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Antano LUKŠĖNO nuotraukos.

T R E M T IS

Jadvygą ir Ireną Putriutes išvežė 1951 metų rudenį.
Kai per pamoką atsivėrė durys ir kažkas Jadvygai
paliepė susirinkti daiktus, bendraklasiai viską suprato:
Kretingos vidurinėje taip jau yra buvę, neseniai iš
mokyklos išvedė lietuvių kalbos mokytoją, vieną rytą
nebeatėjo prancūzų kalbos mokytojas... '
Nebaigtoji
pamoka,
kaip
ir
tūkstančiams
bendraamžių, tęsėsi Krasnojarsko kraštuose.
... Praėjus lygiai keturiems dešimtmečiams, taip knieti
paklausti: kas tu, gerasis milicininke, tada neišvaikęs į
tolimą kelionę savo draugės ir jos sesutės išlydėti
strimgalviais atbėgusiųjų, leidęs įamžinti vieną iš
tragiškiausių šešiolikmečių gyvenimo akimirkų ir pats
labai labai rizikavęs?
Danutė SKERSYTĖ
Algio DIEKANTO nuotraukos iš draugų asm eninių archyvų
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TREMTINIŲ
DAINŲ IŠTAKOS

Buvom Krasnojarske,
Ten, kur mumis vežė:
Jau prikepta daug baronkų,
Baigia ruošti pliažą.
("Buvom... ”)

Rezistencijos dainos - didžiulis mūsų kultūros lobis. Kaip jos
atsirado ir kodėl žmonių atmintyje taip ilgai, atkakliai saugomos,
kodėl taip mėgstamos? Į šiuos klausimus bandysiu atsakyti
remdamasi dainininkų - ĄVilutienės, AAkuocko, J.Stašaičio,
V.Anelausko, LAnelauskienės padainuotomis dainomis ir
pasakojimais, atsiminimais, taip pat Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto darbuotojo KAleksyno sudarytu rinkiniu
"Tremtyje dainuotos dainos" (mašinraštis).

Padainuoja tokią dainelę, ir visiems kiek linksmiau, trumpam
užsimiršta nelaimė.
Kuo toliau traukiniai tolo nuo Tėvynės, tuo labiau augo
nerimas, baimė dėl ateities, ilgesys. Ir dainos liūdnėjo...

O gal ir tėviškės,
N am ų jau nebėra,
Gal ištrėmė ir juos
Šita žiauri ranka.
("Močiute tu mano")

NEŽINOMA KRYPTIMI

TREMTYJE

1941 m. birželio 14-ą dieną trečią valandą nakties Maskvos
įsakymu visame Pabaltijyje vienu metu pradėti masiniai areštai ir

Tremtiniai atsidūrė Vorkutoje, prie Obės, Irtyšiaus upių,

žmonių trėmimas j Sibirą. Prikeltus naktį žmones vežė į
geležinkelio stotis ir grūdo į vagonus. Traukiniai bildėjo
nežinoma kryptimi.

Altajaus srityje, prie Jenisiejaus, Irkutsko- Čitos srityje palei
Mongoliją, Jakutijoje ir Arktikoje, Kolymoje ir Indigirkoje.

Kai būna labai sunku, gelbsti tikėjimas. Žmonės meldėsi,
kalbėjo rožančių, giedojo giesmes "Pulkim ant kelių", “Jėzau,

Medvežja Goroje, Sverdlovske, rytų Urale, Kazachstane.

prie

stiprybės. Dainavo, be abejo, ne visi. Kai kuriose tremties vietose
net melstis neleisdavo, liepdavo išsiskirstyti susibūrusiems. O

manęs

ateiki",

"Pone

karaliau",

"Prieš tavo

altorių”,

melodingąją "Marija Marija", o kam nors kelyje mirus - "Amžiną
atilsį".
Mėgino ir dainuoti. Iš pradžių dainavo liūdnas, tuo metu

Koncentracijos stovyklos politiniams kaliniams buvo dar ir
Kiekvienas tremtinys nuėjo savo Golgotą. Daina mokė

kai kur buvo taip sunku, kad ne dainos rūpėjo.
Pirmiausia dainuotos lietuvių liaudies dainos, išsakančios

Lietuvoje populiarias dainas "Pro jūras marias", "Tau, sesute,
puikios gėlės" ir kitas. Susikaupę, kaip šventas giesmes giedojo

Tėvynės, artimųjų, mylimo žmogaus ilgesį. Tremtiniai tarsi

"Lietuva brangi", "Kur bėga Šešupė”, "Yra šalis” ir giedodami
slapčia braukė graudžią ašarą.

atšiauriame Sibire.
Dainos “Aš pasiklausčiau šiauraus vėjelir

Vsisveikinu

Tarp tremtinių buvo daug kūrybingų žmonių, kurie net labai
sunkiomis sąlygomis kūrė dainas. Vagonuose gimė tokios
dainos, kaip "Surinko mus, sugaudė", "Žiūrim pro vagono

šiandien su tavim”, “Sušnara nendrės pakranti

Alyvų šakos

langus", "Kad būčiau aš lakštingalėlė" ir kt. Jose - liūdesys,
Tėvynės ilgesys, skausmas.

Surinko mus, sugaudė
Plėšrieji vanagai.
Ir išvežė į tolį
Ugnim žėrį žirgai.
Sudievu, tėviškėle
Ir N em uno krantai,
Sudie, Nerie močiute
Ir bundantis laukai.

ieškojo

dainose

dvasinės

šilumos,

draugo,

nusiraminimo

svyra”, "Laukuose dobilas raudonas" ir daug kitų - atsivežtos iš
Lietuvos. Čia dauguma jų dainuotos nuo 30-ųjų iki 40-ųjų metų.
■Dainos

"Miškų

gėlė”,

"Girdėjau

kartą

mažą

vaiką"

buvo

populiarios vokiečių okupacijos metais, o po to ir tremtyje. Labai
mėgtos "Jau ruduo ateina", "Linelius roviau ne viena”, "Daug
daug dainelių", "Ko liūdi, berželi", "Lakštingala, gražus paukšteli",
“Su

krintančiais lapais“, "O pavasari malonus",

"Vienumoj

gegužės sveikinu tą rytą", “Susitikom mamos gryčioj", "Kur
banguoja Nemunėlis", 'Tu išklysi į platų pasaulį" ir kt.
Daina visus vienijo, kilnino, guodė. J.Stašaitis pasakoja: "Kad
jūs žinotumėt, ką reiškia daina... Ji mums ne tik dvasią palaikė kartais padėdavo ir sušilti. Sugrumba rankos, sušąla betraukiant

("Surinko mus, sugaudė")

prie kokių 30 laipsnių šalčio omulį iš eketės - užsimauni

"Keista buvo, kad tam vagone pradėjom rašyti ne tik liūdnas

pirštines, atsistoji, pradedi į šonus mušti rankomis ir dainuoji:
"Pradės aušrelė aušti, / Pradės gaidžiai giedoti..."
Tremtiniams buvo sakoma, kad jie čia atvežti amžiams, todėl,

.

dainas, apdainuoti savo likimą, bet kartais patys iš savęs, iš
savo gyvenimo net pasijuokti”, - pasakoja J.Stašaitis. Taip gimė
linksmos, humoristinės dainos "Jau tūkstantis kilometrų", "Ko jūs
žiūrit, kur nereikia", "Ar jūs žinot tą dalyką", "Ar jūs žinote, kad
šiandien pirmoji apriliaus", “Buvom Krasnojarske"... Ši-viena
įdomesnių.
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laikui bėgant, kūrėsi šeimos. Dainas “Ei žirgeli juodbėrėli",
"Pradės aušrelė aušti", "Augin tėvas du sūnelius", "Kukavo
gegutė", “Ant marių krantelio" ir kitas dainavo jau kiek vėliau, kai
meilės dainos lyg ir nusibodo, kai nuo ilgesingų, liūdnų dainų

pasidarydavo širdžiai sunku ir norėdavosi prasiblaškyti arba

Dairioje yra humoristinių spalvų ("Atjojo rusas kaip arklys...“,

pasirodyti vietiniams gyventojams, kad tremtiniai nosių dar
nenukabino, dar kupini drąsos, energijos, ryžto kovoti ne tik už
savo būt}, bet ir tautos dvasią.

mergelė rusui į kelionę “įdėjo paltį lašinių, / įdėjo kapą kiaušinių, /
įdėjo baltinius šiltus / Ir ant kelionės autelius."), kurios parodo,

Kai kurias dainas žmonės pritaikė tremčiai: "Leiskit į Tėvynę11,

Perkurtosios dainos išlaikė originalo nuotaiką, tačiau įgavo

"Kur banguoja Nemunėlis”, "Ar prisimeni namelį tą gimtinį savo“,.

kad į “rusą“ žiūrima su pašaipa, neapykanta.
kitą turinį, nors idėja - merginos garbė - liko ta pati.
Tremtiniai perkūrė dainas "Kad ne auksinė vasara", "Burkuoja

"Neklausk, ko liūsta mano veidas”, "Koks gražus tas kraštas",
“Norėčiau aš nuskristi ten toli toli“ ir kitas. Pritaikė ir partizanų
dainą "Upės plauks į melsvą tolį"!

balandis po langu“ (šią dainą savaip dainavo ir Lietuvos ,
partizanai), “Vai ko nusižvengei", “Neliūdėk, močiute" ir kitas.

Daina "Leiskit į Tėvynę" skambėjo vagonuose, tolstant nuo

"Vai ko nusižvengei" - tai Vilniaus vadavimo laikų liaudies

namų, vėliau - tremties vietose, ilgesiui suspaudus širdį, ypač

daina. Yra užrašyti trys perkurti posmai, turį visai kitokią, naują

minint tautines šventes - Vasario 16-ąją, lapkričio 23-ąją.

prasmę:

Šios dainos autorius - Margalis. Nors ji sukurta XIX a.

Vai ko nusižvengei,
Įžūlus tipeli.
K o dairais aplinkui
Į raudoną kelią.
Šis kelias į Maskvą,
Kremliaus mūrapilį,
K ur valdžios atstovai
Giriasi sušilę.

pabaigos - XX a. pradžiom emigrantams į Ameriką, bet labai tiko
irtiems, kuriuos ištrėmė 1941-1953 metais.

Svetim oj padangėj
Nemalonu, ne,
Tėviškėlę brangią
Vis regiu sapne.
, ("Leiskit į Tėvynę")
Dainose “Kur banguoja Nemunėlis", "Ar prisimeni namelį tą
gimtinį savo" - taip pat Tėvynės ilgesys:

Senojoje dainoje kreipiamasi į žirgelį, o naujojoje - į neaiškų
asmenį

- “įžūlų tipelį".

Tai tikriausiai

Lietuvos

išdavikas, •

Kur banguoja Nemunėlis,
Kur Šešupė miela plaukia,
Ten Tėvynė mano brangi,
Tenai mano širdį traukia.

besidairantis į “raudoną kelią“.
Senojoje dainoje visai kitokia nuotaika - džiugi, giedra,
iškilminga. Žirgelis nekantrauja, jis nori kuo greičiau joti į Vilnių.
Perkurtoje dainoje nuotaika niūresnė, prislėgta, nežadanti nieko

("Kur banguoja Nemunėlis")
Išvežtieji gyveno vienu gaivališku troškimu: greičiau į savo
kraštą.

gera.
Kai kurios melodijos buvo visų mėgstamos, tad jų ritmika

Daug populiarių dainų tremtiniai perkūrė, pritaikė melodijas
A.Miškinio, J.Aisčio, S.Nėries, J.Krumino eilėraščiams.

močiute"

Išvežtieji savaip dainavo gerai visiems žinomą liaudies dainą

parašyta ir dainuota net* keletas dainų. Tokia yra "Neliūdėk,

'

Už penkias vyno stiklines
Ir už šilkines kojines
(kitame - "Už kelias vyno taureles / Ir už šilkines sukneles“)
parduoda "garbę Lietuvos". Tokių laukia negailestingas likimas:

Ir vėl bus laisva Lietuva,
O tu pastipsi kaip šuva.
Išdavusiems tautą, pasigailėjimo nebus.
Antrasis dainos variantas kiek kitoks. Tekstas artimesnis
originalui, nors veikėjai tie patys - mergelė ir rusas.

Žirgas pamuistė galvelę,
Rusas bučiavo mergelę.
Rusas išjojo link Maskvos,
Mergaitė kraustos iš galvos.
Šios dainos kalba ne tokia griežta. Nėra negailestingo
smerkimo, tik paskutinėmis dviem eilutėmis įspėjama: “Tavęs
rusas tikrai neves, / Tik pasibovys ir pames".

sukurta

įvairiuose

Irkutsko

srities

"Už kalnų, už jūrų", "Šlamesys nutilo", "Nerami Kolyma“.

“Ar aš tau, sese, nesakiau". Yra užrašyti du skirtingi variantai.
Pirmajame variante gėdinama mergelė; kuri

melodija,

kampeliuose, taip pat "Aš verkiau parimus", "Daug praėjo metų“,
Baikalo salos sostinėje Chužyre gimė daina "Pasikalbėjimas
kūno su dūšia“ (1951 m.), kuriai buvo pritaikyta "Neišeik, neišeik
tu

iš

sodžiaus"

melodija.

Naujoji

daina

skirta

degtinės

mėgėjams. Kas mėgo išgerti prieš tremtį, gerdavo ir tremtyje,
nes ten degtinės netrūko.
Šioje humoristinėje dainoje girtas tremtinys kalbasi su savo
"dūšia":

^
Šiam

Šnapsas silpnąjį kūną pakirto Griuvo kryžium smėlin patvory.
Nepalik, nepalik manęs girto
Šitą vakarą, dūšia brangi.
tremtiniui

degtinė

-

vienintelė

paguoda.

Jis

nesielvartauja dėl savo nuopuolio, o s a k o :"... girtuokliai į dangų
atgailaudami šliaužia pilvu".

TREMTYJE SUKURTOS DAINOS
Tremtiniams reikėjo dainų, išreiškiančių jų dvasinę būseną,
sunkų darbą, pažeminimą, stiprėjantį Tėvynės ilgesį. Norėjosi
išsisakyti,

papasakoti

savo

vargus.

Išvežtųjų

dainose
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susintetintos daugelio žmonių mintys, jausmai ir nuotaikos

Nedejuojam, kaip matai,
K ol bus tėvas, bus gerai.

atspindi dvasinį žmonių atsparumą, kūrybinio prado stiprumą.

("Stribų

Dauguma tremtinių dainų sukurta rašytinės poezijos stiliumi, šių
dainų meninis lygis labai nevienodas, nes jas kūrė ne tik gabūs,
išsilavinę žmonės, bet ir menko išsilavinimo, netgi mažaraščiai.

maršas”)
Iš pateiktų pavyzdžių akivaizdžiai matyti, kad tremtiniai kūrė

Aptarsiu keletą įdomesnių dainų, kurios buvo sukurtos

dainas apie tai, kas juos labiausiai jaudino, neramino. Iš dainų į

Krasnojarsko krašte. Jos yra ilgos - septynių-keturiolikos

mus žvelgia pilka kasdienybė, nutapyta labai tikroviškomis,

posmų, labai informatyvios, dinamiškos, spalvingos. Turiniu ir

ryškiomis spalvomis. Vienos - graudžios, lyriškos, kitos -

forma labai įdomi, savita yra daina "Baigiant čebakinį splavą".

linksmos, sarkastiškai pašiepiančios negeroves, smerkiančios

Apdainuojamas įvykis, kai "čebakiniai“ padegė lietuvių barakus.
Gražiai vaizduojamas gaisras:

žmogaus išnaudojimą, pažeminimą, prievartą.
Tremtyje mėgta dainuoti ir poetų - J.Aisčio, A.Miškinio,

Kas per langą, kas per stogą, kas tik kur gulėdami,
Visi geibėjos iš gaisro išsigandę, šaukdami.

Maironio, S.Nėries - eiles.
Pagal S.Nėries eilėraštį “Jaunystė" yra sukurta daina. Poetės

įvykiai išdėstyti chronologine tvarka.

eilėraštyje 3 posmai, o dainoje - 5. Pakeista pirmojo posmo

Daina - linksma, greita, pašiepianti "frantus", kurie buvo toli
išėję į svečius, "kur, mergeles apkabinę, joms bučiavo
veidelius".

antra eilutė. Eilėraštyje - "Tu - piemenaitė murzina”, o dainoje "Tu amžinos sielos daina". S. Nėris kreipiasi į jaunystę, t.y. kalba
antruoju asmeniu, o dainoje - pirmuoju:

Gaila sudegusių daiktų, rūbų, patalynės, o "labiausiai gaila

Žiedų nei auskarų brangių,
N ei šilko rūbų neturiu.
Plaukuose gėlės iš rugių,
O veide - šypsena skaidri.

gyvių, kurių sudegė šimtai".
Daina "Gegužės 22-osios išaušo rytas..." pasakoja apie
nekaltų žmonių išvežimą iš gimtųjų namų, apie Tėvynės,
artimųjų ilgesį. Baisus ir sugrįžimas gimtinėn, nes žinai, kad
namuose nepasitiks motinėlė, nerasi brolio nė tėvelio. Tikima,

Trečias

eilėraščio

posmas

mano

užrašytame

variante

kad, kai į Lietuvą sugrįš visi broliai tremtiniai, “jau bus laisva

nedainuojamas. Vietoj jo sukurti trys nauji posmai.
Turiu užrašius tik vieną šios dainos variantą, todėl galima

Lietuva".

spėti, kad eilėraštis buvo dainuojamas įvairiai: ir toks, kokį

Gimtinės ilgimasi dainoje "Rūsčiai sukaukia Sibiro vėjai".

sukūrė poetė, ir naujai perkurtas.

Prisimenami tie laikai, kai mergelė sėjo "daržely rožę, leliją", kai
ant brolių, kritusių už laisvę, kapo dėjo "vainiką rūtų žalių". O

1943 m. leidinyje "Karys" buvo išspausdintas -Vandos
Panavaitės-Stankuvienės eilėraštis "Kariui", kuriame apdainuotas

kiek neišsipildė svajonių, vilčių.

nuoširdus mergaitės jausmas Tėvynės ginti išeinančiam kariui.

Tėvynės ilgesys - ir dainoje "Kur teka Pečiora per platųjį
slėnį“. Gimtinėje gali pabūti tik sapne. Ir koks džiaugsmas, kai

Eilėraštis patiko kovotojams už Tėvynės laisvę ir, virtęs daina,
greitai išpopuliarėjo tarp partizanų, iš miškų vėliau nukeliavo į
lietuviškas sodybas pavergtoje Tėvynėje. Vėliau ji rado atgarsį ir

susapnuoji gimtuosius namelius, pavaikščioji takeliais, kuriais
tiek metų eita.
Nepanaši į minėtas dainas "Daina apie Staliną". Sukurta jos
net 14 posmų, apdainuojančių Staliną, jo "geruosius" laikus.

tremtinių širdyse.
V.Panavaitė gyvena JAV, Čikagoje.
Tremtiniai dainavo E.Sabaliausko sukurtą dainą "Norėčiau aš
nuskristi ten toli toli", J.Graičiūno "Tenai už girių leidos saulė",

Visur sniegas, visur balta,
Sėdi Stalinas, jam šalta.
Pasiraitęs vieną skrandą,
Renka utėles ir kanda.

S.Nėries eilėraštį "Našlaitės naktis“. Yra užrašyta I.Krumino
(slapyvardis

J.Palionis)

eilėraščio

"Baladė

apie

savanorį"

japonas,

pradžia.
1
Dalis tremtinių grįžo į Lietuvą. Kai kurie, susigiminiavę su

portugalas. (Sako: "Stalinui užduosim, / Nuo paviršiaus žemės

vietiniais, pasiliko. Kai kam dar ilgus metus nebuvo leista

Jo

nekenčia

visi:

turkas,

prancūzas,

italas,

šluosim".). Amerikonas žada virš Maskvos atominę bombą

pamatyti gimtinę. O ir grįžusieji dar daug metų nešė sunkų

numesti, visą Maskvą išardyti, Kremlių pekloj nugramzdyti. O

gyvenimo kryžių. Žodis 'tremtinys" skambėjo kaip prakeiksmas.

Stalinas, iš visų pusių girdėdamas baisius grasinimus, labai
išsigąsta.

Ir galvoja, kas čia bus,
Jei tikrai visi pasius.

Buvę tremtiniai neužmiršo dainų, kurias dainavo Sibire. Tyliai
tyliai, kad neišgirstų negera ausis, niūniavo jas, nusibraukdami
ašarą, prisiminę mirusius draugus, likusius amžino įšalo žemėje,

Yra ir daugiau dainų apie Staliną. Pvz., "O žydiškas beproti
Stalinai", "Dvi švilpynės - vienas tonas". Apdainuojami ir Stalino

svajojo bent tėvų palaikus parvežti į Lietuvą. Drąsesni dainas
užrašinėjo, mokė jų vaikus ir anūkus, - kad žinotų, kad
neužmirštų, mokytųsi iš jų stiprybės. Tremtinių dainų istorija - tai

tarnai - “stribai", "skrebai":

visos tautos istorija. Jų nevalia užmiršti.

Nors prasti mūs reikalai,
Bet esam Stalino vaikai.
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Audrė KAMINSKAITĖ

SU NAŠČIAIS MĖNULYJE...

Margas buvo gyvenimas, liko margos
giesmės, savo ašarą prisirinkusios poetės
Elenos PIMPYTĖS, amžiaus pradžioj
gimusios Dusetiį krašte, į amžiaus pabaigą,
prieš metus, išėjusios į Vilnijos žemę. Matau
jos lengvutę figūrėlę Vilniaus gatvėse, prie
Neries, žilagalvę, bemokslę našlaitę, tarnaitę,
slaugančią ligonius, krebždančių įstaigose,
šviesią savo minčių skrynią atvėrusią gamtos
prieglobstyje, laikančią rankose savo pirmą
knygelę "Rairfybės duona", kurioj sutilpo jos
margosios giesmės, giedančios žemės delne,
vėtn{ suknele padabintos, matau - labai
norėjusią, kad jos eilėraščiai liepsnoti[ ”,k ol
dar gyva tarp gyvųjų' verkiančioj širdy...
Vargų kruvini šešėliai - rugienos mėnulio
laukuos, o tie mėnulio laukai, už gimtų
Kairionių, u ž pamiltos Neries, pro langą

užmatomose tolumose, nėrinių ir siuvinių
spalvotuos siūleliuos... Kadaise išsvajoti,
išdainuoti gerieji žodžiai, saldnausieji,
nebetilpę į negudrias vaitystėj susikurtas
daineles, pamažu atėjo į eilėraščius: žodžiai
atmerkė ugnies pilnas akis, ieško ryto,
paklydusio strazdo giesmėj; o ji pati, poetė,
toj giesmėj paklydus, slatba užrašyti savo
žodžius, palinkėjimus visam pasauliui ir sau,
eina ašariį keliu, ieško laimės...
Gamta Elenai Pimpy tei buvo kalbanti,
mąstanti jos pačios dalelė, ir ji visa širdimi
troško atsilyginti savo globėjai, pavirsti jos
glėbyje eilėraščių žiedais - žmogiško grožio
prasme, trapiu gerumu. Geltona, mėlyna,
žalia - tokiom spalvom Šviečia jos eilėraščiai,
tokios spalvos atėjo iš lauką, iš liaudies
tapybos, tapo gyvo pasaulio grožio spalvom,

KŪRYBA

laukimu - eilėraščio ir gyvenimo.
Tie, kurie vėl ir vėl skaitys Elenos
Pimpytės eilėraščius, tegu neskaito jų ištisai,
visos knygelės, tos, lairi išėjo, tos, kuri bus
išleista, jau po poetės mirties, tegu paskaito
pirmą pasitaikiusį eilėraštį - tikrai, tikiu,
pajaus iš širdies į širdį srūvančius žalius
visatos spindulius, sut a varnos atyse baltas,
baltesnis u ž baltą laimės žiedas, - saulei su
mėnuliu bučiuojantis debesuos... Iš kur tai?..
Iš labai toli, iš tos atminties, kai poetė sustojo
kadaise svajonių mėnulio kalnuos su
kibirais, su naščiais ant trapių pečių, o
kibiruos - kruvini laikai, nakties balti
paparčiai, nekaltas kraujas, visos gimtinės
spalvos ar liepsnojančios margos giesmės...

Mykolas KARČIAUSKAS
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£X£A#l VlMPfTE
Lietuvos žemė
kančių ir kraujo
kryžiais
apsodinta.
Mėnulis visa tai
Kur tos

labai gerai
atsimena,-

laimės žiedas

atsimena

baltas baltas,
baltesnis už baltą?

dar kryžiuočių
kruvinus laikus,
kruvinus laukus

Va, tenai,
baltoj tolumoj

kryžiais apsodintus.

plevėsuoja
širmo žirgo
balti karčiai,
kaip nakties
balti paparčiai
ant bangą Neries, sustok, pažiūrėk
kaip saulė
su mėnuliu bučiuojas
debesuos.

A š skrendu
į saulę
v

Čiurlionio
saulės
sparnais
ir tau,
Lietuva,
nešu '
ant delnų
džiaugsmo
žalių spindulių.

Ašpriskyniau

Ž iū riu

rožių

pro savo gyvenimo

baltų

langą

žiedų

į prabėgusių

pilną

dienų laukus.

taurę
tavo

O koks baisus

širdies.

tas laukas,

Dabar

pilnas žalčių,

jie tau

smauglių,

dainuos

nuodingų gyvačių.

atsiveriančiuos
rūmuos

O kiek, o kiek

tavo

tos visos baisybės

širdies.

žaizdų pridarė,
kūną palaužė,
širdį sugraužė.

Aš gyvenu
prie saulės
juodų akmenų.
Ir gerai prisimenu,
kad tenai gyvenau
nuo Nojaus
Tvano laikų.
Aš ir dabar
tenai plaukiu.
Saulės palaukiu,
kai tavęs laukiu
ir audrą šaukiu.
Albinos ŽIUPSNYTĖS karpiniai.
Ramūno 11RKUČI0 nuotraukos.

7

VASAROS SAULĖGRĄŽOS LAUŽAI
DŽEIMSAS DŽO RDŽAS FREIZERIS

Skotų kilmės anglų religijotyrininkas ir etnologas Džeimsas
Džordžas Freizeris (1834-1941) svarbiausiu savo veikalu "Auksinė
šakelė" sakėsi tenorėjęs paaiškinti įdomų, bet ša u n i Dianos žynių
Aricijoje pakeitimo paprotį: nulaužęs nuo žynio saugomo m edšo
"auksinę šakelę", pretendentas į jo vietą turėjęs grumtynėse nušidyti
senąjį žynį. Bet papročio išaiškinimui prireikė net dvylikos tomų
magijos, kultų, mitų, apskritai "pirmykščio šnogaus" religinės
sąmonės
formavimosi,
pasaulėjautos,
kultūros
tyrinėjimų
(1911-1915). Atsižvelgdamas į studijos populiarumą, autorius
parengė ir sutrumpintą jos variantą, išleistą 1923 m. "Auksinės
šakelės" vertimų į lietuvių kalbą neturime, bet Lietuvos skaitytojai
galėtų susipašnti rusų kalba: Zolotaja vetv: Issledovanije magiji i
religiji. Per.s angį. 2-e izd. - M.: Politizdat, 1986.
"Totemizmas ir egzogamija" (4 t.), "Tikėjimas nemirtingumu ir
mirusiųjų kultas" (2 t.), "Folkloras Senajame testamente" (3 t,),
"Gamtos kidtas", "Mirusiųjų baimė primityviuose tikėjimuose" (2 t,),
"Ugnies atsiradimo mitai", "Kūrimas ir evoliucija primityviose
kosmogonijose" - taip pat priklauso nepavargstančio D£ Freizerio
plunksnai. Įžvelgęs pagrindinius žmonijos pasaulėjautos keitimosi
etapus, mokslininkas suformulavo savo garsiąją "magijos ir religijos"
teoriją. A n o t jos, "pirmykštis žmogus” iš pradšų, esą, tikėjęs pats galįs
magijos būdu paveikti gamtą, reiškinius, daiktus. Žmonijos istorijoje
tai buvusi "magijos stadija". Vėliau, nusivylus magija, imta tikėti, kad
gamtą ir visų gyvenimus valdo dvasios ir dievai, kad viskas jų valioj ir
tik į juos reikia kreiptis pagalbos ar užtarimo. Atėjo "religijos stadija".
Bet štai ir šią keičia trečioji - "mokslo stadija": šnogtts tiki galėsiąs
valdyti gamtą, mokslu pašndam as jos dėsnius...
L.G.

Šios šventės švenčiamos visoje Europoje vasaros
saulėgrąžos išvakarėse (birželio 23) ar per pačią saulėgrąžą
(birželio 24). Siekiant suteikti joms truputį krikščioniško
atspalvio, vasaros saulėgrąža pavadinta švento Jono
Krikštytojo vardu, tačiau, be abejonių, ji gyvavo ir iki mūsų
eros. Vasaros saulėgrąžos ar švento Jono dieną mūsų
dangaus šviesiausioji, iki tol kilusi, stabteli ir ima leistis
skliautu žemyn... Pirmykščiams žmonėms toks reiškinys
negalėjo nekelti sąmyšio. Stebėdamas saulės judėjimą,
žmogus dar nenumanė esąs bejėgis prieš ciklinius gamtos
pasikeitimus ir įsivaizdavo galįs padėti saulei, te ir silpna
ranka, išlaikyti jos senkančią ugnį. Tokiais samprotavimais
šias šventes Europos valstiečiai aiškina, greičiausiai, ir iki
mūsų dienų. Beje, kokie bebūtų tie samprotavimai, jas
švenčia visa Europa - nuo Islandijos vakaruose iki Rusijos
rytuose, nuo Norvegijos ir Švedijos šiaurėje iki Graikijos ir
Ispanijos pietuose. Vieno viduramžių autoriaus liudijimu,
Joninės išsiskiria laužais, eitynėm su deglais aplink laukus ir
rato ridenimu.
Paprotys vasaros saulėgrąžos išvakarėse kūrenti laužus
gerai žinomas ir musulmonų pasaulyje. Šiaurės Afrikoje,
ypač Maroke, Alžyre. Žinome, kad šios tautos gyvena pagal
paslankų mėnulio kalendorių, kuriame, natūralu, nėra jokių
grynai musulmoniškų švenčių, siejamų su fiksuotais saulės
metų momentais. Tad galima teigti, kad Šiaurės Afrikos
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m usulm onų, kaip ir E u rop os krikščionių saulėgrąžos
šventim as nepriklauso nuo religijos ir yra perim tas iš daug
sen esn ės pagonybės.

