol prieš tave tikra gyvatė, pasirengusi gelti, – juokai menki.
Todėl suprantama, kad ir šis gyvate pasirodžiusios virvės įvaizdis svarbus pasidaro ten
ir tada, kur ir kada rimčiau iškyla pats iliuzijos
klausimas.
Bene ryškiausiai iškeltas jis monistinėje
indų vedantos filosofijoje, vadinamoje advaita vedanta (skr. á-dvaita „ne-dvigubas, ne-dvejopas“4
ir veda-anta „vedų išbaiga“). Mokymas teigia
pamatinį vienį, pirmapradį tapatumą tarp žmogaus dvasinio prado (Atmano) ir aukščiausiosios
tikrovės (Brahmano). Pasak Audriaus Beinoriaus,
„jei Atmanas tapatus tikrovei, kodėl mes nesuvokiame šio tapatumo? Kur slypi šio neišmanymo priežastis? Advaitos filosofija Brahmano ir
Atmano tapatumo nesuvokimą (avidyā) sieja su
projekcijos ar perkėlimo procesu (adhyāsa). Bendrais bruožais perkėlimą Šankara apibūdina kaip
‘regimąjį ko nors pateikimą sąmonei tuo pavidalu,
kuris atmenamas stebėjus kitą kurį objektą’. Perkėlimu stengiamasi paaiškinti klaidos, ar tikrovės
iškraipymo, atvejus. Klasikinis perkėlimo atvejis
yra virvės ir gyvatės pavyzdys. V i r v ė, kurią
mes regime savo sąmonėje, mums pasirodo esanti
g y v a t ė, nes mes perkeliame į virvę anksčiau
matytos gyvatės vaizdinį.“5
Žymusis vedantos mąstytojas Šankara
(Śaṅkārā, 788–820) yra pasakęs taip: „Tamsoje
4

5

Remiantis lie. būdvardžiu dvẽjas „dvigubas“, „dvejopas“
(= skr. dvaya), skaitvardžiu ir daiktavardžiu dvéitas „dvejetas“, prieveiksmiu dveitè „dviese“ ir kt. (LKŽ II: 946–
947), sanskrito būdvardžius a-dvaya, á-dvaita ir bevardės
giminės daiktavardį á-dvaitam „nedvejumas, nedvejybė“
lietuviškai visai tiksliai galima būtų pertarti būdvardžiu
ne-dvẽjas ir daiktavardžiais vyr. g. nẽ-dveitas ar mot. g.
ne-dveità.
Beinorius 2002: 225.
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ant grindų gulintį v i r v a g a l į žmogus gali
palaikyti g y v a t e ir krūptelėjęs iš išgąsčio
sprukti nuo jos. Bet netrukus kitas jam pasakys:
‘Nesigąsdink, tai tik virvė, ne gyvatė!’ Ir išgąstis, sukeltas įsivaizduotos gyvatės, iškart praeis,
ir žmogus nebespruks. Tačiau atsiradęs ir paskui
išnykęs klaidingas vaizdinys, neva virvė būtų
gyvatė, nepriklauso nuo to, kas yra pati virvė. Lygiai taip pat žmogaus asmuo iš tikrųjų yra vienas
su aukščiausiuoju Asmeniu, nors nevydė (avidyā)
padaro taip, kad jie atrodo esą skirtingi.“6
Jau Šankaros pranokėjas, jo mokytojo mokytojas Gaudapada „Traktate apie nerealumą“
(Gauḍapada kārikā II.17) yra pasakęs: „V i r v ė
tamsoje atrodo it g y v a t ė ar vandens juosta,
taip ir savastis [Atmanas] įsivaizduojama[s] įvairiais pavidalais.“7
Advaita vedantos sąvade „Nedvejo suvokimo žibintas“ (Advaita bodha dīpikā I.33–34)
mokinys, iš mokytojo sužinojęs, kad iliuzijos
esmė yra perkėlimas (superimpozicija), klausia:
„Kas yra perkėlimas?“ Mokytojas atsako: „Kai
kas nors, kas yra iš tikrųjų, palaikoma tuo, ko iš
tikrųjų nėra, pavyzdžiui, kai v i r v ė palaikoma g y v a t e, stulpas – vagimi, miražas – vandeniu. Netikro dalyko pasirodymas vietoj tikro
ir yra perkėlimas.“ Mokinys vėl klausia: „Katras
čia yra tas netikras dalykas, kuris perkeliamas ant
tikrojo kaip pagrindo?“ Mokytojas kantriai paaiškina: „Nedvejas Aukščiausiasis Brahmanas, būtis-žinojimas-palaima, yra tikrovė. Kaip netikras
gyvatės vardas-pavidalas perkeliamas į virvę, taip
į nedveją Tikrovę perkeliamas būtybių ir daiktų
vaizdinys. Visatoje regimi vardai-pavidalai tad ir
sudaro perkėlimą. O tai nėra tikrovė.“8
Panašiai XX a. pradžios žymus advaita vedantos atstovas Ramanas Maharšis (Bhagavān Śrī
Ramaṇa Maharṣi) moko: „<...> Kol neatsisakysite minties, kad pasaulis yra tikras, tol jūsų protas nesiliaus jį sekęs. Jei regimybę priimate kaip
tikrovę, jūs niekada nepažinsite pačios Tikrovės,
nors yra tik Ji viena. Šią mintį perteikia gyvatės
ir virvės palyginimas. Kol matote g y v a t ę, tol
negalite matyti v i r v ė s. Nesanti gyvatė jums
esti tikra, o virvė, kuri iš tiesų yra tikra, jums
atrodo nesanti.“9 Taigi, – paaiškina vertėjai į
6

7
8
9

Eliade 1977: 615, Nr. 301. Lietuviškai nẽ-vydė (ar
ne-vydė̃) tiksliai atitinka sanskrito terminą (mot. g.)
á-vidyā, kuris čia taip ir perteikiamas (plačiau dėl to žr.
Razauskas 2016: 248–252).
Beinorius 2002: 415.
ABD: 8.
Ramaṇa 2017: 113.
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lietuvių kalbą Vilma K. Deksnienė ir Kazimieras
Seibutis, – žmogus dvasinį kelią „gali pradėti manydamas, jog jis įdėmiai stebi gyvatę, o užbaigti
atradimu, kad iš tikrųjų jis žvelgia tik į virvę“; ir
išnašoje priduria: „Omenyje turima tradicinė virvės supainiojimo su gyvate metafora (rajju-sarpa
-nyāya), kuri advaita vedantoje pasitelkiama tam,
kad atmetimu (apavāda) būtų pašalintas klaidingo suvokimo anklastas ar anklotis (adhyāsa ar
adhāropa), dėl kurio, užuot matę vienintelę nedvejingąją Tikrovę (Brahmaną), matome daugeriopą dvejybės ir santykinybės pasaulį. Jei kažkas
eidamas patamsyje atsitiktinai užmina ant kelio
besimėtančią virvę ir išsigandęs palaiko ją gyvate, tai jis ‘užkloja’ gyvatės formą ant kažko, kas
nėra gyvatė. Tokio anklasto pašalinimas leidžia
tikrovei sušvisti pačiai savaime.“10
Skirtingai vertindamos santykį tarp regimybės (iliuzijos) ir tikrovės, skirtingos mokyklos sutelkia dėmesį atitinkamai į „virvę“ arba į „gyvatę“. Pasak Audriaus Beinoriaus: „Apibūdindami
aukščiausiosios tikrovės ir iliuzinio suvokimo
santykį filosofinės advaita vedantos mokyklos atstovai dažnai pasitelkia palyginimą apie v i r v ę
(brahman) ir vietoje jos regimą g y v a t ę (māyā).
Remdamiesi šiuo palyginimu galime sakyti, kad
advaitos atstovai, nekreipdami dėmesio į gyvatės
vaizdinį, virvę laiko sąmonės projekcijų atspirtimi,
kuriai suteikiamas aukščiausios ontologinės tikrovės (brahman) statusas. O jogačaros atstovų visai
nedomina faktinis objektas, virvė – ji lieka patyrimo periferijoj; analizuojama sąmonėje iškilusio
gyvatės vaizdinio prigimtis, atskleidžiant epistemologinius ir psichologinius suvokimo mechanizmus. Todėl, nors šios mokyklos nuolat tarpusavyje polemizavo, mūsų nuomone, jos darniai papildo viena kitą, taikydamos skirtingus suvokimo
ir sąmonės problematikos tyrinėjimo metodus.“11
Mokyklos mokyklomis, bet įvaizdis išlieka.
Net ir budizme. Pats Buda „Dharmos įspaudų
sutroje“ moko: „Medituokite tai, ir suprasite, jog
jūsų įprastas suvokimas yra klaidingas. Žiūrėdami
10

11

Ramaṇa 2017: 23. Vykęs atrodo „projekcijos, perkėlimo,
už(si)klojimo (superimpozicijos)“ reikšme vertėjų
pavartotas naujadaras áñklastas, pasidarytas remiantis
veiksmažodžiu klastýti(s) „sklaidyti, blaškyti“, „skleisti“,
„siaustytis, gaubstytis, valkstytis“ ir kt., plg. ap-klastýti
„apipustyti, apžarstyti“ ir at-(si)klastýti „atskleisti“,
„atsilapoti, atsisagstyti“, nu-(si)klastýti „nusiklostyti“,
pa-klastýti „apklostyti“, su-klastýti „suklostyti“ ir kt. Mat
jis savaime mena iliuziją sukeliančią klastą „apgaulę“,
plg. klastýti reikšme „klastas daryti, apgaudinėti“, klastóti
ir kt. (LKŽ V: 970–972).
Beinorius 2002: 327.

15

Gyvatės-žaislai. Gervėčių kraštas, Petrikų k. 2011 m. Arūno Baltėno nuotrauka.

į daiktus akimis, nematote taip aiškiai ir tiksliai,
kaip juos suprasdami protu. Akys gali supainioti
v i r v ę su g y v a t e, tačiau nušvitęs protas pasako jums, jog tai virvė, ir tada gyvatės vaizdas
savaime išnyksta.“12
Vadžrajanos budizmo srovei priskiriamo Arjadevos eiliuotame kūrinyje „Sąmonės
nuskaidrėjimas“ užtinkame posmą: „Mintis, palaikius v i r v ę g y v a t e, atpuola, / kai pamatom virvę. / Į vaizdinį gyvatės panašus juk / ir
gimimas šis, neturintis savos esybės.“13
Alegorija, šiek tiek įvairuodama, pasitaiko ir
už Indijos ribų. Antai kinų budizme pasakojama
poringė apie šaulį, kuris su lanku ant peties pasilenkė virš vandens atsigerti ir vandenyje staiga
išvydo gyvatę, kuri, kaip jam pasirodė, geriant
kartu su vandeniu įsmuko jam į burną. Šaulys
sunkiai apsirgo ir kreipėsi į visokius daktarus, bet
niekas jam negalėjo padėti. Jau būdamas visai prie
mirties jis kartą sutiko keleivį, kuris apsiėmė jį
išgydyti, tik liepė nuvesti prie to paties vandens
telkinio, iš kurio ta gyvatė jam į burną įsmukusi.
Keleivis liepė šauliui užsidėti tą patį lanką ant peties ir taip pat pasilenkti virš vandens kaip anąsyk,
ir kai tik ligonis taip padarė, jis vėl išvydo gyvatę, taikančią įsmukti jam į burną, ir išsigandęs
atšoko. Bet sutiktasis keleivis liepė jam nurimti
ir „įsižiūrėti į gyvatę atidžiau. Šaulys susiėmė
ir pamatė, kad tai visai ne gyvatė, o ant peties

kabančio jo paties lanko šešėlis. Šaulys suprato,
kad g y v a t ė, kurią jis manėsi prarijęs, tebuvo
jo lanko šešėlis. Tada jis atgavo ūpą ir po kurio
laiko visai pasveiko.“14 Kadangi lanko templė yra
ne kas kita kaip v i r v ė, tai čia iš esmės turime
to paties tradicinio iliuzijos įvaizdžio atmainą.
Tačiau lanką šiaip jau sudaro ne viena
templė, bet ir strypas, ant kurio ji įtempta. Esmiškai lankas – tai ant lazdos įtempta virvė. Pasirodo, kad ir pati lazda kartais palyginama su
gyvate, prilyginama gyvatei, taigi panašioje iliuzijos alegorijoje atstoja virvę.
Kaip tik šitokiu iliuzijos pavyzdžiu Mozė
buvo pamokytas įtikinti žmones regėjęs Jahvę
(Iš 4.1–5)15: „Mozė atsakė: O jeigu jie netikės manim ir neklausys manęs, bet sakys: ‘Tau nepasirodė Viešpats’? Viešpats jam tarė: ‘Ką čia laikai
rankoje?’ Tas atsakė: ‘L a z d ą.’ Jis tarė: ‘Mesk ją
žemėn!’ Jis numetė ją žemėn. Ji pavirto į g y v a t ę, ir Mozė bėgo nuo jos. Viešpats tarė Mozei:
‘Ištiesk ranką ir nutverk ją už uodegos!’ Jis ištiesė ranką ir nutvėrė ją. Ji virto lazda jo rankoje.
‘[Tai daryk,] kad jie tikėtų, jog tau pasirodė Viešpats…’“ Taigi pats Dievas pamoko gyvatės pavidalo išsigandusį ir nuo jo atšokusį Mozę nebijoti,
bet „nutverti jį už uodegos“, ir iškart vėl pasidaro
aišku, kad tai tik lazda. Vadinasi, Mozė pats turi
suvokti, kad kuria iliuziją, tačiau kitus įtikinti,
kad tai esanti tikrovė.

12
13

14
15

Hahn 2003 III: 93.
MTBA I: 134.

THH: 86–87, Nr. 93.
Cituojama Algirdo Jurėno versta Biblija (ŠvR 2000: 60, 64).
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Toliau dar (Iš 7.8–12): „Viešpats sakė Mozei
ir Aharonui: Jei Faraonas reikalaus iš jūsų, tardamas: ‘Padarykite sau stebuklą’, tai sakyk Aharonui: ‘Imk savo lazdą ir ją numesk ties Faraonu!’
Tada ji pavirs gyvate. Mozė ir Aharonas atėjo pas
Faraoną ir padarė taip, kaip Viešpats buvo įsakęs.
Aharonui numetus savo l a z d ą ties Faraonu
ir jo tarnais, ji pavirto g y v a t e. Bet ir Faraonas pasišaukdino išminčių ir burtininkų; jie irgi,
Egipto žyniai, savo kerais tą pat padarė. Jų kiekvienas numetė savo lazdą, ir jos pavirto gyvatėmis, tačiau Aharono lazda prarijo jų lazdas.“
Čia jau atvirai pripažįstama, jog tai kerai
(indas pasakytų māyā). Jų tikslas – įtikinti priešininką, kad lazda iš tikrųjų yra gyvatė, ir įtikinti
taip, kad taviškė lazda jam atrodytų labiau gyvatė nei jo paties; kitaip tariant, sukelti stipresnę,
galingesnę iliuziją, kad ji „prarytų“ priešininko
sukeltą iliuziją, vadinasi, kad taviškės iliuzijos jis
nebesugebėtų atpažinti ir taip nukenksminti.
Pats iliuzijos vaizdinys tas pats, skiriasi tikslas:
nebe atpažinti iliuziją ten, kur manei buvus tikrovę,
bet sukelti iliuziją, ir tokią, kad kitam ji atrodytų
esanti tikrovė, kad jis patikėtų ją esant tikrovę.
Pirmuoju atveju, kai iliuziją siekiama atpažinti ir taip iš jos išsivaduoti, turime religinį,
dvasinį santykį su tikrove, iš esmės – patį dvasingumo branduolį. Antruoju atveju, atvirkščiai,
kai iliuzija paverčiama arba virsta tikrove, turime
maginį santykį, magiją.
Tokio maginio santykio pavyzdžių esama
ir tautosakoje. Radvilė Racėnaitė yra atkreipusi
dėmesį į pasakos apie iš anksto nulemtą likimą
(ATU 934) variantą, kuriame „karaliui išpranašaujama, kad jo sūnų nukirs gyvatė. Vaikui apsaugoti iškasami giliausi sklepai, išmūrijami akmenimis ir ištinkavojami marmuru, kad nė skruzdė
neįlįstų, tačiau berniukas [pats] nupiešia gyvatę,
kuri atgyja ir jam įgelia. Šios pasakos latvių variante vaikiną, kaip ir buvo išpranašauta, nukerta g y v a t ė, atsiradusi iš apdegusio š a k a l i o.
Panašus kūrinys užfiksuotas ir Didžiojoje Britanijoje, Jorkšyre. Čia bokšte uždarytam vaikinui
gyvatė įnešama šakalių ryšulyje. Paralelių galima
rasti ir lietuvių tikėjimuose. Antai buvo manoma,
kad per Blovieščių (kovo 25 d.), laikomą gyvačių
diena, negalima eiti į mišką ir iš ten namo neštis
jokio pagalio, bo gali [taip būc, kad jei] parneši kokį
š a k a l į ar kų, tai [jis] gali apsiversc g y v a t i16.
Pranė Stukėnaitė-Decinienė (būsimoji
Dundulienė) 1940 m. šiuos tikėjimus ir atitinkamus papročius aprašė taip: „Lydos apskrityje, o
16

Racėnaitė 2011: 91.
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taip pat kitur negalima esą tą dieną atnešti į pirkią jokio p a g a l i o, malkų, nes vasarą ar pavasarį namuose apsigyvensianti g y v a t ė, kurios
sodiečiai nepaprastai bijo ir bjaurisi. Tą paprotį
užlaiko žmonės iki šiai dienai nepaprastai stropiai.
Moterys vakare prieš Blovieščias prisineša į pirkią
malkų ir prikrauna į krosnis.“17
Papročiai gajūs ir žinomi iki šiol. Štai kaip
1998 m.18 apie juos papasakojo Pavarėnio (Varėnos r.) gyventoja Marytė Saulėnaitė (g. 1927):
Blovieščius – kovo dvidešimt penkta dziena. Dar
sakėm – Zviestavonė. Nešventė, tik sakė, kad
neseka iš miško nieko nešc – gyvatį parvesi. Ir
mumi taikės. Buvo višta kvarkšlė, tai motulė jų
inmetė prieminės duobėn, kad praait kvarkščimas. Girdzim, višta kvarksi kap pjaunama.
Užsidegėm balanų – kad žilvicinė gyvatė jai
apsimatojus apė kojų. Motulė inlipo ir tų gyvatį
užbambino. Matai, žmogus nešės iš miško verbų
par Zviestavones ir man paliko kelias šakelas.
Toj dziena buvo prieš Verbų sekmadienį. Mes
pripažinom, kad žilvicinė gyvatė nog to acirado.

Pats apibūdinimas žilvitinė, beje, gyvatę savaime susieja su žilvičio šaka.
Kita pavarėniškė, Marytė Saulėnaitė-Korkutienė (g. 1923), pasakojo:
Tai nelabai kokia šventė, cik savo neraikia nieko
nešc namo iš lauko, o dar labiau iš miško. Sako,
tu ne daiktų, nu, ty šakelį, žolalį… parneši, o
gyvatį. Parnešei ir kur numetei ar pasdėjai, tai
ton vieton vasarų rasi gyvatį. Sako, paukščiai net
lizdo nekrauna per Zviestavones, kad neparnešt
gyvatės. Mano brolis tai netikėjo. Sako, aš specialiai du kartus parnešiau po šakų iš miško ir
inmetiau duobėn, kur būna iškastos bulbėm pilc.
Inmetiau ir vis ajau žūrėc, ar neparvediau gyvatės. Sako, nei karto neradau jokios gyvatės. O
Tarasevičienė Bronia insitikinus, kad per Zviestavones parvedzi gyvatį. Ji bajino [pasakojo], kad
varės karvį ir paraginimu[i] nuslaužė rykštaitį.
Sako, karves parvariau, o rykštaitį ty kur šonan
numetiau, o vasarų ton vieton radau gyvatį.

Dar kita pavarėniškė, Antosė Tarasevičiūtė
(g. 1922):
Raikia jokio daikto iš miško nenešc – rañdas
gyvatė. Vienas žmogus nuslaužė specialiai šakelį ir inmetė duobėn. Nuvejo vasarų pažiūrėc, ogi
žiūro – gyvatė ton vieton, kur šakelį pametėjo…
Apsisaugoc nog gyvatės gali sukalbėjus „Aniolas
Dzievo“, prie jų sukryžavoci pagaliukai.
17
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Stukėnaitė-Decikienė 1940: 298.
Visi trys pavyzdžiai iš Marcinkevičienė 1998: 95–96.
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Pavasaris – toks metas, kai viskas atgyja,
visa, kas ką tik dar buvo negyva, staiga pasirodo
gyva, net buvęs sausas stagaras išsprogsta pumpurais. Pavasarį kaip niekada ryškus gyvybės
stebuklas, gyvybės m a g i j a, tad ir negyvam šakaliui pavirsti gyva gyvate dabar kaip niekad laikas. O norint nuo gyvatės apsiginti, suprantama,
reikia griebtis r e l i g i n i ų priemonių – maldų
ir kryžiaus ženklo.
Jurgio Elisono XX a. pradžioje Upytėje
užrašytas tikėjimas nurodo būdą net šiaudelius
(vietoj šakalių) paversti gyvatėmis: Jei padaryti iš
gyvatės išnarų žvakę ir primėtyti šiaudelių, tai, uždegus tą žvakę, viskas atrodo gyvatėmis19.
Maginį virsmą matome ir rusų pasakoje
„Verliòka“, tik gyvate čia pavirsta ne šakalys, o
vėlgi – virvė, virvagalis. Vienaakis žmogėdra Verliòka suvalgė senelio pačią ir du anūkėlius, tad viską praradęs senelis ir pats išsiruošė pas jį. Pakeliui
jis sutiko gaigalą (antiną), kuris pasiprašė drauge,
o paskui ant kelio rado virvagalį, kuris balsu pasisveikino ir taip pat pasiprašė paimamas drauge:
«возьми и меня на подмогу!» Дед подумал:
«Может, пригодится связать Верлиоку!» –
и отвечал: «Полезай, когда знаешь дорогу».
Веревочка и поползла за ними, словно змея.20
„paimk ir mane drauge!“ Senis pagalvojo:
„Gal pravers Verliòkai surišti!“ – ir atsiliepė:
„Šliaužk, kad žinai kelią.“ V i r v e l ė ir nušliaužė paskui juodu tarsi g y v a t ė.“

Magijai atstovauja ir vienas iš tradicinių
monų, kokius monininkai Lietuvoje pramogai
rodydavo žmonėms. Juos nagrinėjusios Jūratės
Šlekonytės žodžiais, monininkas „rodo g y v a t ę, o ten – pantis“21. Pantis pagal apibrėžimą yra
„trumpa stora v i r v ė kam supančioti, surišti
(ppr. gyvulių kojoms)“22, taigi – virvagalis.
Vadinasi, lietuvių iliuzionistai monininkai
rėmėsi tuo pačiu iliuzijos įvaizdžiu kaip indų
vedantos išminčiai, tik naudojo jį ne religiniais,
dvasiniais tikslais, tai yra ne siekdami jo pavyzdžiu atskleisti pasaulio iliuziją, bet maginiais –
iliuziją sukelti, virvę juokais paverčiant gyvate.
Kaip Mozė ir Egipto žyniai (regis, visai nejuokais)
darė su savo lazdomis.
Nors pagalvojus, atvirai sukelta maža iliuzija, virvagalį juokais paverčiant gyvate, gali būti
pasitelkiama ir būtent dvasiniais tikslais – kaip
19
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pamokomas pavyzdys, siekiant priminti didžiają
iliuziją. O tokiu atveju bent kai kurie iš lietuvių
monininkų su savo monais visai primintų indų vedantos mokytojus, tuo pačiu – gyvate pasirodžiusio virvagalio – pavyzdžiu mokančius visą šį pasaulį atpažinti tesant iliuziją, māyā.
Juolab kad ir pats lietuvių kalbos žodis monas
„burtai, kerai, magija“, „apgaulė“, „akių dūmimas,
fokusas“ ir pan.23, tiesiogiai ar netiesiogiai, kilme
veikiausiai yra susijęs su sen. indų māyā. Šiaip
jau lie. mõnas laikomas slavizmu, skoliniu iš gudų
ман arba манá „apgaulė, melas“24 (dar plg. падман, аб-ман „apgaulė“). Pats slavų prokalbės žodis
*manъ arba *mana kildinamas iš nunykusio veiksmažodžio *mati „moti“ (jo vietą užėmė priesagos
plėtinys *majati „mojuoti“), kuris savo ruožtu remiasi ide. šaknimi *mā- „moti, mojuoti, vogčia
duoti ženklą (ranka, linktelint, mirktelint ir pan.),
suvilioti, apdumti akis, apgauti ir pan.“25 Tačiau
kai kurie kalbininkai lie. žodį mõnas (paprastai
daugiskaita mõnai) laiko anaiptol ne skoliniu, bet
giminišku slaviškajam savu žodžiu26, padarytu
tiesiog iš veiksmažodžio móti (tiksliai atitinkančio nunykusį slavų *mati) „daryti judesį ranka ar
kuo kitu, duodant ženklą, kviečiant prisiartinti,
atsisveikinant“, „duoti ženklą mirksint, merkiant
akį“, „kuo nors daryti mostą, mostelėti“27 (plg. su
ta pačia priesaga -na- sudarytus neabejotinai savus
žodžius kluo-nas iš klo-ti, šal-na iš šal-ti ir kt.28). Ne
visi skoliniu laiko ir latvių mānīt „apgaudinėti“29,
plg. la. māt „moti, mojuoti, duoti ženklą (galva,
akimis)“ ir ap-māt „apžavėti“, ap-māts „apdujęs,
apžavėtas“. Lietuvoje monai (vaidenimasis, rodymasis, apžavai) irgi susiję su mojimu, štai sakmėje:
Vieną kartą jaunimas susirinkęs ėjo į kapines. Priėję
prie kapinių vartų, jie pamatė bestovinčią moteriškę,
kuri kažin ką pasakė, rankom s u m o j o ir pranyko. Tai buvo mirtis30. Ir ginantis nuo monų: Reikia
p a m o s u o t, kad vaiduoklis dingtų31. Taigi nėra
nei formalių, nei semantinių kliūčių daiktavardį mõnas kildinti tiesiog iš veiksmažodžio móti ir
laikyti savu, lietuvišku žodžiu. Tačiau kad ir kaip,
tiesiogiai ar per slavus, vis tiek jis galiausiai remiasi
minėta ide. šaknimi *mā- „moti ir t. t.“ O kaip tik
23
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26
27
28
29
30
31
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šiai šakniai daugelis kalbininkų priskiria sen. indų
daiktavardį māyā́32, kurio reikšmę kaip niekas kitas
tiksliai nusako tas pats žodis „monai“.
Žinomas Lietuvoje ir atvirkštinis, dvasinius tikslus atitinkantis santykis su iliuzija, kai
ne virvė paverčiama ar virsta gyvate, bet gyvatę
stengiamasi atpažinti tesant virvę ir taip nukenksminti. Pavyzdžiui, balsu tariant atitinkamus eufemizmus. Pasak Pranės Dundulienės, Lietuvoje,
„eidami į mišką, žmonės neminėdavo g y v a t ė s
arba minėdami vadindavo ją p a n t i m i, v i r v e, ilgąja, margąja, gražiąja, kregždyte, paukštyte, gražiąja paukštele ir pan.“33
Pasak Birutės Jasiūnaitės ir Mariaus Smetonos, vienas „eufemistinių gyvatės pavadinimų
pagal išvaizdą pogrupis – tai žodžiai, susiję su
šio nuodingo šliužo panašumu į kokį nors daiktą. Tokie ‘daiktiškieji’ eufemizmai pavartojami ir
šnekamojoje kalboje, ir folkloro tekstuose. Šaltiniuose užfiksuoti penki tokios motyvacijos atvejai: lazdìnė (Dieveniškės, Šalčininkų r.), pántinė
(Debeikiai, Anykščių r.; Kamajai, Rokiškio r.),
verpstìnė (Tverečius, Ignalinos r.), pántis (Naujamiestis, Panevėžio r.; Labanoras, Švenčionių r.),
pántis be mazgo (Vabalninkas, Biržų r.). Tokių
gyvatės substitutų užrašyta įvairiose Rytų Lietuvos vietose – apie Debeikius, Kamajus, Labanorą,
Tverečių, Dieveniškes, Vabalninką, Naujamiestį.“34 Kaip matyti, šie eufemizmai iš esmės remiasi
lazdos (šakalio) ir pančio (virvagalio) vaizdiniais.
Na, lietuviams apskritai būdinga gyvatę
palyginti su virve. Štai viena sakmė prasideda:
Iš Milkūnų nuėjo žmogus miškan rugsėjo aštuntą ir dairos, kad g y v a t ė s keliu vyniojasi kaip
v i r v ė …35 Taip pat ungurį: Nemune u n g u r i ų
buvo kai v i r v i ų storiausių36. Bet to tikrai negana minėtiems eufemizmams pagrįsti.
Kai toks eufemizmas pasitelkiamas užkal
bant nuo gyvatės įgėlimo, tai jau šis tas daugiau
nei tik kalbos figūra. Užkalbėjimas – rimtas dalykas, juo siekiama perdėm praktiško, gyvybiškai
svarbaus tikslo. Ir kaip tik šiuo tikslu Vabalninke
XX a. pradžioje buvo patariama: Pamatęs miške
gyvatę sakyk: „P a n t i s be mazgo!“ Ir g y v a t ė p r a p u l s37. Taigi, gyvatę pavadinus pančiu – virvagaliu, ją tikimasi išnyksiant. Galime
32
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numanyti: ji turi liautis buvusi gyvate ir (at)virsti
į virvagalį.
Nors užkalbėjimo tikslas labai žemiškas,
praktiškas, jis remiasi tuo pačiu tikėjimu ir netgi
tuo pačiu jį išreiškiančiu įvaizdžiu, esmiškai tuo
pačiu dvasiniu mokymu, apie kurį teoriškai kalba
vedanta: atpažinus gyvatės vietoje virvę, gyvatės,
kaip iliuzijos, nebelieka.
Kitas, Nau(ja)miestyje užrašytas užkalbėjimas irgi pasitelkia tą patį gyvatės ir virvės (pančio) santykį, nors kiek kitaip: Jei pamatęs gyvatę
pasakysi „P a n t i s!“, tai ji s t o v ė s, o jei pasakysi
„G y v a t ė!“ – p a b ė g s38. Bet esmė lieka ta pati:
atpažinus gyvatės vietoje virvę, ši, kaip negyvas
daiktas, liaujasi judėjusi, o kol ji tebėra gyvatė, ji,
žinoma, gali pabėgti.
Panašus latvių užkalbėjimas: Ja teic „Striķi,
pinekli, pagaidi manis“, tad tā vairs nebēgot „Jei sakai ‘V i r v e, p a n t i, palauk manęs’, tai ji n e b e b ė g a“39.
Dėmesio vertos metafizinių užuominų
turinčios latvių etiologinės sakmės, kuriose
g y v a t ę sakoma apskritai atsiradus iš v i r v ė s:
Vienreiz [gājuši] pa ceļam Dievs un velns. Iedami
viņi atraduši striķi. Tad viņi paņēmuši striķīšam
viens aiz viena gala, otrs aiz otra un sākuši vilkties. Velkoties viņiem striķītis pārtrūcis, un viens
gals palicis Dievam, bet otrs velnam. Tad Dievs
savu striķīša [galu] sviedis atpakaļ ūdenī, un tā
radušās zivis. Bet velns savu striķīša galu sviedis
uz priekšu krūmos un tā radušās čūskas.40
Vieną kartą [ėjo] keliu Dievas ir velnias. Eidami jie rado virvę. Tada jie paėmė virvę vienas
už vieno galo, kitas už kito ir ėmė traukti.
Traukiama virvė trūko, ir vienas galas liko
Dievui, o kitas velniui. Tada Dievas savąjį virvės [galą] sviedė atgal į vandenį, ir iš jo radosi
žuvys. O velnias savąjį v i r v ė s galą sviedė
į krūmus, ir iš jo radosi g y v a t ė s.
Reiz Dievs un Velns gājuši gar upes malu pastaigāties. Tur viņi atraduši vecu zirga pinekli, ko
Dievs paņēmis un gribējis iemest upē, bet Velns
arī piesteidzies, saķēris pinekli aiz otra gala un
pārrāvis uz pusēm. Dievs tomēr savu pinekļa
pusi iemetis upē, kurš palicis par zuti. Bet Velns
savu pusi nometis uz sausumu, un no šā izcēlušies čūska. Par to vēl tagad mēdz teikt, ka zutis
ar čūsku esot tuvu rada.41
38
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tolimų tradicijų pavyzdžiai, kuriems išaiškinti ir
pasitelkti prireiktų milžiniško triūso.
Šiaip ar taip, panašu, kad šios (ir kai kurios
kitos panašaus pobūdžio) sąsajos gali pareikalauti
paaukoti mūsų įprastą tautosakos sampratą, įprastą
požiūrį į tautosaką kaip senojo kaimo „liaudies kūrybą“, geriausiu atveju turinčią (kažkokią) estetinę
vertę. Gali pasirodyti, jog šitoks požiūris į tautosaką
tėra iliuzija – į mūsų savimonę įsigėlusi pozityvizmo gyvatė, pridengusi liūdną tikrovę – tarsi virve
supančiotas mūsų sielų rankas ir kojas. Bet pančius
Pažymėtina, kad etiologinių sakmių tikslai išvydus, juos jau galima palengva išpančioti…
anaiptol nėra tiesioginiai praktiniai kaip eufemizmų ar užkalbėjimų – tai veikiau savotiška mitinė
teorija, vaizdiniais išsakyta metafizika, arba „fi- ***
gūratyviai užkoduota filosofija“, kaip mitologiją Pabaigai – dar vienas iliuzijos pavyzdys, kalbiyra pavadinęs Algirdas Julius Greimas42. Pritai- nis. Jis remiasi vadinamąja homonimija, kai du
kius nagrinėjamą virvės-tikrovės ir gyvatės-iliuzi- skirtingi žodžiai skamba visiškai vienodai ir tojos alegoriją, šiose sakmėse galima išgirsti figū- dėl sudaro įspūdį, jog tai tas pats vienas žodis.
ratyvine mitologijos kalba teigiant, kad pasaulį, Betgi panagrinėjus abiejų kilmę ir sąsajas, iliuzija
jo reiškinius ir daiktus Dievas su Velniu sukūrė netrunka išsisklaidyti. Pateiksimas homonimijos
kaip iliuziją iš tikrovės: Dievas sukūrė nekenks- pavyzdys mums įdomus tuo, kad jame ši tapatumingą, netgi naudingą iliuzijos pusę (mūsų kra- mo iliuzija atsiranda kaip tik tarp žodžių, įvardištuose žuvys, unguriai žmogui nekelia grėsmės ir jančių nagrinėjamus vaizdinius. Tai gudų kalbos
yra valgomi), o Velnias – kenksmingą. Čia, beje, žodžiai вуж „virvė, pantis“ ir вуж „žaltys“, viir užuomina į gėrio ir blogio kilmę. Betgi abiem siškai sutampantys tiek tarimu, tiek rašyba, nors
atvejais iliuzija radosi iš tos pačios vienos visa ap- yra skirtingos kilmės: pirmasis (drauge su ru. dial.
imančios pirmapradės tikrovės, kol mūsų vertini- ужище „virvė“, le. wiązadło „pantis, virvė“ ir kt.)
mai dar nebuvo jos „perplėšę“ perpus.
remiasi slavų veiksmažodžiu *vęzati „rišti“ ir gaSąsajos tarp filosofinės, metafizinės indų liausiai ide. šaknimi *anĝh- „(su)veržti, (su)rišti“,
vedantos ir lietuvių bei latvių liaudies tautosa- o antrasis (drauge su ru. уж, le. wąż ir kt.) – slakos akivaizdžios, tad norisi jas kažkaip paaiškinti. vų daiktavardžiu *Ǫžь „žaltys“ ir galiausiai ide.
Galima tarti, kad arba 1) pirminė yra archajinė *angu̯ (h)i- „angis, gyvatė“43.
tautosaka, lietuvių ir latvių paveldėta iš indoeuTaigi net kalboje virvė yra linkusi pasirodyropiečių bendrystės laikų, o vedantos išminčiai ti gyvate. O visokie tokie prasmingi sutapimai
šią gyvatės–virvės alegoriją perėmė iš atitinkamų kartais tikrai verčia vogčia truputį suabejoti mūsų
indų tautosakos vaizdinių ir tik išryškino, išplė- įprastu objektyviu pasauliu. Užtat skatina jį atitojo, suteikė jiems metafizinę prasmę; arba 2) pir- džiau stebėti: o ką, jeigu tą gyvatę vis dėlto numinė yra metafizika, o lietuvių bei latvių tautosa- tvėrus už uodegos?
kos motyvai yra kitados mūsų kraštuose gyvavusio vietinio žynių dvasinio mokymo, prilygstanLITERATŪRA:
čio indų vedantai, palikimas.
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ILLUSION: A SERPENT MISTAKEN
FOR A ROPE
Dainius RAZAUSKAS
The motif of a snake mistaken for a rope, as an allegory of illusion, is the subject of the article. This allegory is best known
from the Indian Advaita Vedanta. Compare, for example, ‘The
Lamp of Non-Dual Knowledge’ (Advaita bodha dīpikā I.33–34):
‘Disciple: What is Superimposition? Master: To mistake something which is, for something which is not – like a rope for a
snake […]. D.: What is here the unreal superimposition on the
real thing, the substratum? M.: The non-dual Being-Knowledge-Bliss or the Supreme Brahman is the Reality. Just as the
false name and form of snake is superimposed on a rope, so also
on the non-dual Reality there is superimposed the category of
sentient beings and insentient beings. Thus the names and forms
which appear as the universe, make up the superimposition. This
is the unreal phenomenon. D.: In the Reality which is non-dual,
who is there to bring about this superimposition? M.: It is Māyā.’
It happens that nearly the same motif occurs in Lithuanian folklore, only not in metaphysical but in quite earthly
circumstances corresponding to the folk tradition. As, for instance, in the following suggestion against the bite of a snake:
Pamatęs miške gyvatę sakyk: ‘Pantis be mazgo!’ Ir gyvatė prapuls
[‘When you see a snake in wood, say: ‘A knot-less hobble!’
And the snake will disappear’]. A number of Lithuanian, Latvian and other examples reminiscent of the same motif are
also presented in the article.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6, LT-10308, Vilnius,
E. paštas: liaudies.kultura@lnkc.lt
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AISA:
ALGIRDO PATACKO EILĖRAŠČIO APMĄSTYMAS
Š a r ū n a s Š I M K US
Straipsnyje nagrinėjamas žymaus lietuvių kultūros veikėjo, baltų pasaulėžiūros tyrinėtojo, poeto, atkaklaus
patrioto, politiko Algirdo Patacko eilėraštis „Aisa“ (pasirašytas Algio Rudaminos slapyvardžiu). Dėmesio
centre – naujadaras aisà, jo etimologija, semantika, galimas ryšys su tautovardžiu aisčiai ir kitos plačios sąsajos. A. Patackas pakylėja aĩsą į hierofaninį lygmenį – per ją visa reiškinija įgauna prasmę, spalvas, skonį,
o štai pasaulis be aisõs tėra nesà, apibūdinamas kaip balaganas ir kitais chaoso įvaizdžiais, primenančiais
indų samsarą. Tad poetas aĩsą prilygina kitai jo sukurtai sąvokai – ẽsai, kuri taip pat turi reikšmingą indišką atitikmenį sat. Eilėraštyje išreiškiamas troškimas „panirti į aisą“ – koralų salyno ar žvaigždėto dangaus
įvaizdžiais nusakytą begalybės, tylos, rimties, gėlos pasaulį. Išvada: aisà eilėraštyje perteikia geliantį, aitrų,
širdgėlą keliantį jausmą dėl pasaulio marumo ir skaidrų liūdesį, kuris skatina lyrinį subjektą visiškai pasinerti
į save ir taip pasiekti būvą anapus.
Reikšminiai žodžiai: Algirdas Patackas, poezija, dievoieška, ilgesys, mirtis, būtis.
Algirdas Patackas bene geriausiai žinomas kaip
pogrindinio pasipriešinimo veikėjas, politikas,
taip pat kaip žmogus, drauge su Aleksandru Žarskumi savitai plėtojęs lietuvių pasaulėvokos, kalbos tyrinėjimus. Galbūt mažiau žinoma, kad Algirdas, kaip ir jo brolis Gintaras Patackas, buvo
poetas. Algio Rudaminos slapyvardžiu jis yra išleidęs porą eilėraščių rinkinių: „Vėjų pagairėje“
(Kaunas: Naujasis lankas, 2006) ir „Aisa: Eilėraščiai apie meilę ir liūdesį“ (Kaunas, 2011). Jo eilių
spausdinta ir periodikoje.
Šiame straipsnyje bus nagrinėjamas antrojo
iš minėtų rinkinių įžanginis eilėraštis, paskelbtas
be pavadinimo, bet pagal pirmąjį ir svarbiausią
jo žodį galime sutartinai jį pavadinti „Aisa“. Tai
bene ryškiausias viso rinkinio eilėraštis – priešingai nei daugelyje kitų, čia autorius nesileidžia
į asmeninius išgyvenimus, prisiminimus, tekstas tarsi atsietas nuo asmeninės istorijos, pakylėtas į viršbuitinį būties apmąstymą. Kitame to
paties rinkinio tekste autorius sako: „Gali būti
eilėraštis – šūkis, eilėraštis – šūvis, pagaliau eilėraštis – tiesa <…> eilėraštis turi turėti turinį,
valios vektorių, juo turi būti norima ką nors pasakyti.“1 Eilėraštis „Aisa“ kaip tik ir atrodo tobuliausiai atitinkantis A. Patacko poezijos sampratą – raiškus, trumpas, tvirtai sukaltas, su aiškia žinia, gryno jausmo2:

1
2

Rudamina 2011: 40.
Tame pačiame tekste, kurio ištrauka ką tik cituota, autorius tokį poezijos perteikiamą jausmą indų pavyzdžiu pavadino rása. Sanskrito estetinė kategorija rāsa maždaug ir
reiškia jausmą, kurį suvokėjui sukelia meno kūrinys.

aisà saulės žarą, jos nykų ir blausų raudonį
nušviečia gaisrais ir gaisais purpuriniais
nes raudona be jos – tik nuobodžiai raudona
o esà be aisõs – tik nesà ir dykynė...
Tik nesà ir dykynė. O karminas bei mėlis
be jos – tik dažai, tik klasta kurtizanės
kasdienybė be jos – tik šešėliai ir plėnys,
pelenai, tik pilki pelenai, tik garsai balagano...
Kurs netyla nei dieną, nei naktį, nei rytą ankstyvą
anei vakarą, tas pats ir tas pats per tą patį
kur pabėgt, kur surast tą koralų salyną ar tylą žvaigždynų
ir panirti į aisą, sruvenimą liūdną ir lėtą visatos...3
ŽODŽIO AISA KILMĖ IR SEMANTIKA
Būtent aisà ir yra raktas, atrakinantis eilėraštį ir
paleidžiantis srūti jo rásą. Šis daiktavardis – paties A. Patacko naujadaras, sukurtas remiantis
žodžiais aisùs „kartus, gailus“, aisùmas (prieš
eilėraštį pateikta ir citata iš LKŽ: „Jis vėl pajuto ilgesį savo gyvenimo aisumo“), áisauti „aičioti, verkti, liūdėti“. Tos pačios šaknies galimai
yra ežerėvardis Aĩsetas, upėvardžiai Aĩsė, Aistà4.
Tiesa, žodis, matyt, bus gimęs dar prieš eilėraštį –
jis jau vartojamas 2002 m. išleistoje Algirdo Patacko ir Aleksandro Žarskaus „Virsmų knygoje“.
Jau andykštės senovės dainiai stengėsi iškelti ir kūrė žodžius, kurie vienu gaistu atskleistų
esmę, bet patys liktų neišsemiami, nepažinūs.
3
4

Čia ir toliau cituojama iš Rudamina 2011: 3.
LHEŽ: 36.
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Tai ryšku jau senovės indų vedose, kur gausu
vadinamųjų hapaksų – vienkartinių žodžių: antai neišgliaudomas jábāru, kuriuo vainikuojama
„Rigvedos“ IV.5 giesmė, arba sunkiai išverčiamas virā́ j, kuriuo „Atharvavedoje“ pavadinamas
būties pradas. Panašų bandymą galima įžvelgti
ir čia: visų pirma, žodis aisà per sąskambį susyja su aistis, aisčiai. Beje, tai gali būti ne vien sąskambis – Kazimieras Kuzavinis kaip tik aiškino
aisčių vardo kilmę remdamasis minėtais vandenvardžiais. Šią sąsają viename savo „etnosofinių“
straipsnių5 tęsia ir pats Patackas, aisą sugretindamas ne tik su aisčiais, bet ir su buvimą, esimą
reiškiančia šaknimi es- (esù, esą s͂ , ẽsti ir kt.). Pasak
jo, aisčiai kaip tik yra „esantieji“, „tikrieji žmonės“ (plg. kai kurių kalbininkų iškeltą mintį šį
tautovardį galint sietis su latvių īstnieki „tikrieji,
giminaičiai“ ir slavų istъ „tikras“).
Tiesa, žodį aisùs kalbininkai sieja ne su es-,
bet visai su kita šaknimi, iš kurios yra kilę žodžiai aitrùs „gaižus, kartus, gailus“, iesmė ͂ „per
kartą į krosnį dedamas malkų kiekis“, jotvingių
ais „karštas oras“, prūsų ennoys „karštis, temperatūra, karštinė“, – indoeuropiečių prokalbės
(ide.) šaknimi *ā̆i- „degti, žėrėti“. Iš šios šaknies
kilę ir žodžiai áiškus, rusų ясный „aiškus“, искра
„kibirkštis“ ir kt.6 Bet galima atkreipti dėmesį ir į
kitą panašią ide. šaknį – *ais- „būti apstulbusiam,
pakerėtam, gerbti“, kuriai priskiriami šventumą,
dieviškumą reiškiantys žodžiai: umbrų esono-,
oskų aisusis (dgs. abl.), graikų αἰδώς „stulbas,
gėda“, gotų aistan „gerbti, rūpintis“ (beje, iš pastarojo žodžio kai kurie kalbininkai yra kildinę
aisčius). Gal ir žodžio aisùs reikšmę būtų galima
išvesti ne iš degimo, aitrumo, bet iš šventybės sukelto ilgesio, pakerėtos sielos būsenos?
Išskiriama ir dar kita ide. *ais- šaknis, žyminti tam tikrą judėjimą, – jos lietuviškas vedinys yra ieškóti. Aleksandras Vanagas, nagrinėdamas lietuviškus ais- šaknies vandenvardžius, juos
gretina arba su būdvardžiu aisùs, arba kaip tik su
šia ide. šaknimi, tad morfologiniu požiūriu jos yra
lygiavertės, pasirinkimą lemia tik semantika. Tad
gal tolimoje praeityje išvis buvo ne dvi, o viena
šaknis, apėmusi abi reikšmes, kurios ilgainiui išsiskyrė? Dėl to galima būtų iškelti nedrąsią prielaidą, kad aisumas ir ieškojimas (visų pirma –
dvasinis) gal bus radęsi iš to paties pirminio šventybės pojūčio, apstulbimo prieš Nežinomybę, o
šią būseną grindžia ta pati degimą, žėrėjimą (šiuo
atveju – vidinį) reiškianti ide. šaknis *ā̆i-. Tokiu
5
6

Patackas 2010.
Karaliūnas 1992: 217–221; Pokorny 1959: 11, 17.
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atveju visi minėtas būsenas nusakantys žodžiai –
aisùmas, aitrà, aistrà, áiškus, ieškóti – galėtų būti
tolimi giminaičiai, kitados išriedėję iš tos pačios
pirminės šaknies. Semantiniu požiūriu, toks vidinis degimas, žėrėjimas (aistra) išties gali vesti
į dvasinį nuskaidrėjimą, taigi aiškumą, įžiebiantį
gyvenimo aisą.
Kita žodžio aisà sąsaja veda prie vandens.
Nors, kaip matėme, etimologiškai žodis remiasi
pirmine degimo reikšme, jo semantinis laukas
užgriebia ir vandenį: be jau minėtų ais- šaknies
vandenvardžių, žmogus kartais aisiai, arba gailiai,
verkia, taigi – ryšys su ašaromis7. Ir aisos sinonimas gėlà „didelis skausmas“ norom nenorom
suskamba su būdvardžiu glas, kuriuo apibūdinamas bene išimtinai vanduo.
AISA KAIP ESA
Dabar grįžkime prie eilėraščio ir pažiūrėkime,
kaip jame skleidžiasi aisos prasmės.
Aisa suprantama tarsi kokie būties syvai, humor, rāsa (beje, tiek lotynų humor, tiek jau minėto
indų rāsa pirminė reikšmė yra „drėgmė, vilgšna, syvai, esmė“, ir abu ilgainiui įgauna psichinę
jausenos, nuotaikos, skonio reikšmę). O tai esminis būties dėmuo, be kurio netgi toks įspūdingas reginys kaip saulės žara tėra plikas raudonis:
aisà saulės žarą, jos nykų ir blausų raudonį
nušviečia gaisrais ir gaisais purpuriniais
nes raudona be jos – tik nuobodžiai raudona
Visus atspalvius, visus „purpurinius gaisrus
ir gaisus“ paskleidžia aisa. Nes išties:
esà be aisõs – tik nesà ir dykynė.
Esà – dar vienas poeto naujadaras, pasidarytas iš supletyvinio veiksmažodžio būti esamojo laiko lyčių esù, esì, ẽsti. Tačiau indoeuropiečių prokalbėje šios šaknys turėjo kiek skirtingas
prasmes, dar matomas, pavyzdžiui, senojoje indų
kalboje: bhū- (bhávati) „tapti, virsti, būti (kažkur, kažkuo)“ ir as- (ásti) „būti (savaime), egzistuoti“. Pastarosios šaknies vediniai sudaro tokias
kertines indų mąstymo sąvokas kaip sát „tai, kas
esti; esantis, esąs“ → „esatis, tikrovė“, taip pat
satyá „tikrovė, tiesa, esmė“. Tad A. Patackas, kuris tikrai buvo susipažinęs su senąja indų dvasine
tradicija, žodžiu esà grakščiai išvertė sát. (Lotynų
7

LKŽe: aisùs.
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kalboje jį atitinka existentia, kuris lietuviškai paprastai kebliai verčiamas „būtis“, rečiau – „esatis“,
o dažnai tiesiog paliekamas kaip „egzistencija“.)
Lygia greta eilėraščio autorius sukūrė ir neiginį nesà, atitinkantį sanskrito ásat „tai, kas nesti;
nesantis, nesąs“ → „netikrovė, nebūtis, apgaulė“.
Viena vertus, čia matome jau minėtą A. Patacko
bandymą gretinti žodžius aisùs ir ẽsti, tačiau už
palyginimo glūdi kur kas daugiau: šia eilute išsakoma mintis, kad aisà ir yra pati tikrovė, pats
gyvenimo jausmas – „aš esmi“. Algirdas Patackas
drauge su Aleksandru Žarskumi e s͂ ą yra pakėlę
kone į teologinį lygmenį: „<…> Esõs neįmanoma
apibrėžti, nes apibrėžimas yra formos kategorija,
ir apibrėžta esa būtų jau nebe esa. Esà yra tai, kas
nenusakoma – kitaip ji nebūtų formos priešybė.
[…] esà yra tai, kas esti, e s͂ i […]. Esa glūdi, forma
reiškiasi. Esa liejasi, forma kristalizuojasi.“8
Indų tradicijoje sát yra vienintelė „tikra
tikrovė“, visa kita – apgaulė, vien regimybė. Jau
nuo „Rigvedos“ laikų tikrovė, tiesa (satyá) tapatinama su dievu Agniu, kuris simboliškai suvokiamas kaip dvasios liepsna, gyvoji sielos ugnis,
deginanti neišmanymą, netikrovę. Tad Agnį tikrai galima sugretinti su aitria, geliančia aisa –
sieloje per skausmus pražibusia kibirkštimi, kuri
ne tik savo šviesa iškelia pasaulį iš nebūties ir jį
nušviečia, įgalina jame įžvelgti grožį („purpurinius gaisus“), bet prižadina pačią gyvybę sieloje – Dievą širdyje. O kad esatis, esa yra vienas esminių Dievybės požymių, žinoma ne tik Indijoje,
kur sát prilyginama aukščiausiajam Brahmanui.
Pavyzdžiui, kad ir senovės žydų tradicijoje, kur
hebrajiškas Jahvės vardas ( הוהיyhwh), kaip įprasta
aiškinti, reiškia „tas, kuris yra“ ar veikiau „esti“,
taigi „esantis, esąs“9. Tuo „Virsmų knygoje“ remiasi ir Patackas su Žarskumi: „Esos dieviškumas
pirmapradis, jei taip galima pasakyti – ikikristinis
<…>. Jau buvo sakyta apie esos ir archajiškiausio
Dievo apibrėžimo panašybę – Tas, kurs yra, judaizme bei krikščionybėje ir Tat tvam asi [Tat tu
esi] vedų tradicijoje.“10
Kita vertus, kur nėra aisos, – nėra ir grožio,
tikrovės: viena tik nesà, bergždumo, mirties, išsekimo dykynė.
Antrajame posme toliau plėtojamas pasaulio
be aisos vaizdinys, siejamas su šešėliais, plėnimis,
pelenais – taigi pilkumos, bespalvio galavimosi,
gaišimo, nykimo, nuobodulio ženklais:
8
9
10

Patackas, Žarskus 2002: 10–12.
МНМ: žr. Яхве.
Patackas, Žarskus 2002: 11.

Algirdas Patackas. 2012 m. Modesto Patašiaus nuotrauka.

kasdienybė be jos – tik šešėliai ir plėnys,
pelenai, tik pilki pelenai, tik garsai balagano...
Kaip be aisos nuobodi saulės žara, taip ir būties spalvos bei atspalviai,
karminas bei mėlis
be jos – tik dažai, tik klasta kurtizanės.
Be gyvenimo skonio, be tos būtinos rásos,
netgi tõkios ryškios spalvos kaip karminas ir mėlis
atrodo netikros, dirbtinos kaip paprasčiausi dažai
ir jais išgaunamas apgaulingas kurtizanių grožis.
Dažai čia išreiškia tą pačią dykynę – negyvumą,
paviršinį kiautą, sustabarėjusį luobą, pro kurį nebeprasiveržia tikrosios gyvybės spalvos. Dažai čia
atsiduria vienoje gretoje su tokiais šiuolaikiniais
netikrumo, negyvumo simboliais kaip betonas,
asfaltas, plastmasė, plienas. Kaip antai Henriko
Nagio: O žeme mylima, kaip raudi tu po miestais, – /
po grindiniu, po plieno ratais, po akmens namais...11
O „kurtizanės klastą“ savo ruožtu galima gretinti su vėlgi indų kilmės „majos šydo“ vaizdiniu,
11

Žemė 1991: 132.
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prigijusiu jau ir lietuvių poezijoje. Suasmeninta
indų māyā́ „monai, apgaulinga regimybė, apgaulė“ yra tarsi kerėtoja deivė, savo raibuliais, mirgesiais apžavinti žmogaus sąmonę, protą ir užstojanti, pridengianti tiesą, esmę, kelią Dievopi.

PASAULIO BALAGANAS
Kaip matėme, aisos nebuvimas ir dėl jo įsigalėjusi nesà dar prilyginama balaganui, kuris trečiojo
posmo pradžioje apibūdinamas taip:
Kurs netyla nei dieną, nei naktį, nei rytą ankstyvą
anei vakarą, tas pats ir tas pats per tą patį.
Pasak „Lietuvių kalbos žodyno“, balagãnas –
tai „laikina lentų ar audeklo pastogė, pašiūrė“, o
perkeltine prasme – „kas betvarkiška, nerimta“
(matyt, pagal mugių ar kitų šurmulingų renginių
metu sustatytas laikinas palapines, pastoges, čigonų taborus). Tad šiuo žodžiu poetas nusako chaosą, erzelį, ardą, zujimą be atvangos, nepaliaujamą,
vis atsikartojantį įkyrų, triukšmingą nuobodulį:
„tas pats ir tas pats per tą patį“. Visai paprastais
žodžiais nuostabiai taikliai perteiktas įgrisusios
pilkos kasdienybės paveikslas. Nenutylantį balaganą galima suvokti kaip tą patį išorinį triukšmą,
kasdienį miesto erzelį, apie kurį kalbama kitame rinkinio tekste („Debesys“): „[d]augiaaukščio
namo kieme kaip šulinyje, kur saulę užstojo
masyvūs pastatų luitai, kur buvo vietų, niekada
nematančių saulės šviesos, virė pragaras: garsai,
šauksmai, pikti barniai, prekybos centro ventiliacijos angų urzgimas“12. Tačiau galima jį suprasti
ir kaip vidinį „urzgimą“ – nepaliaujamos įkyrios
mintys, įgrisę svarstymai, nerimas.
Iš tiesų, balagano vaizdiniu A. Patackas taikliai nusako tai, kas indų vadinama samsara. Samsara – ne tik nesibaigiančių pergimimų ratas, nepaliaujamas sugrįžimas vis į naują kūną, bet ir pats
profaniškasis pasaulis su savo buitimi, kasdienybe,
įsukantis savin kaip verpetas, kaip srutų duobė, tokia buities sansrava. Išties, sanskrito žodis saṃsāra
yra sudarytas iš priešdėlio sam- „su-, są-, san-, sam“ ir šaknies sr̥- „srūti, sravėti, sūkuriuoti“. Būtent
kaip įtraukiantį sūkurį samsarą apibūdina budistų
vienuolis, budizmo žinovas Ledi Sajadou, kalbėdamas apie dievų pasaulio gyventojus. Anot jo, „didžiajame samsaros sūkuryje jie yra paprasčiausiai
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tie, kurie plaukia pasroviui arba skęsta“13. O štai
kaip šį buities verpetą toliau nusako A. Patackas
(„Debesys“): „[b]et vėl ir vėl pragariška kloaka
įsukdavo visa jėga, savo drumzlinoje srovėje skandindama žmonių likimus, jų tuščias pastangas išlikti, nepaskęsti nemeilės potvynyje“14.
Kita vertus, balaganas, kaip palapinė, šėtra,
laikina pastogė, simbolizuoja laikinumą, netvarumą. Kaip Izaijo knygoje sako po ligos išgijęs
Ezekijas: „Pastogė manoji lyg piemenų palapinė
nugriauta ir numesta šalin nuo manęs“ (Iz 38: 12).
Taigi, A. Patacko balaganas – tai kiautas,
gožiantis ir stelbiantis gyvybę, palaikė pastogė,
slepianti ir drauge uždariusi nuo gyvos būties,
įkyrioje ir beprasmėje kasdienybėje skandinanti
srutų duobė. Iš tokio būvio dvasia trokšte trokšta
ištrūkti kitur. Kaip štai vieno rusų muzikanto albumo pavadinimas: Беспредельная жажда иного
„Beribis kita ko troškimas“.
ANAPUSYBĖS ŠAUKSMAS –
PANIRTI AISÕN
Kupinos šio kitybės ieškojimo paskutinės posmo
eilutės:
kur pabėgt, kur surast tą koralų salyną ar tylą žvaigždynų
ir panirti į aisą, sruvenimą lėtą ir liūdną visatos...
Koralų salynas, žinoma, gali būti suprastas
kaip idiliška vieta, toli nuo triukšmo, erzelio ir
chaoso. Kažkur vandenynų platybėse tvylančios
atokios salos jau keleto šimtmečių literatūroje
vaizduojamos kaip paslaptingos vietos, į kurias
nubloškiami žmonės atranda atvangą, tarsi rojaus
kampeliai, kurių nepasiekia kasdieniai vargai ir
rūpesčiai. Sala šiaip jau nuo seno yra vienas iš
rojaus įvaizdžių, palaimintųjų buveinė15. Tačiau
koralų salynas ypatingas: pažvelgus į jį iš aukšto,
jūrų mėlyje išsibarsčiusios salos ir atòlai akivaizdžiai primena žvaigždėtą nakties dangaus platybę – kai kurių tokiose koralinėse salose įsikūrusių
valstybių (kaip Tuvalu, Žaliasis Kyšulys) vėliavose žvaigždės mėlyname fone kaip tik vaizduoja
salas vandenyne. Tuo šis vaizdinys savaime susyja
su toliau eilėraštyje minima „žvaigždynų tyla“.
Iš tiesų, ir vandenyno, ir dangaus, ypač nakties dangaus, platybės gretinamos nuo seno – juos
sieja ta pati neaprėpiama platybė, didybė, gelmė,
13
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mėlis, rimtis, nesučiuopiamybė16. Vandenynas,
naktis, žvaigždės – tradiciniai galutinės atvangos
simboliai. Antai Bernardo Brazdžionio eilėraštis
„Į jūrą“:
greičiau į g e l m ę, atilsį, ramybę, –
jau dega ž vaigždė s aukštumoj sužibę. <…>
Nebuvo man ramybės žemės kloniuos,
nebuvo jos aukštų kalnų snieguos,
po darganoj ir po rudens dumble klajonės
tik ji, tik ji viena sugrįžusį paguos.
Į ją, į jū rą pla č ią , didelę, galingą,
be pabaigos ir be pradžios krantų!17
Ir Vytautui Mačerniui atvangos gelmės
neapsieina be žvaigždėto dangaus: Ir, s k ę s d a m a s g e l m ė j tavų akių ž v a i g ž d ė t ų,
/ Skaitysiu knygą ateities nežinomosios18. Senovės
indų „Rigvedoje“ vandenyno vaizdinys taip pat
mena galutinį išsivadavimą, vienatinį Dievą, visa
jungiančią begalybę19.
„Žvaigždynų tyla“ – irgi ne vien aplinkos
triukšmo nebuvimas. Anot Dainiaus Razausko,
vaisinga, sirpi tyla yra „kaip indas, kuriuo ištroškęs gali pasisemti gėlo vandens; dubuo, iš kurio
badmirys gali numalšinti alkį ir pasisotinti“20. O
katalikų teologas bei mistikas Tomas Mertonas
apie dvasines pratybas vienumoje yra pasakęs:
„<…> Išsilaisvinti, nusimesti visa, visiškai atsiduoti girių ir kalnų, jūros arba dykumos tylai“21.
Tyla – tai atvanga nuo balagano, įkyrių minčių
perstogė. Dvasinėse tradicijose tyla išvis reiškia
minčių, įnorių atvangą, ščiūvą. Vienas iš dvasinį
išsipildymą pasiekusio žmogaus indiškų pavadinimų yra muni, pažodžiui „tylusis, tylintysis“22.
„Rigvedoje“ tokie „tylieji išminčiai“ apie save
gieda (X.136.3, 5): „Pamišę nuo tylėjimo į vėtras
esam įsistoję! / Tik kūnus mūsų jūs, mirtingieji,
priešais tematot!“; „Štai Vėtros žirgas, Vėjo draugas – dievų paragintas tylūnas! / Abiejuos vandenynuos (jis) gyvena – (tame), kuris pirminis,
ir (kuris) galiausias.“ Arba, kaip sakoma viename
šiuolaikiniame anoniminiame tekste: „Nušvitimas – ne dar viena, nauja, ypatinga mintis, o
16
17
18
19
20
21
22

Apie dangaus ir vandenyno sąsają jau buvo plačiau rašyta
(Šimkus 2017: 67–68).
Brazdžionis 1989: 242.
Mačernis 2001: 59.
Šimkus 2017: 74.
Razauskas 1999: 194.
Merton 1993: 113.
Campbell 2015: 44; Razauskas 1999: 202–203.

greičiau visų visokių bruzdančių, spirgančių, lalančių minčių atvanga. Tylos spraga traukinio bildesy.“23 Kai nutyla visas aplinkinis bruzdesys, tyla
ištinka kaip kitybė, atsiveria kaip tikrovė. Todėl
A. Patackas su A. Žarskumi savo „Virsmų knygoje“ teigia: „Esõs daugiausia tyloje. Tyla – esõs
sinonimas.“24 Galima tarti, kad tyloje galiausiai
ištirpsta ne tik garsai, ne tik zujančios mintys, bet
ir visos būties formos – lieka tik neįžodinamas,
neapibrėžiamas, nedalus esimas.
Apskritai, ir tyla, ir jūra su koralų salynu,
ir žvaigždėtas nakties dangus – trys skirtingi paveikslai, perteikiantys tą patį turinį. Kaip sakoma
budistinėje „Vadžraččhedika sūtroje“ (32): „Tarsi
žvaigždės, tamsa, žiburys, regimybė, rasa, burbulas, sapnas, žaibo blyksnis ar debesis – taip turėtume žiūrėti į visą kūriniją.“25 Skirtingi įvaizdžiai
nurodo tą patį tikslą – panirimą į aisą. Vanduo
bene geriausiai atskleidžia šį trokštamą siekinį,
mat nyrama ir į jūrą, ir į tylą, net ir į žvaigždėtą
dangų – tad ir į aisą, kuri eilėraštyje perteikta
lėtu ir liūdnu visatos sruvenimu. O juk lietuvių
kalboje bet koks troškimas savaime reiškia kaitros sukeltą vandens stygių, džiūvimą, susimą. Ir
priešingai: išsipildymas mena pylimą(si), taigi vandenį, vandens pilnatvę. Kūrybos šaltinis, atgimimo versmė – irgi vanduo. Kaip teigia pats autorius kitame rinkinio tekste („Meilė yra Dievas“):
„Aisà yra esminis kūrybos šaltinis.“26 Panirimas į
aisą prilygsta ir panirimui sielos gelmėn, sielon –
šiuo atžvilgiu tai irgi vanduo27. Vanduo – tai tarsi
materia prima, pirminė medžiaga, kurioje susiliejama su gyvasties pradu, per kurį atsinaujinama,
atgimstama. Pasak indų pasaulėvoką nagrinėjusio
liuteronų teologo Dytricho Bonheferio: „<…> Panyranti siela vėl save atpažįsta visame, kas gyva,
tarsi tūkstančiuos veidrodžių; iš kiekvienos gamtos dalelės ji girdi tylų atsaką: tat tvam asi, tat tu
esi – tai tu pats“28. Analitinės psichologijos požiūriu, šie slėpiningi vandenys – tai kolektyvinė užsąmonė, apie kurią mitologas Džozefas Kempbelas yra pasakęs taip: „<…> Žmogaus sąmonė ilsisi
nakties jūroje, į kurią nusileidžia užmigusi ir iš
kurios paslaptingai pabunda, <…> žmogaus dvasinė ir fizinė sveikata priklauso nuo to, ar dieninio
23
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būdravimo sritį laiku pasiekia iš pasąmonės tamsos srūvantis gyvybinių jėgų srautas“29.
Tačiau ši atvanga nei verčia krykštauti iš
džiaugsmo, nei suteikia veržlumo – A. Patackas
ją vaizduoja tarsi lėtą, mąslią upę, tvylančią savo
rimtyje, prisiėmus neišvengiamą likimą. Anot
poeto: „<…> Aisà yra meilė, tai yra neįsibūtinusi meilė, meilės ilgesys, pasaulio sielvartas. / Aisà
verčia sielą (siel-vart) ilgėtis kažko, ko nepažįsti,
bet žinai esant, tikrai žinai. <…> Aisà yra meilės
liūdesys.“30 Taigi Patacko aisa nėra išsekimas, užgesimas, nuosmukis, o veikiau nauja dievoieškos
banga, naujas pakilimas iš ilgesio, lūkesčio sutelktas naujas kūrybos pliūpsnis, kuris vėl neišvengiamai subliūkšiąs, taip ir nepasiekęs išsvajoto tikslo.
Aisa – tai naujas sielos virsnis, iš naujo nutvilkantis gėlos vilnimi. Čia visai tiktų prisiminti „Rigvedoje“ minimą paslaptingąjį Apam Napatą (apā́ṃ
nápāt), pažodžiui „vandenų vaikaitį“, kurio vardą
lietuviškai galima būtų pertarti kaip upių nepuotį.
Tai Ugnis, arba ugnies dievas Agnis, paslaptingai
gimstantis tyrų vandenų versmėse tarsi įsčiose,
kurios drauge yra mūsų sielos (II.35.4): sá śukrébhiḥ śíkvabhī revád asmé dīd ā́yānidhmó ghr̥tánirṇig
apsú „Jisai, skaisčiųjų galių pertekęs, sušvito mumyse – degąs be malkų, sviestu lietas – upėse!“
Tai mūsų sielų gelmėse užgimstanti ilgesio, vilties,
pažinimo kibirkštis.
Kita vertus, aisą galima būtų palyginti su
dievų gėrimu soma – iš aukštybių iškrintančia
aitria rasa (tīvrá rása), atgajos (íṣ) syvais, sužadinančiais kūrybines galias.
Kad aisa nėra paskutinė, galutinė dvasios
būva, sako ir pats poetas: „Aisà yra meilės liūdesys. <…> Kas patiria meilę, tam kūryba baigiasi. Jis–ji, tai yra, jie jau esti. Amžinai.“31 Kitaip
tariant, aisa – tai vienio ilgesys, egzistencinis priešybių jungties geismas. Ši jungtis, dvejybės įveika,
ir yra galutinis siekinys – amžinybė laiko glėbyje: tibetietiškojo budizmo jab-jum, arba maṇi padme „brangakmenis lotose“, indiškojo tantrizmo
liṅga-yoni, krikščionybės Išganytojas Dievo Motinos įsčiose, arba Žodis, tapęs kūnu. Išsipildyme
užgesęs geismas, nirvana32. Tai, pasak A. Patacko,
galutinė, tikroji, visa ištirpdanti meilė. Tad nenuostabu, kad aisą sukelia su mirtimi susiję vaizdiniai: saulėlydis, tyla, jūra, naktis, ruduo. „Tai
aisa, esõs liūdesys, formos, kaip artėjimo į marą,
29
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baimė.“33 Mirtis ir yra tas „amžinybės šauksmas“,
pirminės ir paskutinės įsčios, išvaduojančios iš
priešybių kovos. Čia prisimintina hindų juodoji
deivė Kali, vaizduojama su kaukolių girlianda, rankose laikanti nukirstą galvą ir kardą, šokanti ant
pasliko Šivos kūno, kurios simboliką Dž. Kempbelas aiškina taip: „Tas, kuris praranda gyvenimą
dėl jos, jį atras. Gestai ‘nebijok’ ir ‘teikiu malones’
moko, kad ji globoja savo vaikus, kad visuotinės
agonijos priešybių poros nėra tai, kas atrodo, ir
kad tam, kuris susitelkė į amžinybę, laikino ‘gėrio’
ir ‘blogio’ fantasmagorija tėra proto atspindys.“34
Arba vėlgi minėto anonimo: „Anapus kasdienybės
almančio srauto radau amžinąją mirties akimirką
<…>, ji – stebuklingas raktas tavo sielos skryniai,
kurioje dūla be naudos nesuskaičiuojami turtai.“35
Iš čia aisos liūdesys – anot paties autoriaus,
„pirmapradė metafizinė gėla“36. Šis būtiškasis liūdesys tikriausiai ir yra toji „mirties meilė“, arba
„ištirpdančios meilės ilgesys“, kylantis išvydus
mirtį aplinkui. Nors iš pažiūros toks jausmas gali
pasirodyti savižudiškas, iš tiesų tai ne kvietimas
žudyti savo kūną, o šauksmas atmainyti sielą – iš
marios į nemarią, amžiną37. Kita vertus, ir kūniškoji mirtis, tradicinių kultūrų požiūriu, tėra
virsmas amžinybės rate, tad aisa gali būti tos
prarastos ir siekiamos susigrąžinti pilnatvės ilgesys, kurstomas neprilygstamos būties Dievuje
atminimo.
APIBENDRINIMAS
Apibendrinant galima teigti, kad Algirdo Patacko
naujadaras aisa yra kertinis nagrinėto eilėraščio
žodis, nusakantis sunkiai išreiškiamą ilgesį, liūdesį, kitybės ir mirties nuojautą. Tačiau tai anaiptol ne žlugdantis ar marinantis jausmas – priešingai, jis teikia gyvastį, leidžia patirti pasaulio
grožį, jis yra tikroji esa, o viskas, kas nėra aisa,
nėra ir tikrovė, neturi būtiškojo matmens. Aisa –
tai atvanga nuo įkyrios buities ir minčių kalėjimo
(samsaros), ištirpdanti meilė nemeilės kloakoje,
todėl ji lyginama su tokiais ramybės vaizdiniais
kaip vandenynas, sala (salynas), žvaigždės, tyla.
Tad aisą galime aiškinti kaip troškimą panirti į
antsąmoningąjį patybės lygmenį, norą ištirpdyti racionalaus proto regimą pasaulio dvejybę ir
33
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pasiekti galutinį vienio būvį, poeto nusakomą pa- LHEŽ = Aleksandras Vanagas. Lietuvos hidronimų etimologinis
žodynas. Vilnius: Mokslas, 1981
našiai kaip budistinė nirvana.
LKŽe = Lietuvių kalbos žodynas, I–XX, 1941–2002. I elektAtsižvelgiant į žodžio aisa etimologiją, garoninis leidimas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas,
lima tarti, kad juo visų pirma, bent jau nagrinė2005. Prieiga: <www.lkz.lt>.
tame kūrinyje, nusakomas geliantis, aitrus, degi- Mačernis 2001 = Vytautas Mačernis. Vėl žemės ilgesy: poezija.
Ramučiai, Kauno r.: Laginta, 2001.
nantis jausmas, kylantis širdyje, regint supančio
Merton 1993 = Thomas Merton. Thoughts in Solitude. Boston:
pasaulio marumą (todėl neatsitiktinai aisa syja
Shambala Publications, 1993.
su saulėlydžio, nakties, rudens vaizdais, liūd- Patackas 2010 = Algirdas V. Patackas. Aistis, aisčiai, Aistija.
nomis dainomis, kanklių garsais). Taip pat aisa
Iš: Voruta, 2010, I. Prieiga: <http://www.voruta.lt/aistis-aisciai-aistija/>, žiūrėta 2018.02.21.
yra susijusi su vandeniu, gelme, nėrimu, simboPatackas,
Žarskus 2002 = Algirdas Patackas, Aleksandras
lizuojančiu dvasinį pasinėrimą į savo esmę. O
Žarskus. Virsmų knyga. Kaunas: Kauno tautinės kultūkadangi A. Patackas yra bandęs su būdvardžiu
ros centras, 2002.
aisus gretinti aisčių tautovardį, galima numanyti, Pokorny 1959 = Julius Pokorny. Indogermanisches etymologisches
kad aisą jis laikė savotišku lietuviškumo (baltišWörterbuch, I. Bern-München: Francke Verlag, 1959.
kumo) slaptažodžiu, dvasine lietuvio esme. Juk Razauskas 1999 = Dainius Razauskas. Tylos žodžiai. Iš: Miestelėnai (kultūrologinis almanachas): Tyla ir postmoderniopasak autoriaus: „Žmogaus kūriniai-kultūros turi
ji kultūra. Sudarė Eugenijus Ališanka. Vilnius: Taura,
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savo slaptažodžius, kurie saugo jų esmes.“ Mano
1999, p. 193–207.
manymu, tokia poetinė aistiškumo ir aisumo san- Rudamina 2011 = Algis Rudamina. Aisa: Eilėraščiai apie meilę
ir liūdesį. Kaunas, 2011.
glauda išties yra vykusi: tradicinė lietuvių kultūra – ypač snosios dainos, kanklių skambesys, Sayadaw 2016 = Mahāthera Ledi Sayadaw. The Manuals of
Dhamma. Onalaska, WA: Vipassana Research Institute,
tautodailė, poezija, netgi Lietuvos kraštovaizdis –
2016.
tiesiog spinduliuote spinduliuoja tai, ką A. Patac- Šimkus 2017 = Šarūnas Šimkus. Vandenyno simbolika vedokas pavadino aisa. Tai tyras, skaidrus liūdesys,
se. Iš: Liaudies kultūra, 2017, Nr. 5, p. 66–75.
švelnus graudumas, neperaugantis nei į mirties Žemė 1991 = Žemė: Naujosios lietuvių poezijos antologija. Red.
Kazys Bradūnas, 2-asis leid. Vilnius: Vyturys, 1991.
šėlsmą (kaip Tibete, Mezoamerikoje), nei į carpe
МНМ = Мифы народов мира, гл. редактор С. А. Токарев,
diem klegesį (kaip Vakaruose), o liekantis rymoti
2-е изд. Москва: Советская Энциклопедия, 1992.
lyg ūkuose tarp gyvenimo ir mirties. Galima tik
apgailestauti, kad nūdien taip stinga šio ramaus,
graudaus, tyro žvilgsnio pasaulin, kad nedrįstama
numirti drauge su paskutiniu saulėlydžio spin- AISA: A MEDITATION ON THE POEM
duliu, plykstelėjusia ir užgesusia žvaigžde, nu- BY ALGIRDAS PATACKAS
kritusiu rudens lapu, nuplaukusia prošal vilnimi,
Šarūnas ŠIMKUS
ūkuose tirpstančiais toliais.
NUORODOS
Biblija = Biblija, arba Šventasis Raštas. Iš hebrajų, aramėjų ir
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Fortress Press, 2012.
Burckhardt 2013 = Titus Burckhardt. Simbolizmas ir
mitologija. Iš anglų kalbos vertė Dainius Razauskas. Iš:
Liaudies kultūra, 2004, Nr. 6, p. 64–72.
Brazdžionis 1989 = Bernardas Brazdžionis. Poezijos pilnatis.
Vilnius: Sietynas, 1989.
Campbell 2015 = Joseph Campbell. Herojus su tūkstančiu veidų.
Iš anglų kalbos vertė Vytautas Grenda. Vilnius: Tyto
Alba, 2015.
Dainius 2010 = Dainius. Pavasario daina. Vilnius: Naujoji Romuva, 2010.
Karaliūnas 1992 = Simas Karaliūnas. Lith. aisùs ‘dreary, gloomy, bitter and its cognates’ (IE *āi- ‘burn, glow’ in
Baltic). Iš: Linguistica Baltica, 1992, I, p. 217–214.
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Rudamina 2011: 44.

The article deals with a verse called Aisa by Algirdas Patackas
(ps. Algis Rudamina) who was a figure of Lithuanian culture,
politics, a researcher of Baltic mythology, and also a poet. The
etymology, semantics and possible connections with the ethnonym aisčiai of Patackas’ neologism aisà (‘gloominess, ache,
bitterness’) is examined here. The poet elevates aisà to the hierophanious level as for him this word works as an agent, which
embodies all the colours, essences and flavours of the entire
manifested world. He equates aisà to esà, another neologism
which could be understood as ‘existence’ and also could be
compared to the Indian term for entire divine existence sat
(etymological cognate of esà). For Patackas, the world without
aisà is meaningless – it is only a theatre of shadows, a pother,
and a treachery of an imitative courtesan’s colours. This world
manifests as a shack, a gloomy place without any surcease and
so is depicted similarly as saṃsāra in the Indian tradition.
Hence aisà obtains a soteriological dimension as the lyrical
subject of the verse utters his craving to find an escape from
this mundane world and to submerge into aisà which here is
represented by the symbols of the coral archipelago and the silence of constellations. Patackas’ aisà represents the sentiment
of heartache, bitterness, grief which emerges in the heart by
experiencing the mortality of the world yet it is not a depressive mood but a limpid sorrow which calls.
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MAŽOSIOS LIETUVOS SURINKIMININKŲ
DVASINIO UGDYMO, RAŠTO IR KNYGOS KULTŪRA
Apie savitą protestantiškosios aplinkos reiškinį, gyvavusį daugiau nei 200 metų, kalbamės su Mažosios Lietuvos kultūros paveldo, lietuvių ir vokiečių spaudos istorijos tyrinėtoju, VU Knygotyros ir leidybos tyrimų katedros vyriausiuoju mokslo darbuotoju, akademiku Domu KAUNU, Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo
tyrimų centro mokslo darbuotoja, protestantiškosios himnodijos ir Mažosios Lietuvos raštijos tyrinėtoja dr.
Inga STRUNGYTE-LIUGIENE ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorante Kotryna REKAŠIŪTE1. Kalbino Lina Leparskienė.

Liuteroniškoje šeimoje „Namų žegnone“ vadinamas skydas-paveikslas, ant sienos kabinamas virvute. Apie 1923–1924 m. išleido
„Sandoros“ draugija Klaipėdoje. Formatas: 20,5 x 35,6 cm. Iš D. Kauno rinkinio.

Kas tie surinkimininkai, kokios surinkimininkų judė- kurie turėjo didesnes, erdvesnes sodybas, buvo
jimo istorinės ištakos, kaip jis paplito Rytų Prūsijoje vaišingi. Tokiu būdu atsirado surinkimų židiniai.
ir tarp lietuvių?1
Sakytojai mokėjo drąsiai, kai kurie – entuziastingai, interpretuoti Biblijos tekstus. Interpretacijos
Domas Kaunas. Surinkimininkai – tai pasaulie- taisyklių jie mokėsi ir iš kunigų.
čiai, kurie būrėsi į namų sueigas maldai, giesmei,
klausytis sakytojo – pasauliečio pamokslininko Inga Strungytė-Liugienė. Kalbėdami apie surinkipamokslų. Vokiškoje XIX a. pradžios istorio mus Mažojoje Lietuvoje, daugiausiai remiamės
grafijoje surinkimininkai dar vadinami maldi- 1904 m. Viliaus Gaigalaičio išleista studija lietuninkais. Surinkimų priėmėjai buvo ūkininkai, vių ir vokiečių kalbomis „Evangeliški surinkimai
Lietuvoje“2, taip pat kiek anksčiau, 1902 metais
1
Publikacija parengta pagal Lietuvių kalbos institute vyk- Kristijono Donelaičio biografo, vokiečių etnogradomą projektą „Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dia- fo Franco Tecnerio (Franz Tetzner) išleistu veikalu
logas: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje“ „Die Slawen in Deutschland“. Autoriai surinkimų
(remia LMT, Nr. S-MOD-17-10). Projekto vykdytojos
genezę sieja su Bohemijos brolių (Brüdergemeine
nuoširdžiai dėkoja akademikui Domui Kaunui už Mažosios Lietuvos kultūros paveldo tyrimams svarbias įžvalgas ir Moravijos bažnyčios) judėjimu, kurį 1727 m.
ir pasidalinimą unikaliais spaudiniais ir fotografijomis iš
asmeninio archyvo. Už iliustracijų skenavimą dėkojame
Raimondui Malaiškai.
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Wilhelm Gaigalat, Die evangelische Gemeinschaftsbewegung unter den preußischen Litauen, Königsberg, 1904.
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įkūrė grafas Nikolajus Ludvikas fon Cincendorfas
(Nikolaus Ludwig von Zinzendorf) (1700–1760)
kalvotoje, nuo Berthelsdorfo atitolusioje vietovėje, gavusioje Hernhuto (liet. Viešpaties globa) vardą. Grafas Cincendorfas šią religinę misiją platino
vokiškose žemėse, Indijoje, Šiaurės Amerikoje,
Grenlandijoje, Anglijoje. Jo pasekėjai misionieriai Frydrichas Bionišas (Friedrich Böhnisch) ir
Kristupas Demutas (Christoph Demuth), atvykę į
Rytų Prūsiją, palaikė ryšius su Papelkių kunigu,
bažnytinio giesmyno ir 1755 m. Biblijos vertėju
Adomu Frydrichu Šimelpenigiu. Minėtųjų autorių teigimu, įtakos turėjo ir XVIII a. pradžioje
Rytų Prūsijoje, po maro ištuštėjusiose lietuvių
žemėse, apgyvendinti imigrantai protestantai iš
Zalcburgo. Minimi zalcburgiečiai Goferis (Goffer) ir Friedrichas Grenzas, kurie, išmokę lietuviškai, laikė surinkimus. Pasak Liudviko Rėzos,
kaimynystėje gyvenę lietuviai ir zalcburgiečiai
bendravo, juos siejo ir vedybiniai ryšiai.
D. K. Tokie geri santykiai susiklostė ne iš karto.
Antai Donelaitis „Metuose“ išsakė savo nuostabą
ir pasipiktinimą dėl to, kad atvykėliai laikosi atsineštinių papročių. Ateiviai ne tik kalbėjo sava
kalba, bet ir savaip elgėsi. Kai kur būrėsi atskiros parapijos, buvo statomos atskiros bažnyčios.
Senbuviai lietuviai ir vokiečiai po senovei tvirtai
laikėsi įprasto gyvenimo ir tikėjimo išpažinimo
būdo. Savo įtaką jiems stengėsi išlaikyti ir vietos
kunigai. Kita vertus, Donelaičio laikais daugėjo
raštingų žmonių, skaitančių Naująjį Testamentą,
giesmyną, katekizmą, galinčių suprasti ir aiškinti
tų knygų turinį. Susiformavo savita dvasinė aplin
ka, kuri skatino rinktis draugėn ir klausytis raštingų kaimynų skaitomų pamokslų knygų. Nuo
XVIII a. pabaigos pamokslų knyga nebebuvo vien
kunigų knyga. Manau, kad zalcburgiečių pietistai susidomėjo lietuviais išaugus jų raštingumui.
XIX a. pradžios surinkimininkų išties pagausėjo,
jie tapo išskirtiniu kaimo bendruomeninio gyvenimo reiškiniu, tačiau negalėčiau pasakyti, kas tapo
pirmuoju lietuvių surinkimininku ir sakytoju.
Beje, neseniai atrastas vienas to meto dokumen
tas3 liudija, kad iš pradžių Bažnyčios vadovai į surinkimininkus žiūrėjo įtariai. Stebėta, ar naujojo
judėjimo dalyviai neatsiriboja nuo tradicinės liuteronų Bažnyčios, ar tikybos praktikos naujovės
3

Vokietijos archyvuose dokumentus atradęs Klaipėdos universiteto istorikas Darius Barasa apie tai pažymėjo savo
pranešime „Nauji duomenys apie XIX a. pirmosios pusės
surinkimus Prūsijos Lietuvoje“ (konferencija „Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje“, LKI, 2017, gruodžio 1–2 d.).

Pokario evangelikų liuteronų bendruomenės dvasiniai vadovai
(penktasis dešimtmetis). Iš kairės: mokytojas Fridrichas
Megnis; sakytojas Martynas Bicka; Ansas Baltris, kilęs
iš sakytojo šeimos, iki 1939 m. ir pats buvęs sakytoju, o
pokariu – kunigas; sakytojas, Katyčių bažnyčios kantorius,
Sartininkų bažnyčios diakonas Artūras Timpa; sakytojas,
vėliau tapęs kunigu, Martynas Klumbys; kunigas Mikas
Preikšaitis. XX a. 5 deš. Iš D. Kauno rinkinio.

nėra žalingos. Stokodami patikimų duomenų,
Bažnyčios vyresnieji kunigams nurodė išsiaiškinti padėtį parapijose ir pranešti apie tai raštu. Nors
gautieji liudijimai kartais buvo prieštaringi, tačiau
jie netapo kliūtimi surinkimų plėtrai.
Surinkimų judėjimas XVIII a. susijęs su vadinamąja
antrąja reformacijos banga ir pokalbyje minėtu pietizmo judėjimu. Kokias naujas religines praktikas diegė
šis judėjimas ir kaip jis reiškėsi Mažojoje Lietuvoje?
I. S.-L. Halės4 pietizmo judėjimas, arba Bažnyčios atsinaujinimo sąjūdis, siejamas su teologijos
profesoriaus Augusto Hermano Frankės (August
Hermann Francke) (1663–1727) vardu. Į judėjimą įsitraukę dvasininkai, pamokslininkai, išsilavinę aukštesnio luomo žmonės kūrė švietimo
sistemą, institucijas, kuriose mokėsi skirtingų
luomų Prūsijos piliečiai. Kita jų veikla – organizuoti krikščioniškas misijas, užsiimti Biblijos
4

Halė (Halle an der Saale) – miestas Vokietijoje, Saksonijos-Anhalto žemėje.
moksl i n ia i t y r i ma i
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Nuotraukose – kapinių šventė Elniškės (dabar Klaipėdos r. Priekulės sen.) evangelikų liuteronų kapinėse. Senosios giesmininkės
gieda iš „Pagerintų giesmių knygų“. 1980 m. rugpjūčio 3 d. D. Kauno nuotrauka.

ir kitų religinių knygų leidyba, knygų platinimu
ir sklaida. Karaliaučiaus universitete įdiegus Halės pietizmo filialą, Teologijos fakultete aukštas
pozicijas užėmė pietistai, buvo duotas postūmis
rūpintis pasauliečių, žemesnio luomo švietimu,
pradėtos kurti žemininkų mokyklos5. Surinkimų
aušra – XVIII a. antra pusė, kai jau geso klasikinio pietizmo epocha. Surinkimininkų akys
krypo į Augusto Hermano Frankės, kapitalinius
Johano Arnto religinius veikalus, kurie dar nebuvo išversti į lietuvių kalbą ir, svarbiausia, išleisti,
kad pasiektų kuo daugiau skaitančių tikinčiųjų.
Lietuvių atveju, regis, iniciatyva priklausė ne
dvasininkijai, o aktyviems, veržliems, socialiai atsakingiems pasauliečiams – mokytojams,
kareiviams, amatininkams, kalviams, žvejams,
kurie degė noru burtis į privačias sueigas ir laisvai deklaruoti krikščioniškas nuostatas. XIX a.
pradžios istoriniame kontekste religingų pasauliečių judėjimas buvo gana modernus reiškinys.
Į jį įsitraukę pasauliečiai, ypač jiems vadovavę
sakytojai, ne tik mokėjo rašyti ir skaityti, išmanė

religinę literatūrą, bet ir buvo teologiškai pra
prusę, apsiskaitę ir pasirengę laisvai ir viešai (!)
interpretuoti Šventąjį Raštą. Be kita ko, mokėjo vokiečių kalbą. Jiems Šventasis Raštas, ypač
Naujasis Testamentas tapo neišsemiamu kūrybiniu šaltiniu ir socialinį gyvenimą, jo formas
modeliuojančia versme. Jie būrėsi, patys organizavo jiems reikalingų knygų leidybą, save realizavo asmeniniu apsisprendimu ir laisva valia,
nepaisydami įvairių trukdymų, tvyrojusios įtampos ir diskomforto dėl luominių skirtumų. Tokie pastebėjimai peršasi tiriant XVIII a. antrosios
pusės, XIX a. pradžios surinkimininkų himnodinius darbus6, vertimus, jų socialinę ir kultūrinę terpę.