UGNIES ŠVENČIŲ AIŠKINIMAS

Paprotys kurti didžiulius laužus, šokinėti per juos, varyti
gyvulius per ugnį ar aplinkui ją, matyt, buvo paplitęs beveik
visoje Europoje. Tą patį galima pasakyti apie procesijas ar
bėgimą su degančiais fakelais aplink laukus, sodus, ganyklas
ar gardus. Mažiau žinomi papročiai mėtyti į orą degančius
skritulius, ridenti nuo kalvų degantį ratą. Tačiau, nežiūrint
regioninių skirtumų, visur ir visais metų laikais ugnies
šventės buvo gana panašios. Pasiruošimas toms apeigoms, jų
laukimas taip pat panašūs, kaip ir pačios apeigos. Ar turimi
omeny iš anksto numatytose vietose liepsnojantys laužai, ar
nešiojami fakelai, ar iš rūkstančios pliauskų krūvos išžertos
anglys, nuodėguliai - visur manoma, kad ugnis palanki
duonos auginimui, žmogaus sėkmei, gyvulių saugumui,
skatina augimą, vystymąsi ar saugo nuo gresiančių pavojų:
žaibo, griaustinio, kenkėjų, parazitų, nevaisingumo, ligų, o
ypač - burtų.
Bet norėtųsi paklausti: kaip žmonės patikėjo galimybe
šitokiu paprastu būdu gauti tokį gausumą didžių gėrybių.
Kaip žmonėms atėjo į galvą, kad, panaudojus ugnį, dūmus,
anglį, nuodėgulius, galima tikėtis tiek daug gera ir išvengti
tiek daug pikta? Nūdienos tyrinėtojai pateikia du skirtingus
ugnies švenčių aiškinimus. Vieni teigia, kad saulės apžavai
arba magiškos apeigos, kai užkuriami žemėje laužai
tarytum atkartoja didįjį šviesos ir šilumos šaltinį danguje,
užtikrina žmonėms, gyvuliams, augalams būtinas saulės
šviesos atsargas. Toks konkrečiai V. Manhardo požiūris,
kurį galima pavadinti soliarine teorija. Antra vertus,
nustatyta, kad tos apeiginės ugnys nebūtinai siejamos su
saule, o yra paprasčiausi laužai, kurių paskirtis - sudeginti,
sunaikinti visokią žalingą piktųjų jėgų galią, kokiu pavidalu
jos bepasireikštų: kaip konkrečios būtybės (raganos,
demonai, monstrai) ar nelyginant ore plintantis beformis
užkratas. Tokia daktaro Edvardo Vestermarko ir
profesoriaus Eugenijaus Mogko nuomonė. Tai galima
pavadinti apvalomąja teorija. Akivaizdu, kad abi jos
paremtos skirtingu požiūriu į ugnį, kurios vaidmuo
minimuose ritualuose - esminis. Pirmuoju požiūriu - ugnis,
kaip ir saulės šviesa, mūsų platumoje turi kuriančiąją galią,
sąlygojančią augalų augimą ir visokio gyvio vystymąsi. O
antruoju - ugnyje slypi milžiniška griaunamoji galia, kuri
naikinanti
kenksmingus
materialinius
ir dvasinius
elementus, gresiančius žmonių, gyvulių, augalų būviui. Anot
vienų, ugnis yra stimuliuojanti, anot kitų - nelyginant
dezinfekuojanti priemonė. Vienoje teorijoje ji turi
pozityvias savybes, kitoje - negatyvias.
Nors abiem atvejais ugniai priskiriamos skirtingos
savybės, šios teorijos, atrodo, ne taip jau prieštaringos.
Pripažinę, kad ugnys šventėse turėjo imituoti pirmiausia
saulės šviesą ir šilumą, negi negalėtume kitu požiūriu joms
priskiriamas dezinfekuojančiąsias savybes traktuoti kaip tų
pačių saulės šviesos savybių atributą.

Lygo šventėje. 1983 metai.

UGNIES ŠVENČIŲ SOLIARINĖ TEORIJA

Ankstesnėje šio veikalo dalyje aiškinta, kad pirmykštės
gentys, norėdamos paveikti saulės šviesą, ėmėsi burtų.
Nenuostabu, kad tą patį darė pirmykštis žmogus ir
Europoje. Juk didesniąją metų dalį čia oras šaltas, todėl,
savaime suprantama, Europos žmonių maginėse apeigose
saulės burtams galėjo būti teikiama daug daugiau reikšmės
negu vietovėse arčiau pusiaujo, kur saulės šviesos stygiaus,
be abejo, nejausta.
Paprotys degantį ratą ridenti nuo kalno, matyt, imituoja
saulės kelią danguje. Šis imitavimas būdingas vasaros
saulėgrąžai, kai saulės energija ima slūgti. Ne mažiau
akivaizdžiai saulės judėjimas imituojamas sukant prie mieto
pririštą
statinaitę su
degančia
derva.
Be
to,
pamėgdžiojamosios magijos sričiai pagrįstai gali būti
priskirtas paprotys per šventę mėtyti į orą saulę
primenančius liepsnojančius skritulius. Šiais ir daugeliu kitų
atvejų manyta, kad po pamėgdžiojančių magiškų veiksmų
atsiras pageidautinos pasekmės; pavyzdžiui, manyta, kad,
tarkim, pamėgdžiojant saulės judėjimą danguje, realiai
galima padėti ugniniam šviesuliui keliauti padange.
"Dangaus ugnies" pavadinimas, kuriuo žmonės kartais
nusako saulėgrąžos ugnį, akivaizdžiai liudija, kad yra
suvokiamas ryšys tarp žemiškųjų ir dangiškųjų liepsnų. Be

to, ir pats pirminis tokios ugnies sukūrimo būdas liudija ją
buvus saulės antrininke. Visiškai įtikėtina, kad kadaise
periodinių švenčių ugnį privalu buvo įkurti trinant du
medžio gabalėlius. Tai, kad anuomet trynimas buvo
vienintelis tokių švenčių ugnies įžiebimo būdas, galėtų
patvirtinti nelaimių ugnys (t.y. nepaprastai senos kilmės
ritualiniai laužai, kuriais buvo tikimasi sustabdyti ligų
epidemijas ar gyvulių kritimą, jie, autorių manymu, galėtų
būti kalendorinių švenčių laužų provaizdžiu - vert. past.),
kurias užkurdavo trinant arba sukant ratą. Galima manyti,
kad šiam tikslui skirtas ratas simbolizavo saulę, o jo pagalba
reguliariai pasikartojančiose šventėse kuriami laužai
patvirtintų šių ugnių sutapimą su saulės burtais. Vasaros
saulėgrąžos dieną Mazūrijoje ugnį išgauna ar išgaudavo
smarkiai sukdami ratą apie ąžuolinę kartį, nors nėra žinių,
kad būtent šia ugnimi įkurdavo laužus. Žinoma, privalome
turėti omeny ir tai, kad šitokiais atvejais panaudojamas
ratas galėjo būti tik paprasčiausiu mechaniniu įrenginiu,
padedančiu įžiebti ugnį trinant. Tuomet nėra reikalo jam
skirti ypatingos simbolinės prasmės.
Vis dėlto ir žmonių įsitikinimas, esą, tie reguliariai ar
kritiniais atvejais uždegami laužai turi poveikį orams ir
augalams, liudija naudai teorijos, pagal kurią šios ugnys yra
saulės kerai, nes jos turinčios tą pačią galią kaip ir saulės
šviesa. Anot prancūzų prietarų, lietingą birželį uždegti
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saulėgrąžos laužai sustabdys liūtis, išblaškys griausmų
poroms, kurios susituokę pastaraisiais metais.
Kadaise per Jonines Estijoje, taip pat švenčiant gegužės
debesis, ir saulė vėl sušvis visu grožiu, sušildydama drėgną
šventes Anglijoje vyravęs palaidumas atsiradęs ne šiaip iš
žemę, šlapius medžius. Vagezų gyventojai tiki, kad
saulėgrąžos laužai padės išsaugoti vaisius, subrandinti
dorovinio pakrikimo, o dėl tiesmukiško įsivaizdavimo, kad
gausų derlių. Švedijoje busimojo sezono orą spėja pagal
tokios orgijos būtinos kažkokio paslaptingo ryšio tarp
saulės judėjimo ir žmogaus gyvenimo užmezgimui tuo
gegužės pirmosios dienos laužo kryptį: jeigu ugnies
liežuviai krypsta į pietus, oras bus šiltas, jei į šiaurę - šaltas.
pereinamuoju laikotarpiu.
Paprotys deginti laužus minimose šventėse asocijuojasi
Mūsų dienomis liepsnos kryptis, be abejo, tėra būsimo gero
su papročiu nešioti liepsnojančius deglus po laukus,
ar blogo oro ženklas, o ne poveikio jam priemonė. Matome,
vynuogynus, galvijų aptvarus. Kažin ar galima abejoti, kad
kaip magija išsigimė ir pavirto tik ateities spėjimu. Eifelio
šiedu papročiai - viso labo du būdu vienam tikslui pasiekti:
kalnuose tikima, jei vėjas laužo dūmus neša link javų laukų,
išgauti iš ugnies - nešiojamos ar vienoj vietoj degančios pjūtis bus gera. Vienok, iš pradžių čia turbūt manyta, kad
dūmų, ugnies poveikis javams - visiškai toks pat, kaip ir visą naudą, kurią ji galinti suteikti. Taigi pripažinę soliarinę
laužų teoriją, turėtume taikyti ją ir deglams, nes
saulės, tad laužai buvo ne paprasta spėjimo priemonė, bet
vaikščiojimas, bėgiojimas su jais po kaimą - tėra būdas kuo
patys aktyviai lėmė gausų derlių. Buvo tikima, kad linas arba
plačiau paskleisti geradariškąjį saulės šviesos, menkai
kanapės išaugs tokio pat aukščio, kiek siekia laužo liepsnos
teimituojamos blaškomais deglų žiburėliais, poveikį. Tai
liežuviai ir kiek aukštai pašoks šokantieji per laužą. Ant
patvirtina fakelų jiešiojimas po laukus, kad užtikrintų jų
Mozelio upės krantų vietos gyventojai džiaugdavosi, jei nuo
derlingumą. Tuo pačiu tikslu laukus išbarstydavo
kalvos ridenamas degantis ratas pasiekdavo upę neužgesęs.
žaižaruojančiomis laužų žarijomis, esą, galinčiomis
Tai pranašavo gerą vynuogių derlių. Šis prietaras buvo toks
apsaugoti nuo kenkėjų. Šie papročiai paplitę ne vien
gajus, kad vietiniai žmonės už sėkmingą apeigos atlikimą
įgydavo teisę iš aplinkinių gyventojų imti donį. Degantis šios
Europoje.
apeigos ratas, matyt, buvo saulės giedrame danguje
įsikūnijimas, lemiantis puikų vynuogių derlių. Tad baltojo
UGNIES ŠVENČIŲ APVALOMOJI TEORIJA
vyno statinaitė, gauta iš kaimyninių vyndarių už
vynuogienojams būtiną saulės šviesą, neatrodė nepelnyta...
Pateikėme soliarinės teorijos argumentus, teigiančius,
Anot liaudies prietarų, laužai stimuliuojančiai,
apvaisinančiai veikia ne tik augalinį pasaulį, bet ir gyvūnus.
kad Europoje ugnies švenčių laužai - tai magiškoji
Airijoje neapvaisintus gyvulius varo per saulėgrąžos laužus.
priemonė aprūpinti žmoniją, gyvūniją, pasėlius ir vaisius
Į vandenį panardinta kūčių pliauska, anot prancūzų, padeda
saulės šviesa ir šiluma. Belieka pateikti priešingų
karvėms apsiveršiuoti. O pagal prancūzų ir serbų prietarus,
argumentų, palaikančių požiūrį, kad minimų apeigų ugnis,
viščiukų, veršiukų, ėriukų, ožiukų skaičius bus toks, kiek iš
sudegindama, sunaikindama žalingas medžiagines ar
tos kūčių pliauskos pakils žiežirbų. Apie ugnies
dvasines atliekas, gresiančias gyvybei ligomis ir mirtimi, yra
stimuliuojantį poveikį gyvuliams liudija ir prancūzų
ne tiek kuriančioji, kiek apvalančioji. Visų pirma, būtina
paprotys pilti laužų pelenus ant laktų, kad vištos geriau
pastebėti, kad žmonės, dalyvaujantys ugnies apeigose, patys
perėtų, arba vokiečių paprotys įmaišyti tokių pelenų į gėralą jų niekuomet neaiškina soliarinę prasme. Atvirkščiai, jie
gyvuliams, kad tie geriau veistųsi. Be to, esama aiškių
atkakliai kalba apie apvalomąjį ugnies poveikį. Tai stiprus
liudijimų, kad net žmonių giminės pratęsimas priklauso nuo
argumentas, nes be rimto pagrindo niekuomet negalima
palaimingos tokių laužų šilumos. Marokiečiai mano, kad ' atmesti liaudies papročių autentiško paaiškinimo.
bevaikė pora, peršokusi per saulėgrąžos laužą, gali
Įsivaizdavimas, kad ugnies griaunamąsias galias, neva,
susilaukti įpėdinio. Airijoje yra prietaras, kad mergina, tris
galima nukreipti piktų jėgų naikinimui, yra toks akivaizdus
kartus peršokusi Joninių laužą, netrukus ištekės, taps
ir paprastas, kad kažin ar jis galėjo nešauti į galvą šitokias
daugiavaike motina. Flandrijoje moterys šokinėja per
šventes švęsti pradėjusiems paprastiems žemdirbiams.
laužus, kad gimdymai būtų lengvesni. Įvairių Prancūzijos
Kita vertus, požiūris į ugnį kaip į saulės energijos
sričių gyventojai mano, kad merginai tereikia pašokti aplink
pakaitalą, ar kaip į reiškinį, šiaip ar taip, turintį tą pačią
devynis laužus ir ji per metus būtinai ištekės. O
prigimtį, kaip ir saulės energija, yra, be abejo, daug mažiau
bohemėjiečiams atrodo, kad nereikia nė šokti: užtenka vien
akivaizdus ir paprastas. Nors ugnies kaip magiškos
priemonės panaudojimas saulės šviesai gausinti yra
pamatyti devynis laužus. Lesrene sakoma, jei šokančių per
neginčytinas, aiškindami liaudies papročius vis tik
laužą vyro ir moters nepalietė liepsna, tai artimiausius
neturėtume remtis sudėtingesne teorija, jei yra daug
dvylika mėnesių moteris netaps motina: jos neapvaisino
paprastesnė ir dargi nedviprasmiškai patvirtinama žmonių,
ugnis. Įsimylėjusiųjų paprotys susiėmus rankomis šokinėti
kurie patys tų papročių laikosi. Kalbėdami apie ugnies
per laužą taip pat, matyt, atsirado iš įsitikinimo, kad tokiu
būdu užtikrinamas daugiavaikiškumas. Panašiais motyvais
šventes, žmonės nuolat atkreipia dėmesį į liepsnos
griaunamąją galią ir - kas labai įdomu, - kad piktosios jėgos,
buvo grindžiamas paprotys fakelų šviesoje šokti toms
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Rasos Šventėje. 1990 metai.

prieš kurias nukreipiama toji galia, atrodo, yra raganų
burtai. Turime be galo daug duomenų apie ritualinių laužų
paskirtį - sudeginti ar nuvyti raganas (kartais laužuose
degindavo raganą pamėklę). Turėdami omeny, kad
europiečių sąmonėje raganų baimė visais laikais bene
dominavo, galima daryti ir prielaidą, kad pirminė ugnies
švenčių paskirtis buvo naikinti ar bent išvaryti būtent
raganas - bene visų žmones, gyvulius, pasėlius užgriūvančių
negandų ir nelaimių kaltininkes.
Be to, tikima, kad švenčių laužai apsaugo laukus nuo
krušos, o sodybą - nuo griaustinio ir žaibo. Krušos,
griaustinių siautėjimo kaltininkėmis neretai laikomos taip
pat raganos, tad atbaidanti jas ugnis galėjo būti net
talismanu, saugančiu nuo krušos, griausmo, žaibo. Iš laužų
paimti nuodėguliai dažnai buvo saugomi namuose, kad
apgintų nuo gaisrų. Nors šiuo atveju homeopatinės magijos
principu manyta, kad viena ugnis gali apginti nuo kitos,
minėto papročio tikslas, atrodo, buvo atbaidyti padegėjas raganas. Be to, žmonės šokinėja per laužus dar ir dėl to, kad
apsisaugotų nuo dieglių, atsidėję žiūri į ugnį - kad išvengtų
akių ligų. Vokietijoj, o gal ir kitose šalyse, diegliai, akių
uždegimas - tai raganų pokštai. (...)
Ugnies švenčių laužus, deglus paaiškinę pirmiausia kaip
ginklą prieš raganas ir burtininkus, taip pat turėtume
aiškinti ir į orą mėtomus degančius skritulius, nuo kalvų
ridenamus liepsnojančius ratus. Galima manyti, kad ir tų
skritulių, ratų paskirtis - deginti raganas, kurios nematomos

Ramono VIRKUČIO nuotrauka.

plevena ore ar nepastebėtos atskrenda į laukus, sodus,
vynuogynus kalvų šlaituose. Kad raganų kritimas į žemę
būtų skausmingesnis, valstietis skubiai išneša kėdę, apverčia
ją kojomis į viršų: te piktoji susilaužo kojas. Ašmenimis į
viršų susmaigstomi dalgiai, sodo žirklės, kiti baisūs įnagiaikad drimbančios iš po debesų nelaimingosios baisiau
susipjaustytų, susižalotų.
Pagal šią teoriją, po ugnies (laužų, deglų, skritulių,
ridenamų ratų) deginimo laukiamasis derlingumas,
vaisingumas aiškintinas ne kaip tiesioginis magiškuoju būdu
padaugintos saulės energijos rezultatas, o tik kaip šalutinė
pačių augalų, tik išlaisvintų nuo raganų pikto, gyvybinių
galių išdava. Nors ir manyta, kad laužai lemia vedybas,
bevaikiams sutuoktiniams palikuonis,tačiau tas maloningas
poveikis yra ne tiesiogiai iš ugnies, gal būt turinčios
apvaisinimo, paspartinimo galią, o dėl to, kad ji naikina
kliūtis, kurias, kaip žinia, vedyboms spendžia raganos ir
burtininkai. Iš esmės apvalomoji ritualinių laužų prasmės
teorija yra įtikinamesnė ir geriau pagrįsta, negu jai
priešinga, siejanti laužus su saule.

Parengė Liudvikas GIEDRAITIS,
Linara BARTKUVIENĖ
Fra&rJ. G. The Goldai Bougjh. 3d cd. - London, MaaniUan. -1936. Beddcr thc bcautifuL The ftrc festivali of Europe utul thc doctrine of externat souL In 2 voL - VoLI. - S. 328 • 346.
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"Būtų gera įgyvendinti paprotį, kad tai dienai besiartinant, mūsų
spaudoje butų dedama kuo daugiau medžiagos senovės dalykais.
Nes dar dideli turtai glūdi mūsų senovėj svetimųjų pražiūrėti, o
mūsų pačių dar nepradėti atkasti”, - daugiau kaip prieš pusšimtį
metų nežinomas autorius rašė "Trimite”. Lyg įsiklausydami į
išmintingą patarimą, taip ir darome - žurnale jau rašyta, kaip Rasą,
Kupolę, Jonines švęsdavo protėviai, prisiminimais dalijosi etnografė
A. Vyšniauskaitė, pasakota apie Vydūno laikų Jonines ant
Rambyno, aiškinta su ugnimi ir vandeniu susijusių apeigų prasmė
("Liaudies kultūra”, 1989 kovas-balandis).
^
Turtinga mūsų senovė, nors ir svetimųjų trempta. Jau kelios
pokario Lietuvos kartos užaugo svetimos išorinės jėgos pažeistoje
kultūroje, ne vieną dešimtmetį dainuota, šokta pagal programinius
dokumentus ir kaip du vandens lašai panašiai sukurptus scenarijus,
tačiau iš piršto laužtoji tarybinio jaunimo diena vis tiek pasirodė
esanti bešaknė ir nei žmonių širdyse, nei protuose neprigijo. Dar
kiek, ir liaudies papročiai, tarp jų ir Joninių, būtų nežinion
nugrimzdę. Jei ne folkloro ansambliai, inteligentai, studentai, ne
ekspedicijose surinkta medžiaga ir pastangos atgaivinti gražiausios
vasaros Šventės papročius, jei ne jie...
"
"
Daug kas prisimena: kai draudė, į Kernavę Rasos švęsti slapčia
rinkdavosi ramuviečiai, o paskui juos patraukdavo vos ne pusė
Vilniaus* Ne visi suvažiavusieji pasijusdavo tikrais šventės dalyviais,
nes papročių kalbos nesuprato, bet įspūdį patirdavo didelį, ir kitais
metais, nors dėl numanomų priežasčių rengėjai pakeisdavo vietą,
žmonės važiuodavo vėl, prie jų prisidėdavo kiti. Savaip gelbėti
papročius padėjo "Ratilio", "Kupole", kiti studentų ir ne studentų
folkloro ansambliai, o aštuntojo dešimtmečio pa baigoje vRasą jau
šventė ir rokiškėnai (ten apsigyveno Algirdas Svidinskas). Šventė irgi
pasislėpę, tyliai, retai išvengdavo konfliktų - atseit mindžioja kalną,
kuris niekada nėra buvęs archeologijos paminklas. "Darydavome
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taip: draudė prie Sartų - rinkdavomės prie Kamajų. Privalėdavome
su valdžia derinti scenarijų, - neduokdie, jeigu kas... Visko būdavo”,
- prisimena vietiniai.
Su kuo beįsišnekėtum, tas būtinai pasakys: įdomi buvo pradžia.
Bet tada lyg aiškiau buvo, nepatenkintų nesigirdėjo. Pastaraisiais
metais, kai nebetikrina scenarijaus, ryškėja tendencija: Joninių naktį
- kuo toliau nuo namų ir nuo akių. Folkloristai, kuriems nesvetimi
pagoniški papročiai, tyliai pabėga iš miesto ir paslaptingąją naktį
praleidžia tarp savų.v Be žioplių. Kiti gi, o jų daug, lieka
belaukiantys: o mes? Šie mieliau bevelytų rinktis į būrį, iš anksto
skelbtoje vietoje ( čia neišvengsi besišlaistančių ir įgėrusių) ir
paklusti linksmintojams. Pirmuoju atveju šventės sėkmė garantuota
(tik kas išmokta - liks vien jų). O'ne ansamblių jaunimas lyg papūgos
pakartoja per mikrofoną diktuojamą šventes eigą... Ar jie tuo
patenkinti? Kaip kada. Žinoma, laužų deginimas, vainikų
plukdymas, kiti apeiginiai veiksmai šiems ir toliau liks paprasčiausia
pramoga.
Tad kaip geriau? Apie tai vieną pavasario popietę įsišnekėjome
su rokiškėnais: Algirdu Svidinsku (Etninės kultūros centro, folkloro
ansamblio įkūrėjas), Giedriumi Viduoliu (ansamblio "Gašlauta”
vadovas),
Irena
Alcksėjicne
(kultūros
rūmų
direktorės
pavaduotoja), ir Elvyra Krasauskiene (kultūros rūmų metodininkė
sociologė):*
- Visų pirma: skiriu Rasą ir Jonines. Rasa - senasis Joninių
pagrindas. Joninės - vėlyvoji tradicija, būtinai susijusi su vainikų ant
durų kalimu (kad tik nieks nepamatytų!) ir aiškinimusi, kas tai
darė... Senajame šventės papročių klode, matyt, vyravo rasa, todėl ir
šventė vadinta Rasos švente. Ji negali būti masinė, Rasa - kamerinė
šventė.
Visaip esame bandę, susirinkdavo keli šimtai ir iš toliau specialiai
atvažiuodavo. Pavargome. Ar masės, ar šventė? Tad pernai pirmą

kartą Šventėme sau, kaip sakėte, pabėgome... Dalyvavo biržiečių
būrelis. Pasikvietėme tuos, kuriems nesvetimas praeities tradicijų
poreikis, kurie dainų moka.
Svarbiausia - daina, kuri lyg lakmusas patikrina dvasingumą.
Nebūtinai visada tuo pačiu metu dainuojama ta pati daina. Priklauso
nuo nuotaikos. Esu tvirtai įsitikinęs, kad trečdalis Šventės dalyvių turi
būti tvirtai pasiruošę; likusieji gali truputį mokėti, truputį ne, - sako
Algirdas.
Įdomu, ką pasakys šalia sėdintis jaunuolis ? Tai buvęs A.
Svidinsko mokinys, kuriam reiklus mokytojas patikėjo vadovauti
gražiu vardu pavadintam "Gastautos" liaudies kolektyvui ( gastauta,
goštautas - tarm., gaisrana - lit. - pievų ir darželio gėlė, gvazdikinių
augalų šeimos gentis).
"
^
- Švenčiant Rasą žioplių nereikia, - pritaria Giedrius. - Mes
švenčiame visas kalendorines Šventes, nelaukdami raginimų ir
nurodinėjimų. Patys ekspedicijas rengiame, savo krašto (ne vien
Rokiškio apylinkių) papročius tyrinėjame. Rasos šventėje norime
pabūti vieni ir paparčio žiedą - aukščiausios žmogaus svajonės
Įsikūnijimo simbolį - rasti vieni...
"
Tvirta abiejų vyrų nuomonė: Rasa - intymi, ne masinė,
specialaus pasirengimo reikalaujanti šventė. Kas kita Joninės.
•- Tad siūlote kitus palikti likimo valiai? - pasitikslina moterys.
Irena ir Elvyra iš pradžių linkusios kiek prieštarauti.
Suprantama, joms labai svarbu: kaip nemokančius išmokyti. Per
Jonines kas gyvas iš namu veržiasi. Abi prisimena, kaip pernai bene
pora šimtų žmonių į Ziobiškes nuvažiavo "Gastautos" ieškoti.
Nerado, - pėdas sumaišė. Gerai, kad kitas ansamblis atvykusiuosius
palinksmino. Tie du šimtai, savaime aišku, apeiginių dainų
nemokėjo, - vaikystėje niekas nemokė. O mokykloje?
- Mokykloje apeiginių dainų mokytis nenori: nepatinka, negraži,
- tikina Ė. Krasauskienė. - Kaimo vaikai išvis apie papročius.
nenutuokia, nes ištisus dešimtmečius jų tėvai be švenčių gyveno.
Nuo aušros iki sutemos - darbas, arai, eilės parduotuvėje...
- Prievarta mokyti nereikia. Vaikas turi žinoti: kodėl jis tą ar aną
dainą mokosi. Pramoninis mokymas į šį klausimą neatsako.
Dalykinėje sistemoje ir taip daug prievartos, - įsitikinęs A.
Svidinskas.
Jam, kultūros mokyklos pedagogui, pritaria I. Aleksėjienė, šių
dienų mokymą pavadindama prievartine pedagogika, ir tęsia:
- Gal ateis laikas, kai vaiką darželyje su tautos papročiais
supažindins? Be to, tų vaikų tėvai, tikėkime, kitomis sąlygomis
gyvens.
'^
G. Viduolis mano, kad ilgainiui viskas susitvarkys. Tik negalima
delsti, nes kaimas miršta, ekspedicijos parodė, kiek senukų belikę.
"Užgimęs folkloro sąjūdis priminė, kas esame. Grįžo tikėjimas", tokia Giedriaus nuomonė.
Tikėkime. Be kita ko, vis knietėjo paklausti: ar į Europą
skubėdami ką nors neprarasime?
- Domėdamasis etnokultūra, pastebėjau, kad mūsų protėvių
būties idealas buvo darna, kurioje - ir būties gėris, ir būties blogis. Jei
neatsigręšime į darną, vėl pražūsime... - pašnekovas nutyla. - Jau
anais metais pc\ savarankiškos valstybės atkūrimo mes
nesugebėjome iškart sugrįžti prie savo Šaknų ir toliau vystėme
Europos menus, įvilkdami juos į lietuvišką rūbą. Nors ir gimė
nutautėjimo banga, bet, atminkime, tada buvo gyvas kaimas. O
dabar? Prasidėjusi antroji tautiškosios kultūros banga neturi tvirtos
paramos, trūksta ne tik'speciaiistų, bet ir entuziastų. Be to, klesti
inercija. Arba niekas, arba visi, - sako A. Svidinskas.
Matyt lietuviams būdinga: arba visi į etninės kultūros centrus
(kaip anais metais - į kultūros ir sporto kompleksus...), arba į mėgėjų
klubus, arba urmu į Rasos šventę. Mokame ar ne, prisidedame prie
papročių atgaivinimo ar tik laukiame, kol kitas tai padarys... Svarbu kaip visi.
Tad dar sykį klausiu: kaip ieškoti paparčio žiedo, kad
šiuolaikinės Joninės būtų visiems prieinama graži proga pabūti
drauge ir prabilti į žmogaus širdį?
Pagaliau susitarta:
- Rasą švęsti susipažinusiems su papročiais. Jonines - susirinkti,
draugėn, kūrenti laužus, linksmintis.
... Kadaise kelminiai buvo išspausdinę tokį kvietimą: "Kviečiami
iš plačios apylinkės (...). Programa numatoma įvairi ir linksma. Bus
tautiški žaidimai, sportas, laimės šulinys, Joninių laužas, kalbos,
ugnys, gros dūdų orkestras. Pradžia 14 vai., pabaiga 2 vai. Gegužinė
vyks neatsižvelgiant į orą". ("Trimitas". - 1933. - Nr. 24). Argi,blogai?