5

6

Švietimo reikalais darbavęsi pietistai: Heinrichas Lyzijus
(Heinrich Lysius), Georgas Frydrichas Rogalis (Georg
Friedrich Rogall), Francas Albertas Šulcas (Frantz Albert
Schultz).
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Kokie pirmieji liudijimai apie sakytojus Mažojoje Lietuvoje? Juk be šių pamokslininkų surinkimai negalėjo
vykti...
D. K. 1807 m. jau žinomas sakytojas – iš Poškų kaimo (dabartinis Klaipėdos r.) kilęs Klimkus Grigelaitis. Jis buvo stalius, daug keliavo per
Minėtini Kristijono Endrikio Mertikaičio parengti ir išleisti surinkimininkų giesmynai: „Visokios naujos giesmės arba evangeliški Psalmai“ (1817 m. ir vėlesni leidimai), „Mažos giesmių knygelės“ (1819).
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Surinkimininkų knygos: „Visokios naujos giesmės arba evangeliški Psalmai“ (Tilžė, 1874) ir Karlo Heinricho fon Bogackio „Prasta
ale už auksą brangesnė skarbnyčėlė Dievo vaikų“, I dalis (Šilokarčema?, dab. Šilutė, 1900). Iš I. Strungytės-Liugienės rinkinio.

kaimus, dirbdamas savo darbą, ir – vieną dieną
netikėtai pajuto Dievo pašaukimą... Grigelaitis
buvo žinomas asmuo: jis statė pirmąją medinę
Juodkrantės bažnyčią, eiliavo, mokėjo paveikti
žmones. Vizijų metu jam gimė dvylika liaupsinimo giesmių „Dvylika dvasiškų naujų liaupsinino
giesmių pagal Naują ir Seną Testamentą“. Sunku net suskaičiuoti, kiek kartų tos liaupsės buvo
perspausdintos mažyte brošiūrėle. Jos buvo dažnai giedamos, o jo parašyti darbai tapo mėgstama
surinkimininkų lektūra. Nuo sakytojo pavardės
kilo senasis surinkimo – klimkiškių arba klimkaitiškių – pavadinimas.
Kokie žmonės buvo žodžio sakytojai? Raštingi, iškalbūs, charizmatiški? Iš kur jie išmokdavo pamokslauti? Koks buvo jų vaidmuo bendruomenėse, koks
santykis su kunigais?
D. K. Pirmiausia sakytojai turėjo Dievo dovaną
patraukti žmones sklandžia kalba ir gebėjimu
aiškinti tikybines tiesas. Jie ne tik kvietė uoliai
vykdyti krikščioniškas pareigas, bet ir pranašavo žmonių likimus, tad galbūt turėjo ir kitų išskirtinių asmeninių savybių. Kartais surinkimų
metu pokalbiai užtrukdavo labai ilgai, pasitaikydavo, kad sakytojas patirdavo religinę ekstazę.
Paprastai sakytojai buvo baigę tik Prūsijos pradinę mokyklą (1736 m. Prūsijoje buvo įvestas privalomas pradinis mokymas, todėl XVIII amžiaus
pabaigoje jau neliko neraštingų žmonių, išskyrus

pavienes išimtis). Surinkimus priimančiųjų namuose paprastai jau būdavo keletas giesmynų ir
kitų knygų. Po pamokslo ir Biblijos skaitymo
sakytojas pakviesdavo atsiversti giesmyną, konkretų jo puslapį ir visi drauge sugiedodavo nurodytą giesmę. Ilgainiui surinkimininkai giesmių
melodiją ir žodžius išmoko mintinai. Giesmynas
apskritai buvo nuolatinis surinkimų palydovas, jį
nešdavosi ir į bažnyčią, ir į surinkimus.
XIX a. pirmoje pusėje gyveno toks sakytojas
Kristijonas Endrikis Mertikaitis (apie 1775 Nidoje? – prieš 1856?). Yra žinoma, kad jis buvo tarnavęs
kariuomenėje. Tai svarbi aplinkybė, nes tuo metu
tarnavimas kariuomenėje suteikdavo galimybę
pamatyti pasaulį, t. y. atitrūkti nuo uždaros kaimo bendruomenės. Prūsijos kariuomenėje kareivius priskirdavo įguloms, išdėstytoms išilgai Prūsijos ir Rusijos sienos, tarnaudavo jie tik du ar tris
mėnesius, o kitu metu galėjo grįžti į kaimą, pasėti
ar nuimti derlių, nudirbti kitus darbus. Kariuomenės gyvenimas ir disciplina žmogų lavino.
Be abejonės, Mertikaitis turėjo būti baigęs ir pradinę mokyklą. Yra žinių, kad jis buvo žvejys ir
mokytojavo Nidoje. Pastaroji aplinkybė nėra atsitiktinė. Lietuviškajame krašte mokytojų seminarijų nebuvo iki 1811 metų, tad XVIII a. ir XIX a.
pradžioje mokytojais dažnai buvo skiriami tarnybą baigę kareiviai. Jie galėjo nors minimaliai pamokyti kaimo vaikus rašto, skaičiavimo, Prūsijos
istorijos, kurią pažino iš tarnybos kariuomenėje ir
pirmųjų vadovėlių.
moksl i n ia i t y r i ma i
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Surinkimininkų giesmyno „Visokios naujos giesmės arba evangeliški
psalmai“ (Tilžė, 1874) antraštinis lapas. Iš I. Strungytės-Liugienės rinkinio.
Balandžio 9 dienos skaitinys iš Karlo Heinricho von Bogatzkio „Prasta ale
už auksą brangesnė skarbnyčelė Dievo vaikų“, I dalis (Šilokarčema?, dab.
Šilutė, 1900). Iš I. Strungytės-Liugienės rinkinio.

Teko domėtis iškiliu Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio dalyviu Kristupu Sturiu – kunigu,
kilusiu iš Akmingės vietovės anapus Rusnės. Jo
tėvai buvo laisvieji valstiečiai. Po mokyklos baigimo, kiek pabuvęs kaime, įstojo į gimnaziją, vėliau
Karaliaučiaus universitetą, kur studijavo teologiją.
Jo pirmoji kunigavimo vieta buvo Saugų kaimas
dabartiniame Šilutės rajone. Ir štai vieną dieną
vyskupas jam atsiunčia tokį Anskį Storostą paruošti misijoms. Dėl silpnos sveikatos jis į misijas
neišvyko, bet tapo mokytoju. Kaip ką tik išleistame labai svariame veikale „Vydūnas“ rašo Vacys
Bagdonavičius, Anskis Storosta ne tik mokytojavo
keliose Mažosios Lietuvos kaimiškosiose vietovėse, bet ir laikė mišias, teikė religinius patarnavimus, laidotuvėse apgiedojo mirusiuosius, vedė surinkimus. Šis asmuo, lyginant su kitais sakytojais,
turėjo išties gerą išsilavinimą. Suprantama, kad
jo surinkimai turėjo traukti žmones, nes jis visa
galva lenkė kokį kaimo stalių ar atsargos kareivį.
Žodžio sakytojai, sėdę į arklio traukiamą vežimuką, keliavo per kraštą, iš kaimo į kaimą, ir taip
įveikdavo tolimą kelią. Drauge gabenosi proviantą,
patalynę, keletą knygų. Iš pradžių, kol bažnyčia
nelabai pasitikėjo šiuo judėjimu, būta atvejų, kad
tokį keliaujantį žodžio sakytoją žemesnio rango
vietos pareigūnai net areštuodavo.
LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 3 (180)

Jau užsiminėte apie giesmynų svarbą ir apie tai, kad
ne tik sakytojai, bet ir surinkimus į savo namus priimantys žmonės buvo raštingi. Papasakokite plačiau
apie surinkimininkų rašytinį palikimą.
D. K. Surinkimininkų parankinė literatūra – liuteronų bažnyčios išaukštinta Biblija, dažniausiai –
Naujasis Testamentas. Taip pat giesmynas, pamokslų knyga, traukiamosios burtikės, Karlo Bogackio (Karl Heinrich von Bogatzky) „Skarbnyčėlė“. Taip pat naudota kitokia liaudiškoji pietistų
lektūra, maži liaudiškosios kūrybos giesmynėliai,
tapę ano meto bestseleriais, kaip antai minėtosios
Klimkaus Grigelaičio „Liaupsės“. (Savo rankose
laikiau jų labai daug, bet visuose radau ne dvylika, o po trylika giesmių, matyt, kažkas vos atsiradusią knygelę papildė. „Liaupsės“ žmonėms patiko, todėl spaustuvininkai jas nuolat perleisdavo).
Liaudišką religinę literatūrą gerokai pagausino
minėtasis Mertikaitis. Jo rinkinys „Visokios naujos giesmės arba evangeliški psalmai“, sudarytas
iš įvairiu metu iš vokiškų knygų į lietuvių kalbą
verstų ir paprastiems žmonėms adaptuotų giesmių, buvo XIX amžiaus Mažosios Lietuvos bestseleris7. Nėra miestų, kur jis nebūtų spausdintas,
7

„Visokios naujos giesmės arba evangeliški psalmai“ iki
1920 m. išleistas per 30 kartų.
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net ir po kelis kartus. Šis surinkimininkų pamėgtas giesmynas išskirtinis tuo, kad jis nuolat būdavo leidžiamas su priedais. Prie giesmyno būdavo įrišamos mažos tokio pat formato brošiūros
su keliolika ir net keliomis dešimtimis giesmių,
išverstų iš vokiečių į lietuvių kalbą8. Knygrišiai,
taikydamiesi prie užsakovo poreikių, tuos priedus
iš spaustuvininkų nuolat pirkdavo ir net ne po
vieną pridėdavo prie įrišamo giesmyno. Dažnai
priedai būdavo spausdinami kitokiu šriftu, nes
juos rinkdavo skirtingos spaustuvės. Knyga tuomet buvo labai vertinama, tad giesmynus dovanodavo konfirmacijos, sutuoktuvių ir amžiaus
sukakčių proga. Juose išliko ir gana daug įrištų
lapų, kuriuose būdavo įrašyti ir svarbūs dienos
įvykiai, palinkėjimai, Biblijos sentencijos. Tad
knyga tapdavo savotišku įasmenintu paminklu,
netgi parankiniu biografijos dokumentu. Ją buvo
verta saugoti ir savininkui mirus.
Koks buvo Bažnyčios vaidmuo rengiant surinkiminin
kų giesmynus? Ar juos reikėtų laikyti neoficialiais
religiniais tekstynais?
I. S.-L. Oficialūs giesmynai buvo rengiami profesionalių dvasininkų, sudaromos komisijos, parenkami patyrę, lietuvių kalbą gerai mokantys vertėjai. Tačiau surinkimininkų giesmynai nebuvo
aprobuoti Karališkosios Konsistorijos, nepaliesti
cenzūros, todėl vadinami neoficialiais. Repertuaro požiūriu neoficialūs giesmynai atspindėjo
bendras Vakarų Europos protestantiškosios himnodijos tendencijas. Surinkimininkų giesmynuose galima rasti Karaliaučiaus literatų būrelio
religinės poezijos, čia užčiuopiami ir Moravijos
religinės himnodijos bruožai. Juose buvo tokių
žymių baroko, Švietimo epochos, pietizmo laikotarpio religinės poezijos kūrėjų, kaip Pauliaus
Gerardo (Paul Gerhardt), Simono Dacho, Benjamino Šmolko (Benjamin Schmolck), Johano Jakobo Rambacho ar Nikolajaus Ludviko fon Cincendorfo tekstų.
Ryški XVIII a. asmenybė – Karaliaučiaus
universiteto profesorius Francas Albertas Šulcas,
Karaliaučiaus pietisto Frydricho Rogalio įpėdinis, kuris, kaip sakė Liudvikas Rėza, „ir dabar
[prabėgus 50 m. po jo mirties – I. S.-L. past.]
su didžiausiu dėkingumu minimas krašte“. Jis
1752 m. Karaliaučiuje išleido namų pamaldoms
skirtą giesmyną. Juo rėmėsi sakytojai Mertikaitis, Kristijonas Demkis, Mikelis Jurkšaitis,
taip parodydami, kad pirmenybę teikia tekstams,
8

Tiksliau, sueiliuotų taip, kaip vertėjas gebėjo. Eiliuotojai
gana gerai mokėjo vokiečių ir lietuvių kalbas.

skirtiems asmeninei, individualiai sielovadai.
Tarp lietuvių buvo populiarus ir jaunųjų Halės
pietistų repertuaras – jų giesmes giedojo Karaliaučiuje, Halėje, Hernhute ir prie Nemuno, Mažojoje Lietuvoje.
Surinkimininkai neapsiribojo vien Karaliaučiuje leistais giesmynais, jie savo poreikiams
vertė pietistų kūrinius, publikuotus ir kituose
vokiškuose regionuose (pvz., Silezijoje). Pavyzdžiui, nuolat į lietuvių kalbą versta Bunzlaujos
kunigo Ernsto Gotlybo Voltersdorfo (Ernst Gottlieb Woltersdorf) religinė poezija. Matyt, skaitytojams patiko jo religinės minties raiška, nepaisant to, kad nuo jo tekstų atsiribojo Karaliaučiaus
vokiškų ir lietuviškų bažnytinių giesmynų sudarytojai. Surinkimininkų repertuare rasime tekstų asmeniniams apmąstymams, kurie padėdavo
žmogų atitraukti nuo kasdienės rutinos. Be abejo,
tai sietina su religiniu atsinaujinimu, „iš naujo“
atgimusio krikščionio idėja. Taip pat pasitaikydavo ir nestandartinių tekstų, tarkim, adresuotų
moterims. Vieną tokią giesmę „Mergos, moterys,
taip ir jūs...“ (prieš 1800-uosius) parašė sakytojas
Kristijonas Demkis. Jam nepatiko moterų skleidžiamos apkalbos, todėl jis sudėjo kelis posmus
apie šią ydą. Teksto mintis paprasta – parodyti, koks yra pageidaujamas, o koks nepriimtinas
bendravimo ir tarpusavio santykių modelis. Apibendrinant galima pasakyti, kad surinkimininkai
laisvai kūrė, vertė ir nuolat pildė giesmių ir knygų
repertuarą. Dėl to neišvengta ir konfrontacijos su
Bažnyčios atstovais.
Apie tai, kokią religinę literatūrą surinkimininkai labiausiai mėgo skaityti, kokie dvasiniai, etiniai dalykai
jiems rūpėjo, galima spręsti iš jų leidinių tiražų...
D. K. Taip, o norint suvokti paklausą, verta prisiminti ir XX a. pradžios statistinius duomenis.
Pokalbio pradžioje minėtoje knygoje Gaigalaitis
nurodė, kiek surinkimininkų buvo Klaipėdos
apskrityje. Antai Kretingos parapijoje tikinčių
gyventojų būta 4 500, o surinkimams pritariančių – 1 200. Koks didelis skaičius! Priekulės parapijoje fiksuota net 2 400 surinkimininkų – trečdalis ar ketvirtadalis gyventojų. O štai Klaipėdos
mieste iš 16 000 gyventojų surinkimininkų buvę
tik 200, nes miestuose bažnyčia buvo arčiau ir
surinkimai nebuvo tokie populiarūs. Apskritai,
surinkimai – ne miesto reiškinys. Žinoma, Gaigalaitis negalėjo turėti labai tikslių duomenų.
Daugiausiai jų gaudavo iš surinkimų laikytojų
ar sakytojų, vis dėlto skaičiai įspūdingi. Ir visiems tiems žmonėms reikėjo sielovados knygų.
moksl i n ia i t y r i ma i
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O spaustuvininkas yra verslininkas, jis spausdino
tiek knygų, kiek tikėjosi parduoti9.
Beje, XIX a. žmonės buvo įpratę aukoti
įvairioms misijoms. Sakytojai ar mokytojai kartais surinkdavo tiek daug lėšų, kad būtų galėję
išlaikyti net privačias lietuviškas mokyklas, jei jas
būtų steigę. XX a. kai kurie įžvalgesni visuomenininkai net pradėjo priekaištauti: „Pinigus atiduodat kažkokiems pagonims, indams, o patys
nežiūrite savo namų“. Dalis surinktų lėšų tekdavo
ir knygų leidybai.
Viena iš populiariausių surinkimininkų
knygų buvo „Skarbnyčėlė“. Tai XVIII a. Halės
pietisto Karlo Heinricho fon Bogackio gana originalios sandaros pamokslų knyga10, išversta į lietuvių kalbą ir sulaukusi labai didelio pripažinimo.
Joje tiek puslapių, kiek metuose dienų. Būtent čia
ir slypi jos populiarumo priežastis. Kiekviename
puslapyje rasime trejopus tekstus: viršuje smulkiu
šriftu yra taikliai parinkta Biblijos sentencija, centre, jau gerokai didesniu šriftu, jos interpretacija,
o apačioje, smulkiu šriftu – minčiai atliepiantis
giesmės posmas, trumpesnis arba ilgesnis, priklausomai nuo to, kiek puslapyje likę vietos. Kaip
man ne kartą pasakojo vyresni Mažosios Lietuvos žmonės (ypač moterys): „Atsiverti konkrečios
dienos puslapį, perskaitai, kas parašyta, tylomis
arba ir garsiai sugiedi posmelį, ir jau numanai,
kokią žinią Viešpats iš aukštybių tau siunčia“.
Skaityti „Skarbnyčėlę“ ypač tiko vienatvėje,
vienišam žmogui. Tačiau ji dažnai skaityta ir surinkimuose. Vienas sakytojas apskritai naudojosi
tik ja. Galima įsivaizduoti, kaip lakaus žodžio sakytojas, interpretatorius, perskaito Biblijos teiginį, pamokslą, savaip išskleidžia jo turinį ir esminę
mintį, o pabaigoje visi drauge, užvedus sakytojui, sugieda giesmę. Aišku, kad surinkime buvo
atverčiamas ne vienas „Skarbnyčėlės“ puslapis.
Deja, aš ne viską apie tai žinau, o šiandien jau
nebeturiu ko paklausti.
I. S.-L. Kokias knygas skaityti per surinkimą,
spręsdavo sueigos vadovas sakytojas, nuo kurio
priklausė visa surinkimo eiga. Gaigalaitis savo
knygoje pasakojo apie vieną sakytoją Žiezdraitį,
Skirvytės ūkininką, kuris vedė surinkimus Rusnėje: „Pavyzdžiai iš Biblijos (ją nešdavosi į surinkimus) jam visuomet buvo tarsi įsakymai, o
9
10

Priešpaskutinė giesmyno laida pasirodė Klaipėdoje 1930 m.,
o paskutinė ‒ ten pat 1936 m.
Šio autoriaus knygelė „Prasta, ale už auksą brangesnė
skarbnyčėlė Dievo vaikų“ („Güldenes Schatz-Kästlein der
Kinder Gottes“) XIX amžiuje lietuviškai išleista keletą kartų. Pirmasis žinomas šio veikalo vertimas išėjo 1751 m.
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giesmyno jis nelaikė rankose, bet turėjo jį galvoje.“
Profesorius minėjo misijas, prie kurių rėmimo prisidėjo ir surinkimininkai. Man regis,
tai įdomus reiškinys, apie kurį mažai kalbama ir
kuris padėtų dar geriau suvokti lietuvio, to krašto gyventojo tapatybę. XIX a. antroje pusėje
sakytojai per sueigas iš surinkimininkų rinkdavo aukas ne tik krikščionių misijoms egzotiškose
šalyse, bet ir našlaičių prieglaudoms, nepasiturintiems, vargstantiems. Apie tai nemažai rašyta
XIX a. religinėje periodikoje. Vadinasi, tai buvo
socialiai orientuota, atsakinga bendruomenė,
savo religinį atsinaujinimą siejusi ir su visuomenės poreikiais. Filantropijos, paramos liudijimų
nereikia toli ieškoti – žvilgtelėkime į keturtomės
„Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ pirmuosius
puslapius, kur surašyti šio kapitalinio veikalo rėmėjai, privatūs asmenys. Skaičiai įspūdingi. Sakyčiau, tai ženklas gilios filantropinės tradicijos,
prie kurios su tam tikra išlyga galima šlieti ir surinkimininkus.
Dar minėjote burteles. Kas tai?
D. K. 1845 m. Karaliaučiaus knygrišys Julius Volfas (Julius Wolff) paprašė Frydricho, arba, kaip jis
pats lietuviškoje spaudoje rašėsi, Fridrikio Kuršaičio, kad išverstų iš vokiečių kalbos traukiamąsias
burteles, arba burtikes11. Traukiamosios burtelės,
arba burtikės, – tai 100 kortelių, įrištų lyg šiuolaikinis albumėlis arba sudėtų į ankštą kartono
dėžutę. Apie albumėlio formos leidinį iki šiol žinojome tik iš XIX a. knygų prekybos reklaminių
skelbimų, tačiau neseniai vieną jo egzempliorių
pavyko gauti iš Vokietijos. Albumėlio formos leidinyje tekstai buvo spausdinami ant abiejų lapo
pusių (kortelių ‒ tik vienoje pusėje), gražiai ornamentiškai įrėminti, jiems parinkti tinkami, aiškūs šriftai, kampe įkomponuoti numeriai. Tekstai dažniausiai buvo du: viršuje, didesniu šriftu,
pajuodintai išspausdinta trumpa Biblijos sentencija, žemiau, mažesniu šriftu – giesmės posmas,
kartais ilgokas, net 11 eilučių (pavyzdžiui, 94-oje
kortelėje). Kai kuriose kortelėse (pavyzdžiui, 91oje), galima rasti ir Biblijos sentencijos išaiškinimą. Pirmą kartą traukiamąsias burteles pamačiau
pas Dėglių kaimo senbuvį Joną Makį 1970 m., tik
nesusiprotėjau iš karto paklausti, kaip jos žmonių
buvo vartojamos. Bet greitai pradėjau nuosekliai
jas rinkti, aiškintis jų paskirtį, naudojimo būdą.
11

Bet galėjo būti ir atvirkščiai: Kuršaitis savo iniciatyva
išvertė, o jo paragintas knygrišys, tikėdamasis uždarbio,
išleido, tačiau tai dokumentiškai nepatvirtinta.
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Burtelė iš pirmosios, 1845-ųjų Karaliaučiaus laidos, verstos
iš vokiečių kalbos Karaliaučiaus evangelikų liuteronų kunigo,
kalbininko Frydricho Kuršaičio. Formatas: 65 x 99, teksto
rinkinio – 64 x 99 mm. Iš D. Kauno rinkinio.

Burtelė (iš XIX a. pabaigos–XX a. pradžios laidos),
rasta Karlo Heinricho fon Bogackio „Skarbnyčėlėje“
(Tilžė, 1917). Formatas: 95 x 67, teksto rinkinio
88 x 60 mm. Iš D. Kauno rinkinio.

Burtelė (iš antrosios laidos, metai nenurodyti), rasta rašytojos
Ievos Simonaitytės mamos Etmės Simonaitytės giesmyne
„Visokios naujos giesmės arba evangeliški Psalmai“ (Klaipėda,
1892). Formatas: 85 x 105, teksto rinkinio – 64 x 97 mm. Iš
D. Kauno rinkinio.

Savininkų paklausus, koks joms teko vaidmuo
kasdienės tikybos praktikoje, sužinojau štai ką:
žmogus atsikelia iš ryto, nežiūrėdamas iš dėžutės išsitraukia kortelę ir joje, pavyzdžiui, randa
žodžius iš Jono Evangelijos (profesorius traukia
kortelę ir skaito – L. L. past.): „Prašykit, tai imsit,
kad linksmybė jūsų būtų tobula.“ Mintis, mano
manymu, aiški: prašyk Dievo ir tau bus atlyginta,
žinoma, kai pateksi į jo karalystę. Toliau nurodyta, kokią giesmelę tau šią akimirką skirta sugiedoti. Jei nori, gali traukti kortelių ir daugiau.
Taip darydavo burtelės skaitytojas vienišius. Surinkimuose jos buvo skaitomos kitaip. Juose tvarką nustatė žodžio sakytojas. Tarkim, surinkimo
metu susirenka prie vieno stalo būrys žmonių,
perskaito pamokslą, po to pasiūlo surinkimo dalyviui išsitraukti kortelę ir garsiai perskaityti, ko
žmogui Dievas linki arba kas jo laukia. Kiekvienas

surinkimininkas galėjo dalyvauti šiame žaidybiniame veiksme, o gal net nusijuokti sužinojus
savo arba kaimyno likimą. Nemanykime, kad surinkimų lankytojai buvo vien tiktai pamaldumo
ar religinės, mistinės ekstazės apimti žmonės. Patys gudriausi sakytojai pradėjo rinkti žinias apie
žmones, pas kuriuos lankydavosi sakyti pamoks
lų. Domėdavosi, kas kalbama, kas jiems kelia
rūpesčių, ko tikimasi. Kai kurie sakytojai ir prie
atvirų langų arba durų slapta pastoviniuodavo,
įsidėmėdavo, kuo šeima gyvena. Ir štai, kai toks
sakytojas pradėdavo gana įtikinančiai pranašauti
galimai nutiksiančius įvykius, pasitikėjimas juo ir
jo autoritetas, žinoma, išaugdavo kaip ant mielių.
Ar žinomi surinkimininkų knygų autoriai, vertėjai,
leidėjai?
D. K. Iš tiesų, leidyboje būta labai daug anonimiškumo. Ant burtelių dėžučių dangtelių arba šonelių jų kūrėjai nebuvo nurodomi. Išlikę dėžutės labai sudėvėtos ir sutrintos, ant jų šonų vos matosi
pavadinimo (pavyzdžiui, „Krikščioniškos Burtikės“) nuotrupos. O knygos pagal Prūsijos spaudos
įstatymą privalėjo turėti antraštinius lapus, kuriuose nurodytos leidėjo ir spaustuvininko pavardės, vėlesniais laikais – įmonių pavadinimai. Vis
dėlto knygų autoriams, rengėjams, sudarytojams,
moksl i n ia i t y r i ma i
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redaktoriams ir kitokiems raštijos darbuotojams
dėmesio skirta mažiau, jie dažniausia likdavo
šešėlyje. Per vėlai jais susidomėjo ir tyrėjai. Tik
pirmosios nepriklausomybės laikais VDU profesorius, bibliografas Vaclovas Biržiška užsiėmė sisteminga duomenų paieška. Jis studijavo protestan
tų literatūrą, senosios periodikos komplektus,
bendravo su Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros
veikėjais, spaudos leidėjais, rašė laiškus į Klaipėdos kraštą, už Nemuno, į Tilžę ir kitur, prašydamas surasti žinių apie praeities lietuvių raštijos
kūrėjus. Kartais jam pasisekdavo juos nustatyti. Ir
knygose išliko vertingų žinių arba nors užuominų
apie kai kuriuos asmenis. Antai vieno didelio pamokslų rinkinio antraštiniame lape išspausdinta,
kad jie į vieną knygą sudėti nuo Dowido Plonaus
Ašenberkije. Ši masyvi, į odos viršelius su vario
kabėmis įrišta knyga leista daug kartų. Joje sudėti
kalendoriniai pamokslai. Sekmadieniais, jei nevažiuojama į bažnyčią, ūkininkas pasodina šeimyną
prie stalo ir perskaito tai dienai skirtą pamokslą.
Tokiai akimirkai reikšmingumo suteikia ir knygos išvaizda, primenanti bažnytinę altoriaus stalo
knygą – Bibliją.

Janis Kapūstas13, su kuriuo susidorojo naciai, nes
laikė pamaldas lietuviškai.
Populiariam ir vis atnaujinamam XIX a. surinkimininkų giesmynui (kurį leido net keturios
spaustuvės!) savo kurtas ar verstas giesmes norėjo
įsiūlyti ne vienas autorius. Buvę net konfliktų ir
pasipiktinimo, kodėl vieno ar kito tekstas ten nepateko (apie tai rašyta 1856 m. giesmyno prakalboje).
Į giesmyną pateko mokytojų ir sakytojų Mertikaičio, Kristijono Demkio, Johanno Ferdinando Kelkio versta ir kurta religinė poezija. Galima sakyti,
kad giesmyno sudarytojas Mertikaitis išgelbėjo ugdomąsias evangelikų kunigų Gotfrydo Ostermejerio, Kristijono Lovyno ir Povilo Šrederio giesmes,
kurios plito per surinkimininkus, kai Ostermejerio
giesmynas (1781 m.) buvo eliminuotas iš oficialios
bažnytinės liturgijos. Savo iškalba pasižymėjo ir
Vydūno dėdė sakytojas Jokūbas Ašmonas iš Lankupių. Kunigui Gaigalaičiui jis padarė įspūdį, tad
šis į savo knygą apie surinkimus įdėjo jo pamokslų.
Išliko ir kitų sakytojų (Kristupo Kukaičio, Jurgio
Jedinaičio) pamokslai, nes juos spausdino periodika („Tilžės keleivis“, „Pakajaus paslas“), kad ir
namuose žmonės galėtų pasiskaityti.

I. L.-S. Surinkimininkų giesmynuose kartais būna
nurodyti inicialai, kurie leidžia spręsti apie teksto
autorių ar vertėją. Žmonės giesmės autoriaus ar
vertėjo vardą dažniau perduodavo vieni kitiems
žodžiu ir, matyt, kurį laiką jis buvo atsimenamas.
Šį bei tą iš žmonių pasakojimų pavyko užfiksuoti
ir Gaigalaičiui, rinkusiam medžiagą apie surinkimus ir sakytojus XX a. pradžioje. Deja, nebuvo
tradicijos sakytojams rašyti autobiografijas. Bent
man neteko tokių matyti. Nors vokiškoje tradicijoje plito vadinamieji Lebenslauf – gana išsamūs
gyvenimo aprašymai, dienoraščiai, kuriuos rašydavo Bohemijos brolių (Brüdergemeine) pamokslininkai, tarp kurių – ne tik ordinuoti kunigai. Tai
vertingi dokumentai, svarbūs tiriant religinius
judėjimus, genealogijas. Tęsiant kalbą apie autorystę, galima paminėti Tilžėje pamokslus sakiusį Kristijoną Demkį, sakytoją ir mokytoją, kuris
savo autorystę subtiliai įkomponavo į giesmės
posmą: „Kristijons yr vardas to, kurs tą giesmę
rašęs čion. / Ne ant gyriaus jo paties, bet tik Dievui ant garbės. / Kas tą giesmę nor papeikt, tą
Dievs sužinos kaip įveikt“.12 Tekę matyti ir akrostichą. Jį į savo giesmę meistriškai įterpė sakytojas

Ką galėtume pasakyti ne tik apie religinę, bet ir apie
etninę lietuvių surinkimininkų tapatybę? Istoriografijoje teigiama, kad surinkimininkų sąjūdžio konservatyvumas atitolino lietuvius nuo kai kurių etninės
kultūros apraiškų (buvo draudžiamos liaudies dainos,
šokiai), politinių iniciatyvų?

12

Giesmė „Broliai, sesers su Dievu!“ yra įtraukta į surinkimininkų giesmyno „Visokios naujos giesmės arba evangeliški Psalmai“ 1817 m. ir vėlesnius leidimus.
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D. K. Turbūt pirmiausiai turėtume kalbėti apie
surinkimininkų tautinę tapatybę. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Juodkrantėje buvo atvejis, kai
vieną vasarą gojelyje po medžiais lietuvių bendruomenė susirinko pasimelsti ir pagiedoti. Nežinau, kuris sakytojas buvo surinkimo vedėjas.
Sužinojęs apie sambūrį, kunigas vokietis atlėkė
iš bažnyčios ir visus iškoneveikė, kad jie meldžiasi lietuviškai. Tačiau žmonės buvo nepėsti.
Apie kunigo išsišokimą jie parašė lietuviškiems
laikraščiams. Juodkrantės lietuvių bendruomenė
buvo stipri, pranoko ir Nidos lietuvius. Jie mėgdavo pamaldas rengti gamtoje, pušynėlyje. Į jas
atvykdavo ir klaipėdiečiai.
XVIII a. pabaigoje–XIX a. antrojoje pusėje
surinkimai buvo gana modernus judėjimas, kilęs iš pasaulietiškų švietėjiškų iniciatyvų, tačiau
vėliau jis transformavosi ir tapo gana konservatyviu reiškiniu. Atsirado nerašytų draudimų. Vokiečiai kai kurias tradicines elgesio normas, ypač
13

Giesmė „Jėzau, kurs atpirktasis“ išspausdinta surinkimininkų giesmyno paskutinėje, 1920-ųjų, laidoje.
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D. K. Pokariu krašto naujakuriai senbuvius lietuvius dažnai siejo su vokiečiais, vadindavo prūsais.
Kai vyrai susipyksta, meta: „ak tu, prūse“ arba
„ak tu, būre“. Tam įtakos galbūt turėjo 6-ajame
dešimtmetyje prasidėjęs vietinių gyventojų išvykimas į Vokietiją. Sovietinė valdžia išduodavo
leidimus išvykti, jei žmogus įrodydavo turįs tokią
teisę, tai yra turėjo buvusio Reicho pilietybę ir
ryšių su Vokietijoje gyvenančiais artimaisiais. Pamaldžius kaimynus pavadindavo ir surinkiminin
kais, bet nepiktai. Apie tai pasakojo mūsų šeimos
kaimynas Pranas Gedmintas, kuris dar prieš karą
bernavo Klaipėdos krašte, todėl kai ką žinojo ir
teigiamai atsiliepdavo apie žmonių tikybinius
santykius. Apskritai konfesiniu požiūriu kraštas
buvo labai margas: vyravo evangelikai liuteronai,
baptistai, reformatai, buvo katalikų, judėjų ir kitų
mažų tikybinių bendruomenių. Iki pat Antrojo
pasaulinio karo vyko misijų rėmimui skirti renginiai, pokariu išliko gyvos kapų švenčių tradicijos. Esu dovanų gavęs seną nuotrauką, darytą
Poškų kaime, kurioje matyti pas vieną ūkininką į mišias kieme susirinkę gal šimtas baptistų.
Jas laikė, rodos, atostogų parvykęs misionierius.
Taigi, vietos bendruomenių tikybinis gyvenimas
buvo intensyvus. Sprendžiant iš keliaujančių sakytojų skelbimų religinių bendruomenių laikraščiuose, nuošalėje neliko ir surinkimininkai.
Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, po represijų, repatriacijų ir sovietizacijos, religiniame
gyvenime daug kas pasikeitė. Daliai kunigų kartu
su kariuomene pasitraukus į Vokietiją, dalį ištrėmus į Sibirą, ištuštėjusiose parapijose jų funkcijas
perėmė sakytojai. Paminėsiu Jurgį Sprogį, gimusį sakytojo Martyno Sprogio šeimoje. Pokariu
jis buvo kolūkio kalvis, lankė surinkimus, tapo
sakytoju, ėjo Vanagų bažnyčios kantoriaus pareigas, galiausiai buvo įšventintas kunigu diakonu.
Po Sprogio mirties jį pakeitė Ernstas Roga. Jis
buvo mokęsis Pagėgių progimnazijoje, tad dvasinėje tarnystėje pasiekė daugiau: tapo sakytoju,
ėjo Vanagų parapijos diakono ir kunigo diakono
pareigas, vėliau pasimokė Latvijos evangelikų liuteronų kunigų seminarijoje ir buvo įšventintas į
Kaip šiapus Nemuno gyvenę surinkimininkai buvo kunigus. Roga Vanagų apylinkės kaimuose, pas
vertinami atvykusių Didžiosios Lietuvos lietuvių, kaip senuosius vietos gyventojus, laikė namų pamalelgtasi su jų palikimu XX a. antrojoje pusėje? Ar kei- das, iš esmės – surinkimus. Apie tai pasakojo vietėsi pačių susirinkimininkų religinis gyvenimas?
tos gyventojai. Tokios sueigos buvo negausios, tad
vėlyvojo sovietmečio valdžia jų nedraudė.
14
Po konfirmacijos žmogus tampa lygiateisiu bažnyčios
Dėl surinkimų tarp senbuvių ir naujakurių
nariu ir įsipareigoja visą savo likusį gyvenimą mokėti
konfrontacijos tikrai nekildavo. Nebuvo priežasmokestį bažnyčiai. Bet jeigu parašai prašymą ir oficialiai
čių. Žinau, kad skriaudų ir pykčio patirta dėl neišstoji iš bažnyčios – nuo mokesčio išsilaisvini.
15
Apie minėtą išvijimą iš surinkimo ji rašo biografinėje pagarbos memorialiniam paveldui. Iš sovietmečio pamenu nutikimą, susijusį su Kukoraičiuose
apybraižoje „Ne ta pastogė“.
pasilinksminimus, vertino neigiamai ir ženklino
trimis T raidėmis: Trinking, Tabak, Tanz (liet. gėrimas, rūkymas, šokiai). Lietuvių surinkimininkų
aplinkoje ši nuostata taip pat išplito. Kartais jie
net neskatino jaunimo eiti į mokslus, bijodami
„neigiamos“ pasaulietinės įtakos. Todėl kuriantis
Nepriklausomai Lietuvai Klaipėdos krašto žmonės daug liaudiškų papročių, ypač dainų, šokių,
ratelių, turėjo mokytis iš naujo. Su tokiu konservatyvumu teko susidurti ir Ievai Simonaitytei.
Tai ją paskatino ryžtingiau sukti nepriklausomybę atkūrusios Didžiosios Lietuvos link. Jaunystėje jai teko gyventi Angerburgo luošų žmonių
prieglaudoje, kurioje buvo sąlygos pažinti ir
pasaulietinę kultūrą. Kai 1914 m. Ieva grįžo iš
prieglaudos, jai jau buvo 17 metų, reikėjo pačiai
prasimanyti duonos, nors ir buvo luoša. Dėdė,
mamos sesers vyras, jai nupirko siuvimo mašiną.
Keliaudama per kaimus ir siūdama, ji susidūrė su
surinkimininkais. Savo laiškuose rašytoja liudija, kad vienas surinkimų sakytojas iš Kantvainių,
pavarde Sūnius, ją išvijo iš surinkimo, matyt dėl
to, kad ji su „žemaičiais“ bendravo, ratelius ėjo ir
linksmas dainas dainavo. Ji buvo tvirto stuburo ir
nė nebandė prisitaikyti, turėjo drąsos nepaklusti.
Netrukus, Klaipėdos kraštą valdant prancūzams,
būsimoji rašytoja buvo pakviesta dirbti Lietuvos
konsulate Klaipėdoje ir materialiai tapo nepriklausoma. Ji net įsitraukė į politiką, kaip savanorė rėmėja dalyvavo Klaipėdos krašto prijungimo
prie Lietuvos Respublikos kariniuose veiksmuose
(dirbo moterų suorganizuotame karių maitinimo komitete ar panašiai vadintame sambūryje)
ir netrukus buvo apdovanota net dviem medaliais. Pasinaudodama Klaipėdos krašte galiojusia
tvarka, Simonaitytė 1927 m. išstojo iš evangelikų
liuteronų bažnyčios14. Tuo metu ji daug rašė lietuviškiems laikraščiams apie jaunimo kultūrinę
veiklą, skelbė publicistinio pobūdžio eilėraščius.
Tiesa, vaikystėje, būdama 12 metų, Ieva buvo parašiusi vieną ašaringą giesmę, kurią per laidotuves giedodavo kaimo moterys. Tad jos santykis su
religija nebuvo vienareikšmis15.
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2017 m. rugpjūčio 20-27 d. ekspedicijos pašnekovės. Iš kairės: Irma Gudkė-Šukienė (g. 1933), Trautė StonytėElmenthaler (g. 1937), Erika Naujoks-Radmacher (g. 1940), Gerda Kaušaitė–Kreicorienė (g. 1931), Kintų
evangelikų liuteronų parapijos tarybos pirmininkė Laima Virgina Mačėnienė. Kintai (Šilutės r.). Mindaugo
Šinkūno nuotrauka. Iš Lietuvių kalbos instituto rinkinio.

gyvenusiomis trimis seserimis Padagaitėmis (netekėjusios Gerda ir Lėnė, o trečioji ‒ našlė Liotė
Vestfalienė). Kiek žinau, jos buvo kilusios iš surinkimininkų šeimos ir nuo surinkimų dar nenutolusios. Gerda tuo metu buvo Saugų bažnyčios prižiūrėtoja. Ji man pasiskundė dėl kapinėse
ganomų gyvulių. Dviračiu nuvažiavau apžiūrėti
ir pamačiau, kad kapinės išties buvo kolūkio ganyklų teritorijoje. Kapinės neaptvertos, ant kiek
paaukštintos kalvelės augo vešlūs medžiai, po
kuriais gyvuliai slėpėsi nuo kaitros, trypė kapus
ir paminklus. Apie pasipiktinimą keliančią netvarką parašiau straipsnelį „Aplaidumo pavyzdys“ Šilutės rajoniniam laikraščiui „Komunistinis
darbas“. Vėliau kapines aptvėrė, bet mane tyliai
nubaudė: už kolūkio kritiką kurį laiką nebeskelbė
mano rašinių. Tai buvo 1979 m. vasarą. Iš kitų
ypač nemalonių atvejų galiu paminėti sovietmečio pabaigoje ir atkurtos nepriklausomybės pradžioje vykusius barbariškus kapų plėšimus. Lauko ir miško kapinėse juos tiesiog atkasdavo. Antai
Šilutėje gyveno daug turtingų žmonių, kurie mirusius artimuosius dažnai laidodavo mūrytuose
rūsiuose. Per kokį dešimtmetį ar ilgesnį laiką turbūt visų Šilutės evangelikų liuteronų senųjų kapinių, esančių prie geležinkelio pervažos, rūsių lubos buvo pramuštos, per angas į juos lįsta ieškoti
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senovinių papuošalų ar kokių nors relikvijų, gal ir
auksinių dantų.
Kotryna Rekašiūtė. 2017 m. vasarą vykusios ekspedicijos metu teko girdėti, kad žmonės skaudžiai
prisimena konfrontaciją su kitais krašto gyven
tojais. Jie gailėjosi, kad neišvažiavo į Vokietiją
ir turėjo čia kentėti užgauliojimus. Kalbinti pašnekovai iki šiol prisimena, kad juos vadindavo
šunprūsiais, bambizais. Tokios asmeninės žmonių
patirtys jaudina, kartais net sunku jų klausytis.16
Ar šiais laikais dar galima pastebėti savitų gyvenimo
būdo ir pasaulėžiūros apraiškų, būdingų tik lietuvių
sakytojams? Ką, profesoriau, pastebėjote savo kelionių metu?
D. K. Daugiausiai apie surinkimininkus sužinojau
tame krašte rinkdamas knygas. Pats esu žemaitis,
tačiau nuo 1959 m. augau pamaryje – Antrosiose
16

Vasarą projekto „Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje“
dalyviai rengė ekspediciją, kurioje dalyvavo mokslinin
kai iš Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių ir literatūros
tautosakos instituto, Klaipėdos universiteto ir Poznanės
A. Mickevičiaus universiteto: Mindaugas Šinkūnas, Inga
Strungytė-Liugienė, Žavinta Sidabraitė, Kotryna Rekašiūtė, Darius Barasa, Justyna Prusinowska.
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Konfirmacijos liudijimas Adomui Stremkui iš Svencelės, pasirašytas 1914 m. rugsėjo 13 d. Priekulės kunigo dr. Viliaus Gaigalaičio.
Formatas: 43,1 x 33,1 cm. Iš D. Kauno rinkinio.
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Martyno Grigolaičio iš Juodikių ir Urtės Purvinaitės iš Rokų santuokos liudijimas, pasirašytas 1909 m. gruodžio 7 d. Priekulės
kunigo Endrikio Endrulaičio. Formatas: 29,7 x 33,1 cm. Iš D. Kauno rinkinio.

Stragnose, Grobštuose, bet ilgiausiai ‒ Kantvainiuose, kur matydavau senuosius vietos gyven
tojus ir bendraudavau su jais. Nedaug jų buvo
likę, bet buvo. Tapęs studentu, pradėjau tame
krašte rinkti knygas ir dar artimiau susidūriau su
gyvąja žmonių kultūra, jų materialiuoju paveldu.
Deja, 7-ajame ir 8-ajame praeito amžiaus dešimtmetyje surinkimai jau buvo prigesę, tad man nei
jų matyti, nei juose dalyvauti neteko. Tik girdėjau
apie tai kalbant. Keliaudavau dviračiu, dažnai ir
autobusu – išlipi, apsuki penkių–dešimties kilometrų lanką, į sodybas užeini, su žmonėmis pasikalbi. Temos buvo įvairios, ne tik apie tai, kas
man labiausiai rūpėjo – senosios, ypač Prūsijos
laikų lietuviškosios spaudos liekanos, knygos,
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kalendoriai, laikraščiai, nuotraukos, dokumentai,
rankraščiai. Dažnai žmonės, pasodinę prie stalo,
arbata arba pienu pavaišindavo, apie mano užsiėmimą teiraudavosi ir patys gyvenimą bei rūpesčius išsipasakodavo. Man svarbius liudijimus užsirašydavau į sąsiuvinį, bet gudrus nebuvau: daug
ką praleidau. Studijų metais bibliotekininkystės
ir bibliografijos studentų fiksuoti etnografinio
pobūdžio žodinių pasakojimų nemokė. Su kai
kuriomis šeimomis susidraugavau. Kai kada pakviesdavo ir nakvoti. Mano kelionės po kaimus ir
miestelius nutrūko apie 1985‒1986 metus, bet išvykų pasitaiko ir dabar. Prieš penketą metų susipažinau su Lisbeta ir Jonu Plėvėmis, gyvenančiais
netoli Stankaičių. Jonas talkino Dėglių antrosiose
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Antšunijos (Tauragės r.) evangelikų liuteronų kapinių šventės atomazga. Vaišinasi ir bendrauja giminės – Ramonų, Okų,
Sarapinų, Liorančų šeimynos. Apie 1968 m. Iš Ingos Strungytės-Liugienės šeimos archyvo.

kapinėse ieškant Jono Makio kapo, suteikė žinių
apie kitus čia amžinajam poilsiui atgulusius. Pokalbio metu pasiteiravau, gal senųjų knygų užsilikę. Man pasisekė, įgyjau net šešias: Bibliją,
pamokslus, porą giesmynų, maldaknygę, nes tų
knygų jau nebenaudojo. Tiesa, kai kurios buvo
labai prastos būklės.
Kalbant apie išskirtinius elgesio kultūros
ar buities dalykus, prisimenu, kai siūlydavau sumokėti už knygas, kartais tekdavo išgirsti, kad
„Dievo žodis neparduodamas“, „Dievo žodžiu
neprekiaujama“. Paprastai taip sakydavo moterys.
Jos dažnai pinigų neimdavo, o gavusios tardavo,
kad neš bažnyčiai aukoti. Vyrai kitokie. Paklausus
apie atlyginimą, prašydavo „išmesti ant alaus“, cigaretėms arba dar kam nors, kas pokalbio metu
galvon ateidavo. Įsidėmėjau kai kurias namų interjero ypatybes. Namuose ant sienų dažnai kabėjo spausdinti paveikslai bilderukai (Bilder vok.
„paveikslas“), taip pat profesionaliai siuvinėti ir
įrėminti religiniai simboliai, biblinės sentencijos.
Žemaičiai dažniausiai ant sienų kabindavo siuvinėtas gulbes arba apsalusius įsimylėjėlius, o štai
čionykščiai lietuviai ‒ jiems mielus dvasinio siužeto paveikslus. Pastebėdavau ir kitokių namų papuošimų. Pavyzdžiui, miestų amatininkų gamintų

bažnyčių ar altorių vaizdų. Taip pat kunigai užsakydavo ir šventės proga keturiolikmečiams įteikdavo liudijimus apie konfirmaciją (žinoma, už juos
sumokėdavo tėvai). Chromolitografijos technika
spausdintame spalvingame paveiksle su tikybos
simboliais kunigo ranka įrašyta, kad šis ar kitas
„krikščioniškas jaunikaitis“ arba „krikščioniška
jaunikaitė“ (toliau įrašomas vardas ir pavardė) yra
„įžegnotas“. Tai atliko tokios parapijos (įrašomas
pavadinimas ir data) kunigas (pavyzdžiui, Gaigalat, Endrulat ir panašiai). Kiek kitokių vaizdų
paveikslai buvo skirti vestuvių progai įamžinti.
Kunigas, matyt, gerai žinodamas šeimų tautinį
nusistatymą, rašydavo lietuviškai arba vokiškai.
Manau, kad kartais tėvų valios nebuvo paisoma:
germanizacijos politika bažnyčios neaplenkė.
I. L.-S. Galima išskirti surinkimininkų įprotį
rengtis tamsiai. Tokias tendencijas stebėjome sovietmečiu. Teko vaikystėje (apie 1980–1990 metus) dalyvauti evangelikų liuteronų kapinių šventėse Antšunijos kapinėse (Tauragės raj.)17, iš jų atsimenu tą kuklų apsirengimą (vyresnės moterys į
17

Po Sekminių įvairiose kapinėse buvo rengiamos kapinių
šventės. Į jas nuvažiuoti buvo šventas reikalas.
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Pirmas iš kairės – sakytojas Jonas Rupkalvis. Nuotrauką LKI padovanojo jo įsūnis Vilius Kanšaitis
iš Šyškrantės.