Ir dar. Būtina tą dieną Jonus apvainikuoti ir palinkėti... Šiandien
linkėjimai tiktų: mums, tautai, valstybei.

Danutė SKERSYTĖ
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RAMUVOS

>

HARMONIJAI

REIKALINGA

"Romuva - bendrija, siekianti pažinti lietuvių tradicinę kultūrą,
grąžinti ją mūsų dienų žmogui, praradusiam ryšį su dvasiniu
palikimu, su žeme ir gamta. (...)
Romuva - tai dorovinio bendravimo vieta, kur žmones vienija ir
kilnina liaudies daina, papročiai šventines a p e i g o s ( I š Romuvos
programos, 1988-ieji).
Kas tai - Ramuva? Apie jos praeitį, dabartį, veiklos tikslus,
ideologiją, problemas kalbuosi su ilgamečiu šios bendrijos dalyviu ir
vienu iš organizatorių Jonu TRINKŪNU.
Liudvikas GIEDRAITIS: Folklorinio sąjūdžio banga užliejo
Lietuvą: šimtai etnografinių, folkloro ansamblių, kuriasi liaudies
kultūros centrai, ruošiamos etninės kultūros dėstymo mokyklose
programos, straipsnius apie tradicines šventes, papročius publikuoja
dažnas periodinis leidinys: tauta ieško savo šaknų. Manau, daugeliui
būtų įdomu sužinoti apie šio judėjimo pradžią. Esate tarp tų, kurie
nuo pirmųjų Ramuvos dienų dalyvavo jos veikloje...
Jonas TRINKŪNAS: Ėjo 1966-67 metai - chruščioviško
atgimimo, laisvėjimo saulėlydis, bet visuomenėje dar jautėsi dvasinio
ieškojimo
atmosfera.
Universiteto
jaunimas
įkūrėme
Lietuvos-Indijos draugiją: didėjo susidomėjimas Rytais. Jaunime
pirmą kartą suskambo mūsų liaudies daina. Imta organizuoti
kraštotyros ekspedicijas. Pajutome, pamatėme, kokį turime turtą.
Indijoje surašyti senieji filosofiniai veikalai, o mes turime liaudies
dainas, papročius, mitologiją - gilumu, prasmingumu nė kiek ne
menkesnius negu Senovės Rytų veikalai. Susibūrėme į kraštotyros
draugiją, 1967 metais surengėme pirmąją šventę - Rasos šventę
Kernavėje. Ramuva pasivadinom 1968-aisiais, Vydūno šimtmečio
jubiliejiniais metais. Šio filosofo idėjos mūsų veikloje ypač
reikšmingos. Ieškojom būdų, priemonių, kaip gaivinti etnines
vertybes, kad jos nebūtų vien muziejiniai reliktai, bet gyventų
mumyse. Tikėjome ir tebetikim: jos suformavo lietuvio būdą, tai
jomis ir tegalim pratęsti save. Mums truputį pasisekė: pataikėm į
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laisvesnio laikmečio tarpelį. Antra vertus, su liaudies daina
ideologams buvo labai keblu kovoti: nei iŠ jos ką išmesi, nei ką
pridėsi. O mes skelbėme autentiškumą. Autentišką liaudies meną
priešinome pseudoliaudies menui, kurį partija suformavo dainų ir
šokių ansambliais. Studijavom liaudies papročius - karštai,
jaunatviškai. Daug dėmesio teikėm dainavimui šventėse,
vakaronėse, bet nejučia, po truputį prasidėjo trukdymai,
persekiojimai. Atsimenu, ėjo gal septyniasdešimtieji metai.
Ruošėmės Kernavėje švęsti Jonines. Valdžia iš anksto įspėjo: švęsti
nereikia, negalima, nes ten, Kernavėje, - piliakalniai, archeologiniai
paminklai. Šventė įvyko gaivališkai - jaunimas suvažiavo ir tiek.
Dalyvavau ir aš, kaip visi kiti. Mane susirado apylinkės pirmininkas,
pasikvietė į kabinetą, kuriame jau laukė visi vietiniai valdininkai.
Puolė
kaltinti, esą,
suorganizavęs
uždraustą
šventę:
gamtosaugininkas - kad gamta žalojama, partijos atstovas - esą, yra
potvarkis, ir negalima triukšmauti po dvyliktos... Kiekvienas - "pagal
savo liniją". O po šventės į Universitetą buvo atsiųstas skundas, esą,
organizavom draudžiamą šventę. Vos neišmetė iš Universiteto. Ne
vieną ramuvielį iš darbo išvarė, fabrikavo fiktyvias bylas... Tamsūs
buvo laikai. 1971 metais Ramuvą visai uždusino. Bet sėkla jau buvo
pasėta. Netrukus atsirado etnografiniai ansambliai. Valdžia manė,
kad jų veiklą bus galima kontroliuoti. Buvo tikrinamos programos ir
visi (net liaudies dainų!) tekstai... Bet ansamblių daugėjo, vėl imta
Švęsti kalendorines šventes (pirmiausia - Rasos), - ir po dvejų trejų
melų valdžia vėl ėmė aršiai slopinti... Taip plūkėmės dar kone
dvidešimtmetį, kol sulaukėme 1988-ųjų, Atgimimo metų: lapkričio
18 d. Ramuvos atkuriamasis vakaras. Tebesame įsitikinę, kad,
saugant tautos charakterį, savitumą, etnines, estetines vertybes,
būtina puoselėti etninę kultūrą. Reikia, be abejo, išlikti atviriems ir
pasaulio vėjams, bet jokiu būdu neprarandant po kojomis savojo
pagrindo. Harmonijai reikalinga pusiausvyra... Kaip ir anksčiau sueiname kartą per savaitę: paskaitos, diskusijos, dainos. Ir senąsias

šventes švenčiame. O 1989 metais moksleiviams, studentams,
mokytojams pirmą kartą surengėme Kelmėje Ramuvos stovyklą. Po
metų - antrą. Mokėme kankliuoti, austi, dainuoti liaudies dainų, kalti
seges, įvairiausių rankdarbių, skaitėme paskaitas mitologijos,
tautosakos, tautodailės, net psichologijos temomis, ėjome į talkas,
keliavome po Žemaitiją (Ramuvai labai svarbu - mokyti žmones
bendrauti). Norime, kad tokios stovyklos būtų tautiškumo mokykla.
Pradėjome leisti leidinį "Ramuva": publikuosime etnines orientacijos
straipsnius, gilinsimės į baltiškąją pasaulėjautą, etninį charakterį,
tradicijas. Užmezgėm ryšius su analogiškais judėjimais Latvijoje...
Bet -dar tik darbų pradžia.
L. G.: Kiekvienas sąjūdis turi savo "ideologiją”. Ar turit ir Jūs?
J. T.: Mūsų "ideologijos", jei taip galima sakyti, kertiniai akmenys
tokie: gamtos gerbimas, harmonija su gamta, darnus gyvenimas,

sugebėjimas įveikti konfliktus, vengiant kraštutinumų. Manome, kad
pusiausvyra ir santūrumas - būdingiausios lietuviškosios savybės,
kurias ugdo visa mūsų senoji kultūra. O brangiausia, ką žmonės per
pastaruosius šimtmečius prarado, - tai ryšys su gamta ir tradicijomis.
Manome, kad sėkmingiausiai žmogui šiame pasaulyje gali padėti
(įveikiant susvetimėjimą, žadinant gyvenimo džiaugsmą, harmonijos
jutimą) tik mūsų tradicijų, papročių, dainų, švenčių, ryšio su gamta visos tradicinės etikos, estetikos, idealų atgaivinimas.
"
L. G.: O kaip, Jūsų supratimu, atrodytų visuomenė, jei
ramuviečių idealai, idėjos įsikūnytų?...
J. T.: Įdomu... Kiekvienos kultūrinės, visuomeninės srovės
veikėjai, suprantama, svajoja apie savo idėjų įkūnijimą, bet jeigu jie
realistai, turėtų žinoti, kad tai beveik neįmanoma. Realiausia idėja tolerantiškumo, sugyvenimo, draugiškumo, konfliktų vengimo,
nereikalingų kovų, persekiojimų išvengimo idėja. Lietuva buvo ir liks
Europos dalis, europie/iškosios civilizacijos šalis. Ji - įvairių
kultūrinių srovių kryžkelė. Jei tarp tų srovių išliks pusiausvyra,
pakantumas (tai labai svarbu!), viena kitos pripažinimas - mes
klestėsim. Lietuvos istorijoje būta laikotarpių, kai viešpatavo būtent
pakantumas. Mes dabar didžiuojamės jais. Bet kai pusiausvyra
suirdavo, įsiviešpataudavo viena kryptis - ateidavo niūrūs laikai. Kai
reformacija varžėsi su katalikybe, viena ir kita pusė stengėsi
patraukti liaudį į savo pusę - suklestėjo raštija, pagyvėjo kultūrinis
gyvenimas. Reformacijai žlugus ir įsiviešpatavus vienai (katalikybės)
srovei - vėl išblėso kultūrinis aktyvumas, sunyko mūsų raštija.

Akcentuodami senąją (nekrikščioniškąją) tradiciją, mes manome galį
atstovauti baltiškajai etninei srovei, kuri darniai įsikomponuotų į
Lietuvos kultūros mozaiką.
L. G.: Sunkoka bus "atstovauti”, nes tradicijos, papročiai, visas
folkloras - beveik nebetekęs ir apeiginių, ir darbo, ir buitinių
funkcijų, likęs - tarsi tik pramogai...
J. T.: Labai svarbų dalyką pastebėjot. Mūsų folkloras ir visos
tradicijos buvo sąmoningai ar nesąmoningai smukdomi,
nuvertinami, žeminami. Valdžios mašina dirbo prieš etninę kultūrą.
Net dabar daugeliui mūsų visuomenėje atrodo, kad, tarkim, liaudies
muzika - tik paprasta, truputį šmaikštaujanti, tinkanti nebent
vakarėliuose, pasilinksminimuose. Tą demonstruoja "Armonikos”
ansamblis ir panašios kapelos. Tai didžiosios tradicinės kultūros
nuolatinio žlugdymo ( supaprastinant, nudvasinant) rezultatas.

Pavyzdžių galima pateikti šimtus. Štai - ugnis anksčiau mums buvo
šventa, o dabar - tik cheminis, fizinis procesas, tinkamas valgiui
išvirti... Arba - duona. Tik - tešla, miltai - ir jokio šventumo...
Šiandien svarbiausia - sugrąžint supratimą, požiūrį, kad etninė
kultūra, būdama mūsų gimdytoja, motina, - nėra ir negali būti vien
pramogautoja, nerimta, neverta dėmesio.
L. G.: Bet apeigos, papročiai turėjo ir praktinę paskirtį. Gal
didžiąja dalimi todėl ir buvo gyvybingi...
J. T.: Papročiuose nedominavo praktiškumas, materialumas.
Tiksliau: ir praktiškumas, ir dvasingumas buvo neatskiriami.
Žinoma, būta tikėjimo, kad, tarkim, jei nepagerbsi dievų, neatliksi
tradicinių apeigų - tai gal ir duona neužaugs. Bet negalima sakyti,
kad toks supratimas vyravo. Visas gyvenimas buvo persmelktas
dvasingumo, šventumo - ir anaiptol ne iš baimės. Antra vertus, ir
šventės, apeigos, dainavimai ir t.t. kuria žmogiškąją rimtį, dvasios
ramybę, naikina tarp žmonių piktumą, įtarumą, nervingumą, padeda
žmogui atstatyti vidinę pusiausvyrą, bendrauti, sugyventi. Tuo jos
yra visiškai konkreti praktinė vertybė, o ne tik abstrakcija. Kai mes,
ramuviečiai, sekdami istorine tradicija, atliekam apeigas gamtoje:
dainuojam, kūrenam ugnį ir pan. - jaučiam dvasios pakilimą, būvio,
bendravimo pilnatvę... O tai - didelės vertybės.

Kalbėjosi Liudvikas GIEDRAITIS
Rasos šventėja. 1990 metai. Ramūno VIRKUČIO nuotraukos .
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Si syk\ skaitytojams siūlome bandymą interpretuoti latvių Saulės dainas. Straipsnio autorė - latvių išeivė
Vatra V;ke-Freiberga - prancūziškojo Monreali j universiteto psichologijos profesorė, paskelbusi daugiau
kaip šimtą psichologijos, literatūrologijos, pedagogikos straipsnių ir folkloro tyrinėjimų anglų bei prancūzų
kalbomis. Latvių folkloras ir apskritai latviškumo problema - viena iš mėgstamiausių mokslininkės temų.
Jos manymu, latvių santykis su daina - ypatingas. Liaudies dainoje atsispindi latviškasis mentalitetas, tautos
dvasia ir siela. Ištisus šimtmečius daina buvusi latvių pasididžiavimas, prieglobstis ir atrama.
V. Vike-Freiberga - šalininkė senosios latvių religijos, kuri, jos supratimu, ne tik tyrinėjimo objektas, bet ir
dvasinio tobulėjimo sąlyga. Rašydama apie dainas ir senųjų lah’ių dievybes, autorė yra visų pirma
psichologė. Dainose ji įžvelgia asmenines dievo paieškas ir bandymus dieviškąją idėją išreikšti.
Tėvynėje vertinama tyrinėtoja galbūt sudomins ir mūsų skaitytojus. Kiek neįprastas laisvokas svarstymų
tonas, polemika su darniausiai emigracijoje rašiusiais, mums mažai žinomais autoriais ar pasaulinio masto
autoritetais neturėtų baiminti. Tai pažintis su kitaip aptariamais, tikriausiai m um s visiems rūpimais
dalykais.

»

STEBUKLINGA SAULĖ IR SAULĖS MITAI
VAIRA VIKE FREIBERGA
kuriame buvo dainuojama. Apie senųjų dainininkų santykį su
"Saulės dainų" rinkinyje paskelbta beveik 4000 dainų. Iš jų apie
įvairiomis dainomis mes, deja, nieko nežinome. Kilos tautos
40 % mini Saulę kaip personifikuotą būtybę ar mitinį personažą.
specialiais terminais atskiria "šventas", "dvasines" giesmes nuo
Žmogiška, pasakiška Saulė šiame gausiame dainų masyve anaiptol
pasaulietinių, kasdieniškų. Pvz., lietuviai skiria "dainą" ir "giesmę". O
nėra vientisa, čia yra įvairių skirtingų jos vaizdinių. Daugelio dainų
Kanados Montanos ( Montagnais) indėnai turi ypatingą žodį Saulę galima traktuoti kaip poetizmą, poetiniu vaizdu apibūdinamą
"atenogen", kuris žymi mitus kaip šventus padavimus, priešingai
gamtos reiškinį. Šiuo atžvilgiu tos dainos neatsiejamos nuo dainų
paprastiems ar pasaulietiškiems pasakojimams. Latviams visos
apie daugelį kitų reiškinių, nes liaudies poezijoje net dažniau nei
dainos buvo tiesiog "dziesmas", be jokio skirtumo. Ir apie dainos
profesionaliajame mene, taikomas personifikacijos metodas.
senąją funkciją, t.y. apie tai, kokiomis progomis ji buvo dainuojama,
Nemažai dainų, kuriose, priešingai, Saulė ar Saulės dukterys
dažniausiai nieko nėra žinoma, išskyrus tuos atvejus, kai pats dainos
pasirodo kaip nepaneigiami mitiniai personažai ir veikia kaip mitinio
proceso protagonistės. Dažnai Saulė minima viename lygmenyje su
turinys nurodo, kad tai krikštynų, vestuvių, šermenų, Velykų,
Dievu, Laima, Mara ar Perkūnu, taigi kyla klausimas, ar senieji
Joninių, Kalėdų ar pan. daina.
'
Latvių tradicijų supratimui labai trūksta ikonografinių
latviai Saulę prilygino šioms dievybėms, ar buvo ypatingas jos
garbinimo ir šlovinimo kultas su tam tikromis aukomis ir ritualais. Šį
paliudijimų, kuriuose išlikusios simbolinės prasmės ir jų ryšiai su
■spėjimą patvirtina tai, kad iki pat nesenų laikų latviai švęsdavo
senųjų latvių dievų atributais ar mitiniais nutikimais būtų akivaizdūs.
[Saulės - vert.] šventes su kulto apeigomis. Taip pat daugelyje dainų ■ Latviams trūksta visų tų be galo turtingų praeities liudijimų, kurie
atsispindinčios Saulės funkcijos visiškai atitinka tas, kurios
išlikę, pavyzdžiui, apie senųjų graikų religiją. (...)
Pagrindiniu latvių senosios religijos ir mitologijos šaltiniu buvo ir
dažniausiai būdingos dievams. Pagaliau yra dainų, kuriose
lieka mūsų žodinė tradicija: dainos, tikėjimai, burtai, padavimai,
pastebimas numeniškai patiriamos ir akivaizdžiai antgamtiškos
Saulės, t.y. Saulės kaip dieviškos būtybės suvokimas. Kadangi dainų
pasakojimai. Dainų kraitis pats savaime sukuria platų kontekstą bet
tekstai iš esmės yra labai fragmentiški, ne visada įmanoma
kuriam pavieniam tekstui, o vidiniai dainų tradicijos dėsningumai
patikslinti, apie kurį iš Saulės vaizdinių dainoje yra kalbama.
leidžia tobulinti bendruosius interpretavimo principus. Grynai
semantinė kontekstinė dainų tekstų interpretacija, žinoma, visuomet
Bandant iššifruoti įvairias galimas stebuklingos Saulės sampratas,
neišvengiamai
susiduriama
su
daugeliu
fundamentalių
papildoma išvadomis, kurias teikia lyginamoji mitologija, religijos
istorija, kalbotyra, poetika, semiotika. Papildomos informacijos, kiek
metodologinių ir teorinių klausimų: kas yra religija, mitologija,
tai įmanoma, dar ieškoma įvairiuose kaimyniniuose moksluose poezija, kokius paliudijimus pateikia ne dainos, o kiti šaltiniai, ir kaip
istorijos dokumentuose, archeologijos ir etnografijos artefaktuose,
jie padeda giliau suprasti senųjų latvių religinį mąstymą. Šiame
straipsnyje apžvelgsime, kai kuriuos iš šių klausimų, net ir
gamtos mokslų stebėjimuose ir t.t.
nemėgindami trumpai reziumuoti viso plataus su Saulės įvaizdžiu
Nors dainose labai plačiai apdainuotos įvairios dievybės ir
susijusios tematikos motyvų spektro. Apie tai detaliau bus rašoma
mitiniai personažai, svarbu nepamiršti, kad jos nėra sumanytos kaip
mano knygoje - "Trejopos saulės", kuri šiuo metu dar rengiama.
sisteminis senosios latvių religijos vadovėlis. Per šventes ir vaišes
dainuotos dainos yra susijusios su religiniais vaizdiniais, kurie
Tyrinėjant bet kurį pavienį dainų ketureilį, neįmanoma nustatyti,
kadaise visiems buvo gerai žinomi, ir nebuvo jokio reikalo kaskart
ar jame randamas poetinis vaizdas yra sumanytas tiktai kaip poetinis
juos visus kartoti ar sisteminti. Be to, nors ir daug dainų tekstų
gamtos aprašas, ar ten galima įžiūrėti senojo mito fragmentą; o gal
išsaugota, jie yra gana fragmentiški, neaiškūs ar daugiaprasmiai,
jame yra paliudijimų apie senuosius kulto papročius ir tikėjimus, gal
todėl labai sunku juos interpretuoti. Tekstų interpretacija taip pat
Įžiūrimas subjektyvaus religinio išgyvenimo atspindys. Viskas
priklauso nuo kiekvieno tyrinėtojo pasirinktų pamatinių postulatų.
priklauso nuo psichologinės prasmės, kurią pati daina kažkada
Vieno autoriaus, besiremiančio žinomais postulatais, rūpestingai
turėjo, nuo tikslo, kuriam ji sukurta, taip pat nuo konteksto,
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"pagoniško" kulto vietoms tuoj pat išnyko. Dar 1839 metais
padarytos išvados kitais postulatais besivadovaujančio autoriaus
Ergemės pastorius P. Karblomas su fanatišku įkarščiu kirto vieną
akimis yra klaidingos, ydingos ar nepilnos. Daugiareikšmiai tekstai
šventą medį po kito ir, kiek pajėgdamas, naikino šventus aukuro
gali būti įvairiai aiškinami, tad tarp tyrinėtojų atsiranda
neišvengiama trintis. Nors daugumai besidominčiųjų turbūt
akmenis.
•
Vis dėlto jau 1875 metais V. Manhardas, apžvelgęs 90 latvių
labiausiai patiktų, jei jiems būtų pateikiami "tikri ir neabejotini"
Saulės dainų (iš J. Spruogio 1868 m. ir Karlo Ulmanio 1874 m.
stebuklingos Saulės ar kokio kito mitinio personažo išaiškinimai, vis
rinkinių), kurias jam iš latvių į vokiečių kalbą buvo išvertęs pastorius
dėlto giiiau mūsų tautos dvasinį palikimą suprasim tuomet, kai
suvoksim, kuo kiekvienas aiškinimas yra grindžiamas.
Bilenšteinas, palankiai įvertino šią "turtingą mitologinės poezijos
klėtį" / reiche Schatzkammer mythologischer Poesie /. Nurodydamas
Ieškant žinių apie senųjų latvių religinį pasaulį, istoriniuose
daugelį panašių elementų kitų tautų folklore bei mitologijoje ir
šaltiniuose randami tik šykštūs ir fragmentiški paliudijimai. Tikrų,
atsiliepdamas į tuomet labai populiarią A. Kūno (Kuhn) teoriją,
patikimų, istorinių dokumentinių faktų apie senųjų latvių religines
Manhardas padarė išvadą, kad latvių liaudies dainose įžvelgiamos
pažiūras, ritualus ir papročius išlikę labai mažai. Saulės, mėnesio ir
dar labai’' seno kultūrinio sluoksnio liekanos, dar jaučiamas
žvaigždžių garbinimą baltų tautose liudija skirtingi istoriniai
vadinamosios gamtos mitologijos formavimosi ir kristalizavimosi
dokumentai, kuriuos surinko ir komentavo Vilhelmas Manhardas
procesas. Gamtos mitologijos teorija savo aukštumas pasiekė XIX a.
savo pagrindiniame darbe "Letto - Preussische Gotterlehre" (jis liko
pab. vokiečių kilmės Oksfordo profesoriaus M. Miulerio (Muller)
nebaigtas ir publikuotas tik 1936, jau po autoriaus mirties). Tačiau,
darbų, kurie tuomet buvo nepaprastai populiarūs ne vien tarp
kaip Manhardas yra nurodęs, daugeliu atvejų dėl šio šaltinio
mokslininkų, dėka. Miuleris beveik kiekviename mite įžiūrėjo
patikimumo galima smarkiai abejoti, nes daugybė vėlesnių autorių
daugiau ar mažiau paslėptus saulės mito motyvus ir beveik
tik plagijavo jau anksčiau publikuotus darbus. Beveik visus
kiekvieną padavimų herojų manė esant "saulės herojumi". Po tokio
pasisakymus apie Saulės kultą galima kildinti iš pirminio šaltinio:
entuziastingo žavėjimosi laikotarpio, kaip ir buvo galima tikėtis,
Petro Dusburgiečio 1326 m. parašyto darbo citatos apie prutenius
mūsų amžiaus pradžioje dėmesys saulės mitui pastebimai atslūgo, o
(senuosius prūsus?), kurie dievinę saulę, mėnesį, žvaigždes,
1965 m. amerikiečių folkloristas Dorsonas jau ironizuodamas''
paukščius ir keturkojus gyvius. Negalim teigti, kad tai, kas buvo
konstatuoja "saulės mito užtemimą" /the eclipse of solar mythology/.
priskirta pruteniams (ar prūsams, ar lietuviams), galėtų būti taikoma
Nepaisant madų, viešpataujančių moksle, kaip, beje, ir visose
ir to meto latviams. Be to, šykštūs konstatavimai tik netiesiogiai,
gyvenimo srityse, neabejotina, kad latvių folklore, palyginus su
kartu su kitais paliudijimais, leidžia daryti kokias nors išvadas apie
kitomis tautomis, daug elementų tiek iš archaiškųjų gamtos religijos
tuometinį latvių religinį gyvenimą. Dėl senųjų autorių emocinio
sluoksnių, tiek ir iš priešistorinių kosmologinių mitų. Nežiūrint to,
nusiteikimo ir poleminės nuostatos sunku išryškinti ir .kituose
istoriniuose šaltiniuose išsaugotų faktų esmę. Pavyzdžiui, Petras- Vakarų pasaulio mitologijos enciklopedijose ir panašiuose
vadovuose labai mažai teminima (jei minima išvis) baltų tautų
Dusburgietis, kaip krikščionių ordino brolis ir ordino karinių
Saulės mitas. Viena iš priežasčių - vieningai priimtos mito
pasiekimų šlovintojas, niekada nebuvo suinteresuotas tiksliai
definicijos. Dauguma šiuolaikinių Vakarų specialistų, teigdami, kad
nušviesti baltų genčių kulto apeigų ir tikėjimų detales. Jam pakako
dainose mažai kas atitinka mito definiciją, laikosi garsaus religijos
keleto bendrų bruožų, kurie parodytų užkariautų genčių pagonišką
istoriko M. Eliadės nuostatos, pagal kurią mitai yra iškilmingi dievų
tamsumą ir iškeltų ordino nuopelnus, skleidžiant kultūrą, švietimą ir
ir antžmogiškų karžygių gimimo, gyvenimo, kovų ir nuotykių
tikrąją tikybą. Akivaizdžiai patikimesnės žinios pateikiamos jau
aprašymai. Pavyzdžiui, šiuo požiūriu remdamasis, Harvardo
vėlesniuose jėzuitų pranešimuose, bažnyčių vizitacijos protokoluose,
profesorius A.Lorelę teigia, kad daina negali būti vadinama
raganų teismų ir kituose dokumentuose, tačiau ir tuomet skirtingi
mitologine, jei joje tik paminėta kokia dievybė ar mitinis personažas.
autoriai tik baisėjosi siaubingais baltų genčių ar tautų dievų stabais,
Kadangi dainų ketureiliai nesijungia į ilgesnes rišlaus siužeto
prietarais, tarnavimu piktosioms dvasioms, nesistengdami moksliškai
objektyviai ir tiksliai aprašyti jų dvasinį pasaulį. Reikia prisiminti, kad •kompozicijas, prof. I.ords manymu, jie anaiptol nėra "iš tiesų
mitologiški", bet pagal savo tematiką veikiau priskirtini piršlybų,
mokslinio objektyvumo idealas apskritai yra labai modernus, juo
daug kas dar ir šiomis dienomis abejoja - atmeta kaip principą arba
vestuvių, šermenų dainoms.
mano, kad tai beveik nerealizuojama.
Turėdami omeny, kad dainos yra lyriško žanro su menkai
Ironiška, kad po ilgus šimtmečius trukusio baisėjimosi Baltijos
tejaučiamu pasakotoju, ir prisilaikydami siauros naratyvinės mito
tautų pagonišku tamsumu, būtent Vokietijos poetų, kalbininkų ir
definicijos, latvių folklore iš tiesų teįžiūrėtume vien išbarstytus mitų
istorikų aplinkoje suvešėjo romantizmas, šlovinąs ikikrikščioniškąsias
fragmentus bei elementus. Tačiau net tokiame ryškiame
vertybes. Palengva tarp visos Europos apsišvietusių žmonių ima
sklisti įsitikinimas, kad tautos žodinėse tradicijose slypi gilios
naratyviniame žanre kaip liaudies pasakos, veiksmų ir funkcijos
sekos (kokias, pavyzdžiui, yra aprašęs V. Propas savo "Pasakų
dvasinės vertybės. Romantikai atgaivina klasikinį pasaulio mitą apie
Aukso Amžių - mitinį priešistorinį periodą, kai žmonija neva buvusi
morfologijoje" 1929 m.) anaiptol nėra vieninteliai reikšminiai
elementai. Tai esu mėginusi parodyti kažkuriame ankstesniame
išmintingesnė, doresnė ir dvasiškai pranašesnė už dabartinę. Drauge
susiformavo senovės kaip savaime vertingos supratimas: juo kas
darbe apie latvių liaudies pasakų Velnią (1982), besidarbuojantį
nors senesnis, artimesnis Aukso Amžiui, tuo ir kultūrinė vertė
protagonistą, t.y. personažą, kuris tiek pat svarbus pats kaip ir
didesnė. Stiprų impulsą šiam judėjimui suteikė Bopo teorija apie
veiksmai, kuriuose jis dalyvauja. Šiuo požiūriu dainos teikia labai
turtingą medžiagą ir apie stebuklingą saulę, ir apie daugelį kitų
indogermanų kalbų giminingumą ir bendrą prokalbę, taip pat
Jakobo Grimo akivaizdžiai pademonstruoti giminiškų germanų
dieviškų ar antgamtinių, t.y. mitinių personažų. Galim tiktai pritarti
kalbų garsų transformacijos dėsningumai. Maždaug nuo XIX a. pr.
Manhardo klasikiniuose darbuose suformuluotai daug platesnei
mokslininkų susidomėjimas senosiomis vertybėmis - kalba, liaudies
mito definicijai, kuri, be epinių giesmių apie dievų darbus, dar apima
himnus, šlovinimo dainas, susižavėjimo kupinus atsiliepimus,
pasakomis- (Pero XVII a. Prancūzijoje, broliai Grimai Vokietijoje) ir
pagarbias maldas. Manhardo naudojamos medžiagos apimtį
dainomis ( Herderis, seras Valteris Skotas) greitai peraugo į
norėtųsi dar praplėsti, mat senųjų latvių santykis su savo dievybėmis
domėjimąsi senosiomis dievybėmis ir mitologinėmis sistemomis. Bet
ne visad tiktai nuolankus, pagarbus, bet dažnai labai tiesus,
tai, deja, nereiškia, kad priešiškumas senųjų latvių tikėjimui,
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paprastas, žaismingas, o svetimtaučiams galėtų pasirodyti netgi
familiarus.
Be prieštaravimų, kad dėl istorinių elementų stokos dainos
negali būti mitologine medžiaga, pasigirsta ir klausimas - ar dainų
poetinė esmė apskritai suteikia galimybę manyti jas esant
informacijos apie senųjų latvių religinį pasaulį ir mąstyseną šaltiniu.
Vienas iš latvių tyrinėtojų, L. Adamovičius, pripažįsta, kad dainose
apie saulę atrandama visko: ir kulto giesmių su mitiniais fragmentais
atgarsių, ir subjektyvios dainininkų
fantazijos vaisių,kai drąsiai
panaudojami pavieniai mitologiniai motyvai. Todėl dažnai ribą tarp
mitinių elementų ir gamtos vaizdų sunku nubrėžti. Svarstant, ar
saulę senieji latviai suvokė kaip dievaitę, nuomonės labai aiškiai
išsiskiria. H. Biezais saulę priskiria "Dangaus dievų kilmingajai
giminei", o A. Brastinis kategoriškai neigia dievaitės Saulės buvimo
galimybę, nors pripažįsta ją kaip seną mitinį personažą. Toks ryškus
nuomonių skirtumas savaime liudija, kad šio klausimo nuodugniam
išaiškinimui būtina atlikti daug grynai metodologinių paruošiamųjų
darbų. Iki šiol nėra ištobulintų kriterijų, pagal kuriuos būtų galima
apibrėžti kokio nors mitinio personažo "dieviškumo" lygį latvių ar
kitų tautų folklore. Iki šiol pateiktiems įvairiems kriterijams
atsiranda tiek daug "kontrpavyzdžių", jog jų nepakanka dieviškam
personažui atskirti nuo bet kokio kito personifikuoto poetinio
vaizdinio.
Atpažįstant dainų mitologinius ar religinius elementus,
susiduriama su bendromis dainų interpretavimo problemomis.
Dainų jokiu būdu negalima aiškinti vienareikšmiai ar mechaniškai,
kiekvieną tekstą suvokiant tik paraidžiui, nes iš esmės tai yra poezija,
išreikšta ritmišku skambėjimu ir vaizdinga kalba. Tad galima
suprasti daugelio folkloristų apdairumą, net santūrumą ar įtarumą,
vertinant dainas kaip senųjų latvių religinio mąstymo šaltinį.
Pavyzdžiui, J. Balys, konstatuodamas, kad latviai daug daugiau nei
lietuviai turi mitologinių dainų apie Saulę, Mėnesį, Aušrinę, vis dėlto
įspėjo - mitologijos tyrinėjimams liaudies poezija esanti daug mažiau
patikima už prozą, ir, esą, kai kurie latviai smarkiai perdeda
mitologinę savo liaudies dainų vertę. J. Balys palankiai cituoja
E.N.Setalą, tvirtinusį, jog liaudies poezija vis dėlto tėra poezija,
kurioje išties maža religijos. Panašiai K. F. Karljalainenas kritikuoja
Munkačį (Munkacsi),
kuris vogulių
mitologiją tyrinėja,
pasiremdamas liaudies poezija: tokia jo "dainų religija" negalinti
lygiuotis su "tikraisiais” tautos tikėjimais, iki nebus atsijoti visi
poetinės fantazijos padariniai ir atskirų dainininkų, atsitiktiniai
papildymai. Net H. Biezais poetinės išmonės elementus mano esant
mitologinių dainų trūkumu, nors kitais atžvilgiais pripažįsta dainas
kaip turtingą ir vertingą senųjų latvių religijos tyrinėjimų medžiagą.
Poetinė fantazija, jo manymu, neturi "racionalios prasminės"
motyvacijos, kartais sunkiai paaiškinamas detales jis vadina
nereikšmingais fantazijos vaisiais, kurie esą dainininkų pasimetimo,
jei ne proto aptemimo, pasekmė.
Visiškai pritariant minčiai, kad poetiniai., t.y. alegoriniai ir
simboliniai, elementai yra neišvengiama dainų dalis, norėtųsi
nesutikti, jog prozos mitai neva teikia tikresnę ir vertingesnę
informaciją apie senuosius tikėjimus ir mitologinius vaizdinius negu
dainos. Neeiliuota mitų kalba taip pat be abejonės yra vaizdinga ir
simboliška, ir jos jokiu būdu negalima aiškinti paraidžiui - kaip
kasdieninės prozos. Vienintelis mitų pranašumas - tai motyvų
sujungimas daugiau ar mažiau nuoseklia seka. Lyginant su
pasakojamaisiais mitais, kaip tik naratyvinio elemento dainoms ir
trūksta. Visais kitais aspektais dainos teikia puikią medžiagą
tyrinėjimams ir apmąstymams apie tai, kas iš tiesų yra poezija, kas
religijos esmė, kur tėra trivialus konstatavimas, kur estetinis
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pateikimas, o kur metafizinė formuluotė. A; ir pamėginsiu atsakyti į
visus tuos klausimus, pasiremdama keletu būdingų pavyzdžių iš
Saulės dainų kraičio.
Stebuklinga Saulė - kas tai? - poezija, gamta, mitologija?
Stebuklinga Saulė yra vienas iš gražiausių ir tapybiškiausių
įvaizdžių dainose: spindinti, puošniai aprengta ir turtingai išpuošta,
žmogiška ir antgamtiška. Dažniau nei bet kuri kita mitinė būtybė,
Saulė būna nerūpestinga, žaisminga ir linksma.
Sauūte dancoja
Sudraba kaina,
Zelftlas kurpTles
Kajifidi.