šventę ateidavo tamsiais drabužiais) ir giesmynus.
Atsimenu, kad ir mano prosenelė, kuri buvo surinkimus lankiusi pokaryje (tiesa, jau Didžiojoje
Lietuvoje) vengdavo margų, ryškių, gėlėtų rūbų ir
per šventes (taip pat ir kapinių) rengdavosi tamsiai. Štai apie 1968-uosius darytoje nuotraukoje
po kapinių šventės pamaldų susėdusios šeimynos vaišinasi suneštiniais valgiais. Iš nuotraukos
matyti, koks vyresnių moterų evangelikių rūbas.
Kad surinkimininkai daug dėmesio skyrė savo
aprangai, šukuosenai, kad apie tai diskutuodavo,
žinome iš Gaigalaičio knygos, taip pat iš sakytojo
Anusio Pėteraičio pasakojimų18. Klimkiškiai su
jurkūniškiais19 dėl to net buvo susirėmę. Vieni
buvę prieš, kiti už margų rūbų dėvėjimą, vieni –
kad vyrų plaukai turi būti šukuojami su sklastymu
per galvos vidurį, kiti – su sklastymu šone. Vis
dėlto, koks buvo aprangos kodas miestuose, kur
pragyvenimo lygis aukštesnis, ir kokių tendencijų
laikytasi kaimo vietovėse, dar nėra tyrinėta.
D. K. Kartą lankiau ir fotografavau Elniškių kaimo (prie Priekulės) kapinių šventę. Ji man pasirodė labai įdomi. Kunigas vadovavo pamaldoms:
stovėdamas už tinkamai apdengto stalo sakė pamokslą, o ant suolų sėdėjo eilės moterų ir giedojo
18
19

Žr. Anusis Pėteraitis. Surinkimai Prūsų Lietuvoj. Tübingen: Lietuvių Evangelikų Liuteronių Vyr. Bažnyčios Taryba, 1948.
Jurkūniškiais buvo vadinama XIX a. surinkimų atšaka,
gavusi vardą nuo sakytojo Jurkūno (vardas nežinomas).
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iš senų giesmynų. Kone visos tamsiais, net juodais rūbais rėdytos, su skarelėmis. Kai kurios vyresnės moterys net ir dabar nenoriai į rankas ima
naujuosius giesmynus lotyniškais spaudmenimis,
nes, ypač namuose, mieliau skaito gotikiniais.
Kitos dieną pradeda iš tų giesmynų pagiedodamos.
Kaip tos knygos liko ar susikaupė pas žmones?
D. K. Saugojo namuose, patys naudojo, skaitė po
vieną, sekmadienį gal ir kartu su namiškiais, giesmynus nešdavosi į bažnyčią. Kai nebenaudodavo,
sukraudavo ant aukšto į dėžes, kraičio skrynias, į
spintas arba į seną lagaminą palovyje. Tie, kurie
išvykdavo į Vokietiją, knygas nešdavo į bažnyčias
arba kaimynams palikdavo. Taip pas kai kuriuos
ir didesni rinkiniai susikaupė. Faktas, kad senųjų
knygų dar liko tikrųjų, senųjų vietos gyventojų
namuose, labai svarbus.
Šilutiškiui sakytojui Jonui Rupkalviui turbūt iš kaimų daug ko prinešė. Jis gyveno miesto
centre, priešais evangelikų liuteronų bažnyčią. Iš
jo pirkau knygas, kurias vis traukdavo iš palovio.
Žinau, kad ir kitiems parduodavo. Vieną kartą,
kai jo palovis išseko, nuvedė mane į malkinę.
Jos viršuje, ant laisvai sumestų lentų lubų, gulėjo palaida kupeta knygų, o ant gegnių tupėję
balandžiai matyt jas ilgą laiką dergė. Nuo paukščių mėšlo kupetos paviršiuje susidarė supuvusių
knygų pluta. Kai ją nulupau, kai ką vertingo iš tos
kupetos pavyko ištraukti.
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Sakytojo Jono Rupkalvio laidotuvės. Iš kairės: kunigas Ernstas Roga, kunigas Kurtas Moras,
kunigas Liudvikas Fetingis, vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas ir kunigas Jonas Okas. Šilutė,
1978 m. Nuotrauką LKI padovanojo Rupkalvio įsūnis Vilius Kanšaitis iš Šyškrantės.

Sakytojo Jono Rupkalvio žmoną išlydint į Vokietiją. Viliaus Kanšaičio nuotrauka. Iš LKI rinkinio.

Neseniai apvažiavau beveik visas labiau
įsiminusias vietas, kurias lankiau nuo 1970 m.
Norėjau užfiksuoti, kas sodybose pasikeitė, kokie savininkų likimai, kuriose kapinėse sugulė
ir kas paminkluose parašyta. Susiradau minėto
Jono Makio kapą. Pastačiau jam paprastą medinį
paminklą. Už tai, kad jis pirmąją kuprinę knygų
padovanojo. Kviečiau atvykti ir patalkinti keletą
Mažosios Lietuvos lietuvių. Dalyvavo bendrijos
„Mažoji Lietuva“ pirmininkė Edita Barauskienė,
Jonas Plėvė, mokyklos laikų ir šių dienų draugas
Vilius Stančius, paminklą gaminęs mano brolis

Valentinas. Kai užbaigėme darbą ir pasodinome
gėlių, atsidusome – kapinės nyksta, nėra kam lan
kyti ir prižiūrėti.
K. R. Knygų su sakytojo Rupkalvio inicialais teko
matyti ir Šilutės evangelikų liuteronų parapijos
archyve20. Senieji gyventojai knygas patikėdavo vietos kunigo globon, atiduodavo bažnyčiai.
20

Mintis peržiūrėti šio archyvo spaudinius man kilo po 2017
m. vasarą vykusios ekspedicijos. Esu dėkinga kunigui Remigijui Šemekliui (Šilutės, Ramučių ir Vanagų parapija),
pakvietusiam pradėti spaudinių registravimo darbus.
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Archyve, kuris pildytas iš gyventojų surinktais
spaudiniais, – vien lietuviškų spaudinių daugiau
nei 300, o vokiškų – per 100. Seniausias spaudinys – 1748 m. Tai gana gerai išlaikytas Naujasis
Testamentas vokiečių kalba. Sprendžiant iš proveniencijų21, ten yra knygų, kurios kažkada priklausė sakytojui Martynui Klumbiui, Sakytojui ir
kunigui Ernstui Rogai.
I. S.-L. Nors surinkimai dabar užgesę, tradicija nutrūkusi, žmonės dar prisimena surinkimus
sovietmečiu. Tuo įsitikinom praeitą vasarą ekspedicijos metu važinėdami po Šilutės, Jurbarko, Pagėgių kraštą, kur užrašėm 28 pateikėjų
pasakojimus22. Vyriausiajam pateikėjui buvo
96, jauniausiam – 50. Paminėsiu kelis pokalbi
ninkus.
Pateikėja Anė Janulaitytė-Vasauskienė (g.
1921 m.) iš Smalininkų pasakojo, kad kartu su
tėvais išvyko į Rusnę, čia gyveno 1934–1938 metais, priklausė „Santaros“ draugijai (parodė šios
draugijos nuotraukų). 1938 m. grįžo į Smalininkus, kur tebegyvena ir dabar. Vasauskienė puikios atminties, guvi pateikėja, pasižymėjusi rišliu,
nuosekliu pasakojimu, erudicija. Ji prisiminė, kad
prieškary surinkimus Smalininkuose, Vitkiemyje laikė sakytojas Žilius (Žilaitis?) iki 1940 (41?)
metų, palaidotas Vitkiemio kapinėse. Deja, nepavyko kapinių rasti, apžiūrėjome tik namą, kur
sakytojas vedė pamaldas. Vasauskienei įstrigo
surinkimininkių moterų apranga: smalininkietės
moterys mėgdavo į surinkimus ateiti apsirengusios tamsiais drabužiais, ant galvos ryšėdavo baltą
skarelę. Puošniau prieškary rengėsi pasiturinčios
rusniškės, aprangos atributas – prijuostės, o ant
kojų – žiutės (margos klumpės?).
Iškalbingi ir Vasauskienės namai: sienos papuoštos paveikslėliais su vokiškais įrašais iš Biblijos, sentencijomis, ant lentynos, spintos viršaus –
tėvų, artimųjų nuotraukos. Namuose daug knygų – tiek lietuviškų, tiek vokiškų. Pateikėja sako,
kad ji mielai ir dabar skaito knygas abiem kalbomis – ir dabartinėmis raidėmis, ir gotikiniu šriftu.
21

22

Proveniencija – knygos priklausomybės nustatymas pagal jos ankstesnių savininkų, įstaigų, organizacijų ar bibliotekų įrašus, knygos ženklus ar kitus duomenis; knygos
priklausomybės ženklas (iš: Knygotyra. Enciklopedinis žodynas. Vilnius, 1997).
Įrašyti pateikėjų, gyvenančių Smalininkuose, Viešvilėje,
Jūravose, Ridelkalnyje, Rusnėje, Šyškrantėje, Uostadvaryje, Skirvytėlėje, Kintuose, Šilutėje, Bardėnuose, Lumpėnuose pasakojimai. Juose minimi sakytojai: Klumbys,
Timpos, Bumbulis, Dievelaitis, Ruigys, Sprogis ir kt.
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Vakarais meldžiasi iš senųjų prieškario knygų, ir
vokiškai, nes taip nuo vaikystės įpratusi.
Vilius Kanšaitis (g. 1946 m. ) iš Šyškrantės
(Šilutės raj.) papasakojo apie savo įtėvį sakytoją
Joną Rupkalvį, kuris mūsų pokalby jau buvo paminėtas. Rupkalvis, gimęs 1900 m. Šilmeižių
kaime (Šilutės raj.), buvo kalvis. Surinkimus laikė pokary. Rupkalvis 1951 m. vedė Evą ŠerniusKanšaitienę, kuri turėjo 7 vaikus. Po vyro Rupkalvio mirties Eva 1980 m. emigravo į Vokietiją,
kur 1986 m. mirė. Kanšaitis parodė nuotraukas,
kuriose pats 1980 m. užfiksavo mamos išleistuves
į Vokietiją. Kanšaitis dar buvo vaikas, kai Rupkalvis į namų pamaldas burdavo žmones iš aplin
kinių kaimų. Jis pasakojo, kad Rupkalvis per surinkimus skaitė iš Biblijos, o giedojo iš psalminių
(taip buvo vadinamas surinkimininkų giesmynas
„Visokios naujos giesmės arba evangeliški psalmai“). Naminės pamaldos, į kurias rinkdavosi
evangelikų tikėjimo žmonės, vyko ištisus metus.
Kad Rupkavis buvo vertinamas evangelikų liuteronų bažnyčios, liudija ir jo laidotuvių nuotraukos. Jį amžinojo poilsio išlydėjo evangelikų liuteronų vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas (vyresnysis) ir dar keturi evangelikų liuteronų kunigai.
Kokie planuojami šio projekto rezultatai? Ekspedicija
turbūt buvo tik viena iš sudėtinių jo dalių?
I. S.-L. 2017 m. vasarą vykusi ekspedicija – tai
tik dalis šio projekto. Tęsiame tyrimus, rengiame
straipsnius paremtus įvairia archyvine, dokumentine, lig šiol nepublikuota medžiaga, rasta Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos archyvuose ir bibliotekose. Straipsnius ketiname išleisti 2019 metais.
SPIRITUAL DEVELOPMENT,
WRITING, AND BOOK CULTURE OF
THE FELLOWSHIP MOVEMENT IN
LITHUANIA MINOR
The Fellowship Movement is an 18th c. Evangelical Lutheran
spiritual and social phenomenon, related to the church’s reform
movement and education of lay people and the lower castes. In
the villages of Lithuania Minor (Eastern Prussia), active laity
gathered into private meetings where they would read Scripture together, listen to the lay preacher’s sermons in Lithuanian
and sing hymns together. This phenomenon has almost entirely
disappeared, but there are still stories from this time that can
be written down and valuable relics from members of the Fellowship Movement – Lithuanian hymn-books, sermon books –
can still be found and studied. The cultural heritage of the lay
preachers is described by Prof Domas Kaunas, Dr Strungytė-Liugienė and doctoral student Kotryna Rekašiūtė.
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KAS 4 TŪKSTANČIUS METŲ GYVENA PRIE VILNIAUS?
K a z i m ier a s GA R Š VA
Straipsnio tikslas – moksliškai įvertinti diskusinę liRašydami apie Vilniaus apylinkių kalbinę
teratūrą apie Vilniaus apylinkių etnokultūrines, isto- padėtį, kultūrą, istoriją ir neturėdami specialių
rines problemas, pateikti tiksliausius jų sprendimus.
žinių, įvairių šaltinių, nukrypdami nuo mokslinės metodikos kartais suklysta ir lenkai, ir gudai,
Bent nuo II tūkstantmečio pr. Kr. Vilniaus ir rusai, ir lietuviai. Šiuo straipsniu norima tokias
apylinkės įėjo į pietvakarinį baltų kultūros arealą žinias patikslinti ir pateikti daugiau informacijos
(Girininkas 1994: žemėl.; Makauskas 2000: 16– tais klausimais.
17). Vėliau iki XIII a. jokios kitos kultūros, išskyrus baltų, prie Vilniaus neaptinkama (Jovaiša
2016: 44, 50, 95, 115, 270).
KADA VILNIUJE GYVENO
Archeologų duomenimis, būsimos Lietu- 2 PROC. LIETUVIŲ?
vos valstybės centras (Vilniaus, Trakų, Ašmenos,
Lydos apylinkės) nuo priešistorinių laikų baltų Šią žinutę yra labai pamėgę dalis liberalių istobuvo tankiai apgyvendintas. Ir Gedimino kalno rikų, bet jie niekad nepasako, jog didmiesčiuose
papėdėse aptinkama radinių, kad ir čia žmonės tokia padėtis galėjo pasitaikyti daug kur ir kad
gyveno jau II tūkstantmetyje pr. Kr. (Čaplinskas buvo laikai, kai lietuviai Vilniuje sudarė ir 100
2010: 13; Makauskas 2000: 16–19; RL 47). Apie proc. ar beveik tiek. O taip truko 1 100 metų, nuo
V–VI a., kai susidarė lietuvių gentis ir nuo rytų V iki XVI a. (plg. Zinkevičius 1977: 25–26; 2005:
baltų atsiskyrė lietuvių kalba, jie vėl paliko radi- 119, 145, 230; 2013: 43, 101, 145–147). Apie V
nių vakarinėje Gedimino kalno papėdėje. Minė- a. baigus skilti baltų kalboms (lietuvių kalbai attame šaltinyje nurodyta, kad senojo arsenalo vie- siskyrus nuo latvių kalbos), lietuvių kalbos rytoje rastas XI–XII a. Vilniaus gatvės grindinys, o tinė riba ėjo prie Minsko (o likusioje dabartinės
X–XIV a. ant Gedimino kalno jau stovėjo medinė Gudijos dalyje šnekėta kitomis baltų kalbomis),
lietuvių pilis.
XVI a. – prie Svyrių, Smurgainių.
Į istorinius šaltinius ir Lietuva, ir Vilnius
XVI a. pabaigoje ir XVII a. pradžioje Vilpakliuvo praėjus mažiausiai keliems amžiams. niaus miesto apylinkės dar buvo lietuviškos. Dėl to
Kitąmet minėsime 1010 metų, kai Kvedlinburgo dažnai lietuviškai ar mažai apslavinta lenkų kalba
kronika paminėjo Lietuvos vardą (Litua, praleistos rašytame 1633 m. Vilniaus ekonomijos invento2 raidės). Po 18 metų galėsime pradėti minėti 800 riuje (Vilimas 2014: 17–213) sužymėti vietovarmetų, kai Mindaugas sukūrė Lietuvos valstybę. džiai, asmenvardžiai. Daugybė jų yra kituose to
Po 5 metų (2023 m.) minėsime ir 700 metų, kai laikotarpio ir vėlesniuose šaltiniuose: vandenvaristoriniame šaltinyje (Gedimino laiške) paminėtas džiai Dumble „Dumblis“, Giełuża „Gilùžis“, Ilgie
Vilnius jau kaip Lietuvos sostinė, nors yra žinutė, „Ìlgis“, Jodys „Júodis“, Jodupis „Júodupis“, Niaris
kad jo vardas paminėtas 200 metų anksčiau (1129 „Ners“, Wierupis „Vrupis“, kaimų pavadinimai
m. Voskresensko metraštyje – Čaplinskas 2010: Giełaże „Gelẽžiai“, Gierule „Girùliai“, Grykiene
13). Vilniaus įkūrimo data nukeliama vėliausiai į „Grikiẽniai“, Gudele „Gudẽliai“, Jodziszki „Júodiš1250 metus (RL: 49).
kės“, Możejki „Mažekiai“, Karweliszki „KarvẽlišGal nė viena tauta neturi apie Vilnių tiek kės“, Katuciszki „Katùtiškės“, Wilkieliszki „Vilkẽlišdainų kaip lietuviai ir nesudėjo dėl jo tiek daug kės“, Samoniny „Samanỹnė“, Suntoki „Santaka“ ir
aukų, todėl jį ir turi. 1918 m. Vasario 16-osios t. t. (Jurkštas 1985: 10–60). Iki 40 proc. Vilniaus
akte paskelbta atstačius „nepriklausomą demo- rajono gyvenviečių pavadinimų turėjo lietuvišką
kratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę priesagą -išk-. Rytų Lietuvos ir baltų vardynas
su sostine Vilniuje“. Lietuvos Respublikos Kon- plačiau aptariamas kituose autoriaus straipsniuose,
stitucijos 17 straipsnis kiekvienam primena, kad rengiamoje studijoje ir monografijoje.
„Lietuvos valstybės sostinė yra Vilniaus miesNuo XVII a. vidurio Vilniaus miesto tautas – ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė“.
tinę ir kalbinę sudėtį ėmė labai keisti karai, badas,
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nepalanki gretimų valstybių politika, kolonizacija, marai ir t. t. Kiekvienos valstybės didmiesčiai darėsi tautiniu požiūriu mišresni. Per bažnyčią, dvarus, mokyklas, administraciją Vilnius
tapo vis labiau lenkinamas, slavinamas, vietiniai
gyventojai buvo priversti mokytis svetimos kalbos, kad galėtų susikalbėti su ponais, kunigais.
Mokykloms keltas uždavinys suvienodinti tautinius skirtumus ir ugdyti lenkų kalbą, kultūrą,
diegti lenkų tautos siekimus. Lietuvių kalba buvo
išstumta iš daugelio Vilniaus bažnyčių, 1737 m.
liautasi sakyti lietuviškus pamokslus ir Šv. Jono
bažnyčioje. Vilniaus apylinkių kaimuose daugiau
kaip tūkstantį metų gyvavusi lietuvių kalba ėmė
nykti nuo XIX a. trečiojo ketvirčio (plg. Merkys
2006: 45–196; RL 121–212, 517–620; Šapoka
2008: 30–41; VKL: 5–116).
Jokio esminio etninio vilniečių pasikeitimo
nebuvo: keitėsi tik žmonių kalba (plg. Zinkevičius
1977: 22–23). Ir buvo teisūs Vasario 16-osios akto
signatarai, prieš 100-metį atstatę nepriklausomą
demokratinę Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje
ir tą valstybę atskyrę nuo visų valstybinių ryšių,
kurie yra buvę su kitomis tautomis.
Staigų lietuvių nutautinimą per paskutiniuosius 160 metų ir tendencingą jų skaičiaus
mažinimą per Rusijos bei vadinamosios Lenkijos
gyventojų surašymus rodo bent trys faktai. Pirma, 1861–1897 m. gyventojų surašymuose visoje
buvusioje Vilniaus gubernijoje lietuvių skaičius
sumažėjo nuo 46–50 proc. iki 18 proc. (Šapoka
2013: 138), nors tada nebuvo jokio karo ar maro.
Antra, 1939 m. tarp Maišiagalos ir Dieveniškių
(išskyrus Vilniaus miestą) užsirašė 65 proc. lietuvių (ir 18 proc. lenkų, 12 proc. gudų) (VKL:
11), nors ankstesniuose ir vėlesniuose „surašymuose“ tautybių proporcijos yra kitokios. Trečia, vadinamosios Lenkijos 1931 m. gyventojų
surašyme Vilnijoje nurodyta 83 tūkst. lietuvių,
o 1942 m. Vokietijos gyventojų surašyme Vilniaus mieste jų rasta 143 500, arba 60 500 asmenų daugiau (RL: 588–589). Minėtame 1931 m.
gyventojų surašyme lenkais laikyti visi, kas
mokėjo lenkiškai kalbėti, o nelenkiškų mokyklų tada mažai buvo palikta. Dar tada Vilniaus ir
Gardino srityse užrašyta 624 700 tuteišių katalikų: didesnė dalis jų galėjo būti lietuvių kilmės
ir vėlesniuose surašymuose kai kurie galbūt užsirašė lietuviais (dar plg. Gaučas 2004: 5–122;
Merkys 2006: 18–232).
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1905 m. Didysis Vilniaus seimas ir 1918
m. Vasario 16-osios akto signatarai etnografinės
teritorijos nustatymo kriterijumi laikė vietinių
gyventojų etninę kilmę (autochtoniškumą) ir
vyraujančią tradicinę liaudies kultūrą (etnografiją, tautosaką). Vėliau gyventojų išmokta kalba ir susidariusi jų savimonė laikyta antraeiliais
dalykais (LEAE: 106). Ilgaamžėje istorinėje Lietuvos sostinėje Vilniuje po maždaug 300 metų
pertraukos lietuviai vėl tapo vyraujančia tautybe
(1989 m. jie vėl viršijo 50 proc., dabar jų yra per
60 proc.).
LITVOMANAI, LIETUVINTOJAI,
NACIONALISTAI?
Šis skyrelio pavadinimas sudarytas pagal K. Buchovskio knygą „Litvomanai ir polonizuotojai“
(Buchowski 2012). Nelygiavertės knygos sąvokos
atstatytos į lygiavertes.
V. Merkys (2006: 15) paliko mums vertingą
pastabą: „Jau bent pusantro šimto metų istorikai
pabrėžia, kad visi istorijos šaltiniai yra subjektyvūs, ‘tendencingi’, daugiaprasmiai ir daugiareikšmiai. Be to, juk ir pats istorikas negali išvengti
subjektyvumo. Dėl šių aplinkybių istorijos Tiesa
lieka reliatyvi, tačiau būtina siekti, kad prie jos
artėtume. Kuo didesnis šaltinių kiekis ir kuo gilesnis jų visapusiškas pažinimas, tuo didesnė tikimybė, kad prie šios istorijos Tiesos artėjame.“
Mokslininkas turi įdėti ir kuo daugiau pastangų,
kad išvengtų subjektyvumo.
Tokį subjektyvumą K. Buchovskis nuosekliai rodė, Lenkijos įvykdytą rytinės Lietuvos
dalies okupaciją rašydamas kabutėse, tai vadindamas tik konfliktu (Buchowski 2012: 162, 173,
264–268, 436 ir t. t.). 1933–1935 m. į Kauną atvykę neoficialūs Lenkijos valdžios atstovai yra
pasiuntiniai, o Lietuvos atstovai Varšuvoje – emisarai (Buchowski 2012: 242). Autorius pacitavo
daug įdomios literatūros, bet kartais jai yra ypač
nekritiškas, kai aptariami Lietuvos veikėjai ir jų
idėjos. Pavyzdžiui, patenkintas skelbia, kad „Jonas Basanavičius mokykloje su įkarščiu skaitė
A. Mickevičių, dar Maskvoje studijuodamas mediciną pasirašinėjo kaip Jan Basanowicz“ (p. 56).
J. Basanavičius rašėsi ne taip, kaip nurodyta len
kiškai, o taip, kaip prievarta buvo parašyta jo
pavardė dokumentuose (rusiškomis raidėmis).
Frazės apie Lenkijos išnaudotą (nutautintą) Lietuvą autoriui yra „banalios“ (p. 483), o Lietuvos
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vietinė rinktinė 1944 m. esą susikūrė tik „vokiečių iniciatyva“ (p. 485).
Dėl 1920–1939 m. Lenkijos įvykdytos
okupacijos labai nukentėjo Rytų Lietuvos tradicinė kultūra, žmonės ir teritorija. Seniausia iš
gyvųjų indoeuropiečių kultūra buvo suslavinta,
du trečdaliai vadinamojo Vilniaus krašto liko
amžinai atplėšti nuo Lietuvos. Lenkijos veikėjai
daug kartų bandė prisijungti ir visą likusią Lietuvą. Lenkijos pasiuntinys Lietuvai F. Charvatas
1939 m. gegužės 3 d. kėlė tostą už tai, kad Lietuva būtų skubiai performuota į Kauno vaivadiją ir
prijungta prie Lenkijos. Dabar net Lietuvos Seime
yra Gegužės 3-osios grupė.
Armijos krajovos (AK) Vilniaus apygardos
autorius prof. K. Gurskis rašė: Lietuvos „atgimimas buvo agresyvios, išsigimusių renegatų ir išdavikų grupelės darbas <...>; lenkų nerūpestingumą, per kurį susikūrė Lietuvos valstybė, galima vadinti baustinu. Vienintelė „to darinio“ idėja
yra „antilenkiška neapykanta“, lėmusi brutalų
Lietuvos lenkų nutautinimą ir kenkimą Lenkijai bet kokia kaina“ (Buchowski 2012: 420, 481).
Minėtos AK dar rašyta: „lietuviai kaip tauta dar
nėra subrendę savarankiškam gyvenimui, todėl
po karo tą kraštą Lenkija keliolikai metų turi padaryti savo protektoratu ir išauginti naują kartą,
kuriai šovinizmas būtų svetimas <...>, turime užbaigti su lietuvių pseudorespublika“ (p. 477).
K. Buchovskis bando ginti „gerą Armijos
krajovos vardą“, jų nusikaltimus Vilniaus krašte
(vien nužudytų civilių per 5 tūkst.) vadina tariamais, yra nepatenkintas dėl 1993 m. Vyriausybės
sudarytos istorikų komisijos AK veiklai Lietuvoje
įvertinti (p. 487, 491). Lietuvos piliečius, besirūpinančius tradicine kultūra ir Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumu, vadina tautiniais radikalais, lietuvintojais (p. 512, 515). Lituanizacija,
anot autoriaus, yra ne tik „asmens dokumentų,
gatvių pavadinimų lentelių, netgi pavardžių rašybos pakeitimas“, bet ir tradicinės senųjų vietinių
lietuvių kultūros, švietimo tyrinėjimas ir palaikymas (p. 449, 459, 511), nors tie patys mokslinin
kai kartu tyrinėjo, palaikė ir greta gyvuojančią
gudų, lenkų kultūrą.
Keista lietuviškame tekste matyti Pilsudskio, Želigovskio pavardes, užrašytas lenkiškomis
raidėmis. Šios knygos sandarą ir ypač terminus iš
dalies mėgdžiojo Lietuvos istorikai (plg. Mačiulis,
Staliūnas 2015). Pirmosios knygos leidimą rėmė
Kultūros rėmimo fondas, antrosios – nacionalinė

mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir
tapatumas“.
Antrojoje knygoje (Mačiulis, Staliūnas
2015: 14, 121, 264, 280, 281 ir t. t.) lietuvinimo
prasme vartojami du žodžiai – „(su)lietuvinti“ ir
„lituanizuoti“, ir kiekvienas turi dvi reikšmes: 1)
siekti, kad dauguma gyventojų toje vietoje būtų
lietuviai, 2) vartoti lietuvių kalbą (informacijoje,
bažnyčioje, mokykloje ir t. t.). Tad lietuviai nebūtų vadinami nacionalistais tik tuo atveju, jei
neturėtų valstybinės lietuvių kalbos bei viešai
Lietuvoje nekalbėtų lietuviškai?
K. Buchovskis žodžius „nacionalizmas“ ir
„nacionalistas“ vartoja daugeliui įprastine reikšme: nacionalizmas – (buržuazinė) ideologija bei
politika, skelbianti nacionalinę nelygybę, aukštinanti vienas nacijas ir niekinanti kitas, o nacionalistas – nacionalizmo šalininkas (DLKŽ: 414).
D. Mačiuliui ir D. Staliūnui terminas „nacionalizmas“ formaliai neturi „kokių nors neigiamų
konotacijų. Jis gali būti suprantamas tiek kaip
visuomeninis veikimas, kuriuo siekiama įgyvendinti tautinį projektą (idealą) – sukurti tautinę
valstybę, sutelkiančią visus tautiečius ir juos įtautinančią (nacionalizuojančią), tiek ir siauresne
prasme – kaip to veikimo ideologija“ (Mačiulis,
Staliūnas 2015: 15, dar plg. 16, 26, 46, 47, 87
ir t. t.). Taigi „ne tik nacionalizuojantiems elitams, bet ir nacionalizuojamoms masėms“ turėtų būti aišku, kad aiškiausi nacionalistai – Vasario 16-osios akto signatarai. Valstybės atkūrimo
100-mečio proga tą knygą išleido LMT nacionalinė (ne nacionalistinė) mokslo programa „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“. Bet minėtų
barbarizmų su iškreiptomis reikšmėmis valstybinė kalba nepriima – pagal „Dabartinės lietuvių
kalbos žodyną“, žodžiai „nacionalizuoti“, „nacionalizacija“ reiškia tik privačios nuosavybės pavertimą valstybine, suvalstybinimą.
Dar neužmirštama dukart pabrėžti, kad Lietuva 1939 m. gavo Vilnių iš Josifo Stalino ran
kų, ir minėti, jog kankinys „kunigas Stanislovas
Stakelė buvo vienas aršiausių kovotojų už lietuvių kalbos teises Vilniaus vyskupijos bažnyčiose“
(Mačiulis, Staliūnas 2015: 16, 69, 291). Bent jau
istorikai turėtų žinoti, kad ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė Vilnius Lietuvai grįžo pagal 1920 m.
liepos 12 d., 1926 m. rugsėjo 28 d., 1939 m. spalio
10 d. sutartis su Sovietų Sąjunga, 1920 m. spalio 7 d. Suvalkų sutartį su Lenkija ir tarptautines
konvencijas (RL: 447–575, LR: 137–178).
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AR NIEKAS NEPRIPAŽINS, KAD
ETNOKULTŪRIŠKAI RYTŲ LIETUVA –
NEI DZŪKIJA, NEI AUKŠTAITIJA?
Dialektologai aukštaičių tarmę suskirstė į vakarų, pietų ir rytų aukštaičių patarmes. Šiaurinė
rytų Lietuvos dalis tarp Daugpilio ir Dieveniškių priklauso rytų aukštaičių vilniškių patarmei,
o pietinė dalis tarp Alytaus, Ramaškonių, Pelesos – pietų aukštaičiams. Tarmės suklasifikuotos
pagal seniausių vietinių gyventojų kalbą, o jie čia
buvo lietuviai (plg. Garšva 2005). Tarmių duomenys rinkti dar tada, kai Rytų Lietuvoje nebuvo
nė vienos parapijos, kur nebūtų iš seno kalbančių lietuviškai. Dzūkavimas apima lietuvių šnektas net keturiose valstybėse (Latvijoje, Lietuvoje,
Gudijoje, Lenkijoje) ir pagal tą vieną ypatybę neįmanoma suskirstyti visų šnektų, nes jos skiriasi
ir daugeliu kitų ypatybių.
Čia bandoma patikslinti straipsnį, kuriame
dėl laisvos pokalbio formos, dėl rėmimosi nutautusiais, Lietuvai nelojaliais asmenimis tekste liko daug neteisingų teiginių (Leparskienė,
Stravinskienė 2018: 29–43). Autorės citavo asmenis, kurie išdavė Lietuvą (pažeidė jos teritorijos
vientisumą, rėmė autonomininkus), pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus (kurstė tautinę nesantaiką, pavogė filomatų archyvą ir
t. t.) ir dūsavo, „kad šiandien Vilnius nebe Lenkijos dalis“, kad „norėtų matyti čia Lenkiją“ (p. 43).
Autorės nesugebėjo pašnekovams paaiškinti, kad daugelio jų protėviai – buvę Lietuvos valstybės kūrėjai ir gynėjai, dėl nepalankių sąlygų
praradę gimtąją kalbą, tautinę savimonę. Žlugus
SSSR, Pietryčių Lietuvos autonomininkai kūrė
ne „savo atskirą politinį darinį, suverenitetą“, o
tik Lenkų TSR (kaip Padniestrės TSR ir kitas, kurios iki šiol tarnauja Rusijai, plg. Kuzmickas 2018:
88–117; Sirutavičius 2017: 124–428). KPSS paskatinti autonomininkai savo teritorijoje uždraudė
ir Kovo 11-osios aktą, valstybinės kalbos dėstymą vadino lituanizacija, valstybinėmis paskelbė
rusų, lenkų kalbas ir prašė Maskvos pagalbos tai
įgyvendinti.
Netiesa, kad lietuvių asimiliacija „dažnai
vyko ne be asmens apsisprendimo“, kad netinkamas „tarsi iš aukšto vartojamas ‘tuteišio’ terminas“ (p. 40). Koks galėjo būti mūsų tautiečių
apsisprendimas, jei kunigas lietuviškai nepriėmė
išpažinties, lietuviškos mokyklos buvo uždarytos
ir uždraustos, okupacinė valdžia vykdė slaptas
„priemones prieš Lenkijos lietuvių mažumą“, o
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AK šaudė lietuviškai kalbančius?! Tuteišiais (kaip
ir čionykščiais) pasivadino patys vietiniai ir buvo
neteisinga prieš jų valią žmones prievarta versti
lenkais.
Autorės kartais užmiršta objektyvius mokslinius kriterijus ir elgiasi kaip kokios nors Lenkijos mylėtojų draugijos narės, Lietuvos interesus
vertindamos mažiau negu Lenkijos. Straipsnio
pavadinimas „Priverstinis lenkų išvykimas: iš
Lietuvos į Lenkiją ar iš Lenkijos į Lenkiją?“ rodytų, kad subjektyviai bus bandoma revizuoti Lietuvos suverenitetą jos buvusiame ir esančiame
valstybės centre. Kad tas išvykimas daugumai
lenkų buvo priverstinis, taip pat niekieno moksliškai neįrodyta (nėra daugumos išvykusiųjų objektyvios apklausos). Autorės pripažįsta, kad po
Jaltos konferencijos „visi suprato, kad Vilniaus
kraštas liks Sovietų Sąjungai. Tada daugybė žmonių pasiryžo išvykti. Išsyk užsirašė net 380 tūkst.
asmenų“ (p. 34).
Autorės žinojo, kad nuo okupacijos pabėgo
ir apie 8 tūkst. lietuvių, bet į jų likimus nesigilino. Mums žinoma, kad kun. V. Zajančkausko
giminaitis Vincas Umbrasas iš Molėtų parapijos
(įtariamas garsios dvikovos sekundantas) ir kiti
Lenkijoje net dingo be pėdsakų, bet tos problemos nesiaiškinamos.
Straipsnis pradedamas prielaida: „Tikėtina,
kad nacionalistinių pažiūrų asmenys džiaugiasi
dėl gerokai pasikeitusios Vilnijos etninės sudėties lietuvių naudai“ (p. 29), bet nutylima, kad į
išvykusiųjų vietą atvyko iki trečdalio katalikų iš
Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, priverstų būti lenkais. Taip pat toliau paritetiškai nerašoma, jog
tikėtina, kad nacionalistinių pažiūrų lenkai dar labiau džiaugiasi, gavę Suvalkų, Augustavo apskritis,
pusę Mažosios Lietuvos, ją kolonizavę ir Lietuvos
lenkais. Dėl viso to dabar Lenkijoje tautinių mažumų ne trečdalis, o tik apie du procentus.
Kitas taisytinas straipsnio vietas autorėms
yra nurodęs ir išsamiau pagrindęs „Liaudies kultūros“ vyresnysis skyriaus redaktorius D. Razauskas. Gaila, kad istorikes net dėl kai kurių istorijos
faktų turi taisyti ne istorikai. Vilnius Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje ir po jo (1918–1920 m.)
priklausė Lietuvai, o ne Lenkijai. Lietuvos sostinė Vilnius ir jo kraštas Lenkijai niekada teisiškai nepriklausė (LR: 162). Sostinė Lietuvai buvo
teisiškai grįžusi ir 1939 m. spalio 27 d.–1941 m.
liepos 14 d., todėl netikslu rašyti, kad po Pirmojo
pasaulinio karo į Vilnių kėlėsi gyventojai iš „kitų
Lenkijos apskričių“ (p. 32), kad „vietiniai manė,
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jog bus atstatyta iki Antrojo pasaulinio karo buvusi padėtis ir kad Vilniaus kraštas bus grąžintas
Lenkijos Respublikai“ (p. 30), „prieškarinis status
quo bus atstatytas“ (p. 33).
Netikslu skelbti, jog „tarpukariu Lenkija
turėjo didelių tarpetninių konfliktų su ukrainiečiais, vokiečiais, žydais, lietuviais ir kt.“ (p. 39),
kad „lietuvių ir lenkų tarpukario metų ginčai dėl
Vilniaus priklausomybės Antrojo pasaulinio karo
metais vėl įsiliepsnojo“ (p. 33). Tarpukariu vyko
ne vien „konfliktai, ginčai“, o ir Lietuvos gynybinis karas su Lenkija, lietuvių partizanų pasipriešinimas okupacijai, lenkų maištininkų sąmokslai.
Antrojo pasaulinio karo metais vyko ne tik ginčai,
bet Armijos krajovos karas prieš Vietinę rinktinę
ir civilius lietuvius, ukrainiečius (plg. AKL, E).
Negalima visiems lenkams apibendrinti vieno požiūrio. Argi sovietams visi „Vilniaus
lenkai <...> labai priešinosi“ (p. 34), jei vilnietis
F. Dzeržinskis (< Diržys) ir kiti jiems labai talkininkavo, dar kiti bandė padėti užimti Vilnių?
Straipsnio autorės suklydo dėl to, kad nesirėmė seniai žinomais istorikų (V. Merkio, A. Šapokos, V. Martinkėno, A. Tylos, D. Vilimo, komisijos AK veiklai Lietuvoje įvertinti), kalbininkų
(Z. Zinkevičiaus, V. Čekmono, K. Garšvos, L. Kalėdienės, P. Kniūkštos, N. Tuomienės, H. Turskos, A. Vidugirio ir kitų), etnologų (P. Kalniaus,
V. Miliaus ir kitų) duomenimis, neminėjo ta tema
išleistų solidžių leidinių („Rytų Lietuva“, „Lietuvos rytai“, „Vilniaus krašto lenkinimas“ ir t. t.,
žr. pateiktą literatūros sąrašą). Žinios pateiktos
tik iš siauro Rytų Lietuvos gyventojų sluoksnio
(norėjusių, kad čia grįžtų Lenkijos okupacija) ir
neminėjo senbuvių lietuvių, tuteišių, gudų, Lietuvai lojalių lenkų, žydų, nenorėjusių Lenkijos
okupacijos ir skaudžiai ją pergyvenusių.
Lenkijos pradėti karai prieš buvusią sąjungininkę katalikišką Lietuvą buvo didelė klaida,
padariusi nepataisomą žalą Lietuvai ir jos kultūrai. Didesne tapusi valstybė (mažesniosios sąskaita) turėjo būti protingesnė. Bajoras S. Mackevičius (LDKTPD: 64) teisingai stebėjosi didele
mūsų bajorijos dalimi: „Jai nereikėjo nepalankiai
ar priešiškai nusiteikti kalbos atgimimo atžvilgiu, nereikėjo dalyvauti įžiebiant lietuvių ir lenkų
konfliktą <...>, jie buvo kaip tik lietuvių tautos
elitas. Susitapatinimas su to krašto tautine mažuma buvo savęs nužeminimas. O tai, kad bajorija
nesidomėjo atgimusia tautos kalba ir visais su tuo
susijusiais lietuvių tautiniais reikalais, buvo didelė klaida.“

APIBENDRINIMAS
Mokslinėje literatūroje nediskutuotinas faktas,
kad bent nuo II tūkstantmečio pr. Kr. iki šiol prie
Vilniaus gyvena baltai. Apie V–VI a. iš rytinių
baltų kalbos prie Vilniaus susiformavo lietuvių
kalba ir I tūkstantmečio pradžioje – lietuvių tauta
bei Lietuvos valstybė. Nuo V iki XVI a. lietuviai, kalbantys lietuviškai, čia sudarė daugumą
gyventojų. Netekus Lietuvos nepriklausomybės
dėl prievartinio nutautinimo tie patys lietuviai
(ypač prieš 160 metų, kai buvo uždrausta viešai
vartoti lietuvių kalbą) pradėjo kalbėti gudiškai,
lenkiškai, o dėl katalikų tikybos buvo užrašyti
arba užsirašė lenkais, gudais, tuteišiais. Išliko lietuviški (apslavinti) vietovardžiai, dalis lietuviškų
asmenvardžių, kuriuos rinksime, tikslinsime ir
2019 m. – Vietovardžių metais.
Vilniaus įkūrimo datos gali būti 1250 m.,
1129 m. ar dar ankstesnės. 2023 m. minėsime
700 metų, kai istoriniame šaltinyje paminėtas
Vilnius kaip Lietuvos sostinė. Jame lietuviai dabar sudaro per 60 proc. Taip galėjo būti ir bent
iki XVI–XVII a.
Straipsnyje apžvelgiamos publikacijos, kuriose ne iki galo išlaikyta mokslinio darbo metodika: tokie straipsniai turi būti visiškai objektyvūs, pagrįsti, pateikta literatūra tuo klausimu.
Turi būti taikomi vienodi kriterijai savo tautos,
valstybės istorijai, kultūrai ir visų kitų tautų,
valstybių tiems patiems dalykams.
Bent jau istorikai turėtų žinoti, kad ilgaamžė istorinė sostinė Vilnius Lietuvai 1939 m. grįžo
pagal 1920 m. liepos 12 d., 1926 m. rugsėjo 28 d.
ir 1939 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos sutartis su Sovietų Sąjunga, 1920 m. spalio 7 d. Suvalkų sutartį su Lenkija, tarptautines konvencijas.
Valstybinės kalbos funkcionavimas Anglijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ar kurioje nors kitoje
valstybėje negali būti laikomas anglinimu, lenkinimu ar lietuvinimu. Tarptautiniai terminai „nacionalizmas“, „nacionalistas“, „nacionalizuoti“ ir
t. t. turi išlaikyti reikšmes, oficialiai aprobuotas
„Lietuvių kalbos žodyno“, „Tarptautinių žodžių
žodyno“, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.
Aukštaitijos ribos nustatytos pagal humanitarinių mokslų kriterijus. Aukštaitijoje nuo
seniausių laikų vyravo aukštaičių tarmė.
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WHO HAS LIVED NEAR VILNIUS
FOR 4,000 YEARS?
Kazimieras GARŠVA
In scientific literature it is an undisputed fact that from at least
the 2nd c. BCE until the current era, the area of Vilnius has
been inhabited by the Balts. From around the 5th−6th c., th
Lithuanian language formed from the Eastern Baltic tongue
and in the beginning of the 1st c. − the Lithuanian nation and
state. From the 5th c. to the 16th c., Lithuanians, speaking the
Lithuanian language, made up the majority of the population.
Having lost Lithuania’s independence, the Lithuanian people,
due to forced denationalisation (especially 160 years ago, when
public use of the Lithuanian language was outlawed), began to
speak Belarusian, Polish, and because of their Catholic faith
were recorded as being Poles, Belarusians, or ‘tuteišiai’. Lithuanian place-names (with a Slavic influence) and personal
names remained. They will be collected and revised for 2019,
which will be the year of place-names.
The dates for the founding of Vilnius may be 1250,
1129, or even earlier. In 2023 we will celebrate 700 since Vilnius was first mentioned as Lithuania’s capital in historical
sources. Now Lithuanians make up over 60 per cent of the
population. It may have been this way also in the 16th−17th c.
The article reviews publications that lack objectivity
and the sources used are current research in the relevant field.
In performing scientific research, it is key to apply similar historical and cultural assessments of one’s own nation (state)
and those of other nations (states).
Historians should know that Vilnius, Lithuania’s long-term capital, was returned in 1939 in accordance with the
1920-07-12, 1926-09-28, 1939-10-10 treaties between the
Republic of Lithuania and the Soviet Union, the 1920-10-07
Suwałki Agreement with Poland, as well as International conventions.
The functioning of the national language in England,
Poland, Lithuania, or any other nation cannot be considered
Anglicisation, Polisation, and Lithuanisation. In using international terms like nationalism, nationalist, nationalise, etc. their
meaning should be retained, as officially approbated by the
Lietuvių kalbos žodynas, Tarptautinių žodžių žodyno, and the
State Commission of the Lithuanian Language.
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius
E. paštas: kazimieras.garsva@gmail.com
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PETRONĖLĖ GERLIKIENĖ – GYVENIMAS IR KŪRYBA
Ju rg it a GE R L I K A I T Ė
Petronėlė Gerlikienė talento prigimtimi, temų pasirinkimu, raiškos laisve ir jėga yra viena ekspresyviausių,
originaliausių ir dramatiškiausių lietuvių tapytojų. Jos gyvenimas buvo pažymėtas pakilimų ir nuosmukių,
gaivališko kūrybos džiaugsmo ir skausmingų netekčių. Į jį žvelgiu per jos kūrybą, nes tikiu, kad kūrybą maitina dvasinė patirtis, o Petronėlės gyvenime jos būta kaip reta įvairios. Petronėlė buvo beraštė, nemokėjo net
pasirašyti, bet nesijautė esanti menkesnė už mokytus žmones.
Šis pasakojimas apie P. Gerlikienę yra suaustas iš istorijų ir giminės mitų bei legendų, perduodamų iš
kartos į kartą. Jos gyvenimas ir kūryba man yra neatsiejamai susipynę su jos pačios mintimis bei žemaitiškais
pašmaikštavimais, jos sūnaus, tapytojo Pranciškaus Gerliko, pusbrolio profesoriaus Albino Bagdono ir marčios dailėtyrininkės Marijonos Danutės Čiplės tekstais ir pasakojimais, jos amžininkų bei anūkų Darijaus ir
mano pačios, Jurgitos, prisiminimais.

Petronėlė Gerlikienė virtuvėje tapo „Vyšnių skynimą“. Vilnius. 1976 m.

Anot Petronėlės, jos senelis Simonas Kromelys
(nuoc visi sāka, ka aš isigalvuoju) buvęs žydelis, dirbęs dvare prievaizdu. Kad galėtų vesti dvarinin
kaitę, turėjo apsikrikštyti. Ir apsikrikštijo. Gavo
dvarą. Keturis vaikus turėjo. Tėvas Jonas Kromelys buvo labai stiprus, šviesių garbanotų plaukų,
išsišovusiais žandikauliais. Jokio juodo darbo nedirbo. Jam kad tik imtynės, boksas. Vis važinėjo
Amerikon, išrūpindavo žmonėms šipkartes, varė
per sieną arklius, vos galvos ten nepadėjo. Mėgdavo sakyti: „Stiprījē kapūse, mundrījē turmūse, vuo
ant žemes gīven vīni durnē...“
Jonas Kromelys Amerikoje apsistodavo Musteikių šeimoje. Prigavęs jų dukterį Oną

Marijoną, apie 1901 m. ją vedė. Susilaukė penketo vaikų. Manoma, kad Petronėlė, arba Petrikė,
antrasis vaikas, gimė 1905 m. birželio 19 dieną.
Apie 1908 m. Kromelių šeima grįžo į Lietuvą,
į Jono Kromelio gimtąjį Derkintų kaimą Šilalės
valsčiuje. Keliaudama per Atlantą Marijona pagimdė penktąjį vaiką, dukrytę, ir palaidojo ją
vandenyne. Gal būtų ji ir nevažiavusi į Lietuvą,
bet vis ta Jono sesuo įkalbinėjusi ir savo kraitį,
ruošdamasi Amerikon, pažadėjusi palikti, kad tik
Marijona savojo iš Amerikos nevežtų – kam tokį
kelią vežiotis, ir jos kraitis čia, Lietuvoj, esą didelis. Savąjį kraitį Marijona ten ir paliko, o atvykusi
nieko nerado, tik labai apleistą ūkį, nugyventus
p a ž i nt ys
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trobesius, nes šeimininko kaip ir nebuvo. Kaimynai ilgai šnekėję, kaip Kromelienė grįžusi pakabino
ant langų baltas, gražias užuolaidas, o vakare uždegdavo tokią lempą, kad pusę kaimo apšviesdavo.
Mokyta buvo motina, visokiom kalbom
kalbėjusi, tik lietuviškai susišnekėti su samdiniais
jai sekėsi sunkiai. Vyras, kaip ir seniau, važinėjo
Amerikon. Kartą šinkorka atbėgusi pasakė: „Liek,
Kruomelieni, grēčiau i miesteli, tava Juons su pana
rūšēs i Amerika sprukti“. Marijona kaip stovi – ką
tik buvo išsiplovusi galvą, – šlapiais plaukais, pasičiupusi pakabą (kabinietą) išlėkė. Rėkdama nuvanojo vyrui šonus ir skaudama galva vos beparėjo namo. Septintą mėnesį laukėsi šeštojo vaiko.
Atgulė ir nebeatsikėlė.
„Maža palikau, ka miri muotīna, – prisiminė Petronėlė. – Visi saki, ka sesū tai panaši į muotyna,
gražuoli, vuo aš nebuvau graži. Ali kuokias kasas
mama turiejusi! Rausvi, tuoky kaip muna jaunystie, plaukaa; supynusi kasas anus susidiedava kelioms eilėms apei galva. Miestale gyventuojee palei
anuos šleipa atspaudą smielietam kelie žinuodavin,
ka Kruomelieni jau nuajusi į bažnyčia.“

Mačiusieji pasakojo, kad ilgą laiką po jos
mirties tą pačią valandą vakarais su dideliu trenksmu atsiverdavo durys ir įeidavo gražiai apsirengusi
Marijona. Pereidavo visą trobą nesidairydama ir
dingdavo, tarsi į sieną sulįsdavo. Kaimynai ateidavo pasižiūrėti, o Jonas pradėjęs labai gerti.
1917 m. Jonas Kromelys, likęs su mažais
vaikais, antrą kartą vedė paprastą kaimo merginą Zofiją Pintverytę. Su ja susilaukė dar keturių
vaikų. Baigėsi jo kelionės Amerikon. Dabar dažną kartą iš miestelio abu su žmona grįždavo girti
dainuodami, vos į bričką suvirsdavo.
Petronėlei, kaip vyriausiajai dukrai, teko
visi namų ruošos darbai, prižiūrėti keturis pamotės vaikus, dar jaunesnę seserį ir ligotą jaunesnįjį brolį. Niekas nė raidžių neparodė. Buvo taip
suvargusi, kad net kaimynai pradėję sakyti: „Eik
kur nors tarnauti, tai nors sijoną turėsi.“ Šešioliktus eidama ir išėjo tarnauti pusmerge pas daktarą. Iš pirmos algos nusipirko tokį gražų vilnonį
languotą sijoną. Marijonos tėvai Petronėlei siuntė
net dvi šipkartes Amerikon važiuoti, bet tėvas su
pamote jas pragėrė – nebūtų buvę kam vaikų žiūrėti. Petronėlė tai sužinojo tik iš svetimų žmonių
jau išėjusi tarnauti. Jonas, vyriausiasis jos brolis,
išvažiavo ir pasiliko gyventi Čikagoje. Dvidešimtuosius eidama Petronėlė jau tarnavo trečioje
vietoje – tame pačiame Derkintų kaime, pas ūkininką Julijoną Gerliką. Gaspadorius, jau įžengęs
į ketvirtą dešimtį, vis žvilgčiojo į Petronėlę, bet
nesiskubino – juk ji niekur nepabėgs.
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Pranciškus Gerlikas ir Petronėlė Gerlikiene.
Mažrimai, Šilalės r. 1963 m.

1929 m. iš Amerikos grįžo vyriausiasis Julijono brolis Pranciškus. Penkiasdešimtus metus
einantis Gerlikas, trisdešimt metų dirbęs Ilinojaus valstijos anglies kasyklose, buvo susitaupęs
gražaus pinigo. Amerikoje pirko įvairių prabangos daiktų savo namams, tarp kurių buvo ir iki
šiol yra išlikęs per visus karus Petronėlės kaip
relikvijos išsaugotas patefonas su tūta ir plokštelės, tarp jų ir pirmieji Kipro Petrausko lietuviški
įdainavimai, veidrodis raižytais rėmais, didelis
ovalinis rėmas nuotraukai, užuolaidos (dieninės – baltos su žaliais aksomo žirneliais ir naktinės – labai spalvingos, su rausvomis ir melsvomis juostomis, ataustos geltonų siūlų raštais),
artdeko vazos, šviesi fetrinė Pranciškaus Gerliko
skrybėlė. Daugelis kitų daiktų dingo per karą ar
buvo sunaikinti pokario laikotarpiu, baiminantis
tremties Sibiran.
Pranciškus Gerlikas planavo sukaupęs kapitalo grįžti į Lietuvą, pirkti žemės, statytis namus,
imti jauną pačią ir sukūręs šeimą gražiai gyventi.
Grįžęs apsistojo pas brolį, ten ir pamatė Petronėlę.
Ji sakiusi, kad gal ne tiek ja susidomėjęs, kiek jam
patikę, kad ji rūpinasi jo atsivežtomis penkiomis
baltosiomis vištomis ir dviem gaidžiais, kurie po
tokios ilgos kelionės atrodė labai suvargę. Petronėlė sugalvojo paukščius lesinti virtais smulkintais
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kiaušiniais ir taip juos išsaugojo. Tai labai patikę
Pranciškui Gerlikui ir šis skubiai pasipiršęs. Tada
sukrutęs ir Julijonas, net susibaręs su broliu, kam
šis jo merginą paveržė. Gal ir būtų Petronėlė tekėjusi už Julijono, bet šis nesipiršo, vis tikrino. O
atsirado Pranciškus – ir ištekėjo už amerikonto.
Jiedu tuokėsi Šilalės bažnyčioje. Po vestuvių
tuoj ėmėsi žiūrėti pirkti žemės. Iš dviejų parduodančiųjų tarp Šilalės ir Laukuvos tegavo tik 23
hektarus prastos, akmenuotos, molingos žemės,
apaugusios krūmais ir medžiais. Joje augo nemažai ąžuolų. Pranciškus išrinko akmenis (vienus sulaidojo, kitus panaudojo statyboms), išvalė arimui
skirtus plotus ir ant molėtos kalvos ėmėsi įrengti
sodybą. Statė visą dešimtmetį. Nors pinigų netrūko, bet ir užmojai buvo dideli. Pirmiausia pastatė
tai, kas, ūkininkų supratimu, svarbiausia – didelį
tvartą gyvuliams, kluoną pašarams ir vištidę. Patys apsigyveno svirne, pritaikę jį laikinam gyvenimui. O išmūryti pamatai labai dideliam dviejų
galų namui ir suruoštos statybinės medžiagos taip
ir liko.
Petronėlė iš mergos tapo ponia, turčiaus
amerikonto žmona. Visus namų ruošos darbus dirbo samdiniai. Po persileidimo su pirmuoju vaiku
Kauno gydytojai patarę jai nepervargti, pamiegoti, tai ir miegodavusi iki pietų. Specialiai augino
veršius ir juos kas savaitę pjovė, kad Petronėlė
turėtų kasdien išgerti šviežio veršiuko kraujo ir
kad tai padėtų susilaukti vaiko. Pusryčius vyras
pats paruošdavo ir atnešdavo jai į lovą, nes tarnaitė pyko ir negalėjo suprasti tokio pasileidimo.
Petronėlė mėgo išgerti grietinėlės su plaktais
kiaušinais. Jos darbas buvo prižiūrėti išsiplėtusį
vištyną. Kas savaitę atvažiuodavę veterinarai iš
Kauno patikrinti, kaip laikomasi raciono, supirkdavę visus perinti skirtus kiaušinius. Tai, anot
Petronėlės, buvęs pirmasis, pavyzdinis baltųjų
vištų vištynas Lietuvoje. Gerlikas jau žiūrinėjo
pirkti automobilį.
1940 m. gimė sūnus Pranciškus, anot motinos, Pranelis. Atsidėkodama Dievui už padarytą
malonę, bažnyčios altoriui ji išsiuvinėjo užuolaidas. „Paniberna ta Petroneli, nuorieji, ka anas pakabintu ant altuoriaus“, – pašiepė davatkėlės. Nežinia, kuo jos davatkėlėms neįtiko ir ar buvo kada
pakabintos. Petronėlei tai buvo per daug skaudi
tema – ji nenorėjo daugiau apie tai šnekėti.
Prasidėjo karas, ir staiga Petronėlės gyvenime viskas ėmė griūti. 1943 m. vokiečiai gripu
sergantį Pranciškų Gerliką, spaudžiant dideliems
šalčiams, išvarė už keturiasdešimties kilometrų
vežti miško. Peršalęs susirgo ūmia džiova, nes jau
anglies kasyklose buvo suėsti jo plaučiai. Vežė pas
gydytojus. Kartą jiedu paliko Pranelį prižiūrėti

tarnaitei, o ši, užsiėmusi su bernu, nepamatė, kad
vaikas nuropojo prie šuns būdos. Grįžę rado Pranelį kraujuose, vežė į karo ligoninę. Tai dar labiau pablogino senojo Gerliko sveikatą, ir jis netrukus mirė. Užėjus kazokams, nėščia Petronėlė
neteko trečio vaiko. Rusų kazokų arkliai, tokie
maži, pririšti sode, iki pat šaknų nugraužė visas
obelis, kariuomenė nusiaubė ūkį, – Petronėlė su
sūnumi liko didžiausi kaimo neturčiai tuščiuose
pastatuose. Dar karo metais buvo uždaryta jų dolerinė sąskaita Kauno banke. Vėliau viskas, ką dar
turėjo, buvo atimta ir perduota kolūkiui. Pranelis
draugavo su kaimynų, turinčių įtakingą brolį „prie
valdžios“, sūnumi ir taip sužinodavo, kada vyks
vežimai į Sibirą. Išnešiojo, išslapstė amerikoniškus
daiktus, nenakvodavo namuose, o pamatę atšviečiančias mašinas bėgdavo į laukus ir ten parkritę
laukdavo, kol jos nuvažiuos. Taip ir išliko.
Petronėlė pabudusi naktimis matydavo
Pranciškų, stovintį tarpdury apsirengusį juodu
kostiumu, taip, kaip palaidojo, ir žiūrintį į ją. Neramus ir susirūpinęs, tarsi būtų saugojęs...
Po kelių metų Petronėlė ištekėjo antrą kartą – už Ignaco Veličkos. Dėl to, kad nereikėtų eiti
į kolūkio lauko darbus, augindavo po kelis šimtus

Petronėlė Gerlikienė. Mažrimai, Šilalės r. 1976 m.
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Petronėlė Gerlikienė. Kilimas „Klevas“.1975 m. Vilna, siuvinėjimas, aplikacija.

valdiškų viščiukų. Žiemą vištas su viščiukais laikydavo virtuvėje prie krosnies. Tie cypdavo, teršdavo, negalėjo atsiginti blusų. Ten pat virė jovalą
kiaulėms. Iš krosnies rūko dūmai, mat ją kūreno
šlapiais žabais – nebuvo kam prikirsti medžių,
nes Ignacas buvo lėtas ir ligotas, nekoks gaspadorius. Vasaromis jis su kitais melioratoriais išeidavo
kasti griovių, nuo to pasigadino širdį, o nuo drėgmės – kojas. Troboj buvę nuolat šalta, nes svirnas
gyvenimui buvo nepritaikytas, aukštais pamatais,
kad vėdintųsi, krosnis niekaip neprišildydavusi.
Petronėlė turėjusi savitą, išskirtinį požiūrį į
gyvenimą, žmones ir reiškinius. Remdamasi tik
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savo požiūriu ir pastebėjimais, atmesdama visa, ką
apie žmones kalba kiti, ji mokėjo savitai nusakyti
jų charakterius ir emocines būsenas. Bendraujant
stebino jos išmanymas, taktas ir inteligencija,
draugijoje visuomet laikėsi oriai. Kaimynai net
ir sovietmečiu kreipdavosi į ją puoni, nors laikę
keista, paniberna. Valdingas, impulsyvus charakteris, noras viską tvarkyti savaip neišvengiamai
kėlė įtampą. Antai sūnų net po studijų ji dažnai
kritikuodavo už etikos nepaisymą ir nemokėjimą
gražiai elgtis.
Būdavo labai nekalbi, apie ką nors paklausta, stengdavosi greitai baigti kalbą. Jeigu sūnus
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staigiai užklausdavęs: „Mama, kur eini?“, dažniausiai atsakydavo: „Ī šikučiu dauba muorku raut.“
Arba kai, prireikus parnešti žabų ar daržovių, sūnus klausdavęs: „Ką virsi pietų (vakarienės)?“, atsakydavusi: „Kāte su pupums“ arba: „Skanē, rybē,
tirštā, daug.“ Petronėlė visokiems atvejams turėjusi įvairiausių posakių. Kai kas nors prie stalo
valgydamas juokdavęsis, sakydavo: „Nesijūk pry
stala, tava buoba durną vyrą gaus.“
Per šventes Petronėlė langus papuošdavo
savo išsiuvinėtomis užuolaidomis. Kartą atėjusi
kaimynė net norėjusi nusiskinti raudonų uogų
kekę – tokios tikros jos atrodė: „Kan čia, Petriki,
vašuokliu prisikabinā?“ Užuolaidas Petronėlė buvo
išsiuvinėjusi iki karo. Po karo siuvinėti nebeturėjo laiko, bet vis kieno nors paprašyta išskleisdavusi daugybę siuvinėjimui skirtų kalkių įvairiomis temomis, jas nuolatos skolindavosi aplinkinių
kaimų merginos.
Petronėlė primygtinai prašė sūnaus, jau šeštoko, nupiešti Kristų ir Mariją, o ji išsiuvinėsianti.
Tam atsakingam reikalui šis niekaip nesiryžęs,
nors Petronėlei atrodę, kad tiek laiko mokęsis turi
jau viską mokėti.
Petronėlė gyveno labai varganai, bet mokėjo „išlaikyti fasoną“. Į bažnyčią eidavo gražiai
pasipuošusi. Aplinkinius stebino jos savotiškas

požiūris į grožį. Šviesokos ilgos kasos būdavo susegtos vainiku viršugalvyje, o drabužių turėjusi
dar iš prieškario metų, pokariu jie labai krisdavę
į akis. Mėgo nešioti daug drabužių sluoksnių: kokios trys palaidinės, ant viršaus dar megztukas,
visos apykaklės išlindusios ir gražiai dera. Pranukui tuo tarpu neturėjusi drabužėlių, tai persiūdavusi, pritaikydavusi ką nors iš savų, dėl to sūnus
iš vaikų neišvengdavo skaudžių patyčių. Pati nemokėjo austi, nuolatos siųsdavo verpalus audėjoms, kurios turėjo tiksliai išausti, kaip pasakyta,
įvairių audinių, vėliau ji juos siuvinėdavo.
Vakarais sakydavo: „Kuoks brungus dalīks īr
luoveli“ ir džiaugdavosi ją pasiekusi. „Žmuogus īr
laimings, jē tik sveiks“, – mat ji jau vaikystėje buvo
prisikentėjusi nuo dantų skausmo, nuo visokių
auglių, galvos nušalimo ir utėlių.
Petronėlė dar turėjo įvairių keistenybių, kaip
tuomet atrodę. Kartais užsnūsdavo ir staiga prabudusi sakydavo, kad sapnavo tą ar aną jau mirusį
žmogų, prašiusį valgyti. Tuomet eidavo į bažnyčią
užsakyti už tą žmogų mišių. Mėgusi apeiti savo
buvusią žemę, kuri jau priklausė kolūkiui, pasivaikščioti po ąžuolyną. Kartais atsitikdavo taip,
lyg kas ratais imdavo vedžioti, ir ji nerasdavo kelio namo. Kartą prieš karą mačiusi „par mienuli i
rītus slenkanti kareivi su strielba“. Aiškiai girdėjusi,

Petronėlė Gerlikienė. Žiūrėjimas į saulę. 1978 m.
Kartonas, tempera. 70×50.

Petronėlė Gerlikienė. Vyšnių skynimas.1976 m.
Kartonas, aliejus.115×87.
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Petronėlė Gerlikienė. Kilimas „Dainų šventė“.1976 m. Drobė, siuvinėjimas, aplikacija. 200×180.
Saugoma Lietuvos dailės muziejuje.

kaip paukštelis, pabeldęs į langą ir žiūrėdamas į ją,
giedojęs: „Atēs atētis, atēs atētis, atēs atētis...“ (ateis ateitis). Ji nuolat kartodavo, kad likimas turi
atsimokėti už patirtas skriaudas. Petronėlė norėjo
gyventi šviesų, pasiturintį, laimingą gyvenimą,
kaip tą keturiolikos metų atkarpą su tėveliu1. Anot
Petronėlės, tai buvęs atlygis už sunkią vaikystę...
1

Tėvelis – Pranciškus Gerlikas vyresnysis.
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1970 m. ankstyvą vasaros rytą, niekam nieko nepranešusi, nešina emaliuotu kibiru juodųjų
serbentų, kurie augo prie jos namo Mažrimuose,
Petronėlė iš Šilalės atvažiavo į Vilnių aplankyti
anūko. Visą dieną nei valgiusi, nei gėrusi, tampiusis su tomis uogomis po visokias mašinas, tik
atvažiavusi pamatė, koks didelis miestas tas Vilnius, kuriame ji niekad nebuvo buvusi. Pyko ant
savęs ir visų: gal tyčia ją taip ratu vežioją vis pro
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tuos pačius namus? Čia pat guodėsi – tarp žmonių
neprapuls, juk žino, kad sūnus gyvena Jeruzalėje.
Bevažinėdama išsišnekėjo, išsiaiškino, kad ta Jeruzalė, žmonių vadinama Jeruzalimka, yra miesto
pakraštyje ir kad geriausia iš autobuso išlipti, kai
pravažiuos sodus ir pamatys bažnyčios bokštus.
Atsidūrusi siauroje, medinių namų pristatytoje
gatvelėje net šyptelėjo, kad ta Jeruzalė daug mažesnė už Šilalę ir kad joje surasti sūnų būsią vieni
juokai. Pirmą sutiktą paklausė ir pataikė. Žmogus
pasakė gerai pažįstąs jos sūnų, barzdotą dailininką, neseniai su šeima apsigyvenusį Visorių kaime.
Jo sandėliuke jis pastatąs motociklą, kai važiuojąs į miestą. Paaiškino, dar gerą kelio galą padėjo kibirą panešti, ir Petronėlė nė nepajuto, kaip
nuėjo tuos tris kilometrus. Kai apsižvalgė – nei
namų, nei žmogaus, tik takelis tarp jaunų pušelių
nutįsęs – net nejauku pasidarė. Bet ėjusi tolyn,
link vakarop pakrypusios saulės, iš rankos į ranką
perimdama sunkų kibirą.
Atsikvėpė tik sode, didelių šakotų obelų paunksmėje. Skarele nuo veido nusibraukė
prakaitą, ir po to, ką tądien regėjo, tas mažas namelis tarp senų išsikerojusių obelų ir alyvų atrodė
esąs visiškame svieto pakraštyje. Aplink nė gyvos
dvasios, kur akys užmato – miškas, krūmai, tamsus eglynas. Net baugu pasidarė. Tai ne Mažrimai, kur nuo kalnelio viskas kaip ant delno...
Sūnus Pranciškus vedžiojo po sodą, rodė trobą,
rūsį, daržinaitę, kalbino gyventi kartu, ką ji ten
viena… Sodyboje ir karvę galėsianti laikyti, žolės
sode daug. Petronėlė tik linksėjo galva ir nieko
nesakė. Jau tą patį vakarą užsiminė apie namus,
gyvulius, o rytą kuo anksčiausiai išskubėjo į stotį,
net nenujausdama, kad ji, dar stipri ir energinga
šešiasdešimt penkerių metų moteris, netrukus pasijus nesugrąžinamai praradusi viską – sveikatą,
namus, ramų ir įprastą gyvenimą. Ir šitie taip nepatikę namai taps jos namais, kur tik menką valandėlę jausis rami ir laiminga.
Nuomininkai – vyras, žmona ir du maži
vaikai – buvo priimti tik iš didelės bėdos, mirus
jos vyrui Ignacui Veličkai ir kaimynams prašant.
Jau beveik metus gyvenantys kartu, jie kasdien
keldavo vis daugiau rūpesčių. Šeimos galva, dažnai girtas, piktas ir nepakantus, tvarkėsi po namus taip, kaip jam patiko. Ilgai Petronėlė tylėjusi,
gailėdama kaimynų dukters, tačiau pamačiusi rugiuose pririštą arklį neišturėjo – pasakė, kad negerai darą. O nuomininkas tik pasijuokė, girdi, ne
tavo – kolūkio. Petronėlė pasakė brigadininkui,
tegul tvarkąs, jei žmoniškos kalbos neklauso. Parėjęs vakare girtas nuomininkas ją sumušė, sudaužė galvą visaip koneveikdamas už „ilgą liežuvį“.
Prigrasino tylėti, niekam nė žodžiu neprasitarti.

Kruvinom ašarom verkdama, Petronėlė ėjo pas
kaimynus. Paskui gydytojai, teismas. Priteisė sumokėti 100 rublių ir liepė susitaikyti. Tačiau kas
iš to – įskaudinta žmonių pajuokos („paniberna ta
Gerlikieni, vis puoni dedas“), jinai jau pradėjo bijoti
žmonių, vis rodėsi, kad visi tik ir tykoja jai padaryti ką nors bloga, net nuo atvažiavusio aplankyti
sūnaus slėpdavosi.
Sūnaus parvežta į Visorius sėdėjo susidėjusi
rankas į skreitą, lingavo galvą į šalis ir pusbalsiu
šnekėjosi su savimi, kaip jai dabar būti, ko griebtis. Staiga iškėlusi rankas, šaukdama, purtoma
nesuvaldomo skausmo ir pykčio, išbėgo Petronėlė
prie kieme sustojusio sunkvežimio, kuriame buvo
sukrautas visas jos turtas. Kaip sūnus išdrįsęs išparceliuoti jos gyvulius, išdalyti daiktus, pasogines kėdes?! Kas, kad sakė pasiliekanti gyventi
pas sūnų, bet ne tuojau, ne taip greit. Ji dar būtų
pagalvojusi, o dabar... Puldinėjo aimanuodama,
stverdama tai vieną, tai kitą ryšulį ir vėl mesdama į šalį, negalėdama suvokti, kas belikę iš viso
jos gyvenimo.
Įsikūrė mažame vienlangiame kambarėlyje.
Užvertė jį ryšuliais, maišais su nekarštomis vilnomis, siūlais, velionio vyro Ignaco drabužiais,
patalais. Vietos liko tik lovai. Ant jos ir sėdėjo
Petronėlė, nieko nematančiomis akimis žiūrėdama į tolį. Staiga vėl, tarsi pakirdusi iš miego, pašokusi stvėrėsi už galvos – atvežtas iš Mažrimų
šuo Turkus neėdęs, vištos nelesintos, o ji čia sėdi
kelinta diena nesišukavusi.
Plėšėsi nerasdama sau vietos. Sunku ir baugu, anot jos, buvo vienai gyventi kaime, nes visi
žinojo, kad turi pinigų, bet ir mieste blogai. Visi
mokyti, nematyti žmonės, nėra net su kuo žmoniškai pasišnekėti. Ten ir oras esąs sveikesnis, ir
žmonės geresni. Apimta nerimo, susiruošė į Šilalę. Apsidairys, gal pačioje Šilalėje kokį namą nusipirks, gal ten ir pasiliks, sutiks gerą žmogų, ištekės. O Visoriuose ji viena ir viena namuose, kad
nors kas praeitų pro šalį. Praslinkus dienai kitai
sugrįždavo aprimusi, susitaikiusi. Žadėjo ir anūką
prižiūrėti, nereikėsią kasdien jo į lopšelį vežioti.
Sužinojusi, kad už miško yra Bajorų kaimas, ėjo
apsidairyti ir parsivedė nusipirkusi ožką, o sietelyje dar parsinešė mažą vilkinį šuniuką, kurį meiliai vadino Pilkiu.
Po dienos kitos – vėl nelaiminga, suakmenėjusiu veidu vertė, dėliojo savo daiktus, dar labiau pasiklysdama tarp ryšulių. Įpuolusi į kambarį šaukė, kad sūnui niekada nedovanosianti.
Kur jis padėjęs jos siuvinėjimo piešinius, gal tyčia
išmetęs į šiukšlyną, sudeginęs? Ne, ji čia nebūsianti, išvažiuosianti, namą nusipirksianti. Ir ėmė
rūpintis, kuo papuoš kambarius. Susirado seną,
p a ž i nt ys
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Petronėlė Gerlikienė. Kilimas „Iššluok kiemelį subatoj...“ 1976 m.
Vilna, siuvinėjimas, aplikacija.

išblukusį, pokario metais siuvinėtą grindų kilimą.
Vilnoniais siūlais iš naujo persiuvinėjo pakraščiuose išdėstytas tulpes, lelijas ir nepabaigusi numetė. Prisispyrusi ėmė reikalauti, kad sūnus nupieštų jai siuvinėjimo pavyzdį. O jis tik parodęs
ant odinio knygutės viršelio stilizuotą ąžuolą ir
tarstelėjęs: „Jei patinka – siuvinėk.“
Pati viena apėjo, apžiūrėjo parodas, lyg
mieste būtų gyvenusi visą gyvenimą „Pamislīk,
paruoda – visuokiu išsidirbiniejimu prikabinieta.
LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 3 (180)

Negal suprasti, kaip gal’ pamatīti mēdi su šaknims,
jagu anuos puo žeme, i da žmuonims ruodīti. Geresni išsiūsiu, negu tūs jūsų paruodūs iškabinta“,– sakė
parėjusi namo ir šypsojosi atlošusi rausva skarele
suveržtą galvą, o rankos vis glostė ir glostė geltonų siūlų giją, tarsi vakaro prieblandoje regėtų
siuvinėtais kilimais nukabintas savų namų sienas.
Marčiai Danutei2 pasisakė siuvinėsianti kilimą ir
2

Marti Danutė – Marijona Danutė Gerlikienė (dab. Čiplė).
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ėmėsi darbo. Taip paprastai, vis pakaitomis keisdama siūlų spalvą, dygsnių kryptį. Paklausta, iš
kur žinanti, kaip reikia daryti, atsakiusi, kad daug
kartų matė ąžuolą, kaip galėtų nežinoti. Kilimą
„Ąžuolas“ ir išsiuvinėjo be didelio vargo, apgailėdama išpjautus Mažrimų ąžuolus. „Ąžuolas
turi būti vienas ir būtinai centre, jo kamienas –
stambiai gruoblėtas ir šakos retos, neišsikraipiusios. Čia bus ruduo, lapai pageltę, bet dar laikosi.
Neužtenka aukščio ąžuolui, tai didelis ir stiprus
medis – pridursiu viršuje dar gabalą, o kad taip
nekristų į akis, ant siūlės uždėsiu du lapus ir užtupdysiu šešias kiaunes. Kiaunės visuomet taip
viena paskui kitą vorele bėga, jų akys tik blyksi! Ir
jau vakaras, tarp ąžuolo šakų – raudona saulė, va,
pridėsiu to skuduro gabalą, ir bus gerai. Po ąžuolu
išsiūsiu girtus partorgus, kolūkio pirmininką, tik
jie ir gali medžioti. Tiek girti, kad įsitvėrė ąžuolo šakos ir nulaužė, kitas su degtinės buteliu, o
trečias jau visai ant kojų nepastovi, atsiklaupęs
ant kelių taikosi į kiaunes“, – pasakojo Petronėlė. Atrenkant darbus Respublikinei liaudies meno
parodai tuometinių Liaudies meno rūmų Dailės
skyriaus vadovė Aldona Kireilienė patarė butelį
išardyti, nes tai esą neatitinka tikrovės ir kilimo
nebūtų priėmę į parodą. Petronėlė butelį pakeitė
gėlių puokšte.

Rami ir susitaikiusi su savimi Petronėlė dar
labiau nutolsta, nugrimzta į save. Nekloja lovos,
apsirengusi sėdi tarp patalų, atsigręžusi į langą,
ištiesusi kojas, apsikrovusi siūlų kamuoliais, drabužiais. Veidas tarytum bejausmis, lūpos kietai sučiauptos, akys, atitrūkusios nuo siuvinio,
žvelgia kažkur į šalį ir nežinia ką mato. Pašaukta
krūpteli, atstumia nuo savęs medžiagą, perbraukia abiem rankom per kojas ir tik pakartotinai
prašoma eina valgyti. Atėjusi aiškina, kad iškart
negirdėjusi ir daktarai jai yra sakę, kad ji „per
minutę vieną sekundę visiškai negirdi“.
Sumano išsiuvinėti šermukšnį. Balkšvame
naminio audinio fone pradėjo siuvinėti nuo kamieno, kaip medis auga – pačiame audeklo viduryje iš apačios į viršų kyla glotnus polaibis šermukšnio kamienas, į šalis skleidžiasi plonos, trapios, net palinkusios nuo uogų šakos. „Šermukšnis – glotnus medis ir visada šalia augina atžalą.
Neilgaamžis, tik taip ir išlieka.“ Siuvinėja dieną
ir naktį, visai nekreipdama dėmesio į surauktas,
nelygias vietas, susimazgiusius siūlus. Skuba kuo
greičiau užbaigti, nes „nebaigta nier kuo nie žiūrieti“. Nors, atrodo, ir susirinko tinkamus siūlus,
tačiau, žiūrėk, ir netinka – uogos turėjusios būti
švelnesnio rausvumo, nupjauta šaka blyškesnė.
Jokių nuolaidų: ardo, kerpa gabalą iš megztinio,

Petronėlė Gerlikienė. Mielaširdystė. 1977 m.
Kartonas, aliejus. 70×50.

Petronėlė Gerlikienė. Sopulingoji. 1978 m.
Kartonas, tempera. 70×50.
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vaikiškų kelnių ar kokio nors audinio. Svarbu,
kad tiktų ir darbas nestovėtų...
Petronėlė tik mintyse turi aiškiai suformuotą idėją, visą bendrą kilimo kompoziciją, jo
spalvinius derinius. Neradusi atitinkamos spalvos
siūlų uogoms, skrituliukais sukarpo raudoną suknelę ir kiekvieną tokią uogą, užmezgusi mazgą,
prisega juodu siūlu, mat kiekviena šermukšnio
uoga turinti juodą galvutę – „ali kīk sīkių mačiau
šermukšni – kāp nežinuosiu!“ Pagirta marčios, kad
gražiai siuvinėja, Petronėlė ilgai žiūri, ir jos akyse baimė maišosi su viltimi – ar tikrai patinka,
ar nesijuokia. Nors pati jaučia – tos uogos išties
pasisekė, net akys raibsta bežiūrint. Ir lyg tarp
kitko tarsteli: „Dā ne tāp galiu padaryti.“ Pasakė
ir lyg įsipareigojo, o mintys vis dažniau sukosi

apie klevą – labai gražūs rudenį jo lapai, plačiai
išsikerojusios šakos. Susirinkusi nudažo siūlus ir
išsigąsta, kad nežino, kaip tie lapai ir šakos atrodo. Mažrimuose klevai neaugo. Susirūpinusi
klausinėja, nueina prie Jeruzalės bažnyčios, kur
matė augančius klevus. Eina ratu, delnu liesdama
kamieną, varto nukritusius lapus, apžiūrinėdama
išlinkimus, kotelius, ir jai net baugu nuo to sudėtingo grožio...
Kilimui „Klevas“ ilgai neturėjusi tinkamo
fono, mat klevas turėjo būti rudenį pamatytas,
su šalnos pakąstais lapais, o dangus – debesuotas. „Nudažysiu medžiagą, kad būtų debesys ir
atrodytų, jog purškia lietus, klevas aukštas, jo
šakos plačios, raudoni, pakąsti šalnos, vienas po
kito krenta lapai. Žmonės maži, sušalę, kūrena po

Petronėlė Gerlikienė. Kilimas „Raudonas medis“. 1977 m. Vilna, siuvinėjimas, aplikacija. 180×150.
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Petronėlė Gerlikienė. Nojaus laivas.1976 m. Kartonas, aliejus, tempera. 115x175. Saugoma LDM.

juo laužą. Ir jo šilumoje drugeliai dar šoka vasaros
šokį...“ Dažo audinį taip, kad atrodytų lyg debesys. Nepasisekė nudažyti, kaip norėjo: fonas išėjo
per tamsus, buvo nepatenkinta.
Kilimui „Iššluok kiemelį subatoj...“ ji pati
parduotuvėje nusipirko brangaus vilnonio audinio: „Reikia labai geros, brangios medžiagos,
kokių trijų metrų, geriausiai tiktų ne visai juodas milas.“ Pirmiausia ir pradėjo siuvinėti pakraštį kaip rėmą. Siuvinėjusi ilgai, vasarą atsisėdusi
sode tarp obelų, paskleidusi medžiagą ant kelių,
mat kilimas turėjęs būti labai iškilmingas: karalaitis Kęstutis prie jūrų marių susitinkąs Birutę.
„Mačiau tokiū kilimū. Kęstučio ir Birutės rūbai
labai puošnūs, išsiuvinėtas jo apsiaustas ir Birutės
prijuostė – kilmingi tik tokius turi.“
Su kokiu džiugesiu siuvinėjo kilimą „Vyras
ir moteris“! Tai Adomas ir Ieva rojuje. Rojui išsiuvinėti reikėjo labai skaidraus geltonumo, o jo reta,
„yra virš namų ir tik liaunos rojaus medžių šakelės su žiedais ir vaisiais prilaiko Adomą ir Ievą“.
Adomas – nuogas ir nerūpestingas, jo kūnas –
minkštas ir atsipalaidavęs, su aiškiai pažymėtu
Adomo obuoliu, rodos, besvoris supasi erdvėje.
Susidėjęs ant pilvo rankeles, jis judina kojų pirštelius džiaugdamasis rojumi. Ieva šalimais vaizduojama visai kitaip – tikras kontrastas Adomui. Ji
kupina nerimo, ir tai pabrėžta jos apranga: „Ievos

sijonas toks pasipūtęs... Moteris visada turi būti
gražesnė už vyrą, su neužmirštuolių puokšte.“ Jos
kūnas įsitempęs, ji susitelkusi ir pasiruošusi, nes
žino, kas jos laukia.
1976 m. Petronėlė pirmą kartą mačiusi
Respublikinę dainų ir šokių šventę. Įspūdis buvęs toks stiprus, kad dar būdama Vingio parke
nusprendė išsiuvinėsianti kilimą. Sakė, kad reikia
labai didelio audinio gabalo, kad tilptų daininin
kai, svečiai, šokėjai, kapelos, dirigentas ir pranešėja. Tam pasirinko drobę, tik fonui visai netiko
jos pilka spalva. Sūnus pasiūlęs jį nudažyti bronza, taip būsią šventiškiau ir atrodys kaip auksinis.
„Dainų šventėje“ miklus, įgudęs šokėjas („kojos
pačios vyniojasi“) ir šokėja, jau „žiliukė raudonais
skruostais, su paukščiais ant pėdų, labai modeliuota suknele“, ir pagarbus pagyvenęs vyriškis,
teikiantis jai gėles, ir „kaimo kapelijos muzikontai:
grojo, kol nugriuvo! Dirigentas diriguoja, o pranešėja su kelnėmis, ji vis žvilgčioja į veidrodėlį.“
Siuvinėjimas jai buvęs pats prieinamiausias
išsisakymo būdas, tik ilgas ir varginantis, nuo jo
paskausdavo nugara ir rankos... Piešimas ir tapyba
esą prilygo rašto mokėjimui, ir ji manė, kad tai
prieinama tik mokytiems. Su sūnaus šeima persikėlusi gyventi į Šilo gatvę Vilniuje, Petronėlė
pradėjo tapyti. Marti Danutė pasiūlė ir iš Pranciškaus studijos atnešė kartonėlių ir dažų.
p a ž i nt ys
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Petronėlė Gerlikienė. Kilimas „Vyras ir moteris“. 1975 m.
Medvilnė, siuvinėjimas, aplikacija. 145×120. Saugoma LDM.

Petronėlė nustebo, kaip greitai ir lengvai
gali tapyti. Taip vienu pradėjimu ir nutapė savo
pirmąjį paveikslą „Po tuo klevu, po žaliuoju...“,
kurį vėliau nusipirko grafikė Albina Makūnaitė.
„Čia tai bus dainuška „Po tuo klevu, po žaliuoju,
gul bernelis jaunasai...“ Ir, žinoma, mergelė tiesia
jam savo širdį. Visuomet mergelės širdis didesnė
nei bernelio...“
Tapyti patiko, tai ne siuvinėti, kaip ji sakė,
knebinietīs, „čia – sugalvuojē, kaip matā i padarē“.
Jau kitą dieną pareikalavo didelio kartono, mat
norinti nutapyti Nojaus laivą. Apibrėžė didelį
ovalą – laivą, ir eidama aplink stalą pradėjo į jį
sodinti žmones, dar nutapė po porą gyvulių, o
paukščiai esą poromis skraidę aplink laivą. Nojus
ir septynios jo dukros irkluoja laivą. Paklausta,
kodėl dukros su kelnėmis, atsakiusi, kad irkluoti laivą reikia jėgos, o tai galinčios tik vyriškos
LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 3 (180)

moterys. Laivo priekyje pasisukęs Nojus vis daboja vyriausiąją dukrą laivugaly, ši, apsigobusi skara,
susidėjusi rankeles ant irklo, suvokia savo misiją
ir jaučiasi išskirtinė, nes Nojaus žmona jau susmukusi senikė, sėdinti su lazdele prie skrynios.
„Taip išlikusi žmonių giminė.“
Petronėlė tapė stovėdama, virtuvėje, ant stalo priešais save pasidėjusi kartono lapą, ir kuo didesnio formato – „ant maža nier kuo nie prasidieti,
kas ten gal’ tilpti“. Tapė greitai, skubėdama, tarsi
užsimiršusi, be jokio išankstinio piešinio, tepdama
tiesiai iš dažų tūbelės, dažus teptuku maišydama
tarp potėpių, tiesiai ant kartonėlio ar drobės. Pradžioje sausu teptuku, jo kotu („kam be rēkala braukti, tepliuoti“) pažymėdavo svarbiausio veikėjo vietą.
Paletę naudojo tik dažų tūbelėms pasidėti.
Jai labai nepatiko aliejinių dažų skiediklio
kvapas, skundėsi, kad smirda, pyko, kad nuo to
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jai skauda galvą. Degdama nekantrumu ieškojo
dažų celofaniniame maišelyje, „vis nier, kuokių
reek“. Dažnai klausė sūnaus, kaip nutapyti akis,
kad jos žiūrėtų į žmogų. Tikėjo, kad siuvinėja ir
tapo viską taip, kaip yra natūroje. Būtent tapant
labiausiai atsiskleidė Petronėlės humoras, žemaitiškas šmaikštumas, mėgo tapydama kalbėti,
pasakoti, ką tapanti.
Būdingiausias Petronėlės kūrinių išraiškos būdas yra spalva. Jos spalvinių derinių savitumas ir nenustygstantis potėpio judesys bei
energija visuomet turėjo galingą psichinę įkrovą.
„Sopulingoji“ yra vienas tapybiškiausių, tačiau
pagal spalvinę paletę – vienas lakoniškiausių ir
kontrastingiausių jos darbų. Tapytojos darbuose
spalvinė išraiška paklūsta aiškiam žinojimui,
poreikiui impulsyviai, bet tiksliai reikšti mintis.
Intuityvus spalvos jutimas, įgimtas spalvinis regėjimas padiktavo vienur netikėtus, kontrastingus, intensyvius šiltų ir šaltų spalvų derinius
(„Vyšnių skynimas“, „Karas I“, „Atminimas“),
kitur – švelnią šiltų ochrinių ir gelsvų bei šaltų melsvų pustonių gradaciją („Mielaširdystė“),
tai – Mergelė Marija, šviesos spinduliai eina iš
jos rankų.