Saulytė šoka
Sidabro kalne,
Auksuotas kurpaites
Apsiavus.

Kaip ir galima tikėtis, auksas bei sidabras - nepaprastai dažni
Saulės epitetai. Šiek tiek rečiau minimas varis ir deimantai. Vaškas taip pat Saulei derantis epitetas - ne tik dėl geltonos spalvos, bet
todėl, kad senovėje jis buvo labai vertinamas ir brangus. Tačiau ar to
pakanka tvirtinimui, jog Saulės puošniu rūbu "yra pabrėžiamas jos
nepaprastumas ir priklausomybė dangiškajam pasauliui" (Biezais)?
Šitoks dieviškumo kriterijus, deja, toli mūsų nenuves. Dainose per
daug netaupiai apsieinama su brangiųjų metalų epitetais, tad vien
pagal brangumą vargu ar galima būtų atskirti tai, kas dieviška, nuo
to, kas žmogiška.
Prisiminę, kad dainose auksu ir sidabru žydi ne tiktai mitinis
Janio nakties papartis, bet ir kasdieniškos smilgelės, kadagiai ir net
samdinio rugiai; ne tiktai dievų, bet ir bernelio kalavijas yra "daugiau
aukso, nei sidabro"; dainų dainuotoja eina per sidabro beržyną ir net
tėvo purvas jai sidabruotas; dainose lyja sidabro lietutis, upės mirga
auksu ir sidabru, pievose žydi aukso purienos - ir auksas, ir sidabras
taip visur žiba, net galėtume būkštauti, ar tai nėra poetinė
devalvacija. Vis dėlto auksas ir kiti "brangūs" epitetai dainose visada
ekspresyviai priderinti prie atitinkamų daiktų ir yra tarsi akcentas ar
dėmesio koncentravimo būdas (t.y. fiksuojantis epitetas, kaip jį esu
pavadinusi kažkada ankstesniame darbe).
Saulė dainose labai dažnai yra įasmeninama. Taip dažnai, kad L.
Adamovičius net klausia, ar šitoks sužmoginimas neardo
pagrindinės mitologinės įvaizdžio plotmės. Bet kodėl gi šia prasme
latvių Saulė turėtų būti kitokia nei senųjų graikų Atėnė, Artemidė ir
pan. Saulės dainose labai dažnai minima viena ar kita Saulės rūbo
detalė ar papuošalas. Juos surinkus, neabejotinai susidarytų visas
garderobas, beje, išsamiai aprašytas įvairiose ankstesnėse
publikacijose. A. Brastinio sąraše "Saulė mergelė turi šilko suknią,
sijoną, šilko kutus, vaško kurpes, aukso žiedus ir aukso pumpurą segę". Pagal H. Biezais inventorizaciją, Saulei priklaeso skraistės
(villaines), balti marškiniai, šilko ir aksomo sijonas (kuris gali būti
pilkas, rudas ar dryžuotas), prijuostės, skarelės, skepetaitės, juostos,
pirštinės, kojinės, vainikai, segės, žiedai, šukos, kurpės ir net aukso
vanta.
Kokią galim padaryti išvadą iš šio aprangos aprašo? Kaip
bežiūrėsi, reikia pripažinti, kad Saulė savo apranga ir papuošalais iš
tikrųjų panaši į latvių valstietę, tik puošnesnė ir turtingesnė. Bet ar
tai jau reiškia, kad "kasdieniški dalykai tam tikrose situacijose yra
sudievinami" arba jog latvių mitologija - tai tiktai danguje
projektuojamas mažai diferencijuotas ir siauros patirties
valstietiškas pasaulis (Bauers)? Iš dalies taip ir yra, bet tik iš dalies.
Čia dar kartą prisimintina, kad dainos nėra proza, kur kiekvienas
aprašymas suprantamas paraidžiui, Saulės žmogiški apibūdinimai
yra metaforos, kurių pagrindas - sugretinimai. Saulės drabužių
išvardijimas šiuo atveju tiktai nukreipia į jai taikomus sugretinimo
objektus. Patys šie daiktai neturi jokio prasminio svorio ir
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metaforiniu būdu išreiškia visiškai ką kita. Dainose Saulės (o ir
daugelio kitų mitinių personažų) rūbai labai dažnai tik metaforiškai
atspindi kokį nors gamtos reiškinį (žiūrėti, pavyzdžiui, mano 1973
m. darbą apie pilką Dievulio apsiaustą). Be to, Saulės drabužių ir
papuošalų tiksliai inventorizacijai labiausiai trūksta dvasios, kuri tai
įkvepia, ir sielos judesio, raginančio dainininkus kurti šitokius
apibendrinimus.
Stebuklingos Saulės rūbų ryšys su gamtos reiškiniais aiškiai
regimas iš kito pavyzdžio, kur ketureilio pirmojoje pusėje gamtos
reiškinys pateiktas kaip etiologinė mįslė, o antrojoje - mitologizuotas
mįslės įminimas:
Kalabad ik vakarti
Kodėl kas vakarą
Gaisa gali atsarkuši?
Gaisai
raudonuoja?
Saule savus žida švarkus
Saulė savo šilko sijonus
Ik vakara vėdindja.
Kas vakarą vėdina.

Saulėlydžio dangaus raudonavimas čia "išaiškintas" kaip Saulės
sijonų kasvakarinis vėdinimas. Yra ir daug kitų mitologinių
metaforinių Saulės išvaizdos ar apdarų aprašymų. Tarkim, šis,
vaizdingai ir gražiai aprašytas Saulės šviesos žaismas virš tekančios
upės:
SaulTt }mano kurstamate,
Saulytė,mano krikštamotė,
Par Daugavu roku deva;
Per Dauguvą ranką tiesė;
Ne tai mirką zelta puški,
Nei jos aukso kutai mirko,
Ne sudraba ielocipi.
Nei sidabro klostelės.
Šitokiose dainose įžiūrimi mažiausiai trijų skirtingų struktūrų
elementai. Visų pirma yra palyginamoji ar aprašomoji dalis, kur
poetiniu palyginimu su etnografiniu tikslumu pateikiamos moters
drabužio detalės. Antra - fizinis gamtos reiškinys, gamtinis

substratas, netiesiogiai pateikiamas sužmogintu poetiniu vaizdu. Bet
tai anaiptol ne viskas. Vien išvardijimas, kaip kokioje dainoje
kalbama apie saulėlydžio raudonį, saulės spindulių atspindį upės
paviršiuje ir pan., reikštų apsiribojimą meteorologiniu redukciniu
mitinio teksto aiškinimu, kuris daugelio šiuolaikinių mokslininkų
nuomone jau diskredituotas, nors praeitam šimtmety labai vertintas
kaip "gamtos mitologija". Meteorologinis redukcionizmas tik
paliudija, kad senovės žmonės mėgo reikšti savo mintis - nelyginant
poetiniu kodu, dievų ar dievybių atributais vaizdžiai įvardindami
įvairiausius gamtos reiškinius. Bet kuo jie motyvavo Šitokį raiškos
būdą, kam jiems tai buvo reikalinga? Atsakymą atrasime, paaiškinę
ketureilių sandaros ypatybes dainose, kur du savarankiški
palyginamieji komponentai, prasmingai jungdamiesi sukuria tretįjį abstrakčią ar "tikrąją", gilesnę teksto prasmę. Tiktai sugretinę abi
palyginimo puses - metaforinę žmogiškąją ir ją atitinkantį gamtos
substratą mitologinėse dainose priartėjame prie antžmogiškojo
vaizdo,kai gamtos reiškiniuose įžvelgiamas žmogiškumo atspindys.
Salinti tniįa mamulipa,
Zelta sagša mngurd!
Z ėlo visus bara bernus,
Zave virpu ašarinas!

Saulytė, miela motulė,
A ukso skraiste pasipuošus!
Gailisivisų našlaičių,
Džiovina jų ašarėles!

Šioje dainoje, iš vienos pusės, Saulė pasirodo kaip personifikuota
subrendusi moteris su poetiškai hiperbolizuota aukso skraiste, o
antra vertus - aiškiai įžiūrimas ir metaforos gamtinis substratas - ryto
Saulės fizinė šiluma (džiovinanti rasos lašus, našlaičių ašaras)
metaforiškai palyginama su gailinčios motinos psichologine šiluma.
Bet svarbiausia - sukuriamas nepriklausomas, originalus mitinis
personažas, kuris kaip dievas, turi savo ypatingas, aiškiai
identifikuojamas funkcijas. Čia jis - Saulė Motulė, pavainikių,
vargdienių ir našlaičių ypatinga gynėja, guodėja ir "patronė".
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Panašūs principai taikomi stebuklingos Saulės dainas aiškinant
astrologinėje plotmėje. Įvairūs pastarųjų metų specialistai (V.
Gravytis, Klaustinis) yra atkreipę dėmesį į astronominių dangaus
kūnų judėjimo, jų tarpusavio padėties atspindžius Saulės dainose.
Šie darbai yra nepaprastai reikšmingi ir, galima sakyti, formuoja
atskirą tyrinėjimo lauką. Negali kilti nė mažiausios abejonės dėl
"saulės”, "mėnesio” ir kitų dangaus šviesulių reikšmės senųjų latvių
Saulės mitui. Tačiau ir čia būkim dėmesingi, kad astrologiniai
metaforų iššifravimai netaptų pernelyg vienareikšmiais ir
redukciniais, dainos gilesnę prasmę pakeičiančiais paprasta įvairių
ženklų substitucija. Pavyzdžiui:
Kam tas vaska dde(r)nutinas,
Kieno tos vaško girnelės,
Skraidrozola galina?
Ąžuolo viršūnėlėj?
Dievą dela dzie(r)nutinas,
Dievo sūnų girnelės,
Saules meita malėjina.
Saulės dukra malėjėlė.
Girnos (taip pat sviesto muštokė) visose pasaulio šalyse yra
žinomos kaip mitinės pasaulio ašies metafora. Tam tikra prasme tai
galėtų būti Pasaulio ar Saulės medžio analogas. Bet kas yra iš
tikrųjų? Jei girnų milinį manom esant pasaulio ašimi, kurios galą
Ą'mi Šiaurės žvaigždė, tai dangaus skliaute galima sužymėti įvairias
lanko pavidalo judėjimo trajektorijas, su kuriomis metaforiškai
sietųsi ir girnų sukimas. Pirmoji - tai apskritimas, kurį kiekvieną
naktį apibrėžia žvaigždės, judėdamos apie Šiaurinę (stebėtojas šitai
suvokia kaip žemės sukimosi rezultatą). Antroji - 12-os Zodiako
žvaigždynų judėjimo trajektorija. Šiuo atveju kiekvienas girnų
apsisukimas truktų vienerius metus. Trečioji - konstatuojama visai
kito matavimo laiko skalėje - tai per žmogaus amžių vos ne vos
pastebima ekvinokcijos precesija, t.y. pavasario lygiadienio taško
lėtas judėjimas, kol maždaug po 2200 metų jis patenka į kitą
Zodiako žvaigždyną.
Kuriai iš šių trijų hipotezių suteikti pirmenybę? Kaip sužinoti, ar
čia nebuvo reikšta visai kas kita? Viena tegalint pasakyti, kad
kiekvienoje hipotezėje yra bent mažiausia dalis tiesos, tad kiekvienas
bandymas išsiaiškinti tekstą įžiebia naują viltį. Tik, mėgindami
suvokti mitus, neturėtume įvairias teorijas ir hipotezes vertinti kaip
kokio "Mis" grožio konkurso kandidates, iš kurių tik viena laimingoji
gali pelnyti pergalės karūną. Ir labai abejotina, ar bet kuriai dainai,
mitiniam motyvui tiktų'tas vienas "akivaizdus" redukcinis raktas, nes
mitiniai simboliai savo giliausia esme yra daugiaprasmiai.
Kaip matyti iš pavyzdžio su girnomis, dainos apie Saulės darbus,
įrankius, padargus, taip pat kaip ir Saulės rūbo aprašymai,
paaiškinamos jei ne metaforiškai, tai simboliškai. Tokio pobūdžio
dainų yra nepaprastai daug: pati Saulė sėja sidabrą, audžia
audeklus, merkia, velėja skaras, bara savo dukteris, jei jos namų
netvarko. Saulės tarnai šienauja šilko pievas, akėja aukso kalnus.
Saulės dukros mazgoja alaus ąsočius, blizgina taures, šveičia
liepinius stalus, mezga pirštines, audžia marškinius, gano gyvulius,
šluoja kelią, suka girnas, verda valgius - net gražu žiūrėti, kaip
ruošiasi po namus. Sekdamas Diurkheimu (Durkheim) ir švedų
vadinamąja interesų dominantės mokykla, vokietis Baueris savo
1972 m. parašytoje disertacijoje teigia, kad baltų mitologiniam
pasauliui būdingi "technomorfiniai" vaizdiniai. Nieko nuostabaus, jei
nuo ankstaus ryto iki vėlyvo vakaro užsiėmę laukų ir namų darbais,
senieji latviai išties čia ir sėmėsi turtingos medžiagos metaforiniams
palyginimams. Nenuostabu, kad dainose atsispindintis kasdieninis
pasaulis yra latviško kaimo sodyba, jos aplinka. Tik reikia atkreipti
dėmesį, kad skirtingi autoriai, rodos, netiesiogiai teigia, esą šis mažai
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diferencijuotas latvių žemdirbių gyvenimas lėmęs taip pat mažai
diferencijuotą, ribotą ir net padriką, neracionalų dvasinį gyvenimą.
Kiek galima spręsti iš dainų, latvių valstiečių dvasinis pasaulis nėra
buvęs diferencijuotas mažiau, nei bet kurioj kitoj tautoj, bet kurio
kito visuomenės sluoksnio. Stebuklingos Saulės apdarai ar
konkretūs darbai estetiniu požiūriu nėra nei žemdirbiški paprasti,
nei naivūs, o atvirkščiai - meniški, išraiškingi, žadinantys fantaziją.
Argi mūsų dainos yra paveiktos utilitarinės kasdieniškos tikrovės?
Tarkim, Saulė dainose,. Juk tai tiesiog drąsiausio fantazijos skrydžio
vaisius, poetiniu lengvumu tiek pat tolimas nuo kasdienės sunkios
realybės kaip ir nuo rimtų religinių apmąstymų ar sąmoningai
formuojamų mitologinių ryšių.
Saulė važiavo per Dauguvą,
Saule brauca parDaugavu,
Lašišos kaulo rogutėmis;
Laša kaula kamaninas;
Ežerėlis argą gynė,
Asaritis žirgu džiną,
Kuoja laikė rogutes.
Raudatura kamaniyas.
Saulės veikla ir atributai gana plačiai aprašyti konkrečiais
supoetintais senojo kaimo gyvenimo vaizdais, bet stebuklingoji Saulė
vis dėlto yra kažkas daugiau nei tik santūriai šlovinama latvių
valstietė ("Hausfrau"), tik gražesnė, turtingesnė ir ne šiaip sau
mirtingoji, o gyvenanti danguje. Net Baueris pripažįsta, kad
mitologinėse dainose yra pavaizduotas kitas pasaulis, ne tas, kuriame
gyvename. Turėtume pabrėžti būtinybę neinterpretuoti šių dainų
pažodžiui. Bet tai nereiškia, kad dainose minimi konkretūs daiktai
ir veiksmai neturi realios prasmės ar vertės tyrinėtojams. Atvirkščiai
- metaforiški kasdienės realybės apibūdinimai dainose yra taiklūs,
kruopštūs, tad suteikia gausią ir vertingą etnografinę informaciją
apie pačias įvairiausias senųjų latvių gyvenimo detales. Poetiniai
Saulės įvaizdžiai dažnai liudija minimų istorinių realijų senumą.
SauUįmana kmstamate,
Par upiti roku deva;
Pilni pirksti abas rokas
Zelta griežtu gredzentięu.
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Saulytė,mano krikštamotė,
Per upelį ranką tiesė;
Ant abiejų rankų pirštiį
Aukso nuvyti žiedai.

Šioje dainoje minimi aukso žiedai (tįe patys, kuriuos iki šiol
nešiojame kaip vestuvinius žiedus) nėra vien poetinė išmonė ar
hiperbolė. Tokie bronzos žiedai yra atrasti kasinėjant IX-XI a.
moters kapavietę: žiedai išties ant kiekvieno abiejų rankų piršto.
Populiarios sociologinės švedų religijos mokyklos požiūriu,
valstiečių, t.y. gamtos religijoms būdingiausia tai, kad jų vaizdiniai tai tiktai į dangų perkelti ar jame projektuojami kasdieniai
išgyvenimai. Šią koncepciją grafiškai galima pavaizduoti kaip
trikampį, kurio tvirtas pamatas - ant žemės, žmogiškojoje sferoje, o
viršūnė stiebiasi aukštyn į dangų, dieviškumo link. O dainose visa,
kas dieviška - apreiškimo ar reveliacijos1 būdu aktyviai
projektuojama žemės paviršiuje, žmonių sąmonėje. Šią koncepciją
grafiškai galima būtų atvaizduoti vėlgi dieviškąjį judesį
simbolizuojančiu trikampiu, tik viršūnė į žemę, žmogiškumo link.
Dainose pateikti dievybių metaforiniai aprašymai, kurie semiami iš
žmonių gyvenimo sferos, tuomet paaiškinami tik kaip parankios
išraiškos priemonės, kuriomis mėginama fiksuoti ir apibūdinti
patirtą dieviškosios galios pasirodymą (manifestaciją) arba net jos
įsikūnijimą (inkarnaciją) gamtos reiškiniuose. Šį procesą galėtų
simbolizuoti tradicinis dvigubas trikampis arba heksograma.
Mitologinės dainos iš tiesų atspindi subjektyviai išgyventą dievišką
apreiškimą, tad ir jose aprašytieji gamtos reiškiniai įgyja
hierofanijos^ pobūdį ( Eliadė). Iš tiesų, šis nuineninis ( dieviškai

antgamtinis) išgyvenimas greta grynai estetinių nuolat jaučiamas
mitologinėse dainose. Tai ignoruojant, šių tekstų aiškinimai yra
smarkiai nuskurdinami, net atsiranda pavojus nuslysti į vulgarų
sociologizavimą.
Savotiškas sociologinis redukcionizmas išlenda ir tuomet, jei
kokia nors daina apie Saulės rūbus ar darbus tik perfrazuojama
proza, pažodžiui pakartojant turinį. Štai vienas pavyzdys:
Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kas ozola dobuma:
Saule ada vaska cimdus
Dravinieka dėlinam.

Žinau, žinau, bet nesakysiu,
Kas ąžuolo drevėje:
Saulė mezga vaško pirštines
Drevininko sūneliui.

Tik pažodinį konstatavimą be paaiškinančių komentarų
atrandame perfrazuotame stebuklingos Saulės aprašyme: "Saulė
mezga vaško pirštines drevininko sūnui" (Brastinis). Bet iš tiesų ši
daina yra paini metafora. Joje poezijos ar mįslės kalba norima
pasakyti visai ką kita. Čia minima natūrali arba bitininko išskobta
ąžuolo drevė ir joje įsimetęs miško bičių spiečius. Saulei šildant, šis
spiečius visą vasarą dirbo bitininko labui - nešė ir krovė medų į vaško
korius, kuriuos bitininkas (su pirštinėmis) rudenį surinks ir turės
didelę naudą. Šiame ketureilyje regimas latvių folkloro specifinis
poetinis metodas, kurį esu pavadinusi "kondensacija".Jo nėra nė
viename man žinomame klasikinių retorinių figūrų apraše. Pateikto
teksto dviejomis eilutėmis tarsi kondensuota ištisa loginių išvadų
grandinė. Juk iš tiesų bitės mezga vaško pirštines drevininko
sūneliui, nes jos krauna medų koriuosna akutė po akutės, nelyg
kilpa po kilpos mezgamos pirštinės. Bet bitė lanko žiedus tik kai
saulėta, tad ir jos vaidmuo (visai kaip kuriant mįsles) dainoje yra
praleistas. Netiesiogiai sąlygojanti medaus rinkimą, Saulė tiesiog
pavaizduota bitininko geradare. Čia labai originaliai susijungia
fantazijos žaismas, poezija ir mįslė. Bet greta atsiranda ir gili ■
simbolinė, mitinė prasmė. Išvystame mitinį Saulės medį - turto ir
dovanų teikėją. Šį motyvą, aptinkamą ir kitose dainose, esu
pavadinusi "Dievaitės medyje epifanija”^. Jis būdingas ir daugelio
kitų tautų folklorui.
Kaip matyti iš šio pavyzdžio, neįmanoma griežtai atskirti, kas
dainose poetiška, kas mitiška. Visa kyla iš vieno kalbos ir mąstymo
proceso, nedalomai suauga, todėl klaidinga būtų manyti, kad
poetiškumas tėra nereikalingas ornamentas, prikabintas prie kokio
nors fundamentalaus prozinio mitinio substrato.
Kiekvienu atveju metaforinis dainos turinio iššifravimas anaiptol
nereiškia dainą esant "tiktai" gamtos reiškinio poetizavimu. Šis
"tiktai" yra moderni sąvoka. Senovės latviui ir fiziška, ir mitiška,
galėjo lengvai koegzistuoti viename vaizdinyje, nes gamtos reiškiniai
ir dievybės (pasiskolinus teologijos terminą), jo supratimu,
kosubstancialūs - tai yra tos pačios prigimties. Kaip krikščioniškoje
teologijoje Paskutinės Vakarienės Kristaus kūnas ir kraujas yra
šventi, taip ir saulė ne tik riedėdama skaisčiai raudonai nudažo
horizontą ar mirgėdama atsispindi upės srovėje, tuo pat metu ji yra
ir Saulė motulė, ir turtinga krikštamotė. Negalim sutikti su M.
Eliadės mintimi apie neva egzistuojančią hierarchiją tarp skirtingų
hierofanijų. Eliadė remiasi tendencinga pagrindine prielaida, kad
Jėzaus Kristaus inkarnacija yra vienintelis "tikras" materialus
dieviškumo įsikūnijimas, o visų kitų, ypač gamtos religijų
hierofanijos esą netobulos ir per daug ankstyvos.
Vakarų pasaulio tyrinėtojai dar ne visiškai atsisakė įpročio
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gamtos religijas laikyti neišvengiamai "primityvesnėmis" už
didžiąsias monoteistines religijas. Tuo tarpu savo forma pirmosios iš
esmės gali būti net subtilesnės. Monoteistinėse religijose (judaizmas,
krikščionybė, islamas) akcentuojama reveliacija, kai vieno aukštesnio
dievo noras ar išmintis atskleidžiama per pasirinktą pranašą,
privilegijuotą apreiškimą jam. Tikėjimo tiesas čia stengiamasi
perteikti
istoriškai
motyvuotomis,
konceptualiai
rišliomis
šventuosiuose raštuose fiksuotomis ir didesne dalimi racionaliam
protui pritaikytomis formuluotėmis. O gamtos religijoms būdinga jų
pasekėjų pastanga be pripažinto aukštesnio pranašo normatyvinių
nurodymų tiesioginiu asmeniniu kontaktu su gamta vis iš naujo
patirti religinius išgyvenimus. Čia svarbiesnis emocinis intuityvus
reagavimas, nei racionaliu protu deklaruotas tikėjimas oficialiai
suformuluota dogma.- Gamtos tikėjimuose žmogus nejaučia
ypatingo savo išskirtinumo gamtoje ar dviejų pasaulių, dvasinio ir
materialaus, nesuderinamo dualumo. Dainose akivaizdus gamtos
dėsningumų pojūtis. Dieviškos jėgos čia nėra suvoktos kaip
antgamtinės ar negamtines, bet, atvirkščiai, visa gamta yra
"dieviška", dieviškų jėgų prisotinta.
Šitoks pasaulio suvokimas giminiškas Šiaurės Amerikos indėnų
genčių religijoms ir iš dalies šamaniškoms tradicijoms, kur kiekvienas
individas asmenine iniciacija turi suformuoti savo dvasinį pasaulį.
Tuo pat metu šitoks suvokimas yra stulbinančiai artimas modernios
fizikos išvadoms, kurios vis įtikinamiau teigia materijos ir energijos
tapatumą. Jei visas materialusis pasaulis nėra kas kita, o tik skirtingo
organizavimosi laipsnio ir skirtingais dažniais pulsuojanti energija,
tai dainų archaiškame, intuityviame pasaulio apibūdinime tiesos yra
daugiau, nei leistų manyti pastarųjų šimtmečių siauras mechaninis
racionalizmas ir pozityvizmas.
Saulės dainų kraityje yra sukauptos milžiniškos simbolinės latvių
tautos vertybės, kurių tik dalį esam pradėję aiškintis. Bandydami
suvokti šio kraičio turinį, visada turime prisiminti, kad prie jo
nepriartėsime tik vienu raktu - vienu iššifravimu viename aiškinimų
lygmenyje. Nes joks mitinis vaizdinys iš tiesų nėra redukuojamas
kuriuo nors vienu jį tiesiog atitinkančiu paprastos substitucijos būdu.
Tačiau bet kuriuo atveju, pagrindinė mito funkcija nėra tik išsakyti
"manieringa kalba" kokį banalų, visiems žinomą faktą ar
pastebėjimą. Atvirkščiai: pagrindinis mito tikslas - išreikšti aukštesnę
idėją, gilesnę išmintį, t.y. daug daugiau nei galime pasakyti
kasdieniškais žodžiais. Taigi mitinis simbolis yra savotiška
ideograma, sulydanti sveiką protą, pajautas ir pagavas į visumą. Kaip
tik taip formuojasi daugiabriaunė mito polisemantija.