Petronėlės pasaulyje dominuoja žmonės. Figūros dažnai vaizduojamos judančios, bendraujančios ne tik tarpusavyje, bet ir su žiūrovu. Emocinė personažų tonų skalė jos paveiksluose skleidžiasi nuo mirties sąstingio iki palaimingos būties
ramybės: mirties akivaizdoje iš baimės pastirę
žmonės paveiksle „Varnas“, gailestis ir neviltis
(„ant sniego negyvos pempės ir kiaušiniai pajuodę“) paveiksle „Pempių kiaušinių rinkimas“, aklas
atsilošusios į nebūtį moters skausmas „Sopulingojoje“, padykę ir smalsūs vaikai paveiksle „Ar jau
išperėti paukščiukai?“, šmaikštus ponas, nukėlęs
skrybėlę, sveikinantis išdidžią ponią („Pasveikinimas I“), mylinti, svajinga kilimo „Iššluok kiemelį
subatoj...“ mergelė, palaiminga Mergelė Marija, su
lelija rankoje žengianti į dangų paveiksle „Mergelė“. Emocijos išreikštos itin stipriai ir įtaigiai.
Petronėlės žmones supa gamta, tik labai
retai veiksmas vyksta patalpose – dažniausiai
darbo tema sukurtuose tapybos kūriniuose: „Kūlimas“, „Linų brukimas“. Gamta neatsiejama nuo
žmonių pasaulio, ypač medžiai vaizduojami tarsi
gyvi: juose gyvena dvasios („Ąžuolų pjovimas“),
jie prilaiko kilimo „Vyras ir moteris“ žmones,
rauda „Eglė žalčių karalienė“, jais išreiškiamas

Petronėlė Gerlikienė. Pasaka.1976 m. Kartonas, aliejus, tempera. 87×115.
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Petronėlė Gerlikienė. Užgavėnių Kaukės. Balsių Magdė.1976 m. Kartonas, aliejus. 100×115.
Saugoma nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.

grožis (kilimas „Šermukšnis“) ar gyvenimo pilnatvė (paveikslas „Medis su vaisiais“). Tapybos
darbe „Motina“ paukščiai jaudinamai arti žmonių – jie saugo apgobę sparnais, priglaudę galvas.
Petronėlė tobulai valdė meninę išraišką. Kūrinių personažų plastika, jų judesiai sukonstruoti
atsižvelgiant į charakterio bruožus, vaidmenis:
tarsi lėlių teatre juda veikėjai, triukšminga persirengėlių procesija ir pargriuvęs girtas vežikas nekantriai ragina priekinėmis kanopomis įsispyrusį
arklį („Užgavėnių kaukės. Balsių Magdė“). Tapybos darbe „Pasaka“ romus šv. Jurgis su sulinkusia ietimi ir šalmu ant galvos, labiau primenančiu
minkštą geltoną kepurę, sėdi ant pastėrusio arklio, šis visas dreba, „iš baimės jam net uodega
atsistojo“! Ypač taikli siuvinėjimo ir aplikacijų
plastika kilime „Eglė žalčių karalienė“ sukuria
tragišką, slogią nuotaiką, nors žiūrėjimo rakursas
suponuoja pasakoms būdingą atstumą: išbalusi,
kupina gėlos, atsukusi veidą į dangų verkia Eglė,
ašaros trykšta upeliais... Šalia melancholiškai pasviręs sūnus Klevas su baltu paukščiu šakose.
Petronėlės kūryba aprėpia žmogaus gyvenimą su visais jo aspektais, tačiau viena pagrindinių
jos kūrinių temų yra moters likimas bei vyro ir moters santykiai. Šie amžini motyvai perteikiami su
išmanymu ir humoru, iš vyrų dažnai pasišaipoma:
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paveiksle „Vyšnių skynimas“ rami, šviesiaplaukė
moteris už rankos traukia vyrą į ežerėlį maudytis,
o „vyras, kai bijo, iš baimės net veršio uodegos
įsitvėręs laikosi“. Petronėlė tapo intriguojančias
kompozicijas, meilės trikampius, psichologiškai
sudėtingas situacijas: paveiksle „Jauna pati“ išmoningai sukomponuoti moteris ir du vyrai. Jauna
moteris sėdėdama rūko, lakuotais nageliais kasydama savo seno vyro plikę, pučia jam į veidą dūmus, tuo pat metu surėmusi padus su kavalieriumi, sėdinčiu už krėslo. Paklausta, ką nutapė tapybos darbe „Kvietimas šokiui“, pasijuokusi: „A, čia
žemaitiškas šmaikštavimas. Panelės labai laukia,
kad jas kviestų šokti, o kviečiamos apsimeta, kad
joms tai nerūpi. Kavalieriai tai žino.“
Reto menininko darbuose aptiksime tokias
išraiškingas akis, pavaizduotas labai paprastomis
priemonėmis: jų įstatymu personažo veide, forma, kontūru, spalvų derme, dviem taškais ar visai
neištapant vyzdžių, tik brūkšneliu, tamsuma pažymint jų vietą. Gudriai primerktos, „smailios“,
susižavėjusios pono akys darbe „Pasveikinimas
I“, ašaromis paplūdusios kario našlės akys darbe „Karas III“, giedros, besišypsančios Mergelės
Marijos akys paveiksle „Mergelė“, juodi motinos
akių plyšiai ir kaip kontrastas jiems – naivios vaiko akytės tapybos darbe „Sopulingoji“.
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Petronėlė visuomet turėjo aiškiai suformuotą kilimo ar tapybos darbo idėją. Ne tik pati jos
mintis visuomet buvo aiški, bet ir išraiškos būdai,
spalvos, kompozicija, plastika. Jos pasakojimuose
apie darbus stebina netikėtai atsivėręs keistas pasaulėvaizdis, nes ji turėjo savitą požiūrį į gyvenimą, žmones ir reiškinius: „Rojaus medis tuo
pat metu žydi ir vaisius veda. Raudonas, niekur
nematytas medis ir į jo kamieną bus atrėmę galvas liūtas ir liūtė“ (kilimas „Raudonas medis“).
„Kas patikės, kad angelas buvo nusileidęs į žemę,
jei jis nepaliks jokio pėdsako? Nutapiau jo kruvinas raudonas pėdeles. Angelas neša žmonėms
gėlę“, – pasakojusi apie tapybos darbą „Skrendantis angelas“. Paukštis „palikuonis“, krauju iš
savo krūtinės maitinantis alkstančius vaikus tapybos darbe „Paukštis II“. Apie paveikslą „Karas
I“: „sapnavau dar prieš karą ir girdėjau aiškų balsą: „Tau gyvenime skirti trys sopuliai“, ir regėjau tris virš savęs pakibusius, krauju pasruvusius
sopulius.“ Apie paveikslą „Mergelė“: „ant šviesos
juostos stovinti Mergelė Marija su lelija rankoje
žengia į dangų. Esu mačiusi.“
Petronėlė pradėjo siuvinėti medžius vedama džiugios kilimais papuoštų savų namų vizijos,
tikėjimo, kad vėl ištekės už gero žmogaus ir gražiai gyvens, vėliau jautėsi labai pakylėta ir puikiai
įvertinta besilankančių menininkų ir menotyrininkų, kurie vienbalsiai žavėjosi jos kūryba, skatino toliau kurti ir dalyvauti parodose.
1977 m. surengta pirmoji personalinė P. Gerlikienės tapybos darbų ir siuvinėtų kilimų paroda
Vilniaus miestų projektavimo institute. Per parodos atidarymą lietuvių dailės klasikas profesorius Antanas Gudaitis (1904–1989) priėjo prie Petronėlės ir pasiūlė pasikeisti darbais. „Ar ir tamsta
tapai? – pakreipusi galvą ir įvertinusi jo amžių,
blykstelėjusi akimis paklausė Petronėlė. – Tai kiek
gi pačiam metų?“ „Na, tapau, – oriai atsakė A.
Gudaitis. – Kad mes beveik vienmečiai.“ „Tai kad
aš nežinau tamstos darbų“, – atsakiusi Petronėlė. „O gal aš galiu nusipirkti?“ – tada klausęs A.
Gudaitis. „Pirkti gali“, – sutikusi Petronėlė. A.
Gudaitis išsirinko darbą „Sunkūs metai“ ir pasikabinęs svetainėje garbingiausioje vietoje juokais
siūlydavo svečiams atspėti, kieno jis, o šie spėlioję,
kurio profesionalo darbas tai galėtų būti...
1977 m. P. Gerlikienės kūryba buvo įvertinta Lietuvos kultūros ministerijos Liaudies dailės
Pirmąja premija, o 1978 m. ji tapo Lietuvos liaudies meno draugijos nare.
Pajutusi kūrybos džiaugsmą, sėkmės ir pripažinimo skonį, Petronėlė kūrė pakilius ir džiugius darbus: išsiuvinėjo kilimą „Raudonas medis“, nutapė „Mielaširdystę“, „Mergelę“, „Vasarą“.

Tai buvo ramybės ir susitaikymo laikotarpis, tuometiniai jos darbai – šviesūs, sklidini skaidrios
šilumos.
Deja, tai truko neilgai, Petronėlė pasisakė,
kad jai maudžia strėnas ir netruko sužinoti, kad
serga. Nuo tada ir jos tapybos darbuose pradėjo rastis mirties nuojautų ir jos baimės ženklų:
„Regėjimas I, II, III“, „Varnas“ („žmonių apsuptyje žiūri į mane gulinčią“), „Šokis“, „Kojos“. Šie
paskutinieji jos tapybos darbai yra labai stiprūs ir
bauginantys, net gąsdinantys emociniu įtaigumu
ir įkrova, temų pasirinkimu. Petronėlė bijojo ir
labai nenorėjo mirti, jai atrodė, kad dar tiek daug
turi pasakyti ir kad turi iš visų jėgų kabintis į
gyvenimą. Baimė maišėsi su nerimu ir pasiutusiu
noru išgyventi, baime vėl visko netekti, tragišku
likimo suvokimu ir negalėjimu su juo susitaikyti.
Iki paskutinės dienos Petronėlė tikėjo, kad darbu
įveiks ligas ir skausmą. Paveikslus tapė ir ligoninėje. Likus dviem dienom iki mirties prašė „pasikeisti gyvenimais“ – ji eis į namus, augins vaikus,
tapys paveikslus... Ir tik pamačiusi rankose geltonus narcizus krūptelėjo: „Jau pavasaris? Tai atėjot atsisveikint.“ Ilgai ir skausmingai žiūrėjo pro
langą į mėlynuojantį dangų, į saulės nušviestas
medžių viršūnes ir varnas jose...

Petronėlė Gerlikienė. Medis su vaisiais. 1977 m.
Kartonas, aliejus. 100×72.
p a ž i nt ys

66

Pertonėlė Gerlikienė ir menotyrininkė Gražina Kliaugienė. Pirmosios personalinės
P.Gerlikienės parodos atidarymas. Vilnius.1977 m.
Nuotraukos ir reprodukcijos iš autorės asmeninio archyvo.

P. Gerlikienė mirė 1979 m. kovo 14 d.
Pomirtinės P. Gerlikienės siuvinėtų kilimų
ir tapybos darbų parodos katalogui menotyrininkė
Gražina Kliaugienė, stebėjusi jos kūrybos raidą
nuo pat pradžių, dar studijų tuometiniame Dailės
institute laikais apibendrindama rašė: „Į lietuvių
liaudies dailę Petronėlė Gerlikienė atėjo būdama
garbaus amžiaus, atėjo netikėtai ir trumpam, palikdama ne itin gausų, tačiau kaip reta autentišką kūrybinį palikimą. Spontaniška kūrybos galia,
prasiveržusi paskutiniais gyvenimo metais, išsiliejusi į savitą poetiškų vizijų pasaulį, buvo tarsi likimo dovana jai pačiai ir mums visiems. Archaiška
jos kūrinių tvirtybė, ramus savo vienintelės tiesos
žinojimas, nepaisant jokių įsikišimų iš šalies, atskleidė reto vientisumo asmenybę, sugebėjusią pro
kasdienines smulkmenas leisti prasiveržti skaidriam ir sudvasintam gyvenimo visumos vaizdiniui. Pirmapradiškai paprastos yra P. Gerlikienės
kilimų ir paveikslų temos, bet pro regimybę čia
prasišviečia kito, nekasdieniško ir be galo individualaus pasaulio kontūrai. Tai pati tikroji poezija,
kurios esmė – kažkur už žodžių konkretumo.“
Brandžiausi ir emociškai stipriausi P. Gerlikienės kūriniai „Sopulingoji“, „Motina“, „Mergelė“, „Mielaširdystė“ yra labai apibendrinti ir įtaigūs. Taupiai ir pshichologiškai tiksliai išreikštos
žmonių vidinės būsenos – motyvuota poza, veido, akių išraiška, rankų ar kojų padėtimi. Kiekvienas darbas stebina kolorito įvairove, komponavimo laisvumu bei stipriu visumos jutimu. Stiprus emocinis įtaigumas, vidinė jėga geriausius jos
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darbus leidžia gretinti su profesionalių dailininkų
darbais, dažnai pastaruosius jie pralenkia vizijos
originalumu, savita intepretacija, žemaitiškumu,
talento prigimtimi, temų pasirinkimu, raiškos
laisve ir jėga. Petronėlė Gerlikienė yra viena ekspresyviausių, originaliausių ir dramatiškiausių
lietuvių tapytojų.
PETRONĖLĖ GERLIKIENĖ – HER LIFE
AND WORK
Jurgita GERLIKAITĖ
Petronėlė Gerlikienė, née Kromelytė (19 June 1905, Chicago, United States – 14 March 1979, Vilnius, Lithuania), was
a Lithuanian folk artist. She lived and worked in a farm in
Samogitia; after retiring, she moved to Vilnius to live with her
son's family. Gerlikienė began creating large-scale tapestries
in 1972, paintings in 1976 and began participating in exhibitions in 1974. Petronėlė Gerlikienė's art has won recognition
and numerous prizes in Lithuania and abroad. Petronėlė Gerlikienė embroidered tapestries of a very large scale; to make
them she used different techniques such as embroidery and
application. She was fascinated with big trees and used it as a
motive for her tapestries ‘An Oak’, ‘A Rowan’, ‘A Maple Tree’
and ‘A Red Tree’. Petronėlė Gerlikienė’s most mature and
emotionally strongest works, paintings ‘The Sorrowful One’,
‘A Mother’, ‘The Virgin’, and ‘Benefaction’ are broad-brush
works and extremely poignant. Each work has a diversity of
colours, a freedom of composition, and a powerful sense of
wholeness. The emotional expressiveness and inner strength
allows the comparison of her paintings to works of professional painters. Moreover, Gerlikienė’s works often surpass those
made by professionals in terms of originality of the vision,
uniqueness of interpretation, and humour.
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ŠIAULIŲ KRAŠTO KRYŽDIRBYSTĖ
A lė POČI U L PA I T Ė

Žarėnų šventoriuje (Telšių r.) statomas kryžius. XX a. II p.

2017 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji
biblioteka surengė keletą kraštotyros ekspedicijų,
kurių metu fiksavo apylinkės kaimuose ir sodybose, bažnyčių šventoriuose ir senosiose, jau neveikiančiose kapinaitėse esančius medinius, akmeninius ar metalinius kryžius1. Iš viso aplankyta
daugiau kaip 170 objektų, daugiausiai tradicinių
medinių kryžių, stogastulpių, koplytstulpių, taip
pat vienas kitas skulptūrinis paminklas2. Ekspedicijos metu surinktą medžiagą prasmingai papildo archyvinės nuotraukos su senais, jau sunykusiais kryžiais (tiesa, jų nedaug) bei naujų kryžių
statymo ir šventinimo vaizdai.
Postūmiu imtis šio projekto tapo bibliotekininkės Nijolios Kasparavičienės 2007 m. atliktas
1
2

Projektą rėmė Kultūros taryba. Į ekspedicijos programą
nebuvo įtrauktos veikiančios kapinės.
Liaudyje kryžiais vadinami ne tik kryžmiški kryžiai, bet ir
stogastulpiai, koplytstulpiai. Išskiriamos tik koplytėlės –
ant žemės ir medžiuose. Todėl ir čia kartais kryžiais bus
vadinami bet kurios formos sakralinio turinio statiniai,
išskyrus koplytėles.

kraštotyrinis darbas „Kairių seniūnijos kryžiai,
koplytstulpiai, stogastulpiai“: nufotografuoti ir
gana išsamiai aprašyti kryžmiški kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, skulptūriniai paminklai bei
kitokie Kairių seniūnijos statiniai. Darbo autorė
rūpestingai rinko kryžių istorijas ir paprotinę medžiagą, apklausė šiuos paminklus stačiusius, o dabar juos saugančius ir prižiūrinčius žmones, užrašė atsiminimus apie senuosius kryžius. 2017 m.
N. Kasparavičienė dar kartą aplankė aprašytuosius
paminklus, pastebėjo, kad per tą laiką keletas jų
sunyko, užfiksavo ir naujų. Pakartotinė fiksacija
padeda atskleisti kryždirbystės raidos dinamiką,
tik dėl laiko stokos ir kitų priežasčių į tas pačias
vietas tyrinėtojai užklysta itin retai.
Kraštotyrinę medžiagą toliau rinko ir minėtųjų ekspedicijų dalyviai: jie apklausė kryžių, stogastulpių ar kitokių paminklų statytojus ar savininkus, kitus kaimų gyventojus ir užrašė, kokia
intencija jie buvo statomi, su kokiais papročiais
siejami. Ši informacija atskleidžia sakralinio liaudies statinio sąsajas su bendruomene ar konkrečiu
re g ionų ku ltū ra
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asmeniu, jo pasaulėjauta, istoriniais ir Bažnyčios
gyvenimo įvykiais, liaudiškojo pamaldumo specifiką ir kt. Daugeliui Šiaulių apskrities bibliotekų darbuotojų tai buvo nauja veiklos sritis, tad
straipsnio autorė buvo pakviesta surengti metodinį seminarą, kuriame aptartos kryždirbystės statinių formos, ikonografija, fiksavimo, aprašymo ir
analizės ypatumai3.
Šiaulių kraštas – tai savotiška takoskyra tarp
Žemaitijos ir Aukštaitijos. Žvelgiant į rajono žemėlapį, matyti, kad dauguma jo seniūnijų – jau Žemaitijos pusėje, tad galėtume tikėtis, kad ir kryždirbystėje atsispindės žemaitiški bruožai. Iš tiesų
su Žemaitija sietini dvikryžmiai šv. Benedikto
kryžiai, arba karavykai, kurių Šiaulių rajone nemažai – tiek tebestovinčių senovinių, tiek pastatytų
pastaraisiais dešimtmečiais (dalis senųjų gal jau išnykę). Žemaitiškų motyvų galima įžvelgti kai kurių kryžių dekore, tačiau mažai teaptikta žemaitiškų koplytėlių ant žemės, jų formos nutolusios nuo
autentiškos žemaičių tradicijos, vyrauja aukštaitiški
motyvai. Nėra ir išplėtotos struktūros žemaitiškų
koplytstulpių. Tad daugumos kryžių bei vienaaukščių stogastulpių struktūra ir dekoras artimesni
Aukštaitijai, tik puošniųjų aukštaitiškų kryžių ar
keliaaukščių stogastulpių Šiaulių krašte nerasime.
***
Įdomią Šiaulių rajono kryždirbystės statistiką ats
kleidžia paminklų pastatymo laikas. Kartais tiksli
data būna iškalta ant statinio arba ją prisimena
šio statinio šeimininkas, o jei tikslaus pastatymo
laiko nustatyti neįmanoma, apytikriai jį galime
nusakyti pagal objekto būklę, retsykiais – formą ar dekorą. Taigi ekspedicijos metu atrasti 9
paminklai, pastatyti iki II pasaulinio karo (keli
net XIX a. pabaigoje), 12 pokarinių kryžių (statytų iki Atgimimo), o 48 kryžiai statyti jau Atgimimo metais. Nors kai kurie senieji paminklai
buvo atstatomi ne po vieną kartą4, sprendžiant
3

4

Panašius projektus 2005–2006 m. vykdė ir Kalvarijos
literatų klubas „Rasa“ („Kalvarijos krašto mažoji architektūra“ ir „Kalvarijos krašto kryžiai, koplytstulpiai,
stogastulpiai“), juose taip pat dalyvavo bibliotekų darbuotojai. Surinktos medžiagos pagrindu išleistas atvirukų rinkinys ir išsamus, profesionaliai parengtas leidinys:
Kalvarijos krašto kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės. Piko valanda, 2006, 269 p. Leidinys papildytas
vietovardžių, seniūnijų, kaimų (tebesančių ir išnykusių),
kapinių sąrašais, žemėlapiu ir kt.
Sodeliukų kaimo (Bubių sen.) kryžius (pirmojo atsiradimas nenustatytas, antrasis pastatytas 1968 m., dabartinis,
trečiasis, – 2003 m.), Gudavičienės atminimo kryžius
(kelias Kurtuvėnai–Naisiai) pastatytas apie 1930 m., dabartinis 2014 m., Dimšių kaimo senųjų kapinių kryžius
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iš nuotraukų, daugelio senųjų kryžių būklė šiuo
metu yra apgailėtina, o kai kurie iš jų – tikrai
vertingi ir skubiai gelbėtini.
Įdomi ir Atgimimo metais statytų kryžių statistika: 1990 m. buvo pastatyti 2 kryžiai,
1991 m. ir 1992 m. – po 5, 1993 m. – 3, 1994 m. –
1, 1997 m. – 3, 2001 m. – 2, 2002 m. – 1,
2003 m. – 5, 2005 m. – 6, 2006 m. – 4, 2007 m. –
3, 2010 m. – 1, 2011 m. – 2, 2013 m. ir 2014 m. –
po 1, 2016 m. – 2, 2017 m. – 1. Nemažai naujai
pastatytųjų kryžių – be pastatymo datos.
Vyrauja kryžmiški kryžiai (užfiksuoti 104
vienakryžmiai ir 4 dvikryžmiai), yra keletas
vienaaukščių stogastulpių (3), koplytėlių (3 ant
žemės ir 3 medžiuose), koplytstulpių (3). Užfiksuoti 2 sakralinio ir 2 pasaulietinio turinio skulptūriniai paminklai, 4 hibridiniai ar sunkiai iden
tifikuojamų pavidalų statiniai, 10 riboženklių
prie senųjų kapinių (tokie statiniai kryždirbystės
objektais nelaikytini).
Be medinių paminklų, ekspedicijos dalyviai
užfiksavo ir aprašė 47 akmeninius ar metalinius.
Nemažai jų – dar prieškariniai. Iš akmeninių išsiskiria du aukšti mūriniai koplytstulpiai: Gruzdžiuose (šioje koplytėlėje išlikusi tradicinė kryžių
nešančio Kristaus skulptūra) ir Dimšiuose. Kai
kurie kaltiniai, lietiniai kryžiai įmontuoti į gana
aukštus akmeninius ar cementinius postamentus,
keli sukonstruoti iš vamzdžių. Akmeniniai ir metaliniai kryžiai statyti ne tik viešoje erdvėje, kapinėse ar šventoriuose, bet ir sodybose. Šie statiniai
reikalautų atskiro dėmesio, todėl šį kartą išsamiau
bus aptarti tik ekspedicijose užfiksuoti mediniai
paminklai.
Ekspedicijose atrasta ir įvardinta daugiau nei
50 meistrų. Dauguma jų – medžio meistrai, taip
pat keli akmenkaliai ir kalviai. Kai kurių kryždirbių „sąskaitoje“ – net po kelis kryžius, kiti padirbo tik po vieną, dažniausiai savo sodybai, kartais – kaimui (talkinant bendruomenei). Kadangi
jiems kryždirbystė nėra nuolatinis užsiėmimas ar
pomėgis, tad jie tiesiog tęsia vietinę tradiciją, mažai veikiamą išorinės įtakos. Ir senajame Lietuvos
(Gruzdžių sen., 1992 m. vietoj betoninio pokary sudaužyto pavasarininkų 1933 m. statyto kryžiaus), Šniolių
sodybos kryžius (Tyliai, Kairių sen.) statytas prieš karą,
atstatytas šeimai grįžus iš tremties ir t. t. Tą patį galima pasakyti apie koplytėles ant žemės, pvz., 1951 m.
pastatyta mūrinė Šilkainių koplytėlė (Kužių sen.) vietoj
1946 m. statytos medinės, o dabartinė Gilaičių kaimo
koplytėlė (Kužių sen.) jau trečioji (pirmoji mūrinė pastatyta 1920 m., antroji medinė – 1946 m., trečioji, irgi
medinė, – 2010 m. Nuotraukos liudija, kad atstatant ne
visada siekta tiksliai atkartoti buvusio statinio formą.
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Kryžius. Statytas 2003 m. Nijolios Kasparavičienės sodyba, Kairių k. N. Kasparavičienės nuotrauka.

kaime kiekvienas vyras, turintis staliaus įgūdžių,
sugebėjo pasidaryti ne tik ūkyje reikalingą padargą ar kokį įrankį, bet ir kryžių.
Dauguma žinomų meistrų yra Šiaulių krašto gyventojai, tik vienas kitas iš svetur. Iš pokario
meistrų bene daugiausia kryžių Šiaulių rajone pastatė Povilas Janušauskas. Sunkiau nustatyti senųjų
kryžių autorius, bet žinomas kryždirbys Gauden
tas Rimeikis, gyvenęs ir dirbęs prieš karą. Neretai
kryžių šeimininkai jau nebegali įvardinti meistro
pavardės, juk tradiciškai svarbesnis buvo kryžiaus
fundatorius, savininkas, o ne meistras, kuris dažnai tebuvo suvokiamas kaip užsakovo sumanymo
vykdytojas, o ne kūrėjas. Tad paprotys savo kryžių
„pasirašyti“, t. y. iškalti savo pavardę ar bent inicialus, iki šiol sunkiai skinasi kelią ne tik Šiaulių
krašte. Tai būdinga ir kitoms liaudies meno sritims – įvardijami tik žinomi, pagarsėję meistrai,
kurių darbais užsakovai didžiuojasi. Nors daugiau
nei pusės Šiaulių rajono kryžių autoriai liko nežinomi, keleto kryždirbių pavardės nustatytos, nors
ant statinių nebuvo net jų inicialų.
Į tyrimą nebuvo įtrauktas Šiaulių rajonui
priklausantis garsusis Kryžių kalnas ant Jurgaičių
piliakalnio – didžiausia Lietuvoje (gal ir pasaulyje) savaiminė kryžių sankaupa. Šis unikalus objektas reikalauja atskiro dėmesio. Bet ekspedicijos
metu lankyta kita, mažesnė ir plačiau nežinoma
kryžių sankaupa, turinti unikalią ir dramatišką

istoriją, – kryžių kalnelis Agailių miške, Šakynos
seniūnijoje5. Neaprašyti ir sovietmečiu statyti pasaulietinio turinio medinių paminklų ansambliai.
Gal jų rajone ir nebuvo, išskyrus vieną nedidelę
Ablingos tipo stulpinių skulptūrų grupę Pageluvyje, kuri atsirado 1973 m., taigi tuoj po Ablingos. Ne vienas sovietmečiu sukurtas ansamblis
jau sunykęs, nežinia, ar šie išlikę.
***
Paminklo vietą, iš dalies – su juo siejamas maldingumo praktikas, pagarbos formas, priežiūrą,
lemia jo statymo intencija. Tai gali būti padėka,
prašymas, kokie nors siekiai ar kt. Sodyboje kryžius statomas jos šeimininko ar šeimos intencija,
miestelyje – bendruomenės, bažnyčių šventoriuose – parapijos ir pan. Intencijos atsispindi ir
dedikacijose, bet didelė dalis kryžių, ypač senesniųjų, jų neturi.
Daugiausia dedikacijų – Atgimimo metais
pastatytuose kryžiuose. Kaimuose, miesteliuose,
net sodybose jie statyti tremtiniams, partizanams,
tragiškiems pokario įvykiams atminti, pavyzdžiui:
5

Siekiant atspindėti pilnesnį Šiaulių rajono vaizdą, jis
papildomas ir straipsnio autorės surinkta medžiaga apie
Agailius ir kitus Šakynos seniūnijoje esančius kryždirbystės objektus. Išsamiau žr.: A. Počiulpaitė. Šakynos apylin
kių kryždirbystė. Iš: Šakynos kraštas. Vilnius: Diemedžio
leidykla, 2013, 694–721.
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Gutkauskaitė Elena 1921–1950 / Gutkauskienė Domicelė 1888–1952 / mirusi Sibiro tremtyje (užrašas ant P. Gutkausko kryžiaus, Kairių sen.); Lietuva buvo brangesnė už gyvenimą KAZIMIERUI
(Žvigaičių kryžius, Sereikių k., Meškuičių sen.);
1945.08.01 Švendrių tragedijai atminti (sudegintam
Švendrių kaimui, Meškuičių sen.); žuvusio brolio
Aniceto Misiaus atminimui – N. Kasparavičienės
sodyboje (Kairiai) ir pan. Nors dažniausiai įvairūs atminimo kryžiai statomi kapinėse, jų rasta ir
sodybose, kaimuose, bažnyčių šventoriuose, pavyzdžiui: 1914–1919 m. žuvusiems (Bubiai); Gilvyčių kaimo mirusiesiems atminti/ 2000.06.01 (Gilvyčiai, Bubių sen.); Gruzdžių / Skietininkams / atminti
(Gruzdžiai); Dieve, globoji gyvus – globok ir mirusius
/ Tėveliams atminti (S. Kardašiaus sodyba, Kairiai)
ir pan. Prie memorialinių intencijų reikėtų skirti
ir tragiškos žūties vietoje pastatytus kryžius.
Šiaulių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, esama
maro kapinaičių, kur buvo laidojamos epidemijų
aukos. Daugelyje jų tebestovi senieji kryžiai arba
senųjų vietoje pastatyti nauji (Šapnagių, Ginkūnų
sen.; Dargaičių, Gruzdžių sen.; Gedvydžių, Šakynos sen. ir kt.). Su memorialinėmis intencijomis
iš dalies sietini ir kryžiai sunykusiems kaimams,
net sodyboms atminti. Tai naujas mūsų laikais atsiradęs paprotys, liudijantis tvirtus bendruomenės
ryšius su tėviškės žemės lopinėliu. Pavyzdžiui:
Dočkių kaimo kryžius 1948 /...Buvo kaimas ir kaimo
nėra.../ Ąžuolo kryžiau, ilgai saugok jo vardą / rest.
1998 Kairių sen.); Čia buvo Špokų sodyba (Kairių
sen.); Vileišių kaimo atminimui (Meškuičių sen.);
Čia buvo Gedvydžių kaimas / 2001 /bs (Šakynos
sen.); Pakalniškių sodybai atminti / Masių kaimas /
vaikai / 2011 (Šakynos sen.) ir pan.
Lietuvai atgavus laisvę kryžiai statyti sodybose, kaimuose, bažnyčių šventoriuose kaip padėkos ženklas ar palaimos tėvynei prašymas. Tokių
dedikacijų, žinoma, negalėjo būti sovietmečiu:
Dėkojame / Dievui už / Tėviškę / Brangią / 2003
(Bacionių k., Kairių sen.); Šv. Kazimierai / Globok mus / Ir mūsų / Tėvynę (Dimšių k., Gruzdžių
sen.); Viešpatie, globok mus ir mūsų Tėvynę / Kirbaičių kaimo išeiviams / A. M. (Kairių sen.); Dieve,
/ teranda / viltį, / paguodą / ir / ramybę / tavyje /
Mumaičių / kaimo / žmonės / 1997 (Kairių sen.);
Dieve, laimink / Lietuvą / 1990-06-23 (K. ir L.
Skėriai, Semeniškių senosios kapinaitės, Šakynos
sen. – AP).
Daugumos bažnyčių šventorių kryžių dedikacijos susijusios su Lietuvos krikšto, bažnyčios, parapijos jubiliejais (Kurtuvėnų, Meškuičių,
Raudėnų, Šakynos bažnyčių šventoriai ir kt.).
Bet šventoriuose esama ir kitomis intencijomis
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pastatytų kryžių, o bažnyčių jubiliejus mininčių
kryžių atrasta ir kaimuose, už šventorių ribų. Dar
prieš karą buvo įprasta statyti kryžius ir misijoms
atminti, dabar jų beveik nelikę, tad verta paminėti išlikusius ar atnaujintus misijų kryžius Žarėnų,
Šakynos bažnyčių šventoriuose6. Savita intencija
vienas kryžius pastatytas Meškuičių šventoriuje –
jis skirtas tarnavusiems Meškuičiuose. Ne vieno
kryžiaus dedikacijoje – maldingas šūksnis ar pagarbus kreipinys į Dievą, sentencija, kviečianti susimąstyti. Tokie kryžiai dažniausiai statomi viešoje erdvėje, kaimo teritorijoje, pavyzdžiui: Viskas
praeina, bet Viešpaties tiesa išlieka amžinai (Agailiai);
Dievas yra visur. 2016 (Bridų k., Šakynos sen.).
Viena dažniausių tradicinių kryžių statymo
intencijų yra apsaugos prašymas. Pavyzdžiui, Izabelės Grigaitienės liudijimu, ji stačiusi stogastulpį
su Madonos su Kūdikiu skulptūra, kad Švč. Mergelė Marija saugotų sodybą (Kairiai); A. Liubinienės sodybos kryžius statytas tikintis sveikatos
ir laimingo gyvenimo (Kairiai) ir pan.
Retesni dvikryžmiai šv. Benedikto kryžiai (karavykai). Tradiciškai jie statyti kaimuose,
miesteliuose, maro kapinaitėse, prašant ypatingos
apsaugos nuo maro, kitokių epidemijų ar katas
trofų. Tarpukariu pradėta juos statyti ir svarbiomis tautinėmis, pavyzdžiui, Vilniaus išvadavimo,
intencijomis. Sodybose šv. Benedikto kryžių nedaug, pavyzdžiui, D. Juraitės sodybos karavykas
pastatytas prašant apsaugos nuo šeimos nelaimių,
nes iki tol mirdavę tik gimę vaikai (Bertužių k.,
Kairių sen.). Panaši ir K. Grigaliaus sodybos (Šakynos sen.) šv. Benedikto kryžiaus intencija. Dabartinių dvikryžmių kryžių daugiausia išdrožė
K. Skėrys, o senųjų jų autorių ekspedicijos dalyviams nustatyti nepavyko.
Kartais sodybų kryžiais įamžinamas koks
nors svarbus šeimos gyvenimo įvykis: dukters
dešimties metų gimtadienis (Jonikų sodyba, Kairiai), šeimos gyvenimo Kairiuose 30-metis (Jurgaičių sodyba) ir pan. Sodyboje statomi kryžiai ir
be konkrečios intencijos, bet laikantis paveldėtos
tradicijos: prie namų turi būti kryžius, Pavyzdžiui,
I. ir A. Balčiūnų sodybos kryžius, statytas sodybos papuošimui, Grigalaičių kryžius (Kurtuvėnai),
o S. ir V. Lembertų sodybų kryžiai (Bazilionys,
Kurtuvėnų sen.) pastatyti todėl, kad tėviškėje jie
visada stovėjo, Z. ir D. Dominauskų kryžius (Voveriškių k., Šiaulių kaimiškoji sen.) taip pat statytas
todėl, kad stovėjęs mamos sodyboje. Kartais tokie
kryžiai statomi sodybos prieigose: prie keliuko, net
šalia esančiame lauke (Karvelių sodyba, Gruzdžių
6

Plačiau: A. Počiulpaitė. Šakynos apylinkių kryždirbystė...
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***
Intencijos padeda pažinti žmonių pasaulėjautą,
suprasti statomo paminklo reikšmę individui ir
bendruomenei. Dauguma jų būdingos visai Lietuvai. O statinių formos kiekviename etnografiniame regione turi savų ypatumų. Nors pagrindiniai regioniniai skirtumai daugiau ar mažiau
žinomi kaip savotiški tipai, vietiniai kryždirbiai
galėjo turėti savitą stilių, kiek nutolusį nuo regionui būdingų ypatybių. Deja, jais pradėta domėtis gana vėlai – pirmiesiems XX a. pirmosios
pusės tyrinėtojams jie neatrodė itin svarbūs, todėl
daugelio mažųjų regionų – rajonų, seniūnijų, kaimų, parapijų – kryždirbystės ypatumai ir skirtumai taip ir liko nenustatyti8. Sunykus daugumai
senųjų kryžių (ar juos sunaikinus), tų ypatumų
nustatyti jau beveik nebeįmanoma. Kita vertus,
Šiaulių apskrities bibliotekos projektas suteikia
galimybę pažinti lokalines dabartinės kryždirbystės tradicijas.

Kryžius karavykas. Statytas apie 1910 m. D. Juraitės sodyba,
Bertužių k. N. Kasparavičienės nuotrauka.

sen.), Aleksandravičių sodyboje (Ilgoji Lova, Kairių
sen.) ir kt. Tokiu atveju dedikacijose, lyg savotiška
nuoroda, būna išraižytas sodybos pavadinimas.
Šiaulių krašte rasta ir tradicinių įžadinių
(žmonių žodžiais – apžadų) kryžių. Daugiausia
jų sodybose. Pasižadama pastatyti kryžių sunkiai
susirgus ir prašant sveikatos, norint susilaukti palikuonių, išsigelbėti nuo gyvybei gresiančio pavojaus, apsaugoti nuo žūties kare ir pan. Kryžiai
statomi ir kaip padėka už išklausytą prašymą (L.
Laugalienės sodybos kryžius (Žadžiūnai, Kairių
sen.); Mileikienės sodybos kryžius (Kairiai)). Įžadiniai kryžiai laikytini savotiškais votais. Tokių
kryžių esama visoje Lietuvoje, bet jie ypač būdingi Žemaitijai7.
7

Jei Dievas išklausytų prašymą, gali būti pasižadama ne tik
pastatyti kryžių, bet ir aplankyti šventą, stebuklais garsėjančią vietą (pvz., Šiluvą, Aušros Vartus, Lurdą) ir ten
prašyti reikalingų malonių arba nugabenti ten votą, kaip
padėkos ženklą ir kt. Tokiais votais laikytini ir kryžiai
įvairiuose kryžių kalneliuose, nes tai beveik be išimties
prašymo ir padėkos išraiška.

***
Taigi, kokie paminklai buvo užfiksuoti ekspedicijoje? Jau minėta, kad Šiaulių rajone vyrauja kryžmiški kryžiai – gana įvairaus aukščio, daugiausia
4–6 m statiniai. Jie skiriasi kai kuriais sandaros
elementais, puošybos intensyvumu. Gana daug
paprastų, nedekoruotų ar minimaliai dekoruotų kryžių. Jų vertikalę ir horizontalę dažniausiai
sudaro stačiakampio skerspjūvio medžio sijos,
vienas kitas kryžius sukonstruotas iš neapdoroto,
tik nužievinto medžio. Kai kurių, ypač senųjų,
kryžių liemuo į apačią tolygiai platėja, ne visada pabrėžiamas pagrindas. Pečių ir viršūnės galai
stačiai nukirsti, kartais nežymiai profiliuoti. Bet
dauguma senųjų kryžių – minimalaus dekoro, paprasti, jų pečių ir viršūnės galai – palyginti stambaus tradicinio trilapio formos (beje, trilapis naudojamas ir kai kuriuose naujesniuose kryžiuose).
Kartais kryžiaus galai ir viršūnė apskardinami.
Be minėto nukirtimo ar trilapio, Šiaulių rajono kryžių pečių ir viršūnės galuose pasitaiko
rutulio, piramidės, skydo formų, įvairių nesudėtingų profilių ir kt. Siluetą praturtina ir viršūnėse
įkomponuoti geležiniai, dažniausiai kalvių darbo,
kryžiai.
Svarbiausioji kryžiaus dalis, jo centras –
kryžma su Nukryžiuotojo atvaizdu. Jis būtinas
kiekvienam sakralinio turinio statiniui, ne tik
kryžmiškam kryžiui. Užfiksuotuose kryžiuose
8

Pirmasis pagrindinių etnografinių regionų kryždirbystės
charakteristikas pateikė Antanas Rūkštelė (Vilniaus kryžiai. K.: Vilniaus vadavimo s-ga, 1937. 29 p.)
re g ionų ku ltū ra

72
vyrauja nedideli metaliniai krucifiksai. Mediniai
Nukryžiuotojo atvaizdai dažniausiai gana stambūs (apie 50–100 cm). Rodos, tik viename kryžiuje krucifiksas pakeistas medalionu, kuriame
iškalta erškėčiais vainikuota Kristaus galva9, o
vienoje kryžmoje išdrožtas Apvaizdos akies simbolis (V. Kasparavičienės sodyba (Kairiai)).
Kryžmos, kaip kryžiaus centro, dekoratyviniai ir architektūriniai elementai išreiškia pagarbą
Nukryžiuotajam. Kryžiaus siluetui išraiškingumo
suteikia nimbai (jie gali būti lanko, rombo, stačiakampio, skydo pavidalo, taip pat ažūriniai ir kt.),
spinduliai bei kitokie dekoratyviniai dariniai. Vyrauja augaliniai motyvai (dažniausiai tulpės: stiebo su lapais ir žiedu ar tik žiedo). Šiaulių krašte
vyrauja lanko formos nimbai, vos vienas kitas –
rombo pavidalo10. Kai kurių nimbų kraštai padrožinėti, kai kurie derinti su spinduliais ir pan. Pilnaviduriai nimbai dažniausiai papildomi spinduliais (pvz., naujajame Žadžiūnų kryžiuje (Kairių
sen.)). Spinduliai gana paprastos konfigūracijos,
sukomponuoti iš augalinių ar geometrinių motyvų. Kartais jie užpildo kryžmos tarpsnius darniu
ažūru (pvz., Gedminų sodybos kryžius (Gruzdžių
sen.)). Viename kitame kryžiuje panaudotas netradicinis dekoratyvus darinys.
Labai svarbūs architektūriniai kryžmos
elementai – stogeliai ir koplytėlės, kurios dažniausiai dengia metalinius arba nedidelius medinius krucifiksus. Tik virš didesniųjų (ir kai kurių
metalinių) krucifiksų (h>50 cm) stogelių nėra.
Stogeliai būna įvairaus dydžio, skardiniai ir mediniai. Skardiniai – puslankio formos, neplatūs,
iškarpytomis atbrailomis. Mediniai – paprastai
dvišlaičiai, jų atbrailos drožinėtos nesudėtingais ornamentais. Jeigu stogelis turi skydelį, prie
kurio kalama Nukryžiuotojo skulptūrėlė, jo šonuose kartais montuojamos siauros lystelės, tarsi
atramų ar sienelių imitacija. Koplytėlių kryžmose palyginti nedaug, jos dažniausiai negilios,
stačiakampio plano, nesudėtingos sandaros ir
dekoro11.
9
10
11

Beje, yra keletas kryžių, kuriuose Nukryžiuotojo statulėlė
ne viena – prikalta ne tik kryžmoje, bet ir padrikai ant
liemens.
Kairių bažnyčios šventoriaus, A. Valentukevičienės sodybos (Liutkūnų k., Kairių sen.), L. Laugalienės sodybos
(Žadžiūnai, Kairių sen.) kryžius ir kt.
Esama ir vienos kitos savotiškos imitacijos – netaisyklingo, į apačią ištęsto rombo, kaip seno Gaudento Rimdeikio
darbo kryžiaus (1938 m.), stovinčio Šiliukų miške (Gruzdžių sen.). Jis išsiskiria dekoro, deja, beveik sunykusio,
darna (viršūnėje nelikę ir geležinio kryžiaus) ir reikalingas skubios pagalbos.
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Nukryžiuotasis. Šakynos bažnyčios šventorius.
Alės Počiulpaitės nuotrauka.

Kryžmų architektūrinių ir dekoratyvinių
elementų deriniais išsiskiria Augustino Janulio
darbo kryžius Adelės Valentukevičienės sodyboje Liutkūnuose (Kairių sen.). Dvišlaitį, saikingai
ornamentuotą jo stogelį ir karnizą jungia grakščiai lenktos atramos, o rombo formos nimbą kerta
dvišakiai spinduliai. Savotiška kryžmos sandara
išsiskiria Petro Simaškos sodyboje (Šiubaičių k.,
Kairių sen.) esantis kryžius. Į gatvę ar kelią atgręžtoje jo pusėje – metalinė Nukryžiuotojo figūrėlė,
o kiemo pusėje – balta koplytėlė su medine Švč.
Mergelės Marijos Maloningosios skulptūra. Koplytėlės frontoną puošia segmentinė žvaigždė12.
Daugumos kryžių liemuo – tiesus, paviršiai – lygūs, kartais iš priekio drožinėti augaliniais
(dažniausiai ąžuolo lapais ar erškėčių vainiku) ar
geometriniais (rombais ir pan.) motyvais. Briaunos
dažniausiai nenusklembtos, o nukirtimo paviršius
12

Beje, šis kryžius išskirtinis ne tik kryžmos sandara, bet ir
apskardintais trilapiais galais (pakraščiai stilingai iškarpyti), bei tradiciniu geležiniu kryžiumi viršuje. Skardinėje
lentelėje – sunkiai įskaitomas įrašas (aiškūs tik metai –
1883). Sunku patikėti, kad toks senas kryžius būtų tokios
geros būklės, matyt, buvo labai rūpestingai prižiūrimas
arba atnaujintas.
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Kryžius. Šilėnų k. 2005 m. N. Kasparavičienės nuotr.

dažytas baltai arba išdrožinėtas virvute, kartais jį
puošia pridėtinės ažūrinės lystelės. Šiaulių kraštui
būdinga kryžių liemenį puošti pridėtinėmis ažūrinėmis juostomis arba pjaustinėtais kraštais. Jos
būna statmenos šoniniams paviršiams (tvirtintos
per šonų vidurį arba sulig priekine plokštuma). Tokios puošybos pavyzdžių pasitaiko visoje Lietuvoje,
tačiau daugiausia – Žemaitijoje. Ažūriniai ir panašūs apvadai suteikia minkštumo, savotiško virpėjimo (plg. Šilėnų kaimo kryžius, Kairių sen.; Dausiškių kapinaičių kryžius, Šiaulių kaimiškoji sen.; buvusios Kukanauzų sodybos kryžius, Daržiškių k.,
Raudėnų sen. ir kt.). Kartais tokios juostos komponuojamos ir kryžių pečių bei viršūnės paviršiuose.
Kartais kryžių šonai puošiami ne išilginėmis juostomis, o tam tikrais dekoro segmentais,
dažniausiai komponuojamais per vidurį, kartais
arčiau kryžmos (Aleksandravičių sodybos kryžius, Kairių sen.; Švendrių kryžius, Raudėnų sen.
ir kt.). Šonų dekorui gali būti naudojami ir tekinti
elementai, kaip R. Valterio kryžiaus (Sereikių k.,
Meškuičių sen.). Šiam meistrui darė įtaką Vinco
Svirskio kryžių konstrukcija – liemuo šonuose išplėtojamas pjaustinėtais skydais (O. Remeikienės
sodyba, Daunorų k., Meškuičių sen.).
Prie kryžiaus vertikalės – liemens ir pagrindo – tvirtinamos stoginėlės, koplytėlės, paprastai
su skulptūromis. Pavyzdžiui, Kirbaičių kaimo

laukuose (Kairių sen.) stovinčio A. Mikulskio
darbo kryžiaus nedidelės stoginėlės (ekspedicijos
nuotraukoje sunku įžiūrėti, ar jose yra medinės
skulptūrėlės) tradiciškai sukomponuotos aplink
liemenį, viršutinėje jo dalyje. Stoginėlės sudarytos iš stogelio ir karnizo, sujungtų dekoratyviomis
atramomis. Apačioje, ant pagrindo, – gana didelė
stogeliu dengta plokštuma, kurioje iškaltas užrašas. Tai primena panevėžiečio meistro Kazimiero
Nemanio braižą. Šis kryžius išsiskiria ir medine
Nukryžiuotojo skulptūra. Nemaža Mockevičiaus
darbo kryžiaus (Kurtuvėnų bažnyčios šventoriuje) stoginėlė sumontuota apatinėje liemens dalyje.
Ją sudaro dvišlaitis stogelis ir postamentėlis Rūpintojėlio skulptūrai. Šonuose sumontuoti analogiški stogeliai be postamentėlių, atrodo, netaikyti
skulptūroms.
Savotiškas stambios koplytėlės silueto monolitinis darinys puošia neaukštą E. Bilokopitovo
kryžių N. Kasparavičienės sodyboje (Kairiai). Jo
paviršiuose išraižyta Švč. Mergelės Marijos monograma, kalaviju perverta Širdis, įrašas MARIJA / DIEVO / MOTINA / LAIMINK / MŪSŲ /
DARBUS bei barokinių formų besimeldžiančios
Mergelės Marijos figūrėlė (kryžmoje – minėtasis
Apvaizdos akies simbolis).
Nemažai kryžių puošti reljefu ar bareljefu išdrožtomis gana stambiomis skulptūromis
re g ionų ku ltū ra
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Kryžius. 2007 m. Raudėnų naujosios kapinės. D. Slavinskienės
nuotrauka.