Iš latvių kalbos vertė Saulė M ATULEVIČIENĖ

Versta iš: Viko-Freiborga V. Taiksmaina Šauta un Šautas mfts H Karogs. - 1990. - Nr.10. - P.
'
11 & -126 .
Paaiškinimai
1. Reveliacija - slaptų i inių paskelbimas.
2. Hierojanija - M.EUadės religinėse studijose įsivestas terminas, nusakantis sušventintus tikrovės
įenklus,*'profaniškojo" pasaulio daiktuose, galiose ar įvykiuose įkūnytų šventybf.
3. Epifanija - Dievo ar kt. antgamtinių būtybių pasirodymas, apsireiški»$as.
(Vert. past.)
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ŽEMAIČIŲ
KALVARIJOJE
TARP SEPTYNIŲ KALVŲ
{ Žemaičių Kalvariją nukakau žiemą, vasario pradžioje.
Patyrę, kad į miestelį atvykau pirmą sykį, kalvarijiečiai lyg
susitarę lingavo galvomis: kodėl žiemą, juk vasarą čia šitaip
gražu!.. Bet Žemaičių Kalvarija (iki XVIII a. vid. vadinta Gardais),
išsibarsčiusi abipus Varduvos upelio (iki krikščionybės įvedimo Sedula), pridaigstyta kalvų, panašių į duonos kepalus, graži ir
žiemą. O tų kalvų miestelyje ir šalia jo, kaip ir Romoje, septynios,
ir visos turi savo vardus. Apšarmpjusios medžių šakos
pasakiškais nėriniais tąsyk dabino‘gatvišalius ir sodus, virš kurių
didingai stūksojo baltumu švytintis bažnyčios mūras. Žemaičių
Kalvarija, palyginti su kitais panašaus dydžio Lietuvos
miesteliais, ypatinga ne tik vyskupo Jurgio Tiškevičiaus
1639-1642 m. įvairiose vietose pastatydintomis Kryžiaus kelių
(Kalvarijų) koplyčiomis, bet ir tuo, kad čia nėra turgaus aikštės
(niekada nebūdavo turgų), į kurią paprastai remiasi visos
miestelio gatvės. Bet gatvių sankryžose yra net keletas žmonių
susibūrimams tinkančių vietų. Tai Šaulių ir Pavasarininkų aikštės,
Menkių (Silkių) turgus, Cigonynė (čia prekiauta arkliais). Žmonių
tai duoti pavadinimai, žmonėse ir gyvi, nors raštu gal tik
kraštotyrininkų darbuose užfiksuoti.

KUR NIEKADA NEMOKĖ BLOGA

Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
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Mokykloje mane pasitiko iš triukšmingo paauglių būrio išniręs
direktoriaus pavaduotojas, geografijos mokytojas Bronius
Kleinauskas. Neakivaizdžiai jį jau pažinojau: buvau skaičiusi
įdomias jo publikacijas Plungės rajono laikraštyje "Žemaitis" apie Žemaičių Kalvariją, jos senovę, plačią domininkonų veiklą
švietimo ir kultūros baruose. Atsisveikinęs su mokiniais,
B.Kleinauskas pakvietė į mokyklos muziejėlį. Jį kūrė mokytojas
Juozas Nėniškis, nemažai širdies šilumos atidavė Ona
Nėniškienė, o jai išėjus į pensiją darbuojasi B.KIeinauskas. Jis
čia veda pamokas, priima ekskursijas, toliau kaupia eksponatus.
Malonus jam šis darbas, juk jis čia gimęs, augęs, šią mokyklą
baigęs, čia ir sugrįžęs toliau studijuoti gimtinės bei dalytis savo
atradimais su kitais. Paklaustas, ar daug kas mokykloje pasikeitė
per trisdešimt metų, pašnekovas atsakė:
- Mokykla niekada nemokė bloga. Kai čia mokiausi,
dainavome liaudies dainas, net ir inscenizavome jas. Dar gyva ir
pirmoji mano mokytoja Jadvyga Juodeikienė, pirmojo mokytojų
suvažiavimo delegatė. Jai būsiu dėkingas visą gyvenimą. Nuo
neatmenamų laikų švenčiamos tradicinės moksleivių šventės šimtadienis, abiturientų išleistuvės, niekada nebuvo užmirštos ir
vakaronės su žemaitiškais valgiais. Pamokų turinys kito
nežymiai. Na, o rezultatai daug priklauso nuo mokinio
sugebėjimų ir noro mokytis.
Mokyklos įkūrimo data - 1«644 metai, todėl muziejaus sienas
puošia ją baigusių Simono Daukanto ir Motiejaus Valančiaus bei
kitų Lietuvos šviesuolių portretai. Lentynose - įvairūs buities

teliktai, senos knygos, kraštotyrininkų aprašai. Atsiliepimų
knygoje šalia kitų toks įrašas: "Tegul tautos dvasia stiprėja
mumyse. Ačiū už pagarbą mūsų tautos atminčiai. Linkime turėti
mokyklą Vyt. Mačernio vardu pavadintą, atkurkite savitus
miestelio vaidinimus. Sėkmės!" Pasirašė S.Daukanto klubo
nariai, žygio "Už dorą, šviesią ir blaivią Lietuvą" M.Valančiaus
keliais žygeiviai. Tuo keliu ir stengiasi eiti miestelio šviesuoliai,
tarp jų - ir Bronius Kleinauskas, pasitelkdami pagalbininkus ne tik
iš savo apylinkių, bet ir iš Plungės, Vilniaus, visos I .ietuvos. Ne
visa vienodai sekasi. Pavyzdžiui, prieš mokyklos pavadinimą
Vyt. Mačernio vardu sukilo kolegos mokytojai, motyvuodami,
kad čia poetas niekada nesimokė.

Vytauto MAČERNIO BROLIJA
Trečius metus Žemaičių Kalvarijoje veikia Vytauto Mačernio
brolija, iškėlusi sau tikslą propaguoti įžymaus kraštiečio kūrybą,
garsinti jo vardą. Poeto septyniasdešimtmečio proga (1991 m.
birželio 5 d.) užsibrėžta pastatyti paminklą. Jis turėtų stovėti
netoli Vyt. Mačernio tragiško žuvimo vietos, o autoriumi
pasirinktas
skulptorius
Gediminas
Karalius.
Skulptūra
apibendrintų formų, ir tai būtų paminklas ne tik įžymiam poetui,
savo talento jėga išsiveržusiam už gimtosios Šarnelės ir
Lietuvos ribų, bet ir visai poezijai. Lėšų paminklui šiek tiek
surinkta, bet dar trūksta, todėl Plungės agropramoniniame
banke atidaryta sąskaita Nr.700118, aktyviai ieškoma-rėmėjų.
Laiko liko nedaug, kliūčių begalės, bet brolija rankų nenuleidžia.
Brolijos pirmininku išrinktas Žemaitijos nacionalinio parko,
apimančio Platelių, Alsėdžių ir Žemaičių Kalvarijos apylinkes,
direktoriaus pavaduotojas Edmundas Mickūnas. (domus tai
žmogus. Iš profesijos inžinierius. Prieš šešetą metų, palikęs
erdvų ir patogų butą Vilniuje, Šarnelėje nusipirko žemaitišką
sodybą ir apsigyveno joje su šeima. Nors kuriant nacionalinį
parką rūpesčių netrūksta, visa savo esybe paniro į šio krašto
dvasinio gyvenimo turtinimą. Jam aktyviai talkina kiti brolijos
nariai - rajono valdybos kultūros skyriaus vedėja Danutė
Malakauskienė,
Bronius Kleinauskas, apylinkės viršaitis
Zenonas Garbenčius, brolijos sekretorė, bibliotekos vedėja
Violeta Garbenčienė. Pastarosios sumanumo ir pasiaukojančio
darbo dėka išradingai suremontuota sena kaimo troba tapo
patraukliu kultūros židiniu - biblioteka, o jos buvusioje palėpėje
įrengta Vytauto Mačernio ekspozicija. Iš Šarnelės atvežti (po
nepavykusių bandymų gimtojoje sodyboje įrengti poeto
ekspoziciją) labai gražūs baldai - stalas, suolas, kėdės, komoda,
dailininkų sukurti Vytauto Mačernio portretai, nuotraukos jo
kūrybai skirtų renginių, kuriuose dalyvavo iš JAV atvykęs Kazys
Bradūnas su žmona, Eugenijus Matuzevičius, Vytauto Mačernio
kūrybos vertėjas į italų kalbą Pietro Dini, literatūrologas Vytautas
Kubilius, aktoriai Laimonas Noreika ir Donatas Banionis bei kiti
visai Lietuvai pažįstami žmonės. Čia brolijos būstinė. Graži,
jauki, alsuojanti poeto dvasia, niekuo neišduodanti rūpesčių ir
taip dažnai neįveikiamų barjerų.

ŽALIOJOJE TROBELĖJE
Apie kraštotyrininką ^ Konstantiną Bružą, skersai išilgai
išvaikščiojusį gimtąsias Žemaičių Kalvarijos apylinkes, įvairiais
aspektais jas išnagrinėjusį ir aprašiusį, buvau girdėjusi. Jo
pavardė minima įžymių etnografų darbuose, nemažai jo
prasmingos veiklos pėdsakų yra Telšių kraštotyros muziejuje, su
pagarba jj nuolat mini ir Žemaičių Kalvarijos inteligentai.

Aplankiau žaliosios trobelės Barstyčių gatvėje šeimininką jo
namuose. Pasitiko žvalus, asketiško veido, su gražiai
išpuoselėta barzdele vyresnio amžiaus džentelmenas. Pas jį
tąsyk svečiavosi ir Edmundas Mickūnas, tad jų abiejų ir
paklausiau, ką jie mano apie Šarnelės kolūkiečių atsisakymą iš
socialinėms ir kultūrinėms reikmėms sukaupto fondo dalį lėšų
skirti Vytauto Mačernio paminklo statybai. Konstantinas Bružas
atsakė trumpai:
- Gėda prieš visą pasaulį. Degtinė kalta...
Šiaipjau žaliosios trobelės šeimininkas į kategoriškumą
nelinkęs. Kalba jis ramiu, tyliu balsu, atrinkdamas, ką sakyti
viešniai nebuvėlei, o ką ir nutylėti. Trys namelio kambariai skirti
daugelio metų triūso vaisiams. Viename jų surinkti religinio
turinio paveikslai. Per kelis šimtmečius profesionalų ir
tautodailininkų įvairiom technikom atlikti, ne visi vienodos
meninės ir istorinės vertės, bet sukaupti vienoje vietoje jie daro
didžiulį įspūdį. Skirtingais keliais jie čia atkeliavo: pirkti už
asmenines lėšas, dovanoti, surasti įvairiuose užkaboriuose tarp
nereikalingų daiktų. Šį kambarį namelio šeimininkas pavadinęs
"Koplyčia". Kito kambario - "Veidai"- sienos nukabinėtos
Žemaičių Kalvarijai nusipelniusių žmonių fotoportretais. Šalia
Simono Daukanto, Motiejaus Valančiaus ir jo biografo Grigo
Valančiaus, - Maironio, knygnešio Vincento Juškos, XX amžiaus
pradžios
šviesuolio
Adomo
Mikos,
grafiko
Pauliaus
Augiaus-Augustinavičiaus,
savo
raižiniuose
įamžinusio
Žemaičių Kalvarijos koplyčias, Vytauto Mačernio ir jo motinos
Elžbietos, Sauliaus Sondeckio tėvo Jackaus Sondeckio,
Česlovo Kudabos nuotraukos. Pagerbti ir etnografai - Angelė
Vyšniauskaitė bei Vacys Milius, su kuriais K. Bružas dalykiškai
bendrauja daugiau kaip dvidešimt metų. Yra aktorių, režisierių,
filmų kūrėjų, gydytojų ir kitų profesijų žmonių, savo darbais ir
gyvenimu praturtinusių žemaičių kraštą, nuotraukos. Apie
kiekvieną jų namo šeimininkas galėtų papasakoti ištisas istorijas.
Kiek čia temų mokslininkams ir menininkams, kiek peno sielos
praskaidrėjimui, o gal įsižiebiančio noro padaryti savo kraštui ką
nors naudinga visiems apsilankiusiems. Trečiasis kambarys
arba, muziejininkų terminais, - salė pavadinta "Kraštotyra". Čia
sukaupta šūsnis stendų, kuriuose autorius užfiksavo Žemaičių
Kalvarijos geografinę padėtį, kalnynus, nusidriekusius per 3 km,
bet, mano galva, vertingiausia iš jų - Žemaičių Kalvarijos
apylinkės istorinių, archeologinių, architektūrinių ir landšafto
paminklų schema.
Naujausias eksponatas,
simboliškai
užbaigiantis ne tik žaliosios trobelės ekspoziciją, bet ir K.Bružo
ilgų metų triūsą - kambario kertėje ant paaukštinimo pastatyta
Kristaus skulptūra. Laiko ir neišmanėlių sužalota, be rankų, bet
gražiame veide - talentingo skulptoriaus užfiksuota kančia ir
spinduliuojantis atlaidumas likę. Ateities labui, gėrio triumfui
kiekvienam pravartu kuo ilgiau žiūrėti į tokį sielą apvalantį
šedevrą. O rasta skulptūra žemėje, prie kapinių tvoros...
Baigiant apžiūrėti žaliosios trobelės turtus, iš šeimininko
krūtinės išsiveržė skundas: amžius vis dažniau primena, kad
nepabaigiamus darbus reikia perduoti jaunesniam, o nėra kam.
Savų vaikų Julija ir Konstantinas Bružai neturį ir šalia savęs
nematą patikimo paveldėtojo. Atsargiai užsiminiau apie Bronių
Kleinauską ir jo mokinius, bet senasis kraštotyrininkas manęs
nesiklausė. Po pauzės, lyg pats sau tęsė:
- Man svarbiausia dvasingumas. Visą gyvenimą visame
kame jo ieškojau. Čia bus nacionalinis parkas, važiuos
ekskursijos, tai kas jas vedžios, kas sugebės perteikti tą
ypatingą Žemaitijos dvasią, prieš tai pats neišvaikščiojęs
kiekvienos žemės pėdos, nepamatęs nepakartojamų žarų,
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Prie koplyčios.

kurios galbūt poetu, ir padarė Vytautą Mačernį? Jei atsirastų
norintis ir sugebantis tai daryti, galėtų apsigyventi čia, žaliojoje
trobelėje, o aš palaipsniui jam perteikčiau savo patirtį.
Mintyse šmėstelėjo virš bibliotekos įrengta V.Mačernio
ekspozicija, po kruopelytę kauptas mokyklos muziejėlis,
daugelio žmonių pastangos daryti lyg ir tą patį: pažinti šį
Žemaitijos kampą, kuo daugiau surinkti apie jį medžiagos,
ryškiausius pėdsakus įamžinti ir palikti ateities kartoms. Kilnūs
norai, garbingi darbai. Tai kodėl nenorima vienytis arba bent
labiau pasitikėti šalia esančiais, juk būtų lengviau, paprasčiau
dirbti, ir rezultatai būtų ryškesni?.. O Konstantiną Bružą
paklausiau nuomonės apie Žemaičių Kalvarijoje rengiamas
Užgavėnes. Senasis kraštotyrininkas pralinksmėjo:
- Užgavėnės? Juk tai tik vaidinimas, kartojimas, nieko bendra
neturintis su buvusia tradicija.... O kad kultūros namai jas rengia
- gerai, tegu žmonės bent aidą pajunta buvusios tikrovės.

UŽGAVĖNIŲ ŠTABE
Atsisveikinusi su garbiuoju kraštotyrininku, pasukau į kultūros
namus. įsikūrę jie 1935 metais statytoje parapijos salėje. Tai
didelis medinis pastatas su patogia sale ir keliais kambarėliais
antrame aukšte. Čia tik ką baigėsi etnografinio ansamblio
repeticija, kurią vedė Genutė Rimkuvienė. Rinkosi vaikai. Su jau
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atėjusiais šnekučiavosi meno vadovė Rima Jokubauskienė.
Mažosios artistės prie svetimų žmonių pripratusios, todėl,
nekreipdamos į mane dėmesio, konsultavosi su vadove toliau.
Šiuo metu joms labiausiai rūpėjo pasigaminti kuo įspūdingesnę
kaukę.
Kultūros namai dažnai rengia vakarones, stengiasi jas
difererlcijuoti - vyresnio amžiaus žmonėms, mechanizatoriams,
jaunimui. Pasiguodė, kad sunkiausia įtikti jaunimui, nes jis
, dažniausiai nežino, ko nori, o patarimų nemėgsta.
- Bet į kultūros namus ateina? - pasiteiravau.
- O taip, - patvirtino direktorė, - dar ir rublį atsineša, nes mūsų
renginiai mokami.
Parodė man ir naujųjų kultūros namų statybą. Salė juose
mažesnė negu senųjų, statytų pavasarininkų reikmėms, bet
įvairaus dydžio kambarių yra daug, tad tikrai bus geros sąlygos
žmonėms rinktis laisvalaikio užsiėmimą. Stato kultūros namus
kolūkis (pirmininkas Arūnas Paulavičius), vienu metu buvo
manyta parduoti juos užsieniečiams - kad įsirengtų pramogų
centrą su viešbučiu. Rajono valdybos kultūros skyriaus vedėja
Danutė Malakauskienė šia tema dar ir dabar negali ramiai
kalbėti, nors pavojus, atrodo, jau praėjęs. Tiesą sakant, man
pasirodė labai viliojanti perspektyva turėti Žemaičių Kalvarijoje
viešbutį. Juk čionai atkeliauja šitiek maldininkų, o kai
nacionalinis parkas įgaus užsibrėžtą kvėpavimą, padaugės ir

ekskursantų. Suprantu, kad reikia ir
naujųjų kuitūros namų, juk senuose
pastoviai repetuoja ir šiaip dažnai
■lankosi beveik šimtas ne tik miestelio,
bet ir apylinkių gyventojų. Be to, pagal
projektą j naująjį rūmą atsikeltų ir
biblioteka, o dabar jos užimamos
patalpos
liktų
Vytauto
Mačernio
tolydžio augančiam muziejui. Ką gi tegul palaukia viešbutis ir užsienio:
kapitalas.
Užkalbinau kultūros namų kieme
sutiktą Aleksandrą Gintvainienę. Ji,
devynių vaikų mama, bažnyčios choro
giesmininkė,
kultūros
namų
etnografinio ansamblio dalyvė, jau
daug metų šeria kolūkio kiaules.
Geraširdė, besišypsanti. Paprašiau
išvardyti
labiausiai
gerbiamus
Žemaičių Kalvarijos žmones.
- Klebonas, - net neabejodama
išpyškino.
- O kas antras, trečias, ketvirtas, neatlyžau.
Šelmiškai
blykstelėjusi
rudomis
akimis, išrikiavo:
- Antras - vargonininkas, treti bažnyčios choristai, o ketvirti - kultūros
namų dainininkai ir visi maldininkai.
Patiko
man
jos
rikiuotė.
Savarankiška, be šešėlio pataikavimo,
atspindinti
tikruosius
žmonių
santykius. Nebūtų žemaitė!

PAS PIRMĄJĮ
Kleboną Ignacą Žeberskj radome
namuose. Jis ką tik buvo sugrįžęs iš
mokyklos,
kur
dėsto
tikybą.
Asketiškame bute (kunigas priklauso
pranciškonų
ordinui)
nieko
nereikalinga, tik tah kas būtina
egzistencijai. Atsikėlė jis čia prieš
metus, o jau spėjo suremontuoti
bažnyčią,
nauja
tvora
aptverti
šventorių, dabar atėjusi eilė buvusio
vienuolyno pastato remontui. Darbo
čia labai daug, juoba, kad tenka ir į
Gegrėnų bažnytėlę važinėti pamaldų
laikyti. Pasiėmęs ryšulį raktų, klebonas
lydi mus į bažnyčią, rodo stebuklingąjį
Dievo Motinos paveikslą, restauruotus
altorius. Pravėrė kai kurių Kryžiaus'
kelių koplyčių duris, aprodė neseniai
tikinčiųjų reikmėms grąžintą buvusio
vienuolyno pastatą. Čia po remonto
įsikels klebonija, norima pasikviesti ir
apgyvendinti
keletą
pranciškonų
ordino brolių, kurie padės klebonui
tenkinti
tikinčiųjų
reikmes,
dirbs
mokyklose. Atsisveikinant klebonas -

Poeto V.Mačernio gimtinėje Šarnelės kaime.

pakvietė
atvykti
liepos
pradžioje
į
garsiuosius atlaidus, kurie tęsiasi aštuonias
dienas.
- Matytumėte, kiek čia būna žmonių, bet jo balse išgirdau ne džiaugsmą ar
pasididžiavimą, o užuojautos ir gailesčio
gaideles. Juk ateinama ir atvažiuojama čia
prašyti, ieškoti paguodos ir tik retsykiais
padėkoti.

PRAEITIS SU HERBU
Visur mane

lydėjusi

kultūros

namų

direktorė Genutė Rimkuvienė pasiūlė
aplankyti
įžymaus
kraštotyrininko
ir
muziejininko Juozo Mickevičiaus seserį,
mokslus
baigusią
Prancūzijoje
Oną
Barakauskienę. Radome ją negaluojančią,
slaugomą iš Plungės atvykusios jos
buvusios mokinės. Pasisveikinau ir kažko
negudriai
paklausiau
prancūziškai.
Nubloškus į šalį apklotą ir karštą pūslę,
senutė suskato keltis, su nuostaba ir
džiaugsmu
kartodama
prancūziškus
pasveikinimus. Abiem jos skruostais
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riedėjo susijaudinimo ašaros. Prašėme ją gulėti, kiek
įmanydamos atsiprašinėjome nelaiku atėjusios, bet ji nurimo tik
tada, kai pažadėjau ateiti kitą dieną.
- Tada malonėkite užeiti j didįjį kambarį, ten ant komodos,
rėmeliuose, stovi mūsų šeimos herbas, kurį Mickevičių šeima
turi nuo XVI amžiaus, - paprašė. Pagarbiai apžiūrėjome
brangiausią šeimos relikviją. Tikrai nedaug Lietuvoje šeimų turi
savo herbus...
Kitą dieną O.Barakauskienę radome atsikėlusią ir laukiančią
mūsų. Vazoje ant stalo buvo padėta saldainių ir sausainių (matyt
jos paprašytas brolis atnešė iš parduotuvės, nes pati mažai kur
beeinanti). Pasakojo apie giminystės ryšį su Adomu
Mickevičiumi, studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir
V. Mykolaičio-Putino rekomendaciją tęsti mokslus Prancūzijoje,
apie triukšmingą ir jai nepatikusį Paryžių, laimingus studijų
metus Grenoblio universitete, apie gyvenimą ir darbą Lietuvoje.
Džiaugiasi ir didžiuojasi, kad gerai sekėsi mokyti prancūzų
kalbos. Nemažai buvusių mokinių dabar patys dėsto šią gražią
kalbą, o ji jau senokai gyvenanti iš pensijos (gauna 110 rb.).
Prieš kurį laiką pardavusi puikią žemaitišką sodybą Šarnelėje,
kurioje gyvenusi su savo vyru Vitoldu Anicetu Barakausku. Kaip
ten buvę jauku ir gražu, o dabar va begyvenanti lūšnoje.
Artimiausi žmonės - brolis Juozas ir vyras mirę, o kaip jie dabar
džiaugtųsi permainomis Lietuvoje! Deja, deja, tremtys,
persekiojimai pakirto sveikatą ir nelaiku nuvarė j kapus, guodėsi senoji.
- Ką darysiu juk ne su saule ir mums lemta būti šioje žemėje, bandžiau guosti. - Bet ir čia gražiai gyvenate, štai, kokie puikūs
baldai jūsų namelyje, o be to, vyresniam žmogui miestelyje tarp
žmonių patogiau gyventi, - rypavau jos tonu.
- Taip, taip, čia netoliese ir brolis begyvenąs, tai kasdien
ateina, atvažiuoja ir buvusių mokinių. Tik kad ta sveikata dar
patarnautų, - lyg ir nurimusi tęsė.

ŠARNELĖS ŽVYRYNĖLYJE
Daugelis Lietuvos žmonių Mačernynę matė Valentinos
Paukštelytės talentingai parengtoje televizijos laidoje. Ten viskas
labai romantiška, pakylėta, gražu. Realybėje - kur kas niūriau ir
vienišiau. Šarnelės kaimas nuo Žemaičių Kalvarijos yra per tris
kilometrus, o poeto tėviškė viensėdyje, gerokai nutolusiame nuo
kaimo. Tėviškės medžiai seni, sukriošę, tąsyk net keli nulūžę
gulėjo ant sniego. Anot poeto, ilgas iš storų sienojų namas
gerokai sutrumpėjęs ir tvarkingai apkaltas lentomis.“ Nors iš
kamino ramiai kilo dūmai, į vidų mūsų neįsileido. Dabartiniams
sodybos šeimininkams (čia gyvena jauniausias Vytauto brolis
Aloyzas su šeima) poeto garbintojai ir sodybos lankytojai matyt
bus gerokai įkyrėję. Apsnigtu lauku, kur matėsi tik kažkokio
žvėrelio pėdsakai, ėjome j kalnelį, prie vienišo kapo. Aplink
pelkės, nenušienautos žolės stagarai, brūzgynai ir dideli medžiai
(viename iš jų mėgo sėdėti poetas. Kuriame?), o pro kalveles ir
miškelius atsiveria tolių toliai. Štai tuose padūmavusiuose
toliuose mėgo ilsėtis Vytauto akys, čia jos matė gražiąsias
žaras, atsispindėjusias poetinėse vizijose. Iš čia išskrido maža ir
tokia galinga poezijos paukštė ir dabar nepriklausoma sklando
po Lietuvą, Europą, Ameriką... Kuklus kapelis, akmens plokštėje
iškaltas poeto atvaizdas, sudžiūvusi puokštelė kažkieno padėtų
gėlių. Vienatvė. Nyki ar išdidi? Ką sugebėsi įžvelgti, beje, kaip ir
visoje tikrovėje... Poezijos paukštei vis vien, kaip ją vertina
Šarnelėje ar Žemaičių Kalvarijoje. Bet apie čia gyvenančių
žmonių išmintį, intelektą ir padorumą istorija spręs iš santykio su
savo Poetu.
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KAVA PAS VIRŠAITĮ
Komandiruotės dienos pralškė žaibiškai. Dar daug ką
norėjau sužinoti, o laiko jau beveik nebuvo. Pasibeldžiau į
apylinkės viršaičio kabinetą. Viršaičio kėdėje - jaunas, atletiškas
vyras, Zenonas Garbenčius. Kaip ir visi stiprūs žmonės, viršaitis
ramus, besišypsantis. Apylinkės pirmininko pareigos jam buvo
pasiūlytos 1980 metais, tik ką neakivaizdžiai baigus studijas
Kauno kūno kultūros institute. Pasikeitus Lietuvoje politinei
situacijai, žmonės jj išrinko viršaičiu.
Apylinkėje du kolūkiai - Varduvos ir Gegrėnų. Pirmininkai
keitėsi, bet nė su vienu Z.Garbenčius nekonfliktavo, stengėsi
reikalus spręsti kartu, nes vienas ne kažin ką galėtų padaryti.
Apylinkėje yra ambulatorija, felčerinis akušerinis punktas,
vidurinė, devynmetė ir dvi pradinės mokyklos, dvi bibliotekos,
kultūros namai. Ketvirtadalį miestelio gyventojų sudaro
pensijinio amžiaus žmonės, kuriems tenka pagelbėti kuru, kokiu
lentgaliu remontui, o gaunantiems ypač mažas pensijas - padėti
ir pinigais (ne tik kolūkiai, bet ir apylinkė turi tokias galimybes).
Mokyklose mokinių tolydžio mažėja, nes jaunimas šiuose
kraštuose neužsilaiko.
Zenonas Garbenčius - Lietuvos demokratinės darbo partijos
narys, toleruojantis nuomonių įvairovę ir visų partijų veiklą. Jo
žiniomis, Žemaičių Kalvarijoje šalia LDDP veikia Krikščionių
demokratų partija, yra ir sąjūdininkų, kurių veikla pastaruoju
metu gerokai nusilpusi, bet dauguma žmonių, be abejonės, yra
už nepriklausomą Lietuvą, nors ir prieš kai kurias asmenybes...
Ant stalo garavo apylinkės sekretorės Augustos išvirta kvapni
kava, o viršaitis vardijo ir komentavo politines, ekonomines ir
kultūrines ne tik savo apylinkės problemas, kurių sprendimui
visų pirma būtina vienybė ir geranoriška tolerancija.
- Nesugyvenimas žudo. Vyriausybę taip pat. O naudos iš tų
žodinių batalijų - nebent priešams, - dėstė savo mintis viršaitis. Kaimo žmonėms dabar labai neramu dėl žemės įstatymo,
gąsdina vis dar niekam neaiškios privatizacijos peripetijos... Bet
Žemaičių
Kalvarijos žmonės dalyvavo
Baltijos
kelyje,
organizuotai vyko į sausio 13-osios skerdynėse žuvusiųjų
laidotuves, sergėjo ir Aukščiausiosios Tarybos rūmus... O
paminklas Vytautui Mačerniui bus, gal tik ne toks brangus, kaip
norėta. Bus ir muziejus. Kliūtys ir prieštaravimai nestebina^ ir
nebaido. Ką gi - dvasingumą reikia ugdyti pūo vaikystės. Čia
staigūs lūžiai neįmanomi. Visur reikia nuoseklumo ir kantrybės.
Paklaustas, ar nevargina miestelio ir valdžios maldininkų
antplūdis į Kalvarijas, pašnekovas atsakė:
- Rūpesčių prideda, bet tai malonūs, įprasti dalykai, kurių
išsižadėti tikrai niekas nenori ir nesirengia. Tikriausiai žinot, kad
koplyčias nuo sugriovimo apsaugojo patys gyventojai. O tas
dažnas šurmulys labai padeda miestelyje ir pavienėse
sodybose palaikyti tvarką, nes juk laukiant svečių visada
pasišluojama.

POST SCRIPTUM
Keliaudama iš Plungės greituoju medinuku jau kelintą sykį
varčiau Vytauto Mačernio knygą “Žmogaus apnuoginta širdis",
gilinausi j įvairių autorių mintis apie poetą ir Žemaičių Kalvariją,
tačiau atsakymų j varginančius dabarties klausimus negalėjau
rasti. Grįžusi j Vilnių, paskambinau Vytauto Mačernio amžininkui
ir draugui, gerai pažįstančiam Žemaičių Kalvariją ir jos žmones,
poetui Eugenijui Matuzevičiui. Štai mudviejų pokalbio nuobiros:

Poetas Kazys Bradūnas poeto Vytauto M ačernio muziejuje.

T.N.: 1943 metų rudenį Filharmonijos salėje įvykusiame
literatūros vakare šalia V. Mykolaičio-Putino,
P. Vaičiūno,
A.Miškinio skambėjo ir nauji vardai: Kazys Bradūnas, Vytautas
Mačernis, Eugenijus Matuzevičius... Ar to vakaro Vytauto
Mačernio triumfas jums buvo netikėtas?
E.M.: Anaiptol. Su Vytauto poezija mes buvome gerai
susipažinę, nes jis mėgo mums ją skaityti. Žinojome jos vertę.
Vytautas buvo ryški, kultūriškai ir dvasiškai apsisprendusi
asmenybė, orientavosi į Vakarų kultūrą ir stengėsi suvokti visus
jos klodus. Mokėjo kelias kalbas, buvo pasiryžęs išmokti net ir
arabiškai.
T.N.: Gal pasamprotautumėte apie Vytautą Mačernį Europos
kultūros kontekste, jo vietą Lietuvos literatūroje, asmenybės
šviesą Šarnelėje ir Žemaičių Kalvarijoje?
E.M.: Vytauto kūryba turėjo didelės reikšmės visam
intelektualiniam Lietuvos gyvenimui. Nors per 45 metus
Lietuvoje išleista tik viena jo knyga, (kol šis rašinys buvo
rengiamas spaudai, knygynuose pasirodė ir žaibiškai išparduota
nauja Vyt.Mačernio knyga, - red.) bet ištisa literatų karta, gimusi
1950-aisiais metais, jo įtakoje savo eilėraščiais, vertimais,
filosofija orientavosi į Vakarų kultūrą. V. Mačernio vieta šalia
Jurgio Baltrušaičio, Vinco Mykolaičio-Putino ir Fausto Kiršos. Tai

europietis filosofas, savo poezija susijęs su Lietuva. Žemaičių
Kalvarijos žemė V. Mačernį padarė poetu, o jis ją praturtino
Vakarų Europos kultūra.
J.N.: Tai kuo paaiškinti Šarnelės gyventojų vieningą nenorą
prisidėti prie paminklo V. Mačerniui statybos?
E.M.: Reikia žinoti, kad vyriausias Vytauto brolis Vladas buvo
vokiečių policijos karininkas, vėliau išėjęs į rezistentų pulką ir
žuvęs. Žmonės jį prisimena, o santykiai tokiu atveju būna
visokie. Pokario metais Vytauto kūryba buvo ujama, rankraščiais
sklidę eilėraščiai buvo segami prie politinių bylų. Žmonės daug
kentėjo, todėl negalima jų kaltinti. Juoba, kad daugelis, ir ne tik
Šarnelėje ar Žemaičių Kalvarijoje, dar nesuvokė tikrosios
V.Mačernio reikšmės lietuvių tautai. Nors, žinoma, yra
suprantančių ne tik Vilniuje, bet ir Plungėje, Telšiuose,
Šateikiuose. Daug ką pasako ir V.Mačernio brolijos veikla.
Vytauto Mačernio žvaigždė ir reikšmė kils, o jo krašto
žmonės gailėsis, kad laiku nesuvokė poeto didybės.

Teresė NAUSUTYTĖ
Vlado GAUDIEŠIAUS nuotraukos.
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TAUTINIAI INSTRUJVIENTĄI IR
KALNŲ GIESMĖS ŽEMAIČIŲ KALVARIJOJE
Nebesitenkiname žiniomis, semtomis iš "kantiškų" ar
ateistinių "bromelių", pradedame gvildenti klausimus, apie
kuriuos prieš keletą metų negalėjome nė užsiminti. Vienas iš
tokių - religinis folkloras. Konkrečiai šįkart norėčiau pakalbėti
apie Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmių instrumentinę muziką.
Nuosekliau šia tema besidomintiems siūlau pasiskaityti kun.
Brunono Bagužo autoreferatą "Alsėdžių parapijos 500 metų
istoriniai bruožai" (Alsėdžiai. 1976), Motiejaus Valančiaus
"Žemaičių Vyskupystę" 1-2 d. (V., 1848), Simono Daukanto
"Daines Zemajtie" (Petropilie,
1864), Mykolo Biržiškos
“Rinktinius mūsų senovės raštus" (Kaunas, 1924).
Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius, norėdamas sustiprinti
katalikų tikėjimą savo vyskupijoje, 1637 metais pakvietė
domininkonus į Gardus. Vyskupas Garduose įsteigė 19 koplyčių
Kristaus kančiai paminėti: "pats paskyrė vietas, katrose
koplyčias statyti ketino, pats paskaitė žingsnius nuo vietos iki
vietos, kad įdėm tiek būtų, kiek Kristus kančios laike nuėjo pats,
eidamas takais barstė žemę šventą, iš Jaruzalimos parvežtą,
(...) dovanojo skiedrelę medžio švento kryžiaus, ant katro
Viešpats kabojo, o 1639 metais išmeldė iš švento Tėvo Urbono
VIII atlaidus". (Valančius M. Žemaičių Vyskupystė. V., 1972, II d.
-P.299.) Nuo to laiko vietovė pradėta vadinti Gardų Kalvarija, o
kiek vėliau -Žemaičių Kalvarija. įkūrus garsiąją Kalvariją,
vyskupas Jurgis Tiškevičius liepęs vienam iš kunigų parašyti
maldas ir giesmes, "katras lig pat šiolei tebegieda žmonės,
Kalvarijos kalnus^ vaikščiodami“ (Biržiška M. Anuo metu
Viekšniuose ir Šiauliuose (iš 1882-1901 m. atsiminimų,
pasakojimų ir raštų. - K., 1938. - P.85). Kokios tai buvo maldos
ir giesmės? Kas jų autoriai? Remdamasis domininkonų giesmių
leidiniais ("Rožančium",, išleistu Vilniuje 1681 m. bei J 750 m.
vertimu iš Liublino domininkonų "Pėdelis Miros arba iš Žemaičių
Kalvarijos domininkonų giesmių", taip pat XVIII a. jėzuitų "Balso
Širdies" leidimais, kuriuose paskelbtos XVII ir XVIII a. jėzuitų
giesmės), M.Biržiška teigia, kad jas užrašė ir į lenkų kalbą vertė
Žemaičių Kalvarijos domininkone* Jurgis
Kasakauskis,
Joknavičia, Šrubauskis. Tai buvo katalikiškos religinės giesmės,
šlovinančios Mariją, nupasakojančios Jėzaus Kristaus Kryžiaus
kelią. Be jų, domininkonai kartu su maldininkais giedodavo
Dovydo psalmes. Visą Kryžiaus kelio Kalnų ciklą sudarė 20
maldų ir giesmių. Antra vertus, M.Valančius "Žemaičių
Vyskupystėje" mini, kad 1644 metais Kalvarijoje domininkonai
ėjo šventas procesijas ne tik giedodami giesmes, bet ir grodami
muzikos instrumentais. Yra žinoma, kad Žemaitijoje tuo
laikmečiu gyvavę vienuolynai turėjo savo orkestrus, grojusius
per įvairias bažnytines iškilmes, kuriuose būdavo pateikiami ir
gyvi paveikslėliai iš šventos istorijos. Vienuoliai, kaip mini
Žygimantas Liauksminas knygoje "Ars praxis muzica",
organizuodavo iškilmingas šventas procesijas, vadinamas
šventomis eitynėmis, kurių metu buvo giedama ir grojama.
Kokie muzikos instrumentai skambėjo Žemaičių Kalvarijos
šventose procesijose? 1618 metų jėzuitų knygoje "Annųae Litera
S.Jezu (Draci, Lugeluni)" randame žinutę, kad Žemaičiai
apsikrikštiję, tapę katalikais, perėmė vaidilų vartotus liaudies
muzikos instrumentus: kankles, birbalus, lamzdžius, medinius
trimitus. Pirmose procesijose grodavo kanklininkai ir trimitininkai.
Apie tai, kad instrumentine muzika galima išreikšti religinę idėją,
kalba jau IV amž. po Kristaus gimimo bažnyčios tėvas
Jeronimas: "Krikščionybė - mergaitė, ir turi bernėtis (sutarti A.M.) su stabmeldžių muzikos instrumentais". Kadangi
krikščioniškasis giedojimas draudė bažnyčiose pritarti muzikos
instrumentams,
tai
šventose
procesijose,
reikalaujant

28

giedoriams poilsio (direktyvos), antrą giesmės posmą, t.y. jo
imitaciją, buvo leista groti. M.Valančius apie liaudies muzikos
instrumentus Žemaičių Kalvarijos procesijose rašo: "...į miestelį
įeinant (per šv.M.Marijos Apsilankymo atlaidus - A.M.),
jaunikaičiai paparčius virpino, būbnus mušė, patrūbočius pūtė ir
iš šaudyklių šaudė, o seniai su moteriškomis atsispirdami
giedojo ir šaukė, nes juo katra parakvija su didesniu triukšmu ir
trenksmu į miestelį įėjo, tuo didesnė buvo garbė" (Valančius M.
Žemaičių Vyskupystė. - V., 1972. - II d. - P.350). įdomu tai, kad
1935 m. spaudoje randame žinutę apie Žemaičiuose Židikų
apylinkėse sename nugriuvusiame kryžiuje išdrožtą šventąją su
kanklėmis ("Tautos mokykla". - Nr.5). Tautiniai muzikos
instrumentai minimi ir giesmių tekstuose: "...kanklėmis
kankliuokime, sutartinę traukime". (Liturginis maldynas. - V.- K.,
1969. - P.514). Arba - 1765 m. kunigo N.VV.Žemaičių Kalvarijos
domininkono išdrukavota: "... ten skamba giesmės iš šventų
krūtinių, ten Dievą žavi toji sutartinė". (Ten pat. - P.324).
Kas tai per sutartinės?
'
Simonas Daukantas apibūdina taip: "Sutartinė - tai daina, kur
vieną posmą dainuoja, o kitą ilgais mediniais trimitais atsakinėja"
(Lietuvių kalbos žodyno medžiaga. - Lietuvių kalbos ir literatūros
instituto rankraščių skyrius. S. D. 15).. Kad giesmės palydimos
mediniais trimitais-sutartiniais, minėjo ir M.Strijkovskis. Jis teigė,
kad šių instrumentų balso skaidrumas ir garsumas negali nė su
vienu vario trimitu lygintis (Stryjkovski, Kron. Lit. K. - 6. - Roz. 10.
- P.227). Simonas Daukantas medines triūbas taip pat giria:
"Šiandien (apie 1836 metus - A.M.) dar didžiai retai tokių triūbų
begali regėti, nes paprastai visi tirškina vario triūbelėmis,
kuriomis meškininkai meškas tancina, po kaimus vedžiodami.
Tų trimitų balsas yra graudžiai malonus, daugiau rūstus, nekaip
linksmas, kelia giedantiems aitrą ir gailestį, kur (...) lyginosi su
šios dienos varinėmis karo triūbomis" (Daukantas S. Rinktiniai
raštai. - V., 1955. - P.204-205). Tai rodo, kad jau XIX a. pradžioje
senuosius Žemaičių liaudies muzikos instrumentus keitė variniai
pučiamieji muzikos instrumentai. XVIII a. pabaigoje ir XIX a.
pradžioje
Žemaičių
bajorai,
pamėgdžiodami
užsienių
dvarininkus, į savo dvarus ėmė kviesti svetimšalius muzikantus.
Kūrėsi pirmieji dūdų orkestrai, išstumdami tautinius muzikos
instrumentus. Nuo XIX a. Žemaičių Kalvarijos šv. Mergelės
Marijos Apsilankymo atlaiduose taip pat įsigali pasaulietiniai
pučiamųjų instrumentų orkestrai.
Senųjų rašytinių šaltinių išliko nedaug, todėl kalbėti apie iki
XIX a. pradžios skambėjusių Kalnų giesmių pobūdį galima tik
prielaidomis. Atsižvelgiant į Žemaičių krašto žmonių santūrumą
ir papročių konservatyvumą, galima teigti, kad Kalnų giesmių
muzika (instrumentinės ir giedorių kapelos) ilgus metus išlaikė
liaudiškojo muzikavimo tradiciją. Patys atlikėjai (giedoriai ir
muzikantai) buvo iš liaudies muzikantų, todėl šiame Žemaitijos
kampelyje ilgam išliko savas repertuaras, muzikos instrumentai,
specifinis grojimo bei giedojimo būdas. Žinoma, kaip jau
minėjome, ilgainiui į Žemaičių Kalvarijos Kainų giedotojų gretas
ėmė skverbtis pasaulietiniai europiniai muzikos instrumentai, o
kartu su jais - ir aukštesnio profesinio lygio atlikėjai
instrumentalistai (patrūbočiai).
Visos čia pateiktos žinios leidžia teigti, kad paminėti tautiniai
muzikos instrumentai žemaičių religinėje kultūroje buvo gana
reikšmingi. Deja, šis unikalus lietuvių tautos kultūros fenomenas
šiandien merdėja.

Alfonsas MOTUZAS

PAPROTINĖS
PIRTIES
PASLAPTYS
Lietuvių liaudies patarlė "Ne vien duona žmogus gyvas"
primena, kad itin svarbu ir žmogaus dvasiniai poreikiai bei
polinkiai. Tai galėtume persakyti kitaip: švarus turi būti ne tik
žmogaus kūnas, bet ir siela. Tokios sparnuotos mintys gali
pasirodyti keistos, kai kalbama apie paprastą (tik iš pirmo
žvilgsnio) kaimo žmonių buities kultūros reiškinį - pirtį.
Kaimo pirtį įprasta vadinti tradicine (ji apšildoma akmenų
krosnimi, karštuose garuose periamasi vantomis...) beveik
nevartojant sąvokos p a p r o t i n ė
p i r t i s. Tai yra labiausiai
užmiršta pirties kultūros dalis.
Kas paprotinei pirčiai būdinga? Ogi tai, kad pastato statymas,
krosnies užkūrimas bei kūrenimas, į pirtį ėjimas procedūroms ir
pačios procedūros buvo reglamentuojama privalomų paprotinių
nuostatų. Kiekvienas žmogaus veiksmas, pirties pastato dalys,
net rykas turėjo simbolinę prasmę, perkeltinę reikšmę bei etinį
semantikos pobūdį. Tai reiškia, kad pirtis visais požiūriais buvo
susijusi su papročiais. Paprotinėj pirty žmogus atlikdavo
procedūras (perdavosi, plaudavosi) arba jų paruošiamuosius
darbus (kūrendavo krosnį, vandenį šildydavo akmenimis ir kt.),
išgyvendamas tas apeigas, kiekvieno veiksmo perkeltinę
prasmę. Būtent tai ir formavo požiūrį į pirtį, veikė apeigų dalyvius
psichologiškai. Visapusiškas mitinės ar simbolinės reikšmės
išgyvenimas arba tik jos moralinis pripažinimas jau yra dvasinio
gyvenimo apraiška, kaip ir visų tradicinių papročių turinio
realizavimas praktiniais veiksmais. Tokiu atveju turime teisę
kalbėti apie pirties kultūrą kaip apie dvasinę žmogaus saviraišką.
Klaidinga būtų manyti, kad praeityje žmogus, atlikdamas
pirties procedūras, visą laiką meditavo, buvo susikaupęs. Visų
pirma veiksmai buvo tarytum apeigos, ir žmogus laisvai elgėsi
pagal žinomą papročio tvarką,
kartą įsisąmonintiems
ritualiniams
veiksmams
suteikdamas
veikimo
galią.
Psichosomatinis pirties paprotys nėra susietas su kokiu nors
tiesų deklaravimu, o tik su pirties intencijos išankstiniu
įsisąmoninimu. Toks liaudiškas pasaulėžiūros bei pasaulėjautos
realizavimas buityje. Dažnai užtekdavo žmogui pasakyti, kad šis
ar anas daiktas pagal tradiciją yra šventas, ir nebereikėdavo
aiškinti, kodėl. Praeityje tradicijų bei paprotinių apeigų žinovai,
tarkime, žyniai (pirtyje - pirtininkas), bendruomenėje į?uvo
autoritetai. Šiandien mes mokame pirtį užkurti ir išsivanoti joje,
tačiau paprotinė tradicija prarasta. Stengiamės surinkti žmonių
atmintyje išsibarsčiusius papročių likučius, kad išgelbėtume
nors dalį nykstančios mūsų senosios paprotinės kultūros.
Pirties kultūros dvasinį fenomeną užčiuopiame tik susipažinę
su paprotinės pirties liaudiška samprata - pirties kultūros
pagrindu.
Paprotinės pirties turinį sudaro žmonių pasaulėvaizdis arba
su kosmogoninėmis pažiūromis susiję tikėjimai. Gamtoje buvo
įžiūrėta jėga, inspiravusi kosminės ugnies ir kosminio vandens
sąlytį (santuoką) kietame kūne - akmenyje ir iš to kylančias
reakcijas. Gamtos ar kosminių reiškinių imitacijose ir