Kryžius Švendrių kaimui atminti. 2013 m.
R. Rasikienės nuotrauka.

(paprastai liemens apačioje arba ant pagrindo).
Tai dažniausiai kaimų, kapinių, bažnyčių šventorių statiniai. Skulptūrų siužetai gana įvairūs13.
Verta paminėti kryžių, skirtą Kairių Marijos Belaisvių Vaduotojos bažnyčios 200 metų jubiliejui.
Jame ne tik stambi (~1 m.) Nukryžiuotojo skulptūra, bet ir ant pagrindo išdrožtas bareljefas, kurio siužetas atliepia bažnyčios titulą: vaizduojama
Švč. Mergėlė Marija, apglėbusi suklupusį žmogų (belaisvį). Jau minėtame R. Valterio kryžiuje
tarp šoninių skydų suformuota negili niša su Švč.
Mergelės Marijos Maloningosios bareljefu. Verta
paminėti P. Miežio kryžių su Madonos su kūdikiu
skulptūra Jautakių sodyboje Eimučiuose (Kairių
sen.). Ir ši, ir medinė Nukryžiuotojo skulptūra išsiskiria jautriai modeliuotomis formomis, dera su
kryžiaus konstrukcija.
Iš kryžių su ant pagrindo išdrožtomis skulptūromis reikėtų išskirti darnios architektonikos
V. Tamošaičio darbą – Raudėnų naujųjų kapinių kryžių su apibendrintų formų Rūpintojėlio

skulptūra (ji atrodo kaip kontrastas komplikuotai Nukryžiuotojo skulptūrai). Kitame kryžiuje –
1945.08.01 ŠVENDRIŲ TRAGEDIJAI ATMINTI – savotiškai dera sakralinis (Nukryžiuotojo)
atvaizdas ir ant pagrindo bareljefu išdrožta gaisro
scena (moteris, apglėbusi vaikus, liepsnojančio
pastato fone)14.
Savitos sandaros Z. Vaišvilos darbo kryžius
(V. Stanelio sodyba, Kairiai). Jame dvi nišos –
ant liemens ir ant pagrindo. Pirmoje – šv. Jono
Krikštytojo bareljefas, antroje, kiek matyti iš nuotraukos, atvaizdas, panašus į Lurdo Švč. Mergelę
Mariją. Kryžius nestokoja emocinės įtaigos, nors
jo struktūra ir skulptūros atspindi gana chaotišką šio meistro braižą. Esama bent poros kryžių
su nedidelėmis liemenyje išskobtomis nišelėmis,
kuriose įdėtos gipsinės skulptūrėlės (kryžius K.
Jasiulaičio sodyboje Pumpučių k., A. Ganusausko
darbo kryžius Meškuičių bažnyčios šventoriuje).

13

Šv. Kazimiero K. Bandzos darbo kryžiuje (Dimšių kaimo
senosios kapinės, Gruzdžių sen.)., šv. Stanislovo (Meškuičių bažnyčios šventorius), Madona su kūdikiu P. Miežio darbo kryžiuje (Jautakių sodyba, Kairių sen.) ir kt.
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1945 m. liepos 31 d. pavakarę 60–70 Leningrado fronto
užnugario apsaugos junginio 217-ojo pasienio pirmojo
bataliono junginio karių naktį sudegino Klemanskių ir
Lipskių šeimų sodybas. Tai antrasis šiai tragedijai skirtas
V. Sutkaus darbo kryžius (pirmasis – A. Stupuro, statytas
1991 m., – sunyko).
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Dvikryžmiai šv. Benedikto kryžiai (karavykai) – paprastos sandaros, puošti itin kukliai ar
visai nedekoruoti. Nuotraukose matyti, kad tarp
senesniųjų kryžių būta ir puošnesnių. Šių kryžių
dekorą atstoja liemens, viršūnės ir pečių paviršiuose esančios tradicinės raidės, simbolizuojančios maldos frazę15. Šakynos seniūnijoje keletą jų
yra padaręs Leonas Skėrys16.
Labai keistas dvikryžmis kryžius pastatytas
Šakynoje 2013 m. (galbūt skirtas Šakynos 400
metų jubiliejui). Neįprastai atrodo itin mažas atstumas tarp jo kryžmų, o dekorui panaudoti iš
skardos iškirpti gana stambūs ąžuolo lapai. Viršutinės kryžmos paviršiuje baltai užrašyti metai,
apatinės – žodžiai iš Šakynos herbo „Už teisingumą ir laisvę“. Nesuprantama ir tarp kryžmų pakabintos metalinės pasagos reikšmė. Tokia simbolika verčia abejoti statinio sakraliniu turiniu.
***
Šiaulių rajone esama ir kelių vienaaukščių stogastulpių. Išsiskiria du P. Janulaičio darbo statiniai: vienas I. Grigaitienės sodyboje Kairiuose,
kitas – Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių
Vaduotojos, bažnyčios šventoriuje17. Abu tradicinės aukštaitiškos sandaros: aukšti, stoginėlės
dengtos piramidiniais stogeliais, kurie atramomis
sujungti su karnizais. Virš stogelių – metaliniai
kryžiai. Stulpai stačiakampio skerspjūvio su neaukštu pagrindu.
Skiriasi kai kurie stogastulpių architektūriniai ir puošybos elementai: vieno stogelio atramos
šiek tiek padrožinėtos, kito – ne, vieno pastogėlė
puošta dvigubom pjaustinėtom juostelėm, kito –
viena ir pan. Beje, į pastogėlių dekorą įkomponuotos ir iškarpytos skardos juostelės. Abiejų
stoginėlių karnizai palyginti platūs, ažūriniai,
su tradicinės kaimiškos statinių tvorelės imitacija – viename bei baliustrados imitacija – kitame.
Stogastulpiuose įdėtos medinės skulptūrėlės: I.
Grigaitienės – Madona su kūdikiu, šventoriaus –
Pieta. Abi tradicinės ikonografijos, gražių proporcijų, polichromuotos.
Savitos formos, konstruktyvus A. Pališaičio
darbo stogastulpis Gruzdžiuose, skirtas skietinin
kų atminimui (Gruzdžiai po I pasaulinio karo
15

16
17

G. Surdokaitė. Kryžius karavykas Lietuvoje: kilmė, paplitimas, papročiai. Iš: Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje. Mokslinių straipsnių rinkinys. V.: Lietuvos liaudies
kultūros centras, 2008, 28–46.
L. Skėrys ne tik yra padaręs dvikryžmių kryžių, bet ir
rašęs apie raidžių reikšmes knygoje: Šakynos kraštas. V.,
2013, 722–723.
Ekspedicijos medžiagoje jie vadinami koplytstulpiais.

garsėjo skietų dirbtuvėmis ir skietų meistrais, net
buvo vadinami skietų gamybos sostine). Tai iš
vientiso stulpo suformuotas statinys, kurio šešiakampio plano monolitinis darinys primena koplytėlės siluetą (dėl to jį galima vadinti ir koplytstulpiu). Statinys dengtas piramidiniu stogeliu, kurio
viršuje – geležinis kryžius. Stulpo paviršiuje išraižytas stilizuotas skietas, koplytėlės fasadinėje
plokštumoje – segmentinė žvaigždė ir atvirkštinė
eglutė.
Ekspedicijoje užfiksuota ir keletas skulptūrinių stogastulpių bei skulptūrinių paminklų.
Vienas jų, J. Mackevičiaus darbo, stovi S. Kardašiaus sodyboje Kairiuose. Jį sudaro medžio
kamiene iškalta didelė Rūpintojėlio skulptūra,
dengta gana plačiu stogeliu, kurio priekyje sumontuotas geležinis kryžius. Palyginti aukštas
pagrindas skirtas dedikacijai. V. Gudaičio darbo
paminklas Barzdžių sodyboje Kairiuose artimas
Ablingoje sukurtam stulpinės skulptūros tipui.
Jį sudaro iš vientiso medžio išdrožta didelė 3 m
Rūpintojėlio skulptūra ir aukštas pamatas – savotiška akmenų ar uolos imitacija. Stogelį atstoja
natūrali medžio atkarpa.
***
Koplytstulpių ekspedicijoje užfiksuota nedaug.
Galbūt artimiausias tradiciniams šio tipo statiniams L. Skėrio darbo koplytstulpis su tradicine
A. Račkausko šv. Florijono skulptūra stovi paties
L. Skėrio sodyboje (Baužų k., Šakynos sen.). Koplytėlė ir stulpas – iš vientiso medžio. Koplytėlė
primena arkinę nišą, ji įstiklinta. Dvišlaitį stogelį puošia nedidelis kaltos geležies kryžius18. T.
Gudeliūnienės (Kairių sen.) sodyboje stovinčio
koplytstulpio atviros koplytėlės siluetas primena
stogastulpį. Piramidinio stogelio kampus ir stulpo briaunas jungia drožinėtos atramos, o viduje –
kryžius su metaline Nukryžiuotojo skulptūra.
Vientisas P. Janušausko darbo koplytstulpis stovi
Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčios šventoriuje. Jį sudaro apvaliame
medžio kamiene išskobta niša, kurioje įdėta šv.
Roko skulptūrėlė. Statinėlis dengtas kūginiu stogeliu, kurio viršuje – medinis kryželis. Įdomios
sandaros P. Janušausko statinys, stovėjęs T. Janušauskienės sodyboje Kairiuose19. Jis primena
18
19

Dar vienas K. Ir L. Skėrių koplytstulpis stovi senosiose
Semeniškių kapinaitėse (Šakynos sen.). Plačiau: Šakynos
apylinkių kryždirbystė...
Jo nebėra – nugriovė vėjas, ekspedicijos medžiagoje pateikta ankstesnės fiksacijos nuotrauka. Tikriausiai tai
meistro gyventa sodyba.
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stogastulpio ir koplytstulpio hibridą. Pirmasis
statinio aukštas (stoginėlė) modeliuotas kaip stogastulpis (atramos, karnizas primena aptartuosius
P. Janušausko stogastulpius). Nebūdingas stogastulpio stoginėlei kryžmiškas stogelis, ant kurio sumontuotas stačiakampio plano koplytėlę
primenantis monolitinis darinys, o virš jo – dar
viena atvira koplytėlė. Skulptūrų nei stoginėlėje,
nei koplytėlėse nėra, panašu, ir nebuvę: užrašytas
pasakojimas liudija, kad statinyje turėję būti pavaizduoti kaimo darbai. Tai nenuostabu, nes ne
viename tradicinių formų statinyje sovietmečiu
būdavo įkurdinamos pasaulietinės, dažniausiai
etnografinio turinio skulptūrėlės.
Du savotiški gausiai ornamentuoti statiniai,
laikytini koplytstulpiais, stovi Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčios
šventoriuje. Vienas jų skirtas Lietuvos krikšto jubiliejui. Koplytėlė atvira, stogelį ir pagrindą jungia masyviam stogeliui per lengvos grakščios ornamentuotos atramos. Koplytėlėje – Rūpintojėlio
skulptūra. Kitas P. Janušausko darbas, ekspedicijos medžiagoje pavadintas stogastulpiu, artimesnis dekoratyvinei koplytstulpio versijai. Plokščiu
tarsi iš storos lentos sukonstruotu dvišlaičiu stogeliu dengto darinio fasade – arkos imitacija, kurioje išraižyta Madona su kūdikiu. Stulpą atstoja
kiaurapjūviu išpjaustinėta lenta. Įdomu, kad šis
P. Janušausko darbas visiškai kitoks nei jo tradiciniai stogastulpiai.
Šilkainių mūrinis koplytstulpis (Kuršėnų
kaimiškoji seniūnija) išskirtinis daugeliu atžvilgių. Neaukštas laiptuotas stulpas primena stambius, profiliuotus žemaitiškų koplytstulpių stulpus. Stačiakampio plano koplytėlė irgi mūrinė.
Ji dengta dvišlaičiu čerpiniu stogeliu su kaltiniu
geležiniu kryžiumi priekyje. Fasadas, įskaitant
frontoną, įstiklintas. Koplytėlėje – medinės
skulptūros: išraiškinga Pietos grupė su besimeldžiančių angelų figūromis, už jos – šv. Agotos
statula. Skulptūros tradicinės ikonografijos, polichromuotos.
Prie koplytstulpių, matyt, reikėtų skirti ir
vieną nedidelį statinį šalia Kuršėnų. Tai ant neaukšto stulpo pakabinta nedidelė stačiakampio
plano įstiklinta koplytėlė, dengta piramidiniu
skardiniu stogeliu. Stogelis puoštas rutuliu su paprastu kryželiu. Stulpas, kurio viršuje yra trijų
geležinių kaltinių kryžių kompozicija, primena
nukirstą kryžiaus liemenį. Metalinėje lentelėje išraižytas įrašas: VISI VISI / BŪKITE SVEIKI / IR LAIMINGI. Lentelės apačioje iškalta data (2002.V.21) ir neįskaitomi, monogramą
primenantys ženklai. Statinys aptvertas, puoštas
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Koplytstulpis. L. Skėrio sodyba, Baužų k., Šakynos sen.
A. Počiulpaitės nuotrauka.

dirbtinėmis gėlėmis. Konkretesnių žinių apie šį
objektą ekspedicijos medžiagoje nepateikta.
***
Koplytėlių ant žemės ir medžiuose, kaip ir koplytstulpių, Šiaulių krašte nedaug. Kai kurios
koplytėlės ant žemės – savitų pavidalų. Tarkim,
nedidelė koplytėlė ant Romučių piliakalnio stovi
ant gana stambių mūrinių pamatų, visa apskardinta, jos stogelis – kryžminis, ilgais vos ne visas
sieneles dengiančiais šlaitais. Fasade – įstiklintas
kvadratinis langelis. Savotiška ir Gilaičių kaimo koplytėlė. Ji palyginti didelė, medinė, dengta dvišlaičiu gofruotos skardos stogeliu. Galinės
dvivėrės durelės aklinai uždarytos, nematyti, kas
yra viduje20. Šone – nedidelis langelis. Virš stogelio – nemažas medinis kryžius. Šalia koplytėlės – suolelis. Šioje vietoje tai jau trečiasis statinėlis. Pirmoji, 1920 m. statyta koplytėlė buvusi
mūrinė, galbūt susprogdinta, 1946 m. jos vietoje
pastatyta medinė. Iš išlikusios nuotraukos matyti
20

Žemaitijoje pasitaiko tokių uždarų koplytėlių, bet išorinės
durelės, lyg langinės, paprastai dengia kitas, įstiklintas.
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Koplytstulpis su Pietos skulptūrine grupe ir šv. Agotos skulptūra.
Šilkalnių k., Kuršėnų kaimiškoji sen. R. Rasikienės nuotrauka.

dvišlaitis, apskardintas, su kryželiu viršuje. Koplytėlė medyje yra ir Kuršėnuose. Ji negili, atvira,
su kryželiu ant nugarinės sienelės. Gali būti, kad
tai ne pirmoji koplytėlė, nes apačioje matyti į kamieną įaugusi metalinė lentelė su sunkiai įskaitoP. Janušausko darbo stogastulpis Kairių bažnyčios šventoriuje.
mu įrašu. Aiški tik 1987 m. data, o teksto nuotruN. Kasparavičienės nuotrauka.
pos leidžia spėti, kad prašoma taikos pasauliui22.
Be koplytėlių medžiuose, paminėtini ir trys nedijoje buvusios Madonos su kūdikiu skulptūros si- deli kryželiai pušyje Dirvonų kaime (Bubių sen.),
luetas, o 2010 m. ją pakeitė naujoji.
atsiradę po to, kai sovietmečiu kažkas nukabino
Išskirtinė (baublinė) A. Varpučiausko darbo čia buvusias koplytėles.
koplytėlė stovi L. Kondrotaitės-Steponavičienės
sodyboje, Viliočių kaime (Šakynos seniūnija)21. * * *
Tokių koplytėlių reta. Ji dengta kūginiu skiedrų Pasaulietinio turinio paminklų ekspedicijose
stogeliu, virš kurio pritvirtintas paprastas meta- užfiksuota nedaug, gali būti, kad jiems nebuvo
linis kryželis. Koplytėlė iš trijų pusių atvira, lan- skirta dėmesio, nes tai ne sakraliniai statiniai.
geliai – arkos formos, įstiklinti. Viduje – standar- Visų pirma minėtinas šalia Šakynos bažnyčios
tinė Lurdo Švč. Mergelės Marijos statulėlė.
šventoriaus stovintis skulptūrinis stogastulpis paKoplytėlių medžiuose – vos kelios. Jos visos rapijos tremtiniams atminti23. Statinys dengtas
gana paprastos, įkeltos į pušis. Pakštelių kaimo šešiakampiu stogeliu, kurio viršuje – bokštelis ir
(Kuršėnų kaimiškoji sen.) koplytėlė – stačiakam- medinis kryžius. Jame horeljefu išdrožta moters,
pio plano, dengta dvišlaičiu stogeliu. Stogelio ant rankų iškėlusios vaiką, figūra. Išraiškingas
atbrailos puoštos lankeliais pjaustytomis lente- paminklas (o gal skulptūrinis riboženklis) stovi
lėmis. Frontone prikaltas medinis kryželis. Ko- prie įvažiavimo į Šakynos miestelį24. Jį sudaro dvi
plytėlė tuščia, pro įstiklintas dureles matyti ant
galinės sienelės kabantys paveikslėliai. Varputė- 22 2001 m. buvo užfiksuota Mimaičių kaime (Šakynos sen.)
nų k. (Kuršėnų kaimiškoji sen.) koplytėlė su Švč.
guoboje buvusi koplytėlė, kurią įkėlė ? ir disidentas. Jurevičius bei analogiška koplytėlė Agailių miške: ŠakyMergelės Marijos Maloningosios skulptūra irgi
nos apylinkių kryždirbystė... p. 710–711. Nežinia, ar jos
stačiakampio plano, buvusi žaliai dažyta. Stogelis
21

Ekspedicijos medžiagoje ši koplytėlė neužfiksuota, ji
publikuota kn.: Šakynos apylinkių kryždirbystė... p. 712

23
24

tebėra, nes ekspedicija jų neužfiksavo. Šakynos apylinkių
kryždirbystė... p. 709
Ten pat, p. 709
Ten pat, p. 711
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dalys – skulptūrinis stogastulpis ir ant stambių
riedulių užkeltas gulsčias rąstas, kurio nusklembtame priekiniame paviršiuje iškaltas miestelio
pavadinimas. Stogastulpis dengtas mediniu piramidiniu stogeliu su metaline vėtrunge, kurioje įkomponuoti miestelio įkūrimo metai (1613).
Skulptūrai panaudota herbo ikonografija – riterio
figūra, kurio skyde išdrožtas šūkis Pro lege et libertate (Už lygybę ir laisvę).
Tarp ekspedicijos užfiksuotų pasaulietinio
turinio paminklų minėtina ir skulptoriaus Stepono Lukoševičiaus skulptūra, skirta Bertužių kaimo senoliams (Bertužių k., Kairių sen.). R. ir P.
Gudmonų sodyboje stovi V. Gudaičio skulptūra
„Žiniuonis“. Jis vaizduojamas kaip ilgais rūbais
vilkintis barzdotas ilgaplaukis vyras su savotiška kepure ant galvos ir lazda rankoje. Skulptūra
statiška, apibendrintų formų. Būtų įdomu išsiaiškinti, kodėl tokia skulptūra pastatyta sodyboje,
kaip ji susijusi su jos šeimininkų gyvenimu.
***
Agailių kryžių kalnelį, esantį atokiau nuo gyvenviečių, Agailių miško glūdumoje, aplinkiniai
gyventojai gerai žino ir lanko25. Čia dukart per
metus – per Šeštines ir rugsėjo pradžioje – vyksta
daug žmonių sutraukiančios pamaldos. Šventvietę sudaro mūrinė koplyčia, už jos esantis kryžių
kalnelis (ir koplyčia, ir kalnelis sovietmečiu buvo
sunaikinti) ir šaltinėlis, prieš koplyčią pastatyti
kryžiai ir koplytstulpiai. Kada kryžių kalnelis ir
koplyčia čia atsirado, prisimenama menkai. Sakoma, kad čia žmonės slėpdavęsi per karus, čia buvo
laidojami prasikaltę baudžiauninkai, 1863 metų
sukilėliai, o pokary melstis ateidavę partizanai.
Kapinaitės, ypač šaltinėlis, garsėjo savo gydomąja
ir kitokia stebuklinga galia26. Sovietmečiu ir koplyčia, ir kryžiai buvo sunaikinti, bet kryžių vėl
atsirasdavo, o koplyčia pagal R. Budrytės projektą
atstatyta 1990 m.
Mūrinė koplyčia savotiškai padalija erdvę į
aikštę priekyje, kryžių kalnelį bei šaltinėlį už jos.
Galima dar paminėti gyvatvorės atskirtą zoną piligrimams (laužavietę, pavėsines ir kt.). Aikštėje
prieš koplyčią stovi aukštas kryžius, kuris šioje
25

26

Ekspedicijos medžiaga apie Agailius itin šykšti, galbūt
dar iki galo nesutvarkyta. Manyčiau, kad tai labai svarbus objektas, todėl Šiaulių rajono kryždirbystės apžvalgą
papildžiau savo 2001 ir 2011 m. ekspedicijose surinkta
medžiaga (publikuota: Šakynos apylinkių kryždirbystė... )
Plačiau: B. Kviklys. Mūsų Lietuva, t. 3. V.: Mintis, 1991,
46. Pažymėtina, kad kai kurie Agailių istorijos epizodai
koplyčioje pateikiami kitaip nei B. Kviklio leidinyje, tad
ši vieta laukia tolesnių tyrimų.
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Koplytėlė ant žemės. L. Kondrotaitės-Steponavičienės sodyba,
Viliočių k., Šakynos sen. A. Počiulpaitės nuotrauka.

erdvėje dominuoja. Jis atgręžtas į aikštę, ne į koplyčią. Fasade iškalti psalmės žodžiai: VISKAS /
PRAEINA, / BET / VIEŠPAT-/ TIES / TIESA
/ IŠLIEKA / AMŽINAI / PS.38,7- / 116,2. Kryžiaus pečių ir viršūnės galai – svogūno pavidalo,
išskirti profiliuotu tarpsniu. Virš kryžmos – nimbo puslankis. 2001 m. kryžmoje dar buvo ir skardinis stogelis bei didelė (~1 m) medinė Nukryžiuotojo skulptūra (ir stogelis, ir gerokai sunykusi
skulptūra saugoma koplyčioje šalia kitų devocionalijų). Nugarinėje dalyje ant liemens prikalti du
mediniai kryželiai su metalinėmis Nukryžiuotojo
skulptūrėlėmis. Prie kryžiaus – medinė pakyla
pamaldoms ar kitokiems renginiams.
Be didžiojo kryžiaus čia yra ir daugiau
sakralinio turinio statinių. Dramatišką istoriją
primena skulptūrinis stogastulpis su savotiška dedikacija: JŪSŲ RAMYBĖS / NEAPGYNĖME /
MIŠKININKAI / 90.06.14. Skulptūrinę paminklo
dalį sudaro dvigubo kryžiaus silueto fone horeljefu iškaltos vyro ir klūpančios moters su gėlėmis figūros. Statinys dengtas dvišlaičiu stogeliu
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Kryžių kalnelis. Agailiai. A. Počiulpaitės nuotrauka.

kiaurapjūviu puoštomis atbrailomis su savotišku
geležiniu kryžiumi viršuje. Galima būtų paminėti
vieną savotišką statinį – gana stambų stulpą be
stogelio su Liūto (Rotary klubo) emblema.
Koplyčios kairėje, šalia seno mūrinio koplytstulpio, pastatyti du nauji kryžiai, skirti mirusių
girininkų V. Gedmino ir I. Vilčinsko atminimui.
Pirmojo paviršiai nedekoruoti, jei neminėsime
profilinio griovelio ant liemens, pečių ir viršūnės
galai – savotiško trilapio formos. Kryžma apjuosta gana stambiu nimbu su spinduliais. Krucifiksas
metalinis. Antrojo kryžiaus, statyto beveik dešimčia metų vėliau, pečių, viršūnės ir liemens paviršiai išmarginti smulkiais kalto brūkšneliais, o
galai dekoruoti savotiškomis rozetėmis. Kryžma
apjuosta metaliniu nimbu su spinduliais. Nukryžiuotojo skulptūrėlė irgi metalinė. Čia esama ir
seno mūrinio koplytstulpio: atnaujinant jis perdažytas, vietoj medinės Jėzaus skulptūros (ji saugoma ant koplyčios aukšto, devocionalijų kaugėje)
pakabintas lietas metalinis kryžius-saulutė. Sakraliniai statiniai dabar yra pasipildę skulptūriniu
stogastulpiu ir koplytėle ant žemės.
Stogastulpyje, atkeltame iš Kuršėnų kapinių,
dominuoja didelė Madonos su kūdikiu skulptūra, iškalta horeljefu vientiso medžio kamiene išskobtoje nišoje. Skulptūra apibendrintų, gražiai
modeliuotų formų. Visą Madonos figūrą gaubia
skraistė, basos kojos apjuostos rožių vainiku.
Skulptūrinę dalį savotiškai įrėmina pagrindas –
gana didelis natūralaus medžio tarpsnis apačioje

ir gana platus kūginis stogelis, kurį puošia geležinis kryžius. Pastogėlėse – stamboki dekoratyviniai elementai, tarsi atramų imitacija. Dar vienas
statinys – tradicinė koplytėlė ant plataus mūrinio
pamato. Koplytėlė stačiakampio plano, įstiklintomis priekinėmis durelėmis su tiulio užuolaidėlėmis. Viduje – Švč. Mergelės Marijos skulptūra
su angeliukais iš šonų. Ji, matyt, irgi atkelta, nes
2011 m. jos nebuvo.
Kryžių kalnelis nėra didelis, neaukšti ir
jame esantys kryžiai. Jie paprasti, dauguma mediniai, nepuošti, išskyrus vieną kitą geležinį, net
akmeninį ar cementinį. Būta ir vieno kito didesnio kryžiaus (pvz., L. Skėrio, skirto žuvusiems už
Lietuvos laisvę), bet jie sunykę arba labai prastos
būklės. Tarp dedikacijų daug padėkų už sugrąžintą sveikatą, už laimingą sugrįžimą į tėvynę, už
Lietuvos praeitį ir pan. Bet daugiausia jų yra susiję su šeima (prašoma globoti, dėkojama ir t. t.)27.
Esama ir kryžių, skirtų žuvusiems, mirusiems
tremtyje ir pan.
***
Apibendrinant ekspedicijose užfiksuotų statinių
ikonografiją, skulptūrų siužetus, galima pastebėti, kad dominuoja Nukryžiuotojo atvaizdas,
daugiausia metalinės jo statulėlės. Esama ir keleto Rūpintojėlio skulptūrų. Bet daugiausia Švč.
27

Apskritai ir kalnelyje, ir didžiojoje koplyčioje vyrauja šeimos motyvas, neatsitiktinai čia neretai važiuojama tuoktis.
re g ionų ku ltū ra
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Kryžius. 1938. Šiliukų miškas. Šufinskienės nuotrauka.

Mirusiųjų kryžius. 2006. Gilvyčių k., Kurtuvėnų sen.
O. Juškėnienės nuotrauka.

Mergelės Marijos siužetų (Pieta, Madona su kūdikiu, Maloningoji, Lurdo Švč. Mergelė Marija).
Šventųjų atvaizdų vos po vieną – šv. Florijono, šv.
Agotos, šv. Roko.
***
Kaip žinome, pastatytas kryžius visada pašventinamas – tai šventė šeimai, jeigu kryžius sodyboje, arba kaimui, jei jis pastatytas viešoje erdvėje28.
Tik po pašventinimo prie kryžiaus galima melstis. Įdomu tai, kad ekspedicijos medžiagoje nuolat
minimi kryžius pašventinę kunigai ir šventinimo
data. Tai padeda nuspėti ir kryžiaus pastatymo
laiką. Su kryžiais susijusių papročių užrašyta nedaug. Jie nyko sovietmečiu, kai buvo uždrausta
bet kokia vieša religinė raiška. Jau beveik sunykusios (išskyrus kai kuriuos Dzūkijos kaimus)
Šeštinių tridienio procesijos, per kurias giedant
ir meldžiantis buvo lankomi kryžiai. Ilgiausiai,
iki mūsų dienų, išliko Gegužinių pamaldų giedojimai, kai gegužės vakarais prie kryžių melstis
28

Beje, ekspedicijos medžiagoje tarp archyvinių nuotraukų
yra ir šventinimo vaizdų.
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sueina visas kaimas. Deja, tuštėjant kaimams, išmirštant senoliams, jie irgi nyksta.
Ekspedicijose užrašyta, kad prie kryžių pušyje, Dirvonų kaime, S. Biknevičienė uždegdavo žvakutę per Kalėdas, Velykas, Vėlines (dabar
retai benueina, nes nebeturi sveikatos, o ar kiti
ten meldžiasi, nežino). Labai įdomus faktas, kad
prie Gilvyčių kaimo mirusiųjų kryžiaus, pakeliui į Kurtuvėnų kapines, visada sustoja laidotuvių procesija, o per šventes šis kryžius puošiamas
gėlėmis, uždegamos žvakės. Žvakės per Vėlines
degamos ir prie Sodeliukų kryžiaus bei nežinomo
ruso kareivio kapo. Prie S. Rimkevičienės sodybos kryžiaus žvakės degamos per Tėvo, Motinos
dieną, Vėlines. Prie Grigalaičių sodybos kryžiaus
meldžiamasi tik Didįjį penktadienį, prisimenant
mirusius. O. Jasiūnienė-Visockaitė pasakojo, kad
Dargaičių II senųjų kapinių kryžių, kaip ir kryžius Šiliukų miške, ąžuolų vainikais puošdavo
prieš Šv. Roko atlaidus.
Svarbūs A. Dereškevičienės-Paražinskaitės
liudijimai, užrašyti Karvelių kaimo istorijoje:
Ūlyčia buvo ganėtinai plati. Iš abiejų pusių
buvo iškasti grioviai, kai kur išgrįsta akmenimis, o kaimo gale dar ėjo skersai ūlyčią kirsdamas keliukas, vadinamas ūlyčgaliu, kuriame
irgi buvo gyventojų. Pietų pusėje ūlyčia baigėsi įstrižu keliu per lauką į Gruzdžių–Joniškio vieškelį. Vieškelio ir kelio sankryžoje buvo
pastatytas kryžius, aptvertas tvora ir žaliai nudažytas. Prie vieškelio dar buvo vienas karveliečių prižiūrimas kryžius – šiek tiek palinkęs
prie griovio, kuris ėjo įstrižai per lauką, netoli vieškelio. Jie buvo puošiami gėlių vainikais ar varpomis bei padedama gėlių. Kryžiai
buvo lankomi gegužinių pamaldų, sausrų ir
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kitų nelaimių metu. Ėjo visas kaimas prie visų
kryžių ir meldė lietaus: „Pone Karaliau, Dievo
Abraome29, dovanok mums lietų“... Giedojo
Dievą garbinančias giesmes. Kryžių buvo ir
prie kai kurių trobesių, ir jie nebuvo pamiršti, visus iki vieno aplankydavo, pasimelsdavo.
Šį aprašą papildo A. Petkienės-Pampikaitės
pasakojimas, kad prie šio kryžiaus visas kaimas eidavo mojavinių (gegužinių) giesmių
giedoti. Įdomus liudijimas apie P. Simaškos
sodybos, kurioje gyvenusios kelios Vaitekūnų
kartos, kryžių, – esą Gasparo Vaitekūno žmona per Velykas prie kryžiaus padėdavo raudonai dažytų kiaušinių, o vaikai tikėdavę, kad
tuos kiaušinius padedąs Dievulis.

Stanislava Tuzinienė pasakojo, kad kol turėjusi sveikatos, melsdavosi ir keliais apeidavo pušį
su Švč. Mergelės Maloningosios skulptūra Varputėnų kaime. Panašus Marijonos Šimkauskaitės-Giržadienės pasakojimas apie koplytėlę medyje
Kuršėnuose: „Stovim stotelėje, vis akis pakeliam
į tą kryžių – Dieve padėk, ar tai duonos prašome,
ar tai, kad širdis neskaudėtų...“ Gilaičių koplytėlė
susijusi su stebuklu, įvykusiu 1951 m.: J. Tomkevičiūtė-Gelžinienė, susirgus mažai dukrai, keliais
apėjo koplytėlę, ir dukra pasveiko. Prie koplytėlės būdavo giedamos gegužinės ir birželinės pamaldos, bet ši tradicija, išmirus daugeliui kaimo
giedotojų, nutrūko. Aukštelkės kaimo bendruomenė prie 2006 m. pastatyto kryžiaus renkasi
valstybinių švenčių metu giedoti himno ir lygiadienio proga.

Koplytėlė medyje. Varputėnų k., Kuršėnų kaimiškoji seniūnija.
R. Rasikienės nuotrauka.

***
Tokia Šiaulių rajono kryždirbystės panorama atsi- CROSS-MAKING IN THE REGION
veria apskrities bibliotekos surengtos ekspedicijos OF ŠIAULIAI
medžiagoje. Ji paskelbta ir elektroninėje erdvėje,
Alė POČIULPAITĖ
suskirstyta pagal seniūnijas, nurodyta tiksli statinių vieta arba erdvė: sodybos, kaimai, mieste- In 2017, the Šiauliai regional Povilas Višinskas public library
liai, bažnyčių šventoriai, kapinės (senosios). Šio organised an expedition dedicated to researching this region’s
tyrimo metu surinkta medžiaga – nelygiavertė, iš cross-making traditions. In this article by art historian Alė
kai kurių seniūnijų ji nepakankamai išsami, apie Počiulpaitė, based on material from the expeditions, characteristic features of cross-making in this region are highlighted:
kai kuriuos nufotografuotus statinius pateikta per
evolution of the tradition, the spread of wooden crosses, roofemažai informacijos, kartais netiksliai įvardijamos d-pillars and wayside shrines, the peculiarities of their shape
užfiksuotų objektų formos ir pan. Tai natūralu, and decoration, the reasons for building and devotional practurint omenyje projekto apimtį bei jau minėtą tices of masters (many of them – local). On the basis of form,
darbo naujumą, o šie trūkumai nemenkina atlikto in Šiauliai region, cross-shaped crosses were most widespredarbo, – sukurtas svarbus šaltinis, padėsiantis pa- ad, as well as roofed-pillars, wayside shrines, some shrines on
the ground or in trees, sculptural monuments by folk artists.
žinti dabartinę Šiaulių krašto kryždirbystę. Būtų They can be found in churchyards, villages, towns, roadsides,
tikslinga jį dar papildyti ir paskelbti atskiru leidi- farmsteads, old and no longer used cemeteries.
niu, kuris praturtintų mūsų supratimą apie Lietu- The publication is supplemented with material collected by
the author.
vos kryždirbystę.
29

Turėtų būti „Pone Karaliau, Dieve Abraomo“...
re g ionų ku ltū ra
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ŠILO PAVĖŽUPIO ATSIMINIMAI. II D.
R i m a nt a s PŪ T V IS
Praeitame žurnalo numeryje pradėtą Julijos Pūtvytės-Daniliauskienės (1926–2009) pasakojimą apie gyvenimą Šilo Pavėžupyje tęsia jos brolio Rimanto Pūtvio (g. 1929 m.) vaikystės atsiminimai. Šeima nuo 1938 m.,
kai Rimantui buvo devyneri, persikėlė į Bubius. Gal dėl to, kad „vaikystė baigėsi anksti“, atsiminimuose labai
ryškiai užsifiksavę detalės, įvykiai, nuotaikos. 15 metų trukusi tremtis (1941–1956), tėvo netektis gal dar labiau sustiprino ankstyvąsias patirtis, skleidžiančias pastovumo ir saugumo jausmą. Rimantas Pūtvis Šiaurėje
žvejojo, dirbo statybininku (tapo brigadininku), grįžęs į Lietuvą 1966 m., baigė Kauno politechnikumą, dirbo
projektuotoju, rūpinosi šeima. Po Atgimimo vasaromis tvarkosi Šilo Pavėžupyje, prižiūri bites. Aktyviai dalyvauja Lapteviečių brolijos veikloje, buvo vienas iš Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse atkurtos tremtinių jurtos iniciatorių. Dalis prisiminimų (tremties ir grįžimo į Lietuvą) išleisti 50 egzempliorių tiražu. Gyvena Kaune.

Kelias į Šilo Pavėžupio dvarą. Kairėje – Pavėžupio kapukai. XX a. 4 deš.

SENOJO PAVĖŽUPIO KIEMAS IR SODAS
Kiekviena tėviškė yra nepakartojama vien todėl,
kad tai tėviškė. Tačiau man atrodo, kad Pavėžupio
kiemas ir sodas buvo ypatingi.
Ir namas buvo gražus. Aišku, jis nebuvo
prašmatnus, didelė troba, ir tiek. Pagal savo dydį,
sakyčiau, prastai išplanuotas. Dabar, žiūrėdamas
projektuotojo akimis, name matau begales trūkumų, tačiau jis, be abejo, atspindėjo to laiko tradicijas. Patogus gal buvo tik antras aukštas (išskyrus
nepatogius laiptus), ten buvo keturi labai jaukūs
kambariukai.
LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 3 (180)

Tačiau kiemas buvo įspūdingas. Visas kiemo grožis buvo jo puikūs medžiai. Pabandykime
įvažiuoti į Pavėžupio sodybą keliuku nuo kapukų.
Tik pravažiavę kapukus, siauru keliuku pakylam į nedidelį kalniuką. Iš kairės keliuko pusės stovi gana reta, vienpusė klevų alėja. Pakilus
į kalniuką pamatysi tik daržinę – jaują, o Vėžupio slėnyje – Bravoro trobas. Sodybos nematyti.
Viskas paskendę medžių paunksmėje. Nuo jaujos
keliukas pasineria po medžių šakomis. Iš dešinės
pusės tarp medžių išnyra nauja dobilinė daržinė.
Už jos keliukas link avižinės daržinės, ir jau arklių laidaras. Anoje laidaro pusėje – sodas, tačiau
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Rimantukas tarp darželio gėlių. Apie 1935 m.

mes dabar važiuojame į kiemą. O už laidaro jau
ir tvartai.
Pavėžupio tvartai – keturkampio formos, su
vidaus kiemu. Nuo kelio pusės laikomos karvės,
aišku, su buliumi priešakyje. Banda buvo labai
graži – tai danų žalosios, o bulius būdavo beveik
juodas. Karvės gal kiek mažesnės už olandų juodmarges, bet pieno duodavo daug, po 20–25 l per
dieną, ir jų pieno riebumas visuomet būdavo labai
didelis. Kiek žinau, tėvas visuomet didžiuodavosi
savo karvėmis: banda buvo labai graži ir produktyvi. Karvių laikydavo ne mažiau dvidešimties,
visuomet būdavo ir gražaus veislinio prieauglio.
Telyčaites parduodavo – jos turėjo paklausą. Buliukai būdavo pjaunami, tai padarydavo Mendelis: nuperka buliuką ir, nuvažiavęs į pušynuką,
pats jį ir sutvarko, o paskui važiuoja po kaimus
ir išparduoda. O kitą sykį atvažiuoja į Pavėžupį
ir jau siūlo „veršio pasturgalį“. Taip žydelis užsidirbdavo savo skurdžiam pragyvenimui.
Pavėžupyje visuomet gaudavo, kuo arklį pašerti, ir dar į vežimą jam įmesdavo. Visuomet būdavo patenkintas, tik šunų nemėgo, nes jie įkyriai
lodavo, o Mendelis su botkočiu vaikydavo taksus
ir rėkdavo: „Velniop tuos šunis!“ Na, bet šunys,
atlikę savo pareigą, aprimdavo, o Mendelis atlikdavo savo „biznį“ ir, prisikrovęs už sėdynės dobilų, išvažiuodavo.

Už karvidės buvo įvažiavimas į vidaus kiemą, toliau – garažas. Ten stovėdavo traktorius,
vėliau atsirado tėvo mašina ir vazaunė. Ten buvo
laikomas fajetonas, lineika ir pakinktai, balnai ir
t. t. Už vazaunės prasideda arklidės. Pirmieji –
veisliniai arkliai. Buvo du eržilai – ardėnas Puntukas ir žemaitukas Gintaras. Vėliau Gintariukas
krito. Šitie arkliai turėjo atskiras stovėjimo vietas. Kitos arklidės jau iš sodo pusės. Nuo laidaro
pusės buvo patalpa, kur laikydavo miltus ir dalį
dobilų. Šieno pakraudavo į pastoges.
Visi gyvuliai buvo laikomi ant mėšlo, tai į
pavasarį jau būdavo visai palubėje, bet kreikdavo
gausiai, tad gyvuliai būdavo švarūs, o tvarte visuomet šilta. Tvarto kiemas buvo atskirtas nuo sodybos
kiemo tvora ir gyvatvore. Taigi, pravažiavę tvartus,
pro seną sugriuvusią bromą (dvi plytų mūro aptinkuotos kolonos ir jau gerokai apgriuvę vartai, kurie
būdavo uždaromi, kuomet varydavo arklius į didįjį
laidarą, kad neįbėgtų į kiemą) įvažiuojame į kiemą.
Iš abiejų bromos pusių stovi puikūs klevai. Į
dešinę, link tvartų, irgi puikuojasi klevas. Patvoryje priaugę krūmų ir savaime užsisėjusių klevukų, jie atskiria kiemą nuo kelio. Kairiajame kiemo kampe stovi svirnas – puikus, gražiai apkaltas
lentom. Prie svirno irgi puikūs medžiai – liepos ir
kaštonai. Svirnas atlaikė visus karus ir dabar stovi
nepasikeitęs, ir medžiai prie jo tie patys.
at m i nt is
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Rimantas Pūtvis, auklė Zosė, Franė, Stasys Pūtvis su Julija Pūtvyte, jo sesuo Emilija (Muta) Putvytė su
Aleksandra (Sandra) Pūtvyte, Darija (Dalia) Pūtvienė. Šilo Pavėžupio sode, „Mamuliuko salionėlyje“.
Apie 1930 m.