inscenizacijose pirties veikslumas įgydavo psichosomatinį
pobūdį. Manyta, kad pirties kūrenimas ar higieniniai procesai
reikšmės žmonių sveikatai neturėtų, jeigu pirties kūrenimas
nebūtų susijęs su mitais ir ritualais. Šiuo atveju deramą reikšmę
turime teikti mitams, kurie ir sudarė paprotinės pirties turinį.
Žmogus, susikūręs vaizdinius apie pasaulio sukūrimą, apie
vandens ir žemės atsiradimą, apie kosminį vandens arba ugnies
pasaulį, jais tikėjo. Be tikėjimo nebūtų ir paprotinės pirties.
Pirties kultūroje aptinkami du momentai: pirties kūrenimas,
mokėjimas fiziškai atlikti procedūras ir mokėjimas paaiškinti
papročių mitologiją. Psichologinis pirties procesų suderinimas
su suvoktais ar įsivaizduotais kosminiais reiškiniais pirties akte
tampa semantiškai tolygus Pasaulio kūrimo aktui.
Svarbu, kaip žmogus suvokė Visatą (Pasaulį), šj ir aną
pasaulius, kaip įsivaizdavo jų atsiradimą ir tarpusavio ryšį,
pagaliau, kokią šiems reiškiniams žmogus suteikė reikšmę. Šitai
ir sudaro paprotinės pirties esmę. Bažnyčia apeigose
inscenizuoja Kristaus gyvenimą ir kančias,
o pirtyje
inscenizuotas kosmoso kūrimasis.
Nagrinėdami kosmogonijos klausimus, aptinkame, kad viena
iš Pasaulio atsiradimo sąlygų buvo akmuo ir jame sustiprinta
ugnies ir vandens sąlyčio reakcija. Akmenyje, kaip tikėta,
gulinčios (miegančios) įvairios jėgos, kurias pažadinti galima
atlikus vienas ar kitas pirties apeigas. Jeigu moterims,
pavyzdžiui, buvo aktualu pažadinti Pramotės galias ar
miegančias vaikų sielas, arba pagaliau palenkti savo naudai
mirusiųjų vėles, tai buvo privalu įsiteikti būtent mitologizuotai
Kosminei kūrybinei galiai. Iš dalies tai buvo atliekama, kaip
minėjome, įsiteikiant diferencijuotai pasireiškiančioms jėgoms deivėms, dievaičiams ir kt. Pasaulio galių hierarchija buvo gerai
sutvarkyta, ir bet kokios pozityvios galios pagarbinimu ar
meldimu siekta susijungti su visetu. Tikėta, kad apeigos žmogų
psichologiškai sujungiančios su Visata (Kosmosu). Žmogus,
įsiliedamas į gamtą, Visatos procesus, tarėsi dalyvaująs Pasaulio
kūrime ir už tai jaučiąs atsakomybę. Žmogaus savikūrai tai buvo
gyvybiškai svarbu. Ar pamažu neartėjame prie religijos,
realizuotos paprotinės pirties apeigomis?
Su pirtimi susiję papročiai paprastai vadinti pirties papročiais.
Tačiau įsidėmėtina: pirtis - gana universali priemonė. Tad ir jos
papročiai nėra vienareikšmiai. Iš kosmogoninių papročių
išsiskiria šeimyniniai, kurių prisilaikant siekta konkrečių
šeimyninių tikslų: geros santuokos, sėkmingo gimdymo,
vaisingumo ir kt. Paprotinėmis apeigomis tikėtasi mirusiųjų
paramos žemės ūkyje, nuo ko priklausė šeimos gerovė. Kai
kurie papročiai padėjo formuotis pirties medicinai, veterinarijai.
Pavyzdžiui, atliekant kai kuriuos simbolinius veiksmus su
perdegusiu pirties krosnies akmeniu gydytas karvės tešmens
uždegimas, akmenimis šildytu vandeniu - moterų ligos bei
negalavimai. Mergaičių interesas buvo palenkti deivės Laimos
(tai mergaičių bei moterų, ypač gimdyvių, globėja) malonę.
Būtent pirtyje buvus proga jai įsiteikti paliekant induose šilto
vandens arba po pėrimosi sudedant vantas ant plautų. Tikėta,
kad Laima lankosi pirtyje ir, kaip ir visos moterys, mėgsta pertis.
Tikėta, kad į pirtį praustis susirenka laumės. Laumės buvusios
gerosios ir blogosios. į pirtį ateidavusios būtent gerosios ir
gražiosios. Prisilaikant visų paprotinių apeigų bei nustatytos
tvarkos, laumėms buvo įsiteikiama. Taigi matome, kiek
priežasčių būta susidaryti antriniams pirties papročiams bei
apeigoms su gana įvairiomis funkcijomis.
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Priminsime, kad paprotinės pirties esmę sudaro pirties
kūrenimo ir pėrimosi bei plovimosi procesai. Šeimyninių
papročių kaip antrinių aktų laikymasis, proginių ritualų pirtyje“
atlikinėjimas dar labiau parodo, kokia didelė reikšmė teikta
paprotinei pirčiai. Šioji, be kitų papildomų apeigų bei intencijų,
buvo ritualinio pobūdžio ir, kaip tikėta, darė įtaką
psichosomatinei sanitarijai.
Paprotinė pirtis turėjusi sakrališkumo elementų. Tradicinės
kultūros klestėjimo laikais, maždaug iki XIV a., iš dalies ir vėliau,
pirtis laikyta šventa vieta. Esama žinių, kad pirties krosnies
reikšmė beveik prilygusi bažnyčios altoriui. P.Dusburgietis rašė,
kad XII-XIV a. Mažosios Lietuvos lietuvininkai savo dievus
gerbdavę jų intencijai nusiperdami pirtyje.
Pirties sakrališkumą sąlygojo ne šeimyniniai papročiai, o
kosmogoninė pasaulėžiūra, kurioje paprotinė pirtis buvo įgijusi
ritualinio akto statusą. J pirtį žiūrėta ne tik kaip į kūno švarinimo
vietą bei procesą, bet ir dvasinio, moralinio apsivalymo aktą.
XVII a. K.Sirvydas savo trijų kalbų žodyne net krikščioniškai
suvokiamą skaistyklą pavadino nupertuve. Viename iš savo
rašinių rašytojas V.Misevičius liudija, kad, kaimo žmonių
supratimu, išties pirtis turėjusi būti "už tėvą šiltesnė, už motiną
meilesnė, už seklyčią švaresnė“. Apie Panevėžį, Elenos
Šipelienės žiniomis, buvusi tokia dorovinė nuostata: "Po pirties
nebūna jokių pykčių". Etnografė P. Dundulienė pripažįsta, kad
nusiprausimas pirty turėjęs "magišką nusivalymo reikšmę ne tik
fiziškai, bet ir moraline prasme". Pripažintas ir priešingas
poveikis: ne tik nusipėrimas švarino sielą, bet ir moralinis
tyrumas bei geras nusiteikimas pirtį darė veikslesnę kūno švaros
atžvilgiu.
Ką reiškia žodis "paprotys"? Net žodynuose jis tapatinamas
su žodžiu “įprotis". Tačiau žmonės šiuos žodžius skyrė. "įprotis“
suprantamas kaip fizinis reiškinys, kaip įgūdis. "Paprotys" dvasinės kultūros terminas, siejamas su žodžiu "paprotinimas".
Kai kur vartojamas žodis “paprotas“, kas reiškia pamokinimą,
įsisąmoninimą, auklėjimą. Čia ir išryškėja papročio pedagoginė
reikšmė, padedanti suvokti paprotinės pirties svarbą dorovinės
asmenybės formavimui. Paprotinė pirtis buvo tarytum mokykla,
kurioje "dėstyta" liaudies pasaulėžiūra, gyvenimiška filosofija. Šių
žinių neįmanoma teoriškai "iškalti" - buvo mokoma praktiškai.
Norint visapusiškai pažinti visas pirty atliekamas apeigas,
reikėtų jas plačiau apžvelgti. Tatai padėtų įvertinti atskiras
papročių rūšis, sąlygotų jų aktualumą šiandien, pagaliau
papročiai būtų atgaivinami ne tik pramogai bei žaidimui, - jie
padėtų kelti psichosanitarinę higieną, dvasinę kultūrą. Gaila, kad
neįvertinome fakto, jog pirties papročiai, kaip ir visi kiti, yra
liaudies pedagogikos formuoti tūkstančius metų. Šis metodas
paprotinėje kultūroje buvo vienas iš efektyviausių ir lėmė jos
stabilumą, nuoseklumą, ko, deja, neturi vėlesnės kultūros.
Papročių reikšmė tiek jaunimo, tiek apskritai žmonių auklėjimui
dar kaip reikiant neįvertinta. Papročiai, paprotinė kultūra,
savotiškai turtinga ir ilgaamžė, pamiršta dažnai pasiteisinant,
kad, girdi, keičiasi laikai, keičiasi žmonių interesai, psichologija,
mąstysena, tikėjimo objektai ir pagaliau paties žmogaus
situacija tiek gamtos, tiek kultūros požiūriu. Mums gresia
pavojus prarasti istorinį mąstymą, ryšį su praeitimi. Apkurtome ir
nebejaučiame pavojaus atskilti nuo viseto ir degraduoti tiek
kultūriniu požiūriu, tiek psichologiškai bei fiziškai.
Neprašai būtų pažvelgti ir į miesto pirtį, kurioje nėra jokio
paprotinio elemento, tik specializuotas pastatas kūno higienos
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procedūroms atlikti. Jos depaprotizuotos, be mitinio bei religinio
turinio. Į miesto pirtį atėję žmonės neatlieka jokio sakralinio
veiksmo, jų elgesys su aukštesne dvasine nuostata, tradicine
pasaulėžiūra nesusietas. Miesto pirtis parodo, kas iš tikrųjų yra
paprotinė, o kas sibarinė pirtis. Miesto pirties niekaip
nepavadinsi psichosomatinės sanitarijos įstaiga, nes ji
neformuoja žmogaus sakralinių būsenų, dargi priešingai. Kartais
pirties netvarka, netinkami jos aptarnautojų poelgiai, triukšmas,
dažni girtavimai, orgijos bei paleistuvavimas (pav., Kauno
"Undinėje“. Žr.: Lietuvos rytas. - 1990. - spalio 27.), sibarinės
procedūros, taip gražiai pavadintose viršininkų "viešelėse“ - visa
tai sudrumsčia sveiko žmogaus ramybę, jo dvasinę būseną,
išsekina psichinę energiją. Prisiminkime paprotinę nuostatą:
žmogus, pirty apsivalęs fiziškai, iš jos turi išeiti viduje švarus,
šviusus, romus, liaudiškai sakant, "baltas kaip kūnas po pirties".
Tą patį galime pasakyti ir apie šių laikų kaimo pirtį. "Šiems
laikams" priskirtinas visas XX amžius, nes jau jo pradžioje
gerokai nyko pirties papročiai, Žemaitijoje buvo ir visai išnykę,
nekalbant apie Užnemunę.
Kaimo pirtis tapo tolygi
antipsichosomatinei miesto pirčiai. Sutrikus kaimo žmonių
gyvenimo ritmui, suirus natūraliai tvarkai, dingo dėmesys pirčiai
kaip buitinės kultūros reiškiniui, psichosomatinei profilaktikai.
Dėl įvairių kitų bėdų bei negalių pirties papročiai pasirodė
mažareikšmiai, kaip ir visos subtilios mūsų tautinės dvasios
apraiškos. Ką gi nualintam, sukrėstam žmogui reiškia
susikoncentravimas ties viena ar kita dvasine vertybe ar
atliekamo darbo etine reikšme? Pagaliau - ką reiškia reikalais
užimtam žmogui išgyventi kokį nors dvasinio pasaulio vaizdinį,
mitinės minties ar (netgi!) tyrą religinį jausmą! Nekelia
nuostabos, kad žmogus pamiršo, ką pirties aktas simbolizuoja,
ką jam turėjo perduoti istorija. Dvasinis kaimo gyvenimas ypač
geso apleidžiant senuosius papročius, apskritai irstant
ilgaamžei paprotinei kultūrai, kai žmogus, užuot ką nors
pozityvaus ir naujo kūręs, draskė senosios kultūros likučius. Ir
ne tik pas mus taip. Vakarų civilizacijoje senosios vertybės taip
pat buvo nuvertintos kaip nenaudingos, o vertybes
"perkainavus", iškeltos modernios idėjos, ugdyti mechaninę
visuomenę atitinką poreikiai (tik ne dvasios polėkiai!).
Kalbėdami apie lietuvių tradicinę kultūrą, turime rimtai
susimąstyti dėl ir šiandien tebeardomo kultūros pagrindo, kuris
iki šiol laikė mūsų etninės kultūros statinį. Gal kiek ir juokinga
dabar kalbėti apie pirties papročius, apie paprotinę pirtį kaip
dvasinio gyvenimo apraišką, kai visas gyvenimas stumiamas į
"modernios" civilizacijos nasrus, kai apskritai žmonijos kultūra ir
žmogaus savižina joje yra praktiškų protų paneigta ir piktos
valios pasmerkta. Bet taip atrodo tik iš pirmo žvilgsnio.
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atsišakojimais darė skersinį pjūvį (žiedai), tarp jų
išilgai du tris kaltus įpjaudavo ir atkilusią žievę
nulupdavo. Džiovinimui žievės būdavo surišamos į
nedideles grįžtes ir sukraunamos ant rėčių.
Gervėčių apylinkėse sakydavo: "Žolytes rinkti
reikia lig dvylikei, kada jos gyvos, nemiega, o po
dvylikei nemačija, nes žėdna žolelė popiet pradeda
miegot, visa eina žemyn". Žiedus rinkdavo
dažniausiai į pintines, džiovindavo plonu sluoksniu
palėpėje. Geltonus arba šviesius (liepos, ramunėlių)
žiedus galima džiovinti ir šviesioje pirkioje, svarbu, kad būtų pavėsis.
Gerai išdžiovinti žiedai beveik nepraranda spalvos. Blunka blogai
džiovimi ir žydėjimui baigiantis rinkti žiedai. Žolininko M.Žukaičio
nuomone, "...žolių laikas geriausias dėl rinkimo, kada jos būna
pačiame žydėjime, bet nereikia rinkli prieš žydėjimą, kada jos dar
jaunos ir pilnos savyje vandenio ir neturi vaistiškos vertės. Šaknis
geriausia rinkti rudenį, kada augalai neturi jokio traukimo, arba
pavasarį prieš pat augimą". Surinktas žoles džiovindavo ant švarių
grindų arba popieriaus, sausoje šiltoje vietoje. Apdžiūvus vienai
pusei, augalus apversdavo. Džiovindavo ir duonkepėje krosnyje,
paliekant pravirą, kad išeitų drėgmė. Išdžiūvusius žalumynus
smulkiai sutrindavo rankomis ir išsijodavo, kad atsiskirtų stambūs
lapkočiai. "Geli" augalai buvo laikomi ne tokie vertingi, nes greičiau
sutraukia drėgmę, gtemba.
Surinktas šaknis nuplaudavo, vandeniui nuvarvėjus, didesnes
perpjaudavo išilgai, kad greičiau išdžiūtų.
Pumpurus rinkdavo rudenį, kai jau subrendę, arba ankstyvą
pavasarį - kol dar nesprogsta. Tik nuo senų tuopų pumpurus
rinkdavo, kai nutįsta žiedų žirginiai. Žiemą pumpurai laikomi
krūvose, palaipsniui džiovinant. Gerai išdžiūvę pumpurai šnara kaip
grūdai.
Paruoštas vaistažoles paprastai laikydavo kamarose arba ant
aukšto, baltai išskalbtuose drobiniuose maišeliuose.
XX amžiaus pradžioje ligos buvo menkai diferencijuotos.
Žolėmis gydydavosi daugiausia nuo nervų, išgąsčio (priemėčio,
skrupulo), nuo Širdies, gumbo (virškinimo organų sutrikimo), nuo
uždegimų, peršalimo. Žinota kai kurios infekcinės ligos: jadra,
skarlatina, kokliušas, krupas (difterija), šiltinė, raupai, krūvinės
(dizenterija), džiova, cholera, rožė. Buvo žinoma, kad šiomis ligomis
užsikrečia vieni nuo kitų, pirmiausia - vaikai ir silpnesnieji. Būdavo
imamasi profilaktinių priemonių: kai užkrečiamos ligos "eina per
žmones", reikia ieškoti dzingelio (garšvos). Augalo šaknys
supjaustomos, suveriamos ant siūlo ir užkabinamos mažiems
vaikams ant kaklo. Jokia liga nelips! Didesniems išverdama jaunų
kadagio šakelių arbatėlės, pasiūloma pakramtyti juodą saldoką,
aromatingą kadagio uogą, bruknienojų ar pelynų nuoviro "dėl
apetito".
Moterys žinojo, kad augalinės medžiagos veikia lėtai, todėl
organizmą stiprinančioms arbatėlėms žoleles ruošdavo dar pavasarį.
Nuskintus sodresnių aviečių, žemuogių lapus, tamsoje apvytintus ir
smulkiai supjaustytus, sudėdavo į medines dėžutes ir uždengdavo.
Po poros dienų plonu sluoksniu paskleisdavo šiltoje vietoje.
Išdžiūvus sudėdavo į stiklinius ar molinius indus, sandariai
uždarydavo ar aprišdavo sviestiniu popieriumi, kad išlaikytų
aromatą.
Dezinfekcijai troba buvo rūkoma ruginiais miltais, kadagiu,
pelynais, kiečiais. Nuo blusų buvo ginamasi patalpas barstant
paparčių lapais, gailiais, smulkiai supjaustytais ajerais.
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Lietuvoje labai senos augalų vartojimo vaistams tradicijos.
B.Bretkūnas 1591 metais "Postilėje" rašė^ kad Prūsijoje yra daug
gydomąsias žoles ir šaknis vartoti mokančių, sergančius išgydančių
žolininkų.
Moterys, o dažnai ir pagyvenę vyrai, net XX a. pradžioje žoles
laikė "pamačlyvomis" nuo daugelio ligų. Gydant žolėmis visais laikais
buvo atsižvelgiama į žmogaus amžių, lytį, ligos pobūdį, jos priežastis
ir eigą. Žolių arbatos, antpilai buvo ruošiami nestiprūs, iš kelių
augalų (mėgti trejeto mišiniai - "trejos devynerios"), žoles atsargiai
parenkant pagal jų gydomąsias savybes. Naudota spirito trauktinė,
tepalai, smulkiai sutrintas žoles ar šaknis maišant su nesūdytais
gyvulių taukais, medumi, aliejumi. Kai kuriais atvejais žolės, kad
geriau "ištrauktų", buvo verdamos acte, vyne. Pasak M.Žukaičio, iš
to pačio augalo ištraukdavo ir vaistus, ir nuodus (žinoma, nuodai
naudoti "su proporcija pagal jų smarkumą ir žmogaus stiprumą").
Antai grybelis, durnaropė yra nuodingi augalai (jei per daug
išgertum, gali apsinuodyti), bet labai geri vaistai. Vaistus gerti 2-3
kartus per dieną, kartais (ypač sergant virškinamojo trakto ligomis)
"ant tuščios", dar geriau "gert gulant miegot, kada visas spakainas,
nei vėjas nevaikšto, nieks nestrošija, kai nusiramina visi sąnariai".
Vaistai turi būti švieži. Ant skaudulio dėdavo šviežias žalias žoles.
Ligonius rūkydavo žolėmis, maudydavo jų nuovire. Neretai vaistiniai
ir net paprasti augalai būdavo apgaubiami fantastiniu prietarų bei
apeigų šydu. Pavyzdžiui, buvo sakoma, kad paliegęs vaikas pasveiks,
jei prieš saulėtekį nueisi į mišką, nuo devynių skirtingų medžių
nuskinsi po vieną lapą ir į keturkampį audeklą įvyniosi, sudeginsi, o
pelenus į devynis audeklo gabalus įvyniosi ir pavirinsi. Verdant neturi
garuoti. Virintas vanduo pilamas į vonelę ir tris vakarus jame
maudomas vaikas. Vonios dugne turi susidaryti pluta. Jei plutoje
atsiranda kirminiukų, vaikas pasveiks, jei neatsiranda - mirs.
(Tumosas F. Mažosios Lietuvos papročiai // Jaunoji karta. - 1938.Nr.3. P.55).
Reikėjo žinoti, kad rūkyti žolėmis gali moteris ar mergaitė,
būtinai pirmagimė arba šeimoje paskutinė. Tokią moterį kaimas
laikė "daktorka". Nesvarbu, sena ar jauna, ištekėjusi ar mergina, turi
vaikų ar ne. Kviečiama ligonį smilkinti, atsisakyti negalėjo. Ligonį
smilkino arba prieš saulėtekį, arba prieš saulėlydį. Kitu laiku
rūkymas nepadeda.
Vaistams rinko žievę, žiedus, vaisius, lapus, žolę (stiebą su
lapais), sėklas, šaknis, pumpurus. Būta daug apribojimų ir
draudimų: leista skinti tik kas dešimtą augalą, devynis paliekant;
neimti sutryptų, apgraužtų, dėmėtų augalų.
Žievę lupdavo nuo nukirstų ar išrautų medžių, krūmų.
Lengviausia rinkti brazdui išburkus, prieš sprogstant pumpurams,
taip pat po lietaus. Vasaros antroje pusėje žievė taip pat lengviau
lupasi. Žiemą rinktas šakas sudėdavo į didelę švarią pusnį
aukštesnėje vietoje ir apžerdavo sniegu. Sniegui lėtai tirpstant, žievė
atbrinkdavo. Lengvai luposi šiltoje švarioje pirtyje nakčiai paliktos
šakos, gerai užpylus garo. Žievę lupant, skersai šakos ar stiebo ties
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KAS YRA KULTŪRINE ANTROPOLOGIJA?
Lietuviui skaitytojui kultūrinės antropologijos terminas
neįprastas ir gali sukelti klaidingas asociacijas. Užtenka pažiūrėti
j kokį nors žodyną ar" enciklopediją, kad įsitikintum, jog
antropologija (gr. anthropos ir logos - mokslas apie žmogų) biologijos šaka, tirianti žmogaus ir rasių fizinės organizacijos
evoliuciją, fizinio tipo jvairavimą erdvėje ir laike. Antropologijos
tyrimo objektai: žmogaus vieta gamtoje, artimiausi jo giminaičiai,
žmogaus kilmė, rasių kilmė, žmonijos rasinė sandara; dabartinio
žmogaus morfologinių ir fiziologinių požymių jvairovė, kilmė ir
kintamumas, žmogaus ir populiacijų genetika" (Lietuviškoji
tarybinė enciklopedija. - V., 1976. -T.I.-P.276). O kultūrinės
antropologijos apibrėžimo nerandame jokiame iki šiol Lietuvoje
lietuvių kalba išleistame žodyne ar enciklopedijoje.
Taigi kas yra kultūrinė antropologija? Pirmiausia reikia
pabrėžti, kad tai ne biologinė, o socialinė disciplina, kuri tyrinėja
žmogaus kultūros kilmę ir raidą nuo seniausių laikų iki mūsų
dienų, siekia aprėpti visą kultūrų įvairovę, reikšmingomis
laikydama ne tik pasaulinių civilizacijų, bet ir kai kur
atokiausiuose Žemės kampeliuose išlikusių medžiotojų ir
rankiotojų grupių kultūras. Kultūrinė antropologija susiformavo ir
vyrauja Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Tačiau, norėdami išvengti maišaties, pirmiau turime apžvelgti
kitus lygiagrečiai pasaulyje vartojamus terminus bei jų turinį.
Konkretus atskirų pasaulio kultūrų tyrinėjimas apibrėžiamas
visiems gerai žinomu etnografijos (gr. etnos - tauta, grafo rašau) terminu. Etnografija - tai mokslas apie pasaulio tautas
(etnosus) ir joms būdingus etninius bruožus. Iš lietuvių
etnografų norėčiau priminti ir pagerbti profesorę Pranę
Dundulienę, labai aktyviai dirbusią šioje srityje ir padėjusią
šiuolaikinei žmonių kartai iš naujo atrasti mūsų protėvių dvasinį
pasaulį, jų kultūrą. Tarybinėje ir tarybinės sistemos įtakoje
buvusių Europos šalių vartosenoje etnografijos terminu
apibrėžiamas ne tik konkretus, empirinis pavienių tautų, genčių
ar grupių materialinės ir dvasinės kultūros aprašinėjimas, bet ir
lyginamasis-istorinis, globalinis kultūros tyrinėjimas, č ia
etnografija vadinama "primityvių visuomenių sociologija",
"etnosociologija" ir "kultūrologija“. Mūsų laikais į jos akiratį vis
dažniau patenka dabartinių industrinių visuomenių ar pavienių
jos grupių (kaimo ir miesto) papročiai, gyvenimo būdas, darbas,
bendravimas, šventės, tradicijos ir pan.
Šalia etnografijos termino vartojamas ir jam artimas
etnologijos terminas, artimas ta prasme, kad tyrinėjimo
objektas iš esmės sutampa, nors šių disciplinų paskirtis gali būti
suvokiama skirtingai. Šiuo atveju daug ką lemia skirtingos
kultųjų tradicijos.
Vakarų Europoje etnologija - tai visuomenės mokslas,
tyrinėjantis (gal tiksliau būtų sakyti tyrinėjęs) rašto neturinčias,
nuo Europos tautų technologiškai atsilikusias visuomenes, jų
kultūras. Individualių kultūrų aprašymas laikomas būtina sąlyga
bendriesiems kultūros raidos dėsniams pažinti,, bet juo
neapsiribojama. Pavyzdžiui, žymus etnologas K.Birket-Smitas
etnologijos objektu manė esant specifinį žmogaus gebėjimą
kurti kultūrą; taigi kultūra kaip bendras visos žmonijos bruožas
laikytina tikruoju etnologijos tyrimo objektu. Tyrinėdama
pavienes kultūras, jų istorinę raidą, etnologija nustatanti
bendrąsias jų savybes, todėl esanti žmonijos dvasinės raidos
mokslas (Birket-Srrfith K. The Paths of Culture: A general
Ethnology. - Madison and Milvvoukee, 1965. - P. 14-15).
Vakarų Europoje šalia labiausiai paplitusio etnologijos
termino taip pat aptinkame kitą - socialinės antropologijos
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terminą (K. Levi- Strosas ir kiti). Socialinė antropologija atsirado
Anglijoje ir paplito Britų sandraugos šalyse. Tai iš esmės ta pati
disciplina kaip aukščiau minėtos etnografija ir etnologija plačiąja
prasme. Šį terminą pirmasis panaudojo žymus tyrinėtojas
Dž.Freizeris. Nuo jo laikų socialinė antropologija suvokiama kaip
sociologijos disciplina, tyrinėjanti primityvias visuomenes
(sociologija domisi šiuolaikinėmis visuomenėmis), nors dabar
jos tyrinėjimų ratas išsiplėtė iki dabartinių kultūrų. Socialinė
antropologija apima etnografiją ir etnologiją kaip parengiamąsias
disciplinas teoriniam visuomenės kultūros reiškinių pažinimui.
Etnografijai šiuo atveju pripažįstamas tik empirinis, aprašomasis
vaidmuo, etnologijai - spekuliatyvių ir lyginamųjų teorijų kūrimo
vaidmuo, nes, kaip sakė vienas žymiausių antropologinio
struktūralizmo teoretikų A.Redklifas-Braunas, etnologija bando
rekonstruoti kultūros istoriją, neturėdama istorinių žinių apie
rašto neturinčių tautų kultūras, todėl geriausiu atveju gali sukurti
tik spėjamą kultūros istoriją. Atsiribodama nuo tariamosios
kultūros istorijos ir tyrinėdama egzistuojančias visuomenes,
nustatydama socialinių reiškinių tarpusavio priklausomybę,
socialinė antropologija padedanti pozityviai spręsti įvairias
socialines problemas. Socialinė antropologija siekia nustatyti
socialinių reiškinių funkcinę priklausomybę, todėl jos objektas ne individas, o konkreti visuomenė, socialinio gyvenimo
procesas, apimąs daugybės žmonių veiksmus ir santykius,
kurių bendrieji bruožai apibūdinami socialinio gyvenimo forma.
Taigi socialinė antropologija, A.Redklifo-Brauno požiūriu, yra
primityvių tautų socialinię gyvenimo formų lyginamasis teorinis
tyrinėjimas. Kadangi tyrinėjimo objektas yra dabarties tautos, tai
archeologija
ir
fizinė
antropologija,
nepaaiškinančios
egzistuojančių visuomenių elgesio, jų pasaulėžiūros, socialinei
antropologijai nėra reikšmingos. Socialinės antropologijos
šalininkai akcentuoja sinchroninį visuomenės tyrimo metodą jos būseną konkrečiu tyrimo metu.
Kitas žinomas anglų tyrinėtojas Dž. Bytis, apibūdindamas
socialinės antropologijos ir etnologijos santykį, sako, kad jų
objektas esąs tas pats, tačiau klausimai, kuriuos sprendžia
socialinė antropologija, yra ne etnologiniai (etnologija
klasifikuoja tautas pagal rases ir kultūras, tiria jas, remdamasi
istorija ir priešistore), o sociologiniai - ji domisi šių laikų
visuomenėmis ir kultūromis, remdamasi istorija tiek, kiek ji
leidžia paaiškinti dabartį.
Socialinė antropologija tyrinėja pasaulio tautas, siekdama
nustatyti jų socialinės organizacijos ypatybes. Kultūra
suprantama kaip vienas visuomenės gyvenimo aspeRtų ir dėl to
yra socialinės antropologijos akiratyje. Tyrinėdama socialinius
institutus ir vertybes, ši disciplina apima dalį kultūros reiškinių.
JAV kultūrinė antropologija - tai universalus mokslas apie
žmogų ir jo kultūrą. (Kultūra čia laikoma pačiu esmingiausiu
visuomenės požymiu).
Kultūrinės antropologijos monografijose ir universitetų
studentams skirtuose vadovėliuose paprastai neapsieinama be
fizinės antropologijos, aiškinančios fizinę žmogaus sandarą, jo
kilmę ir raidą, neatsiejamas nuo kultūros kilmės ir raidos
(paskutiniaisiais metais intensyviai vystosi net speciali šaka
sociobiologija, tirianti biologinės žmogaus prigimties,
struktūros įtaką jo kultūrinei veiklai).
Kultūrinė antropologija apima daugybę disciplinų, tokių kaip
etnografija, etnologija, lingvistika, folkloristika, menotyra ir kt.,
nagrinėjančių įvairius kultūrų aspektus.
Etnografija čia suprantama kaip aprašom asis, o etnologija -

apibendrinantysis mokslas, sprendžiantis teorines problemas.
Tačiau santykis tarp etnologijos ir kultūrinės antropologijos
interpretuojamas nevienodai. Kai teorine disciplina laikoma
kultūrinė antropologija, etnologijai tenka individualių kultūrų
aprašymo vaidmuo, kuris kitur paprastai skiriamas etnografijai.
Kai kurie autoriai nurodo, kad tai, kas Europoje vadinama
etnologija, JAV atitinka kultūrinę antropologiją, tyrinėjančią
primityvias ar kitokias visuomenes, kurių neaprėpia kiti
visuomenės mokslai. Taip ji teikia medžiagą šiuolaikinių
sudėtingų visuomenių tyrimo teorijai ir metodologijai (Schvvartz
B.M., Ewald R.H. Culture and Society. - New York ,1968. - P.14).
Kultūrinė antropologija remiasi archeologija kaip labai
reikšmingu informacijos apie įvairių kultūrų istoriją šaltiniu. Be
jos beveik 2 mln. metų senumo žmonijos kultūros istorija liktų
nežinoma, nes rašytiniai paminklai atsirado tik prieš 5000 metų.
Archeologija nustato kultūrų chronologiją, teoriškai rekonstruoja
išnykusias kultūras, todėl yra neatskiriama kultūrinės
antropologijos dalis.
Kultūrinės antropologijos atstovai aiškina įvairių kultūrų
skirtumus ir jų bendras ypatybes. Jie kelia .sau tokius teorinius ir
praktinius klausimus: 1) suformuluoti bendruosius kultūrų
sistemų dėsnius; 2) nustatyti sąlygas, kuriomis gali, negali arba
turėtų įvykti tam tikri įvykiai; 3) palyginti vienos kultūros reiškinius
su kitais; 4) klasifikuoti šiuos reiškinius ir paaiškinti jų tarpusavio
santykius. Taigi siekiama sukurti paaiškinančią, numatančią ir
galbūt net socialinius procesus kontroliuojančią kultūros teoriją
(Plačiau žr.: Gendrolis E.Socialinė ir kultūrinė antropologija. V., 1984.- P. 16-19).
Gal verta priminti, kad socialinei ir kultūrinei antropologijai
rūpi ne pavieniai žmonės, o institucionalizuota visuomenių
materialinė ir dvasinė kultūra: gyvenimo būdas, socialinė
organizacija, papročiai,
vertybės,
idėjos.
Kultūrinės
antropologijos atstovams socialinė struktūra tėra vienas kultūros
aspektų (pavadinime pabrėžiamas žodis kultūra išreiškia
skiriamąjį žmonijos požymį - ne biologiškai prisitaikyti prie
gamtinės ir socialinės aplinkos, o ją kūrybiškai pritaikyti savo
egzistavimui). Kultūrinės antropologijos atstovai kalba apie
kolonijomis, būriais, kitais junginiais susibūrusių biologinių rūšių
socialumą, o žmogiškoji socialumo forma iš esmės kokybiškai
išsiskiria nebiologiniu savo turiniu.
Kultūrinės antropologijos
atstovų
požiūriu, socialinė
antropologija, tirdama socialinę struktūrą, socialinius institutus ir
vertybes, neaprėpia nepaprastai plačios kultūros srities reiškinių.
Savo ruožtu, socialinės antropologijos šalininkai į kultūrinės
antropologijos atstovus žiūri kaip į etnologus (aukščiau minėta
etnologijos prasme), besidominčius kultūros procesu, kultūros
istorija, o ne pozityviu kultūrų ir visuomenių, kaip sistemų,
tyrimu.
,
Žymus JAV antropologas R.Lintonas.rašė, kad tik kultūra
formuoja
visuomenės
bendro
gyvenimo
metodus,
garantuojančius kolektyvinę veiklą. Tų metodų konfigūracija ir
sudaro socialinę sistemą. Ne socialinė sistema sąlygoja kultūrą,
o kultūra - socialinę sistemą. Socialinė sistema yra tik kultūros
dalis, sprendžianti bendro gyvenimo problemas. Kultūra teikia
individų socializacijos metodus, leidžia kontroliuoti jų veiklą ir
šalinti iš visuomenės tuos, kurių auklėjimas buvo nesėkmingas.
Kultūra tenkina visos visuomenės ir kiekvieno jos nario poreikius
(Linton R. The Tree of Culture. - New York, 1957). Šiai pažiūrai
pritarė Dž.Merdokas, pabrėžęs, kad žmonių socialinių santykių
normos yra kultūros dalis, todėl "kultūrinės antropologijos"
terminas, net ir tiriant socialinę organizaciją, esąs tinkamesnis už
"socialinės antropologijos" terminą (Murdock G.P. Culture and
Society. - Univ. of Pittsburgh Press, 1964. - P. 155).
Šalia paminėtų, aiškiai šias disciplinas atskiriančių nuomonių,
yra ir tokių, kurios skirtumą tarp jų laiko labiau tariamu, negu
realiu. Antai B.Švarcas ir R.Evaldas pažymi, kad socialiniai

antropologai įvairias kultūros apraiškas - papročius, tikėjimus,
ritualus - vadina socialinės sistemos aspektais ir socialinės
sąveikos produktais, tačiau kultūros ir visuomenės nelaiko viena
kitą neigiančiomis sąvokomis. (Tuo įsitikinome minėdami Dž.
Bytį). Šių autorių nuomone, aptariamos disciplinos skiriasi savo
akcentais, o ne rūšimi. Tačiau ir jie kultūros sąvokai teikia
piatesnę prasmę - ji apimanti ir socialinę struktūrą, ir jos
funkcionavimą, todė! kultūrinės antropologijos terminas esąs
tinkamesnis apibūdinti disciplinai, tiriančiai šiuolaikines rašto
neturinčias arba ikiindustrines visuomenes (Op. cit, - P. 18-19).
Šiuolaikinė socialinė ir kultūrinė antropologija - tai daugybė
teorinių srovių .ir mokyklų, turinčių gana ilgą ir prieštaringą
priešistorę, kurios šiame straipsnelyje neminėsime. Tiek
šiuolaikinėje sociologijoje, tiek kultūrinėje antropologijoje galima
rasti
objektyvistines,
scientistines
ir
subjektyvistines,
humanistines sroves. Kiekviena jų, pabrėždama vienas ar kitas
kultūros fenomeno puses, neretai suabsoliutina jų svarbą, tačiau
kultūros tyrimas dėl to tik laimi - atskleidžiami nepakankamai ar
visai netyrinėti jos aspektai, tikslinami metodologiniai principai,
adekvačiau paaiškinamas bene sudėtingiausias mokslo
objektas - žmogus ir jo kultūra.
Taigi kas yra kultūrinė antropologija? Sunku optimaliai ją
apibrėžti jau vien dėl to, kad, kaip minėjome, kultūrinė
antropologija siekia aprėpti begalinę kultūros reiškinių įvairovę ir
yra labai specializuota. Paprastai ji apibrėžiama kaip mokslas,
aprašąs ir analizuojąs praeities ir dabartinių laikų kultūras socialiai išmoktas tradicijas, jų kaitą. Išmoktas ir socialiai
priimtas žmogaus elgesys (apimantis ir materialius šio elgesio
rezultatus) Vadinamas kultūra. Kultūra yra svarbiausias žmonių
prisitaikymo prie aplinkos būdas, kurį siekia suprasti kultūrinės
antropologijos specialistai. Kultūrinės antropologijos poskyriais
ar
sudėtinėmis
dalimis
laikomos
archeologija,
fizinė
antropologija, etnografija, antropologinė lingvistika. Etnografija
aprašo dabartines kultūras. Aprašytų kultūrų palyginimas duoda
prielaidas hipotezėms ar teorijoms, aiškinančioms žmonių
gyvenimo būdų priežastis. Archeologijos paskirtis buvo minėta
aukščiau. Fizinė antropologija siekia rekonstruoti žmogaus
evoliucijos eigą, tyrinėdama suakmenėjusių iškasenų ypatybes.
Fiziniai antropologai aprašo paveldimų pakitimų išplitimą ir
pasiskirstymą tarp dabartinių gyventojų ir siekia išmatuoti
įvykusius pokyčius. Antropologinė lingvistika tiria pasaulio kalbų
įvairovę, kalbos kilmę ir raidą, jos reikšmę žmogaus, kaip
kultūros kūrėjo, evoliucijai ir santykį tarp skirtingų kalbų ir kultūrų
evoliucijos. Kiekviena šių sudėtinių dalių, savo ruožtu, turi
specializuotas disciplinas.
Kultūrinės antropologijos specialios tyrinėjimo sritys yra
ekonominė antropologija, politinė antropologija, psichologinė
antropologija, medicininė antropologija, taikomoji antropologija
ir daug kitų. Archeologinė antropologija turi istorinės
antropologijos, industrinės antropologijos ir kt. padalinius.
Antropologinė lingvistika - tai istorinė lingvistika, aprašomoji
lingvistika, sociolingvistika ir kt. Fizinė antropologija apima
primatologiją, žmogaus paleontologiją, populiacinę genetiką,
teismo antropologiją ir kt. Bet šių disciplinų išvardijimas taip pat
mažai pasako, kas yra kultūrinė antropologija. Būtų geriausia,
kad ir sunkiais mums laikais galėtume į lietuvių kalbą išversti
originalių kultūrinės antropologijos monografijų, vieną ar kelis
universitetams skirtus vadovėlius, kurie ypač reikalingi
studijuojančiam jaunimui ir visiems, besidomintiems kultūra, jos
istorija, pasaulio tautų kultūromis. Turėkime Viltį, kad taip ir bus.
Tada geriau suprastume pasaulį, kuriame esame ir norime būti saviti, nepakartojami, vienas žiedas pasaulio tautų vainike.