Nuo svirno link namo – dvi eilės medžių,
daugiausia klevai ir pora liepų. Neaukšta statinė
tvora, kuri atskiria kiemą nuo keliuko. Viduryje
kiemo apvali kliomba – tai centrinis kiemo akcentas. Kliombos viduryje – tėvo kaštonas, aplinkui –
įvairūs krūmai, o po medžiu – aikštelė ir mediniai suoliukai. Kaštono šakos susilieja su krūmais.
Įsivaizduokime, kad dabar pavasaris ir kaštonas
žydi tarp žydinčių alyvų ir kitokių krūmelių, –
visa tai susilieja į bendrą žiedų puokštę. Nuo apvalios kliombos iki namo dar toks pusmėnuliukas – tai pieva, ant kurios vasarą puikuojasi agava.
Dabar jau belieka apžiūrėti anksčiau aprašytą namą. Jis po medžiais. Tai puikios senos liepos
ir kaštonai. Kampe prie tvartų irgi klevų būrelis,
o prie vartelių į sodą – puikus jazmino krūmas.
Taigi, jei pateksim į šį kiemą pavasarį, nepratusiam žmogui gali apsvaigti galva nuo pavasarinių kvapų. Pavėžupis visas paskendęs medžiuose,
medžiai kiemui, be grožio, suteikia dar ir kažkokią
ramybę, ir begalinę šilumą. Neįsivaizduoju, kaip
atrodytų Pavėžupis be medžių, tai tiesiog nesuvokiama. Aišku, kur medžiai, ten ir paukščiai. Visų
pirma, tai gausūs būriai žvirblių. Na, gal jie ir patys
paprasčiausi paukštukai, bet labai meilūs ir linksmi. Susirenka didelis būrys žvirblių ir krūmuose
pakelia tokį triukšmą, kad, atrodo, vyksta muštynės. O jie „alų verda“, paskui staigiai nutyla – „alų
geria“, ir vėl pradeda virti. Arba prieš lietų pradeda
tiesiog ant kelio kasti duobutes ir maudytis smėlyje. Žvirbliai pavasarį moka ir su varnėnais dėl
inkilo pasipešti ir neretai kovą laimi, nors varnėnas
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didesnis. Žvirbliai įsisuka ir į kviečių lauką, tačiau
kiek jie ten sulesa. Šie guvūs ir smagūs paukščiukai, atrodo, jaučiasi esą kiemo šeimininkai.
Pavasarį parskrenda varnėnai, jie kuriasi inkiluose arba tiesiog medžių drevėse, kurių
netrūksta. Atgyja visas kiemas nuo jų linksmos
giesmelės, tik neilgai jie dainuoja, greitai patelė sudeda kiaušinius, ir patinėlis turi jai nešti
maistą, o greitai ir mažuliai išsikala, tuomet abu
išsijuosę neša kirmėles ir maitina neprisotinamus
savo palikuonis.
Išdidžiai straksi kielė, vairuodama ilga uodega, vis gaudo musytes. Pasirodo ir geltonkaklė starkutė, na ir, aišku, kikilis. Jis labiau mėgsta
sodo pakraštį ir mišką, tačiau ir kieme girdisi jo
graži giesmelė, matosi plytinės spalvos krūtinėlė,
pagyrūniškai pabalinti sparniukų kraštai.
Kieme visuomet laikosi nedidelis būrelis
balandžių, jie susiranda maisto palei tvoras, o rudenį ir laukus aplanko. Pasirodo kieme ir varnos,
apsidairo, ar nėra ką nunešti, ir skrenda toliau.
Įsisuka ir šarka, jinai mėgsta lizdą susukti kur
krūmuose. Šiaip triukšmingas, judrus paukštis,
tik prie savo lizdo būna ramus, neapskelbia savo
gyvenamos vietos. Tačiau viso Pavėžupio pažiba – gandras, jis gyvena sodo didžiojoje liepoje,
ten turi savo gandralizdį, bet kai atskridęs užkalena, puikiausiai girdisi ir kieme.
Visuomet kiemas pagyvėja su kregždžių
parskridimu. Kregždės parskrenda turbūt jau
paskutinės, laukia, kol prisidaugins jiems maistui
reikalingų vabzdžių. Jų šneka nesudėtinga, tačiau
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labai linksma, ir patys paukšteliai – judrūs, ore
labai greitai skraidantys. Savo lizdus klijuoja iš
molio kur palėpėse, arti žmonių.
Pavėžupyje pastogių užteko, ir kregždės
turėjo kur lipdyti savo lizdus. Dažnai į jų nebaigtą klijuoti lizdą pareikšdavo pretenzijas
žvirbliai. Dažniausiai žvirbliai pralaimėdavo,
nors jie ir stipresni – kregždės veikdavo išvien ir
ore būdavo labai vikrios, tad išvarydavo žvirblį
su apipešiotomis plunksnomis. Kregždės ypatingai aktyvios vakarais. Jos nenuilsdamos greitai
nardo paskui vabalus. Prieš lietų kregždės skraido pažemiais, prieš giedrą jos pakyla aukštai
ir visuomet skraidydamos čirena. Na, o visai
temstant pasirodo šikšnosparniai, jie suka savo
vienodus ratus ir gaudo vabalus. Šikšnosparniai
dirba iki išnaktų.
Peri sode ir raudongurklė, kuri vasarą džiugina savo nesudėtinga, bet malonia giesmele, atrodo, kad tas paukštukas turi kada ir pailsėti, jam
nereikia visą parą rūpintis vien maistu. Kadangi
sodas susisiekia su mišku, tai jame būdavo beveik visi miško paukščiai, ir pavasario rytmečiais
skambėdavo visas sodas ir kiemas įvairiom giesmelėm. Vis dėlto įspūdingiausiai kiemas atrodė
vakarais. Gal todėl, kad žmogus vakare būna
laisvesnis, jau atlikti visi dienos darbai, pavargęs
kūnas pradeda ieškoti poilsio, ir akys suranda didingus medžių siluetus.
Kieme matosi ir dangaus skliautai, jie įvairūs: būna giedras dangus, kartais nuostabiai įvairūs debesys, o kai saulė leidžiasi į Varžuvos mišką,
nuspalvina debesis įvairiomis spalvomis ir atrodo,

kad medžių šakos nori susisiekti su debesimis, o
jei jų nepasiekia, tai susilieja į vientisą nuostabų
vaizdą. Dangus būna ir rūstus, tamsus, žadantis
audrą, tuomet ir medžiai būna išsigandę, pritilę.
Koks bebūtų dangus, Pavėžupio kiemas
visuomet atrodo įspūdingai. Jo medžiai daug ką
matė: jie matė, kaip Senutis parsivežė jauną žmoną ir pradėjo savo audringą gyvenimą. Matė, kaip
Senutis (dar jaunas) pargabendavo knygų siuntas
ir vakarais abu su Senute jas tvarkydavo, o vėliau,
kai visi suguldavo, tyliai pasiėmęs ryšulius knygų
ir kastuvą, eidavo į pušynuko slėptuves ir patikimai jas paslėpdavo. Matė medžiai, kaip rinkdavosi
jauni žmonės su Povilu Višinskiu priešakyje, girdėjo jų rimtas kalbas, kur vis buvo rūpinamasi Lietuvos ateitimi ir jos žmonių gerove. Matė medžiai
ir pirmus Pavėžupio mokytojus, kurie nelegaliai
pradėjo mokyti vaikus skaityti ir rašyti. Matė medžiai, kaip atvažiavę žandarai išvežė Senutį ir jį
lydinčią Senutę į Šiaulius. Kad jie galėtų kalbėti,
daug papasakotų, ko nespėjo užfiksuoti plunksna
ar neišlaikė žmogaus atmintis. < ... >
CAPAS
Man jau buvo suėję šešeri metai. Nežinau, iš kur
tėvas grįžo, bet atmenu, kad atvažiavo vienkinke „birbyne“, o prie jo kojų tupėjo nepaprastai
puikus vižlų veislės šuniukas. Matyt, buvo vėsus
oras, nes tata įsinešė šuniuką į kambarį. Buvau
įpratęs matyti taksus, skaliką, dar atmenu seną vižlą Laidoką, o čia buvo jaunas, gražus šokoladinės

Julija, Rimantas ir Aleksandra Pūtviai prie įvažiavimo į Šilo Pavėžupio kiemą. 1939 m.
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Rimantukas Šilo Pavėžupio kieme prie didžiosios agavos. Apie 1933 m.

spalvos šunelis su baltom dėmėm ant kojų ir pilvo. Tos dėmės nebuvo grynai baltos, jose buvo ir
šokoladinės spalvos dėmelės.
Kai šuniuką paleido ant grindų, jis atrodė
nevikrus, matyt, dar nemokėjo valdyt savo ilgų
kojų, bet labai linksmas ir, kaip visi jaunikliai,
norėjo žaisti.
– Einam palakstyti, – pasakiau aš jam.
– Einam, – atsakė jisai, ir mes pasileidome
dūkti po kambarį.
Tata pradėjo naujajam vižliukui rinkti vardą. Medžioklinio šuns vardas turi būti trumpas ir
gerai skambantis. Po kiek laiko mums, vaikams,
buvo pranešta, kad jis bus vadinamas Capo vardu.
Vardas atitiko visus reikalavimams ir greitai prilipo. Taigi Capas atsidūrė visų dėmesio centre. Jis
buvo linksmas, judrus ir labai simpatiškas. Labai
mėgo šilumą (matyt, jo trumpas plaukas menkai
tešildė), užtat gavo leidimą miegoti virtuvėje. Aš
su juo praleisdavau daug laiko.
Bet štai mums buvo pranešta, kad Capas tuoj
išvyks mokytis. Taip, taip, mokytis, juk Capas
turi būti geras medžioklinis šuo, ne šiaip simpatiškas šunelis. Taigi tata atidavė Capą kažkokiam
Kroliui. Kas jis buvo, aš nežinau, tik atmenu, kad
vokietis, ir, matyt, mokėjo dresiruoti šunis, aišku,
už atlyginimą. Taip visų namiškių pamiltas Capas
iškeliavo iš mūsų namų. Man jo buvo labai gaila,
nes sakė, kad Krolis bemokydamas gerokai lupa
savo mokinius, bet, aišku, niekas į tai nekreipė
dėmesio. Tik viena paguoda, kad Capas greitai
sugrįš ir bus labai mokytas.
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Neatmenu, kiek laiko Capas prabuvo pas
Krolį, bet sykį tėvas pasakė, kad eina jo parsivesti. Aš, aišku, labai norėjau eiti kartu, kad greičiau
pamatyčiau savo draugą. Ir štai pavakariais tėvas
grįžo, o šalia jo paklusniai ėjo Capas. Jis buvo
labai išaugęs ir mūsų namuose jautėsi nejaukiai.
Aš irgi varžiausi, nes Capas lyg ir ne mūsų šuo
pasidarė. Jei tik per daug išsiveržia į priekį, tėvas
tuoj pasako: „Capai, prie kojos“, tas grįžta ir vėl
eina šalia. (Gal jis ir buvo gavęs į skūrą nuo Krolio – kas iš mūsų, net žmonių, be to apseiname
vaikystėje?!) Aš, aišku, norėjau lėkti pas Capą ir
pasisveikinti, bet žinojau, kad tatai nepatiks, tad
ramiai laukiau patogaus momento. Capas laikėsi
labai rimtai ir niekur nesitraukė nuo tėvo. Pavėžupyje šunys turėjo žinoti savo vietą. Tai buvo ne
kambariniai šuneliai, o tikri medžiokliniai šunys,
taigi neišlepę.
Dabar Capas buvo jau visiškai suaugęs ir
subrendęs, jo kailis blizgėjo. Kadangi buvo trumpo plauko, tai puikiai matėsi ant krūtinės ir ypač
ant užpakalinių kojų gražiai išsivystę raumenys.
Capas visuomet būdavo linksmas, bet pasirodžius
tėvui tuoj aprimdavo ir atsiguldavo arčiau jo.
Žiūrėjo draugiškai, bet nuo tėvo nesitraukė. Aš jį
paglosčiau, o jo protingos akys tartum sakė: noriu
pažaisti, bet negaliu, tokia mano tarnyba. Taip ir
susiklostė tolimesni mūsų santykiai: kai būdavo
tėvas, Capas visuomet laikydavosi arti jo, vykdydavo tėvo įsakymus ir į jokius žaidimus nesileisdavo. Kai tėvo čia pat nebūdavo, Capas labai noriai leisdavosi į žaidimus, aš ant jo galėjau net joti.
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Man ir dabar atrodo, kad Capas viską suprasdavo, tik kalbėti nemokėjo. O kad iš tiesų
buvo protingas, ne kartą įrodė. Taip Capas tapo
visateisiu Pavėžupio gyventoju. Iš tiesų jis buvo
pranašesnis už kitus šunis: į taksiukus jis per
daug dėmesio nekreipdavo, ir kai tie pradėdavo
loti ant kokio praeivio, prie jų lojimo paprastai
neprisidėdavo. Kitas reikalas, jei kas užsukdavo
į kiemą, – tuomet ir jis stipriai aplodavo. Na,
kad būtų kam įkandęs, neatmenu, bet visko galėjo būti. Visus savus žmones jis puikiai pažinojo
ir elgėsi draugiškai. Bet pagrindinė jo paskirtis
buvo medžioklė. Čia Capas buvo nepralenkiamas,
ir tėvas aiškiai buvo juo patenkintas. Capas dirbo nuostabiai, tad jo padėtis buvo išskirtinė: jam
buvo leista daugiau būti kambariuose.
Pavėžupio šunys buvo pripratinti gyventi
ne kambariuose, bet buvo ir jiems išimtis. Tėvas
pusryčiams dažnai valgydavo raugintų kopūstų
sriubą, aišku, su rūkytų lašinių porcija. Ta porcija būdavo nemaža, tad kai jis pavalgydavo, man
liepdavo atvesti taksus. Jų Pavėžupyje būdavo ne
mažiau nei keturi ar penki. Aš, aišku, tą paliepimą įvykdydavau labai uoliai. Tuomet taksai maudavo tiesiai prie tėvo kėdės ir sutūpdavo ratu. O
Tėvas pjaustydavo lašinius ir po gabaliuką dalindavo. Jei kuris taksas labai jau nekantraudavo, tai
būdavo aplenkiamas, bet vargšas jokio protesto
nereikšdavo, laukdavo, kol iki jo ateis kitas ratas.
Kai lašiniai pasibaigdavo, aš taksus išvesdavau,
tuo viskas ir baigdavosi.

Vižlai yra skirti paukščių medžioklei: nušautos antys dažniausiai įkrenta į vandenį tarp
žolių.
Dažniausiai medžiodavome trise: tata, Capas ir aš. Priėjus prie tvenkinio paprastai aš su
Capu likdavau krūmuose, o tėvas prislinkdavo
prie vandens, kur plūduriuodavo antys, jas pakeldavo, o po to skrendančias nušaudavo. Retkarčiais pavykdavo prisėlinti ir prie plaukiančių.
Kol tėvas sėlindavo, aš Capą laikydavau apkabinęs, bet nepririštą. Jis inkšdavo, trypdavo kojomis ir žiūrėdavo į mane tokiomis akimis – tiesiog
priekaištaudavo. Sunku būdavo jo nepaleisti. Capas tramdė pats save: apžiodavo mano ranką, bet
niekuomet neįkąsdavo. Kai nuaidėdavo šūviai,
dažniausiai du, tuomet aš Capą paleisdavau, o gal
jis ir pats ištrūkdavo ir kaip kulka lėkdavo pas
tėvą. Tasai vos spėdavo parodyti kryptį, kur nukrito antis, o Capas greitai ją surasdavo ir suėmęs
į nasrus, parplukdydavo į krantą.
Sunku aprašyti Capo išvaizdą: išlipęs iš vandens, jis vieną kartą nusipurtydavo ir eidavo prie
tėvo be galo patenkintu snukiu. Kažkaip mokėjo
eidamas riesti užpakalį į vieną šoną. Jo žvilgsnyje
atsispindėjo pasididžiavimas, ištikimybė ir begalinis džiaugsmas. Kai Capas padėdavo antį tėvui
prie kojų, tėvas niekuomet neužmiršdavo patapšnoti jo šlapią galvą. Tėvas Capui, aišku, buvo
pirmas asmuo. Jo paliepimus pildė nedvejodamas
ir labai uoliai.
Jei būdavo nušautos dvi antys, tai Capas

Rimantas su Capu prie Mergežerio. Apie 1937 m.
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tuoj lėkdavo ir antrosios. Viską atnešęs, Capas jau
rimtai išpurtydavo savo kailį, dar labai mėgdavo
išsivolioti žolėse. Jei manęs nebūdavo, tėvas Capą
paprasčiausiai pririšdavo prie medžio, bet jis ne
kartą yra nusikandęs dirželį, ir tuomet pasirodydavo anksčiau laiko ir, aišku, išbaidydavo antis.
Tad šitokioje medžioklėje ir aš buvau reikalingas.
Mano supratimu, Capo gebėjimų viršūnė
buvo kurapkų medžioklė. Tais laikais kurapkų,
bent apie Pavėžupį, būdavo daug. Kurapkas medžiodavo, kuomet bulvienojai pradėdavo vysti, nes
jos labai mėgdavo būti bulvėse. Matyt, ten rasdavo
maisto ir galėjo gerai pasislėpti. Pamačiusios žmogų, jos niekada nekildavo į orą, o labai greitai bėgdavo tarpuvagiais. Va, ir paimk tu jas. Sumedžioti
kurapkas galima buvo tik padedant Capui.
Tėvas užeidavo taip, kad bulvių lauke eitų
prieš vėją. Paleisdavo Capą, o pats, ir, žinoma, aš,
eidavom gilyn į lauką jam iš paskos. Capas bėgdavo nelabai greitai, iškėlęs galvą ir labai atidžiai
uostydamas. Užuodęs kurapkas, sustodavo kaip
prikaltas. Jei tuo momentu, kai pajusdavo kurapkų kvapą, viena koja būdavo pakelta, tai jis ir
likdavo stovėti ant trijų. Jei kurapkos pradėdavo
bėgti, Capas irgi pradėdavo lėtai judėti į priekį.
Jei kurapkos tupėdavo vietoje, tai Capas laukdavo,
kol prieis tėvas su paruoštu šautuvu. Tuomet tėvas
paglostydavo Capą, o jis labai atsargiai pajudėdavo
į priekį ir vėl sustodavo, palaukdavo, kol tėvas jį
vėl paglostys. Taip jis privesdavo prie pat kurapkų,

Mergežeris. Apie 1937 m.
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o kai jau būdavo gana arti, jo kojų raumenys įsitempdavo kaip stygos, ir jis šokdavo. Kurapkos,
garsiai purpsėdamos, pakildavo visu būriu į viršų.
Čia jau pasireikšdavo tėvo meistriškumas,
dažnu atveju dviem šūviais jis nušaudavo tris kurapkas. Likęs būrelis nutūpdavo kur kitame lauko
gale. O mes su Capu eidavome lenktynių surinkti
kurapkas. Aišku, jis būdavo greitesnis, bet vieną
kitą ir man pavykdavo surasti. Po sėkmingos medžioklės visi grįždavome namo. Tėvas tuoj imdavo
valyti šautuvą, o man būdavo įdomu žiūrėti, kaip
atidžiai skuduriuku jį nušveisdavo, o vėliau ištepdavo alyva. Po to pažiūrėdavom į vamzdžio vidų
prieš lango šviesą. Visą tą laiką Capas ramiai gulėdavo ištempęs ilgas kojas, suprasdamas, kad šis poilsis jo užsitarnautas. Per tokias medžiokles Capas
gerai prisilakstydavo ir tą dieną žaisti nenorėdavo.
Tais laikais kurapkų būdavo tikrai daug,
rudenį jos skraidydavo būriais net po trisdešimt.
Žiemą visuomet matydavai jų būrelius vaikštant
palei daržines, bet žiemos metu jų niekas nešaudydavo, ir jos būdavo visai nebaikščios.
Medžiotojų labai vertinamas laimikis – nedidelis paukštis slanka (maždaug kurapkos dydžio). Kad jo mėsa skani, medžiotojams gal ne
taip rūpi, bet tai labai atsargus paukštis, gyvenan
tis miškuose, ir jį sumedžioti nelengva. Atmenu, kad ankstyvą pavasarį tėvas sakydavo: „Jau
slankos traukia“, na, ir, aišku, eidavo medžioti.
Capas eidavo kartu. Manęs neimdavo, nes slankų

89

Šilo Pavėžupyje po sėkmingos medžioklės. Antras iš kairės: Stasys Pūtvis, Tadas Ivanauskas, Vytautas Pūtvis. XX a. 4 deš.

reikėdavo ilgai laukti. Jos mėgo drėgnus miškus,
tad reikėdavo ilgai sėdėti, apsuptam muselių ir
uodų. Šiam tikslui tėvas turėjo specialią lazdą su
viršuje išskleidžiama maža kėdute.
Taigi, vieną kartą tėvas išėjo medžioti slan
kų. Matyt, ilgai sėdėjo jų laukdamas, o kai pasirodė, reikėjo pabėgėti, ir... paliko miške kėdutę –
gal iš pradžių ją užmiršo, o vėliau nebesinorėjo
grįžti atgal. Tada jis nusivedė Capą ant kelio, kuriuo grįžo iš medžioklės, ir, gestais rodydamas,
pradėjo pasakoti apie lazdą ir jos dingimą. Capas
kurį laiką žiūrėjo viską suprantančiomis akimis ir
staiga pasakė: „Supratau!“ Apsisuko ir nukūrė ta
kryptim. Jis bėgo uostydamas pėdsakus.
Praėjo gal valanda, gal daugiau, ir kieme
pasirodė Capas, dantyse tvirtai laikydamas lazdą.
Ši užduotis buvo tikrai sunki, bet Capas ją puikiai įvykdė. Jam, visų pirma, reikėjo išlupti lazdą
iš grunto, paskui išnešti iš miško, o ten buvo ir
brūzgynų, na, ir per laukus nešti buvo nelengva – vargo šunelis daug, nes nemokėjo nustatyti
pusiausvyros. Užtat lazda buvo smarkiai apkramtyta, pažeistos ir Capo lūpos. Kažkas sutiko Capą
kieme ir norėjo paimti iš jo lazdą, bet jis nedavė,
net urgzti pradėjo. Atėjęs prie durų, atsitūpė ir
atidavė lazdą tik tėvui. Capas savo atliktu darbu
buvo labai patenkintas, o jo autoritetas visų namiškių akyse dar išaugo.

Pasitaikydavo, iškrėsdavo ir „šunysčių“.
Matyt, Capas nusprendė, kad yra užsitarnavęs
dažniau lankytis kambariuose. Tai juk visai paprasta: tereikia atsistoti ant dviejų kojų, paspausti
rankeną, ir eik, kur nori. Tačiau vieną kartą nepasisekė. Atsidaryti tai moka, bet, įėjus į valgomąjį,
vėjas papūtė ar jis pats neatsargiai pasielgė, ir durys buvo užtrenktos, o paspaudęs rankenėlę durų
patraukti nemokėjo. Matyt, daug vargo, nes ant
durų matėsi jo nagų pėdsakai.
Viskas būtų nieko, galima gulėti, bet va,
vargšą įsibrovėlį prispyrė gamtos reikalai. Žino
Capas, kad tokie reikalai atliekami lauke, bet kaip
į jį pakliūti? Matyt, ilgai pavargęs, vis dėlto rado
sprendimą. Kampe prie lango stovėjo vazoninės
gėlės, – vis panašiau į tikrą gamtą. Capas ten
ir atliko, kas jam reikalinga. Po kiek laiko įėjo
į kambarį virėja Zosė. Jinai labai mylėjo Capą ir
visuomet jį šerdavo. Capas, nieko nelaukdamas,
griebė Zosę už rankos ir nutempė prie savo „grieko“, o pats tik pasisuko ir strimgalviais išlėkė į
lauką. Niekas negalėjo pykti ant jo už tą sumanumą. Capas tik dar labiau išpopuliarėjo.
Eidavo Capas su tėvu ir kiškių medžioti.
Aišku, tai ne jo „specialybė“, bet ką darysi. Kai
sniego prikrisdavo daug, taksai į mišką net įeiti
negalėdavo, o Capas galėdavo. Na, skaliko darbo jis nenorėjo dirbti: lakstyti kiškių išmindytais
at m i nt is
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takais – ne jo pareiga, bet vis tiek tekdavo. Negi
atsisakysi, jei tavęs gražiai prašo. Maža to, kad
tekdavo suvaikyti kiškius, jeigu jų daugiau pavykdavo nušauti, reikėjo padėti ir parnešti. Kiškis
sunkus, be to, ir kvapas ne tas, kaip paukštelių.
Bei jei esi geras šuva ir gerbi savo šeimininką (o
Capas visiškai neabejojo, kad jis būtent toks ir
yra), reikia dirbti ir tokį darbą. Jeigu darbas žmogų puošia, kodėl negali papuošti ir šuns?
Bet po tokios medžioklės Capas ilgai ilsėdavosi, ir ne bet kur, o tėvo kabinete. Šią privilegiją
jis gerai žinojo ir puikiai ja naudojosi. Jam bemiegant traukydavo kojas, net inkšti per sapną pradėdavo, matyt, tie kiškiai vis po snukiu sukinėdavosi, kartais net koja sau per snukį perbraukdavo...
Tėvas mėgdavo pajodinėti, ir, kai turėdavo laisvo laiko, pasibalnodavo arklį ir išjodavo į
laukus prasivėdinti. Aišku, visi šunys pasišaudavo
lydėti. Bet ko norėti iš taksų trumpom ir kreivom
kojom, jie tuoj sugrįždavo namo ir vaidindavo
pavargusius. Na, o Capas niekuomet nepasilikdavo. Jis galėjo eiti lenktynių ir su kumele Rasa.
Capas buvo labai greitas.
Kai prasidėjo sunkūs laikai, mes jau gyvenome Bubiuose. Tėvas jau buvo suimtas, ir namuose viskas slydo iš rankų. Kas begalėjo rūpintis
šunimis!? Iš seno įpratimo jie dar buvo šeriami,
tik jų gerove niekas nesirūpino. Ir aš buvau dar
per mažas, bet mano draugystė su šunimis išliko.
Taigi Capas pajuto laisvę ir pradėjo lakstyti
toli nuo namų. Ir vieną kartą jis dingo – jau trečią
LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 3 (180)

dieną nepareina namo. Aš tuomet vaikščiojau į
Bubių mokyklą, ir vaikai pasakė, kad Capas guli
Bubių pakalnėje. Tik pasibaigus pamokoms nubėgau į nurodytą vietą. Iš tikrųjų, ten ir radau gulintį savo draugą. Paraginau keltis, bet jis tik gailiai
žiūrėjo į mane ir inkštė. Supratau, kad jis nebegali
atsikelti. Pradėjau kelti, matau, Capui skauda, pastebėjau pilve žaizdą. Gal tai buvo smulkios kulkos
kliudyta, o gal šake įdurta, kas ten žino. Bet aišku, kad palikti Capo negaliu, reikia jį pargabenti.
Šiaip taip pastačiau ant kojų, jis, vargšas, inkštė ir
drebėjo. Pakišau galvą po Capo pilvu ir taip užsikėliau sau ant sprando. Capas inkštė, net mano
ranką savo nasrais apžiojo, bet nekando. Nelengvas jis man buvo nešti, bet parvilkau namo. Mama
išvalė žaizdas, Capas po truputį pradėjo ėsti ir atsigavo. Išsilaižė savo žaizdas kaip tikras šuo.
Užėjus rusams mūsų kareivėlius išvaikė iš
kareivinių ir iškaišiojo, kur galėjo. Kažkoks dalinys buvo ir Bubiuose. Vienam karininkui labai patiko Capas, jie net eidavo pamedžioti. Aš
jam papasakojau, kaip reikia su Capu elgtis, ką
jis moka. Netrukus dalinį turėjo kažkur perkelti,
ir mama padovanojo Capą tam kariškiui. Manau,
kad jų abiejų likimas turėjo būti panašus.
Vėliau mačiau daug šunų ir Lietuvoje, ir
Šiaurėje, bet tokio protingo šuns, kaip Capas, neteko sutikti. Nenoriu tvirtinti, kad jis buvo pats
protingiausias šuo, bet kad jis buvo labai protingas – nė kiek neabejoju.
1992 m. sausio mėn.
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ĄŽUOLAS
Stovėjo Pavėžupio sode prie kūdros didžiulis
ąžuolas. Kūdra iš visų pusių buvo apaugusi krūmais, tik prie ąžuolo buvo maža pievutė ir tilčiukas, kad galima būtų užeiti vandens pasemti. Vasarą kūdrą užtraukdavo žalia plūduriuojanti žolė
ir vandens visai nesimatydavo. Kūdros gale, kur
link namo, nebuvo krūmų, bet augo bambukai.
Krūmų šakos būdavo nusvirusios į vandenį.
Tarp krūmų, nuo ąžuolo link namo, stovėjo gražus beržas (jis dar tebestovi, visai pasenęs). Taigi
tame krūmų ir sodo medžių fone ąžuolas atrodė
ypač galingas. Bet iš tiesų jo kamienas apačioje
buvo visai išpuvęs – ten sutilpdavome visi trys
vaikai. Ten buvo mūsų „bažnyčia“. Aš ten ir jausdavausi ne per daug jaukiai. Jei tai yra bažnyčia,
reiškia reikia elgtis ramiai, o kad bažnyčioje nerėkiama, aš jau puikiai žinojau. Gal dėl to, o gal
ir ne, bet ąžuolo viduje aš visada būdavau rimtas.
Nors išpuvusiu viduriu, ąžuolas kiekvieną
pavasarį gražiai sužaliuodavo. Lapai jo buvo
tamsiai žali ir stambūs, rudenį, aišku, ne kiekvienais metais, jis paberdavo stambių, gražių giliukų. O man būdavo labai daug džiaugsmo: kaštonai buvo mano arkliai ir karvės, o giliukai –
tai avys. Kieme stovėjo daug liepų, klevų ir kaštonų, jie buvo aukštesni už ąžuolą, bet ąžuolas
atrodė daug galingesnis už juos. Ąžuolas buvo
Pavėžupio pažiba. Kiek jis turėjo metų, niekas

nežinojo, bet, aišku, daug. Ir audrą atlaikydavo
ir perkūnijas. Ne vienas žaibas yra į jį trenkęs,
tik viršūnė apdžiūdavo ar kokia šaka, o ąžuolas
vėl pavasarį sužaliuodavo.
Iš štai 1933 metų vasarą pro Pavėžupį praūžė
audra. Savo apogėjų jis pasiekė nakties metu. Visi
girdėjo, kad kažkas lūžo, braškėjo, bet naktį niekas nėjo žiūrėti. Ryte audra aprimo, ir tėvas anksti apžiūrėjo sodą. Grįžo susikrimtęs ir trumpai
pasakė – ąžuolas nuvirto. Aišku, visi ėjo žiūrėti.
Ąžuolas gulėjo pargriuvęs, šakomis, kaip žmogus
rankomis, atsirėmęs į žemę. Jo galingas kamienas
gulėjo skersai tako. Griūdamas galiūnas nulaužė
dar beržą ir tujos viršūnę. Tą viršūnę paskui vyrai
nupjovė, būdavo labai smagu ant jos sėdėti.
Neatmenu, tik dabar įsivaizduoju, kad buvo
labai sunku sudoroti šį galiūną. Visi šnekėjo, kad
ne prieš gera nugriuvo ąžuolas. Nežinau, bet Pavėžupis be jo kažkoks menkesnis pasidarė, net mano
vaikiškoje vaizduotėje kažko labai trūko. Ko gero,
su ąžuolu baigėsi ir tėvui ramus gyvenimas, prasidėjo visi vargai, kurie lėmė jo tragišką pabaigą.
Vėliau tėvas atsodino ąžuolą visai arti tos
vietos. Jis gražiai užaugo ir dabar tebestovi, bet
neatrodo toks galingas, kaip senasis. Dar vieną
ąžuolą pasodino tarp dviejų kūdrų, jam, matyt,
audra atplėšė vieną šaką ir dabar jis atrodo nuskriaustas.
Pavėžupio kieme, prieš svirną, ir dabar auga
labai gražus ąžuolas. Jis yra mano. Aš atmenu tą

Senoji kūdra sode. Vaidievutis Mantautas, Rimantas, Raminta Mantautaitė ir Julija Pūtvytė. 1935 m.
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ąžuoliuką: tėvas jį pasodino, kai aš gimiau, bet jis
skurdo. Kaip pasakojo Aleksas Stungurys, pas jį
atėjo tėvas ir paprašė, kad kartu nueitų į mišką:
„Sako, noriu pasodinti savo sūnui gražų ąžuoliuką.“ Jie ir parnešė jį iš miško. Tas ąžuoliukas tikrai gražus užaugo, jau yra į jį trenkęs žaibas, bet
žaizda užgijo, ir jis puikiai žaliuoja. Nuo mano
ąžuoliuko link namų stovi kaštonas, sakė, jį sodino Senutis, kai gimė jo pirmasis sūnus Stasys,
mano tėvas.
LIEPA
Netoli ąžuolo, link pušynuko, stovėjo sena liepa.
Jinai buvo išties sena. Tuo laiku, kaip sakė tėvas,
namui jau buvo šimtas metų, taigi liepos šalia jo
negalėjo būti jaunesnės, o tik vyresnės. Tačiau
liepa (senoji) už esančias prie namo atrodė žymiai
LIAUDIES KULTŪRA. 2018. Nr. 3 (180)

senesnė. Dar ir mums grįžus iš Sibiro senoji liepa
stovėjo. Tiksliai nežinau, kuriais metais ji nugriuvo, bet ir dabar tebestovi apatinė jos kamieno dalis, kokių keturių, penkių metrų aukščio. Visas
vidus išpuvęs, bet žievė atrodo labai gražiai.
Senoji liepa dar buvo žinoma kaip Senučio
slaptos literatūros slaptavietė. Po ja buvo iškasta
duobė ir ten būdavo laikoma dėžė su draudžiama
lietuviška literatūra.
Senoji liepa man atmintyje įstrigo geriau nei
ąžuolas. Nes kai ąžuolas išgriuvo, man buvo penkeri, o liepa gyveno visą laiką, kol man teko būti
Pavėžupyje.
Po liepa žydėdavo čigonai. Tai labai paprasta, jokios priežiūros nereikalaujanti daugiametė gėlė. Toliau už liepos, link naujosios kūdros,
augo geltonųjų slyvų giraitė. Niekas jų neprižiūrėjo. Jos augo savaime, tik retkarčiais susenę medeliai buvo iškertami. Jų ir skiepyti nereikėjo. Tik
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retkarčiais rudenį užmesdavo mėšlo. O kokios
ten būdavo slyvos! Saldžios kaip grynas medus.
Aš susirinkdavau nukritusias, jos dažniausiai būdavo įtrūkusios, labai saldžios.
Toje liepoje buvo įkeltas gandralizdis. Jį įkėlė tėvas su Dzindzalėtu, kai ankstesnis visai supuvo. Būdavo be galo įdomu žiūrėti, kaip pavasarį atskrisdavo gandrai. Pirmiausia pasirodydavo
vienas paukštis. Vos jį pamatęs, bėgdavau pranešti
tatai. Po kelių dienų atskrisdavo antras gandras, ir
prasidėdavo be galo įdomūs dalykai. Dažnai, dar
esant vienam gandrui, jį pradėdavo pulti svetimas,
bet dar aršesnė kova išsivystydavo, kai jau būdavo
du, – aišku, ir puldavo du. Lizdo gynėjai sutūpdavo savam lizde, išskėtę sparnus, ir snapu bei kojom stengėsi užduoti užpuolikams per galvą. Tie
šnypšdami stengėsi išstumti lizde esančius gandrus. Kova vykdavo porą dienų, vėliau užpuolikai
pasitraukdavo, o pasilikę lizde ilgai ir labai išdidžiai, užvertę galvas, kalendavo snapais pergalės
dainą. Tuomet prasidėdavo įprastinis gyvenimas.
Iš gandralizdžio šonų ir apačios išlįsdavo žvirbliai,
kielės ar zylutės. Po gandro lizdu jie, matyt, jautėsi
labai jaukiai ir saugiai, ten ir perėdavo.
Aš, kur buvęs kur nebuvęs, vis atbėgdavau
prie liepos. Būdavo be galo įdomu žiūrėti į gandrus. Jie tokie išdidūs, taip oriai laikosi. Atskridę į
lizdą, visuomet sukalena, perėjimo metu vis pasikeičia: patinas išleidžia patelę pavarlinėti, o pats
atsitūpia ant kiaušinių.
Ši senoji liepa turbūt buvo Pavėžupio geroji
dvasia.
1992 m. sausio mėn.

Taksai yra tikri urviniai šunys. Jie nedideli, bet labai stipriai suręsti. Jų trumpos ir šleivos
kojytės netinka bėgimui, bet puikiai pritaikytos
urvų kasimui. Taksų korpusas gana stambus, taigi jie stiprūs ir charakterio maždaug žemaitiško:
jei niekas jų neužkabina, jie ramūs, bet jei jau ką
užsibrėžė, tai, nepasiekę tikslo, nemes.
Pavėžupyje visada būdavo bent du taksai.
Lietuviški taksai dažniausiai trumpo juodo plauko su rudais papuošimais ant kojų, snukio, antakių. Būna ir rudo plauko, tuomet jie turi juos
vus papuošimus.
Kai pradėjau bendrauti su šunimis, atmenu,
buvo du rudi taksai: Kaukas ir Musė, bet jie jau
buvo seni ir, matyt, tėvui mažai bepadėdavo. Taigi, tėvas parsisiuntė iš Vokietijos porą ilgo plauko
taksiukų, ir Pavėžupyje prasidėjo nauja taksų era.
Kaip jie atkeliavo pas mus, neatmenu, sakė, kad
medinėje dėžėje, bet kaip jie buvo salioniuke išleisti, atsimenu puikiai.
Pumpuras – taip buvo pavadintas patinėlis – turėjo gelsvą barzdą, jo kojos ir papilvė buvo
šviesesnių plaukų, nugara – pereinanti į juodumą.
Labai jau kreivos, ypač priekinės, kojos. Bėgdamas
užpakalinę koją laikas nuo laiko vis pakeldavo. Rudos, labai protingos, rimtos akys ir tikro takso charakteris. Jo krūtinė kabojo visai arti žemės ir žiemą

TAKSAI
Tėvas buvo aistringas medžiotojas, o aplinkui Pavėžupį pilna miškų, ežeriukų ir tvenkinių. Buvo
medžiojami įvairūs paukščiai: antys, kurapkos ir
kiti, be to, miškuose gyveno daug stirnų ir kiškių,
o kur gyvena kiškiai, aišku, netrūksta ir lapių.
Na, o lapė – medžiotojui geras laimikis.
Visus reikalus su paukščiais tvarkė Capas.
Kitas dalykas – lapė. Ji gudri, vejama šunų, niekada nebėga į savo urvą, mėto pėdas ir visaip bando
šunis apgauti. Bet medžiotoją apmulkinti ne taip
jau paprasta. Savo urve lapė jaučiasi labai saugiai,
nors ir ten yra pasidariusi kelis įėjimus.
Capas surasdavo urvus, bet daugiau jis niekuo negalėdavo padėti. Lapės labai smirda, Capas
nekentė tos smarvės, be to, kasti sušalusią žemę –
bergždžias darbas, tai ne jo specialybė. Šiam darbui buvo taksai.

Vaidievutis ir Rimantas su taksais. Apie 1936 m.
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pagal pėdsakus lengvai nustatydavau, kad prabėgo
Pumpuras. Kalytė buvo pavadinta Astos vardu. Jinai buvo labai meili, kojos beveik tiesios, – nebūtų
moteris. Plauko spalvą turėjo vientisą – smėlio.
Mano santykiai su naujaisiais gyventojais
užsimezgė kuo puikiausi. Pumpuras buvo rimtas, nepripažino jokio meilinimosi, bet niekuomet neatsisakydavo su manim palakstyti. Tėvas
sakydavo, kad medžioklėje Pumpuras yra tikras
žemaitis. Tais laikais aš dar buvau mažas, ir manęs į medžioklę neimdavo. Vėliau Asta atvedė šuniuką, ir armija padidėjo. Tie šuneliai, pasirodo,
turėjo didelę paklausą, jie pas mus neužsibūdavo.
Tėvas sakė, kad už taksiuką gauna beveik tiek,
kiek už bekoną.
Buvo ir dvi lietuviškų trumpaplaukių taksų
kaliukės, tik jau juodos: Musė ir Naginė. Taigi,
kai visos trys atsivesdavo šuniukų, man būdavo
begalė džiaugsmo ir rūpesčių.
Tata taksus apmokydavo labai paprastai.
Buvo padarytas dirbtinis urvas ir ten įleisdavo
katę. Kačių gaudavo pas žmones, kurie norėdavo atsikratyti jiems nereikalingos. Aišku, katė po
mūšio pati iš urvo neišeidavo, taksas ją išvilkdavo.
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Tik vieną kartą pasitaikė labai škaradnas katinas
ir jauniklis negalėjo jo paimti, teko įleisti Pumpurą, – tas jį greitai sutvarkė.
Suradus urvą, kuriame gyvena lapės, medžioklė nesudėtinga, bet labai įdomi. Pirmiausia,
reikia gerai apžiūrėti, kiek yra išėjimo angų. Tuomet visas, išskyrus vieną, užkimšti medžių šakomis, kad lapė negalėtų išlįsti. Pro užkemšamą
angą dar įleidžiamas taksas, o tėvas atsistoja kur
patogioje vietoje ir laukia.
Paprastai mūšis urve vyksta neilgai. Lapė,
nors ir didesnė už taksą, nuo jo bėga. Tėvas leisdavo išlindusiai lapei dar kiek pabėgėti, ir šaudavo. Man vis būdavo baugu, kad lapė nepabėgtų,
bet tėvas šaudė puikiai ir niekada mano būgštavimai nepasiteisino. Įkandin lapės išlėkdavo taksas,
bet lauke lapė nuo jo atitrūkdavo. Kai jau lapė
gulėdavo nušauta, taksas, aišku, užpuldavo ją ir
imdavo tikrinti, gal tik vaidina negyvą. Tuomet
reikėdavo skubėti prie jų, nes taksas gali ir kailinius sugadinti. O lapučių kailinukai būdavo tikrai gražūs. Vieni tamsesni, kiti šviesesni, priekyje
baltas kaklaraištis ir tamsios kojytės.
Bet ne visuomet būdavo taip paprasta. Kartais taksas įvarydavo lapę į aklą urvą. Tuomet ji
neturi kur dėtis, o taksas neleidžia išeiti. Iš po žemės sklinda lojimas, urzgimas, ten vyksta rimtas
mūšis, o iš viršaus niekuo negalima padėti. Buvo
atvejų, kad taksas išlįsdavo jau gerokai apdraskytas, tuomet tėvas leisdavo kitą, o tas ilsėdavosi.
Kad vieną lapiną išvilktų, teko pavargti beveik visą dieną. Du taksai labai ilgai jo neišvarė.
Buvo girdėti, kad keitėsi mūšio vietos. Kelis kartus jie apdraskyti išlindo ir vėl lindo atgal. Aiškiai
matėsi, kad šį kartą pakliuvo labai stiprus lapinas.
Galų gale garsas, liudijantis mūšio vietą, pradėjo
sklisti iš pastovios vietos, vadinasi, lapinas aklavietėje. Nėra kas daryti, reikia kasti žemę, nes aišku, kad Pumpuras nesitrauks.
Gerai, kad papuolė smėlynas: prakirtus sušalusią žemę, kasti nebuvo taip jau sunku. Urvas
buvo neįprastai giliai, bet kasant pagal garsą, nedaug tebuvo apsirikta. Ir kokį gi vaizdą pamatė
vyrai? Pasirodė, kad tai nebuvo aklavietė, bet du
taksai užspendė lapiną. Pumpuras savo geležiniais žabtais jau laikė jį už gerklės, o iš užpakalio
kalytė Žiurkė tempė vargšą lapiną už uodegos ir
kėlė baisų triukšmą. Net kai tėvas ištraukė lapiną,
Pumpuras laikėsi įsikibęs ir net negalvojo paleisti
savo grobio. Matyt, senis ne juokais įpyko (Pumpuras jau buvo senas). Tėvas pribaigė lapiną iš revolverio. Tik kai įsitikino, kad lapinas nebespurda, Pumpuras atleido savo žiobtus ir pavargęs nuėjo prie rogių. Lapinas buvo tikrai didelis, Žiurkė
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Šilo Pavėžupyje po Atgimimo. Iš dešinės: Rimantas Pūtvis, Julija Daniliauskienė, Irena Pūtvienė.

apgadino jo uodegą, bet kai kailis buvo išdirbtas,
jokių defektų nesimatė.
Po tokių mūšių taksai būdavo labai pavargę
ir apdraskyti. Tuomet mama juos sutvarkydavo: išplaudavo žaizdas ir paguldydavo ant kietos tėvo kanapos. Taksai būdavo ramutėliai, galėjai su jais daryti, ką nori, – jokio protesto. Taip išgulėdavo visą
naktį. Jiems pusryčiai būdavo paduodami tiesiai „į
lovą“, ir ne bet kas, o tik ką pamelžtas pienas. Palakę šilto pieno, taksai atsigaudavo, vienas po kito
nušokdavo nuo kanapos ir pasiprašydavo išleidžiami į savo buveines. Tai jau būdavo mano darbas, ir
aš vis atbėgdavau tėvui raportuoti, ką katras taksas
padarė. Kartą mama siuvo takso žaizdą.
Po tokių pjautynių taksai nepasidarydavo bailesni. Jie išsilaižydavo savo žaizdas ir vėl
drąsiai stodavo į mūšį, kad ir su didžiausiu lapinu.
Pumpuras ėmė sparčiai senti. Jei kiti taksai pradėdavo ant ko nors loti, Pumpuras tik kelis
kartus tyliai vamptelėdavo. Jis dažniausiai gulėdavo, bet, matyt, jį kankino pareigos jausmas, tad
kai sykį buvo užpultas pravažiuojantis vežimas,
prisidėjo ir jis. Matyt, nebesuvaldęs savo visai iškrypusių trumpų kojyčių, papuolė po ratu.
Ant dulkėto kelio guli Pumpuras ir nerodo
jokių gyvybės ženklų. Pro šalį ėjęs Jurgis pavertė
koja: aiškiai negyvas, ir nuėjo atsinešti kastuvo.
Grįžta su kastuvu, žiūri, Pumpuro nebėra toje
vietoje. Pradėjo dairytis – ogi visas susisukęs vos
šliaužia link virtuvės. Tuoj Pumpuras buvo pervestas į ligoninės režimą, gavo šviežio pieno, ir po
kiek laiko pradėjo vaikščioti po kiemą.

Įsitaisė miegoti ant šieno prie arklidės. Atėjo
arklininkas šertis, nepastebėjo ir persmeigė šakėmis vargšą senuką. Vėl mama išplovė žaizdas, girdė pienu, ir Pumpuras vėl atsigavo. Dar kartą jį
apkramtė vižlas Bojus. Matyt, pamanė, kad senam
nėra ko valkiotis po kiemą. Ilgai Pumpuras vaikščiojo net aprišta galva, bet ir vėl pasveiko. Mirė
Pumpuras savo mirtimi, ramiai nuėjęs į užkampį.
Tai buvo tikrai kilnus, drąsus taksas, palikęs daug
palikuonių ir geriausių atsiminimų apie save.
Parengė Viktorija Daniliauskaitė

MEMORIES FROM ŠILO PAVĖŽUPIS.
PART II
Rimantas PŪTVIS
In the previous volume of this journal we published the
childhood memories of artist Julija Pūtvytė-Daniliauskienė
(1926–2009) about her childhood at the Šilo Pavėžupis manor
(Kelmė d.). The stories are continued by her brother Rimantas
Pūtvis (b. 1929), who remembers from that same period the
fantastic trees of the manor’s orchard, the dogs that he raised
and the hunting trips his father would take him on. In 1940,
when the Soviets occupied Lithuania, the Pūtvis family came
under repression – their father, Vladas Pūtvis was imprisoned
and died in 1942. Darija Zubovaitė-Pūtvienė and her daughters Julija, Aleksandra and son Rimantas, on 14 June 1941
were exiled to Altay, and in 1942 – to the island Muostachas
on the mouth of the river Lena. They returned to Lithuania
after 14 years, in 1956. R. Pūtvis worked as a designer and
his drawings were the basis for the dugouts reconstructed by
the Open Air Museum of Lithuania. In the 1980s he began to
write down memories from his childhood and exile.

at m i nt is
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