Edmundas GENDROLIS
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0 KAIP AMERIKOJE ?
Elenos Bradūnaitės-Aglinskienės laukėme atvykstant į
Kultūros kongresą, tačiau jai, kaip ir daugeliui kitų mūsų
tautiečių, tąsyk sutrukdė kultūrinė blokada. Su Elena kalbėjomės
1990 m. rudenį, kai ji Lietuvoje viešėjo kartu su tėvais.
GIEDRĖ KVIESKIENĖ: Gerbiamoji Elena, kiek dėmesio
Amerikos valdžia skiria liaudies kultūrai? Kiek turite iš biudžeto
asignuojamų tyrimo centrų, mokslinių institutų, kurie nagrinėtų šias
problemas? Kokius darbus tos įstaigos atlieka?
ELENA 13RADŪNAITĖ-AGLINSKIENĖ: Amerikoje liaudies
kultūra plačiau susidomėta tik septintojo dešimtmečio viduryje. Iki
tol populiaresnės buvo asimiliacijos idėjos. Tačiau išsimokslinus
nacionalinių mažumų kadrams, pradėjus jiems giliau studijuoti šias
problemas, sulaukta ir visuomenės pripažinimo, ir didesnio,
valstybinių institucijų dėmesio. 1976 m. atskiru įstatymu Vašingtone
buvo įkurtas Liaudies buities centras (American folk life centre).
Vėliau panašios įstaigos pradėtos steigti ir kitose valstijose. Centras ne vien atskirų etninių kultūrų tautosakos, literatūros analizės
laboratorija, juo siekiama gilesnio žvilgsnio į Amerikos kultūrą kaip į
atskirų etnosų, religinių, socialinių grupių visumą. Kad ši veikla
turėtų išliekamąją vertę, Centras palaiko glaudžius ryšius su
Kongreso biblioteka, visi jo atliekami darbai, tyrinėjimai,
ekspedicijos fiksuojami nuotraukose, aiįdio ir videoįrašuose,
apibendrinami ir paliekami saugoti bibliotekoje arba išleidžiami
atskira knyga. Tai būtina tautos istorijai, kad vėliau ją restauruojant
nereikėtų naudotis vien Holivudo interpretacijomis. Liaudies buities
centre nuo 1977 iki 1984 metų kaip etninių grupių specialistė dirbau
ir aš. Pagrindinis mūsų tikslas buvo užfiksuoti ir propaguoti dar
egzistuojančius etninių kultūrų rudimentus ar gyvybingesnes jų
apraiškas, kad visuomenė žinotų savo kultūrinį paveldą ir
didžiuotųsi savo ir savo kaimynų "keistumu". Norėčiau
pakomentuoti keletą programų, kurioms tiesiogiai vadovavau. Viena
iš jų buvo įvairių etninių grupių sekmadienio užsiėmimų tyrimas.
Šiai programai vykdyti sudariau 15-os mokslininkų ekspertų grupę.
Mes intensyviai dirbome visą vasarą. Lietuvių kultūrą parodžiau
užfiksuodama Vilijos Sakadolskienės vestuves. Visa šios iškilios
šeimos šventės medžiaga dabar guli Kongreso bibliotekoje ir bus
išsaugota ateinančioms kartoms. Fotografas Jonas Dovydėnas iš šios
ekspedicijos padarė daugybę nuotraukų. Amerikos valdžios
iniciatyva jos buvo siuntinėjamos po kraštą ir reprezentavo Ameriką
tarptautinėse parodose. Kitas mano atliktas darbas - etninių radijo
programų tyrimas. Vėl turėjau galimybių samdytis ekspertų grupę,
su kuria keliavome po Ameriką ir registravome visas etnines radijo
programėles. Kai kurios ispanų, italų, serbų programėlės jau buvo
rengiamos anglų kalba, tačiau jose dar naudoti etninės muzikos
fragmentai, kai kurie literatūros žanrai. Kita programa, kuriai teko
vadovauti, buvo skirta etninėms plokštelėms (kurios Amerikoje
buvo išleistos 78 greičiu). Tokia jau gyvenimo ironija, kad daugumos
Europos kultūrų pirmosios plokštelės buvo išleistos Amerikoje.
Daugelis plokštelių kompanijų leisdavo plokšteles ne tik angliškai,
bet ir kitų tautų kalbomis, pavyzdžiui, armėnų, italų, graikų, lietuvių.
Patefonų kompanijos dotacijomis skatindavo tokių plokštelių
leidybą, kad ir mažesniais tiražais. Kodėl? Pirkdamas plokštelę,
žmogus nusiperka ir patefoną. Kaip tik todėl Amerikoje išleista
unikalių įvairių etninių grupių papročius ir tradicijas fiksuojančių
plokštelių.
1977 metais šiems klausimams aptarti surengėme mokslinę
konferenciją. Iš Lietuvos tuo metu dar niekas negalėjo atvykti. Man
įstrigo šioje konferencijoje skaityti suomių pranešimai. Jau tuo metu

34

suomiai buvo surinkę ir suklasifikavę visas savo imigrantų plokšteles,
turėjo visus duomenis apie savo etninės kultūros saugotojus dainininkus, pasakotojus, tautodailininkus ir kt. Suomiai labai
aktyviai studijuoja ir savo emigrantų kultūrą. Į Ameriką jie savo
mokslininkus siunčia jau per 30 metų, yra užfiksavę visą savo etninės
grupės gyvenimą. Net iš Amerikos artimiesiems rašytus laiškus jie
yra surinkę ir suvedę į kompiuterius. Iš tų laiškų jau tuo metu
suomiai buvo parengę keletą disertacijų. Mano nuomone, ši tema
aktuali ir Lietuvai. Giminaičiai miršta, laiškai išsimėto, o tai vertingi
dokumentai apie to meto išeivių gyvenimą emigracijoje. Amerikoje
tai padaryti sunku, nes mes išsisklaidę, o jūs visi drauge, be to, turite
daug kultūros įstaigų, ministerijų, valstybinių departamentų. Štai
man visai neseniai į rankas pateko unikalus 94 metų amžiaus Juozo
Menderio archyvas, skaičiau jo gautus laiškus iš Lietuvos.
Laikraščiuose tas laikotarpis atsispindi, tačiau dokumentiškai, o
laiškuose visa daug natūraliau, liaudiškiau. Labai aiškūs ir visi
nutylėjimai, visos baltos dėmės. Mūsų antropologai, aiškindamiesi,
kas yra kultūra, dažnai sako, kad kultūra - visa tai, ką tėvai kalba
prie bendro stalo. Kai pagalvoju - labai daug tiesos šiuose
žodžiuose... Atrodo, kad vaikai ne visada girdi, ką mes kalbame, bet
jie girdi ir daro išvadas, už ką ir kada mes savo pažįstamus giriame
ar peikiame, kurios tetos skrybėlė yra baisi ar atvirkščiai. Mūsų
kasdienė kalba, kasdienis elgesys ir perduoda vaikams etikos bei
estetikos normas. Abejoju, ar šeimose, kurios niekada nesusėda prie
bendro stalo, yra kultūra, yra ką perduoti vaikams. Ši buitinė kultūra
labai gražiai atspindima mūsų laiškuose.
Paskutinis mano darbas buvo apie šeštadienio mokyklas (ilgą
laiką ignoruota sfera), t.y. apie tai, kaip įvairios emigrantų grupės
stengėsi vaikams perduoti savo kultūros pradmenis. Panagrinėjus šią
temą, aiškiai matyti, kiek daug jėgų ir laiko į Ameriką atvykusių
atskirų etninių grupių protėviai skyrė savo identiteto įtvirtinimui ir
palaikymui. Šiam tyrimui buvo skirta gana daug pinigų, tad
pasamdžiau 22 mokslininkus. Po ekspedicijos išleidome ir Kongresui
pristatėme knygą, kad mūsų politikai žinotų, kokios etninės grupės
yra Amerikoje, kodėl tausotina jų kultūra.
'
Kadangi Vašingtono liaudies buities centras buvo įsteigtas atskiru
įstatymu, tai, juo remiantis, kas metai įstaigai skiriama apie 200
tūkstančių dolerių. Pinigų suma didėja arba mažėja priklausomai
nuo biudžeto būklės. Kas 2-3 metai Centro veikla detaliai
patikrinama ir įvertinama. Dažniausiai tai atlieka vykdomosios
valdžios pasamdyti ekspertai. Tačiau ir šiaipjau, bet kada valdžios
atstovai gali patikrinti įstaigą. Todėl, suprantama, visos išlaidos turi
būti labai kruopščiai fiksuojamos ir pagrindžiamos. Mane iki šiol
stebina gana liberalus Jūsų žmonių požiūris į darbą. Mes įpratę
darbo valandas atidirbti labai sąžiningai. Jeigu vykdoma programa,
nei savaitgalių, nei viršvalandžių niekas neskaičiuoja. Suprantama,
tokie darbuotojai yra pakankamai gerai apmokami. Kai pradėjau
dirbti, man mokėjo 17 tūkstančių dolerių per metus (tai gero
profesoriaus alga), o 1982 m. aš jau gavau 35 tūkstančius. Mat
mums, kaip ir valdžios darbuotojams, algos keliamos priklausomai
nuo stažo, o su atitinkamos srities specialistų rekomendacijomis
galima tuos laiptelius ir sumažinti.
Panašus mokslinis centras, tik skirtas muziejams, yra Smiconijoje.
Pusę išlaikymui reikalingų lėšų jis gauna iš valdžios, o kitą pusę
susirenka iš aukų, spaudos, renginių, parduodami muziejų
gaminamas prekes. Be šių centrų, Amerikoje liaudies kultūra domisi
penkios universitetų katedros, galinčios suteikti magistro ir daktaro
laipsnius. Taigi mano kartos etninę kultūrą tyrinėjantys mokslininkai
daugiausia dirba taikomosios tautosakos (applyed folk) srityje, t.y.
mokslinę kvalifikaciją turintys žmonės dirba viešą kultūrinį darbą.
Pas jus panašių institucijų buvo ir yra labai daug, o Amerikoje, kaip
jau minėjau, jos pradėjo rastis tik 7-ojo dešimtmečio viduryje prie
meno tarybų. (Lietuvoje jas pavadintume kultūros tarybomis.). Prie
šių visose valstijose esančių tarybų yra įkurtos grupės etninei

kultūrai. Jos užsiima religijų, bažnyčių, darbo sezoniškumo ir kt.
kultūros tyrinėjimais.
G.K.: Pas mus valstybės skiriamas dotacijas kultūrai skirsto
Kultūros ir švietimo ministerija, valstybės departamentai. Kas skirsto
valstybės skiriamas lėšas kultūrai Amerikoje? Kiek šioje srityje
veiksni valstybė (konkrečios jos institucijos), kiek remiamasi
ekspertų tarybomis, kitomis nepriklausomomis institucijomis?
E.B.-A.: Amerikoje lėšas kultūrai dažniausiai skirsto dvi tarybos
(fondai): Nacionalinis humanitarinis fondas (National fundation for
the humanities) ir Nacionalinis meno fondas (National fundation for
the art’s) arba jų vietiniai padaliniai. Nacionalinis humanitarinis
fondas remia istorinius tyrinėjimus, etninę kultūrą, estetikos, meno
kultūros tyrimus, literatūros kritiką ir kt., o antrasis skiria lėšas
elitiniam menui ir pavieniams jo kūrėjams. Šie fondai turi ekspertų
tarybas, kurios periodiškai yra perrenkamos. Jos ir sprendžia, kiek ir
kam turi būti skiriama lėšų. Kartais visuomenė pasipriešina ekspertų
nuomonei. Kartą didelis pasipiktinimas kilo dėl pernelyg dosnaus
moderniosios skulptūros rėmimo. Žmonės nesuprasdavo jų miestų
aikštėse statomų skulptūrų, todėl ėmė priešintis, kad tokie statiniai
būtų statomi už jų mokesčių pinigus. Neseniai didelė pasipriešinimo
banga kilo dėl Amerikoje demonstruotos nuotraukų, kuriose
fiksuojami neįprasti lytiniai santykiai (homoseksualistų ir kt.),
parodos. Jokios pasipiktinimo bangos paprastai ilgam pakoreguoja
ekspertų sprendimus.
G.K.: Lietuvoje su tam tikra baime žvelgiama į galimą rinkos
poveikį kultūrai. Kultūros kongreso dokumentuose, siekiant tą
poveikį stabilizuoti, buvo siūloma formuoti tam tikras kultūros
politikos nuostatas (programos, įstatymai, nepriklausomos ekspertų
tarybos). Yra ir kita nuomonė - netrukdyti savaiminiam kultūros
vystymuisi, leisti pačiai rinkai ir konkurencijai atskirti pelus nuo
grūdų. Kaip komercija veikia kultūrą Amerikoje? Kiek šiame
santykyje progresyvaus ir kiek pražūtingo kultūrai?
E.B.-A.: Menininkams Amerikoje nelengva. Rinkos, komercijos
dėsniai verčia juos arba paklusti, arba tenkintis lėšų minimumu.
Ryškiausias neigiamos komercijos įtakos pavyzdys - mūsų televizija.
Įdomiausios programos perpildytos reklamomis. Mūsų TV žemo,
populistinio lygio. Tą patį galėčiau pasakyti ir apie radiją. Geresnės
radijo, televizijos programos yra remiamos savanoriškomis žmonių
aukomis. Tokias akcijas paremia ir valstybė, tačiau tik tada, kai 50%
reikiamų lėšų jau surinkta. Meno, kultūros dalykus patikėti vien
turgaus rinkai, mano nuomone, per daug rizikinga, o visuomenės ir
valdžios subalansuota parama, manau, pats geriausias būdas.
Nacionaliniame humanitariniame fonde yra folk sekcija, kuri kas
penkeri metai pagal visuomenės rekomendacijas atrenka po 15
vyresnio amžiaus geriausių įvairių etninių grupių kultūros perteikėjų
ar propaguotojų ir skiria jiems 5 tūkstančių dolerių dydžio premijas
bei gražiai juos pagerbia. Kadangi taip daroma jau daugelį metų, tai
beveik visų kultūrų atstovai buvo pagerbti. Panašiai paremiami ir
elitinio meno atstovai. Dotacijų šioms premijoms neužtektų, bet
fondus ir TV paremia įvairios bendrovės. Tai tarsi ženklas apie
firmos kultūringumą.
Vien iš biudžeto išlaikomų kultūros tyrimo įstaigų Amerikoje
nedaug. Populiariausios tos, kurios remiasi privačia iniciatyva, kurias
globoja visuomenė. Tokias įstaigas visose gyvenimo srityse paremia
ir valstybė.
G.K.: Tarp žmogaus ir etninės kultūros yra glaudi tarpusavio
sąveika. Iš vienos pusės - etninė kultūra kyla iš žmogaus, antra
vertus - etninė kultūra ugdo savo žmogų. Ar nuo Tėvynės atplėštoje
lietuvių bendruomenėje dar pasitaiko tikrų grynuolių?
E.B.-A.: Aš jau minėjau senuką Juozą Menderį. Jį "atrado"
amerikiečiai tautosakininkai. J.Menderis gyvena atsiskyręs, kaime,
drožia lazdas, ant kurių išrašyti žodžiai. Nesupratę tų žodžių
prasmės, amerikiečiai ir kreipėsi į mane. Pasirodo, ant lazdų

surašytas "Tėve mūsų", bet ne visai tradiciškai, savotiškai
interpretuotas. Prašoma ne vien kasdienės duonos, bet ir oro,
vandens. Žegnonė irgi patobulinta: vardan Dievo Tėvo, ir Motinos
Dievo, ir Visatos. Mane tai labai sudomino. Nuvykusi pas tą senelį,
supratau, kad radau unikalų liaudies filosofą. Lietuviškai prirašęs
septynis tomus (po 300-200 psl.). Tai jo palikimas Lietuvai ir
lietuviams. Į Ameriką jis atvyko būdamas 17 metų (1914 m.). Visą
gyvenimą dirbo kriaučiumi Brukline, po to išsikėlė į kaimą, nusipirko
ten seną mokyklą ir įkūrė joje lietuvišką muziejų. Rinko senas
knygas, laikraščius, rakandus, visa, kas siejosi su Lietuva. Nebuvo nė
karto vedęs, gal todėl jo turto niekas neišmetė. Turiu visą jo
palikimą - laiškus, pamokymus, nes šis paprastas žmogus savo misija
laikė apšviesti savo bendraamžius, savo liaudį. Jis rašo, kodėl nedera
atsižadėti dievo, kas yra gera ir kas pražūtinga komunizmo
doktrinoje. Jo pastebėjimai apie sveiką gyvenimo būdą, vegetarišką
mitybą - beveik vydūniški. Stropiai rašytose išlaidų knygose atsispindi
visa emigranto buitis. Tikra laimė, kad toks turtas nežuvo! Unikalių
žmonių, esu įsitikinusi, yra ir daugiau. Tiek Lietuvoje, tiek
Amerikoje.
G.K.: Ačiū už įdomias mintis. Paskutinis klausimas. Kokie Jūsų
planai, svajonės ir palinkėjimai Lietuvai? Gal rengiatės mus
aplankyti ilgesniam laikui - dėstyti kuriame nors universitete ar ginti
disertaciją?
E.B.-A: Neįgyvendintų idėjų ir planų daug. Viena jų - pabandyti
susisteminti mūsų bėgimų į Vakarus istoriją. Būtų įdomu patyrinėti
ir mūsų gerumo ištakas. Norėčiau, suprantama, užbaigti disertaciją,
kurią parengiau remdamasi Pensilvanijoje gyvenusių lietuvių
papročių, elgsenos kultūros analize. Esu užrašiusi kelis šimtus dainų
ir šnekamosios kalbos pavyzdžių, lyginau, kaip šnekamojoje kalboje
atsispindi dainų poetika. Gaila, bet tai išaiškinti angliškai beveik
neįmanoma.
Galima būtų disertaciją ginti ir Lietuvoje, o po to čia išleisti ir
monografiją. Tačiau tai jau ne nuo mano vienos valios priklauso. Su
mielu noru pasistažuočiau viename ar kitame universitete, galėčiau
kai ką ir dėstyti iš savo vakarietiškų antropologijos studijų.
Suprantama, Havajuose šiek tiek ilgu, tad visą laisvą laiką skiriu
lietuviškam dukros ugdymui ir vietinių kultūrų studijoms. Man
įdomu, kaip pristatoma polineziečių kultūra. Jų modelis labiau
pritaikytas poilsiui, rekreacijai, turizmo industrijai.
Lietuvoje dažnai girdžiu ginčus tarp "tikrų" ir "netikrų"
etnografų. Mano galva, kuo reiškinys įvairesnis, tuo įdomesnis.
Tikrasis grožis atsiranda įvairovėje, atspindinčioje žmogaus
unikalumą. Taigi linkėčiau ne grumtis ir neigti vieniems kitus, o
suprasti kito žmogaus kūrybines paskatas. Svarbu, kad valdininkai,
atrinkdami pavyzdžius vienam ar kitam reiškiniui reprezentuoti,
sugebėtų remtis ekspertų nuomone ir jų nesupainiotų.
Be to, man kelia nerimą tas begalinis Lietuvos noras kopijuoti
Vakarus. Tai nėra gera tendencija. Aš manau, kad geriau būti
originaliems, gal net kiek juokingiems. Pažiūrėsime, kas juoksis
paskutinis... Gamta palaiko įvairovę, tai įrodo ir Amerikos
multikultūrų suklestėjimas, ir net islamo fundamentalizmas.
Informacijos ir laisvės vėjai sukėlė didelę sumaištį, o giluminio
reiškinių tyrinėjimo - maža. Spaudoje, TV daug ginčų, bet maža
konstruktyvių pasiūlymų. Pasaulyje atlikta daug socialinių
eksperimentų. Būtina juos analizuoti. Kodėl to nedaroma
Lietuvoje? Kodėl savo išmanymo nedemonstruoja parlamentarai?
Manyčiau, kad jie turėtų dalį savo posėdžių laiko skirti mokslinėms
studijoms archyvuose ir bibliotekose, pasaulinei ir istorinei
problemos analizei. Reikia mokytis savo nuomonę pateikti
inteligentiškai, ją argumentuoti faktais. Tam būtinas rimtas darbas.
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APŽVALGA

PRANAS PUSKUNIGIS
( 1860-1946)
Šiais metais sukanka 130 metų nuo įžymaus lietuvių kanklininko Prano
Puskunigio gimimo.
P.Puskunigis gimė Šakių apskrityje, Sintautų valsčiuje, Katilių kaime.
Kankliuoti išmoko dar mažas būdamas iš savo dėdės, 80 metų senelio
Simano Katiliaus-Kalvaičio. Sintautuose baigė pradinę mokyklą. Svajojo
būti mokytoju. Įstojo į Veiverių mokytojų seminariją, bet po metų mokslą
nutraukė, nes nebuvo lėšų, o namų ūkyje stigo darbo rankų. Sulaukęs 22
metų, atsiėmė iš tėvų savąją turto dalį ir išėjo "laimės ieškoti", savarankiškai
gyventi. Kaune baigė vargonininkų kursus. Blaškėsi, keitė darbavietes.
Vargonininkavo Griškabūdyje, persikėlė į Suvalkus, kur dirbo notaro
kontoroje sekretoriumi. Ščebros bažnytkaimyje (Augustavo apskritis)
vargonininkavo, subūrė chorą. Vedė. Ieškodamas geresnio gyvenimo,
išvažiavo į Ameriką. Bet ir čia nepatiko. Po metų grįžo į Lietuvą. Dirbo
Marijampolės restorano padavėju. Mokytojavo įvairiuose kursuose. 1906 m.
P.Puskunigis persikėlė vargonininkauti į Skriaudžius, įsigijo žemės sklypą,
pasistatė namą. Pavargonininkavęs keletą metų, susipyko su bažnyčios
kunigais, neteko vargonininko vietos. Nuo tada visas jo dėmesys - kanklėms,
kanklininkų ansamblių organizavimui, mokymui, koncertavimui. Būtent šia
veikla P.Puskunigis ir žymus mūsų tautinio atgimimo sąjūdy. Pirmiausia
kanklininkų ansamblis buvo suburtas Skriaudžiuose. Puskunigis mokė
kankliuoti ir Veiverių mokytojų seminarijos jaunimą. Neretai su šiais
ansambliais nuvažiuodavo koncertuoti ir į Kauną. Čia atrado vienminčių.
Spaustuvės savininkas Salftmonas Banaitis su sūnumis Kazimieru ir
Vytautu jau seniai puoselėjo mintį atgaivinti senovinę liaudies muziką. 1914
metais, susipažinęs su P.Puskunigiu, S.Banaitis pagal suvalkietiškųjų
kanklių modelį užsakė ir savo lėšomis pagamino kanklių komplektą, o
Skriaudžių kanklininkas suorganizavo ir papuošė spaustuvės darbininkų
kanklininkų ansamblį. 1916 metais Kauno miesto teatre buvo surengtas
labai pasisekęs kanklių ir chorinės muzikos koncertas. Tų pačių metų
rudenį P.Puskunigio ir S.Banaičio kanklių ansamblis pakviečiamas į
Karaliaučių, kur Rytprūsių tradicinėje mugėje savaitę koncertavo mugės
lankytojams.
Po šios sėkmingos išvykos P.Puskunigis grįžo į Skriaudžius ir dvejus
metus vėl vargonininkavo. 1920-23 metais persikėlė į Plūtiškių bažnytkaimį.
Suorganizavo kanklininkų ansamblį.
Susidomėjimas liaudies instrumentine muzika ypač pagyvėjo iškovojus
Lietuvos nepriklausomybę.
1923 m.
Kauno Karo muziejaus organizatoriaus , generolo
Vl.Nagevičiaus pakviestas į Kauną, P.Puskunigis turėjo paruošti
kanklininkų - karo invalidų ansamblį vakarinėms ceremonijoms prie
Nežinomojo kareivio kapo paįvairinti. Po metų šis ansamblis iširo, bet
1924-1926 metais K.Motuza, V.Šileika ir P.Puskunigis Šančių pradinėje
mokykloje pradėjo kanklių muzikos kursus. Čia P.Puskunigis išmokė
kankliuoti apie 60 moksleivių, vadovavo gausiam kanklininkų ansambliui,
mokė daryti kankles (pagaminta apie 50 instrumentų). Čia išaugo nemažai
gerų kanklininkų (T.Stabačinskaitė, B.Kulvičaitė...).
•
P.Puskunigis Kaune vadovavo ir kitiems ansambliams: studentų (Kauno
universitete), mokytojų (Saulės mokytojų semifl'arijoje), moksleivių
(gimnazijoje). Kanklių muzika dažnai skambėjo įvairių visuomeninių
organizacijų
rengiamuose
vakaruose,
moksleivių
šimtadieniuose,
Valstybiniame teatre. Daug būta išvykų po Respubliką. Nuo 1927 metų
kanklių muzika buvo transliuojama ir iš Kauno radiofono: K.Petrausko
atliekamos lietuvių liaudies dainos, pritariant P.Puskunigio kanklių
ansambliui. "Ant marių krantelio", "Saulelė raudona", "Prapuoliau, motule"
ir kitos dainos buvo įrašytos į plokšteles.
P.Puskunigio rūpesčiu 1925 m. Kaune buvo įsteigta IJetuvos
kanklininkų draugija, kurios pirmininku išrenkamas kompozitorius
J.Bendoriuš. Draugija populiarino kanklių muziką, organizavo šio
instrumento gamybą. 1930 m. jos iniciatyva Kaune buvo įsteigta kanklių
muzikos mokykla. Draugijos užsakymu fortepijonų meistras J.Pontažis savo
dirbtuvėje mokyklai pagamino 26 kankles. Kanklių muzikos mokyklą (vėliau
pavadintą kursais) lankė daugiausia moksleivija (kasmet po 30-40).
Užsiėmimai vyko vakarais. Lietuvos kanklininkų draugija išleido
P.Puskunigio kanklių muzikos vadovėlį (Kaunas, 1932 m.), kurį redagavo
J.Strimaitis. P.Puskunigis šioje mokykloje kanklių muziką dėstė dvejus
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metus. 1932 m. grįžo į Skriaudžius. Čia ir baigė savo gyvenimą. Palaidotas
Skriaudžių kapinėse.
P.Puskunigis paliko daug kanklių ir kitų liaudies instrumentų aprašymų.
Jis parašė keletą kanklių muzikos vadovėlių variantų, scenos vaizdų
jaunimui ir daug originalių dainų su tekstais kanklėms: "Garsi tauta
Lietuvos"
(kanklininkų
himnas),
"Paklausykit
jūs,
lietuviai",
"Lietuva-kanklių tėvynė" ir kt. Be to, jo užrašuose suregistruota visa
muzikinė veikla: kur, kada ir ką išmokė kankliuoti, kada, kur ir su kuo
koncertavo, kada kreipėsi į valdžios įstaigas dėl kanklių... Bet svarbiausia P.Puskunigis paliko 1906 m. jo įkurtą kanklių ansamblį "Kanklės", kuris
Skriaudžiuose tebeskamba iki šiol.
P ra n a s S T E P U L IS

LIETUVOJE - JONO BALIO KNYGA
"LIETUViy KALENDORINĖS
ŠVENTĖS"
X X a. Lietuvos folkloristiką ir etnologiją sunku įsivaizduoti be mūsų
tautiečio Jono Balio, gimusio 1909 m. Kupiškio vis., nūnai gyvenančio netoli
Vašingtono, Silver Spring’e. Tarpukario Lietuvoje jis buvo žinomas visų
pirma kaip Lietuvių tautosakos archyvo (1935-1944), tuo metu vieno
žymiausių etninės kultūros mokslinio tyrimo centrų, vadovas bei tęstinio
leidinio "Tautosakos darbai" (1935-1940 m., išleisti 7 tomai) redaktorius.
Išeivijoje J.Balys intensyviai dirbo ir tebedirba tą patį - tautotyrininko ir
tautosakos leidėjo - darbą. Nuo 1951 iki 1989 m. jis išleido 11 "Lietuvių
Tautosakos Lobyno" tomų, o iš viso yra parengęs ir išleidęs per 30 knygų iš
tautosakos, mitologijos bei etnologijos.1
Šio mokslininko asmenybės iškilumas visų pirma pasireiškia
bekompromisiniu autentikos siekimu. Tik ką pabaigęs studijas ir tapęs prie
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dirbusios
Tautosakos komisijos (vadovaujamos prof. Vinco Krėvės-Mickevičiaus)
nariu, J.Balys griežtai pasisakė prieš dzūkų tautosakos falsifikacijas. Labai
atsakingas jo požiūris į etnografinės medžiagos ir tautosakos rinkimą bei
duomenų apibendrinimo būdų buvo išsamiai išdėstytas abejose (1936 ir
1940 m.) "Tautosakos rinkėjo vadovo" laidose.
Kita vertus, "Lietuvių kalendorinių švenčių" autorius, būdamas
etnologijos kujtūrinės-istorinės mokyklos pasekėju, griežtai pasisakė prieš
mechaninį evoliucionizmą ir apskritai prieš išankstines schemas moksle.
"Dvasios srity "geležinių įstatymų" nėra, tad čia reikia vadovautis istoriniu
metodu: pirma rinkti faktus, juos kritiškai įvertinti ir tik tada iš jų daryli
apibendrinančias išvadas". 2 Be to, lietuvių mitologijos fyrinėjimus
laikydamas vienu iš svarbiausių savo mokslinio darbo barų, autorius yra
pabrėžęs: "Dėl mitologijos esu labai kritiškas ir nesižaviu jokia teorija,
kuriai paremti nėra pakankamai, rimtų davinių". 3 Tokioje mokslininko
pozicijoje galėtume įžiūrėti tam tikrą teorinių interpretacijų vengimą, tačiau
negalime ignoruoti ir paties autoriaus ne kartą išsakyto savo darbo
pagrindinio tikslo - paskelbti pačią "tautosakinę žaliavą" ir kad medžiaga
būtų prieinama kuo didesniam asmenų skaičiui, kurie domisi tautosaka, ją
studijuoja, kad tie leidiniai pakliūtų į kuo didesnį bibliotekų bei tyrimo
įstaigų skaičių ir ten išliktų ilgam laikui". 4 Būtent šioje srityje labiausiai
pasireiškė mokslininko kruopštumas, reiklus savęs, kaip tautosakos rinkėjo,
sistemintojo ir leidėjo vertinimas.
J.Balys visada manė kad "negalima ir nereikia nuo tautosakos skirti
liaudies papročių", 5 o pastarųjų - nuo liaudies tikėjimų bei senosios lietuvių
religijos, nes "visokie liaudies papročiai yra ne kas kita, kaip praktikoje
pritaikyti tikėjimai, spėjimai ir buriavimai". ^ Tokia yra ir Lietuvoje pirmą
kartą išleista J.Balio knyga (papildyta skyriumi apie Joninių papročius)
"Lietuvių kalendorinės šventės" (Vilnius, 1991 m.).
Jau knygos pratartis įveda skaitytoją į ritualinį, tradicinės kaimo
bendruomenės socialinės psichologijos įprasmintą kalendorinės magijos,
spėjimų, burtų, tikėjimų bei apeigų pasaulį. Senajame Lietuvos kaime
tarpusavio kolektyvinio elgesio stereotipų palaikomi kalendoriniai papročiai
išlaikė savo tradicinę visumą ligi pat masinės urbanizacijos pradžios. Net
katalikybę, kaip naująją ideologiją, kaimas perėmė neskubėdamas ir
savomis formomis. Iš čia - J.Balio pabrėžiamas "stabmeldystės ir

krikščionystės pažiūrų ir tikėjimų mišinio" dominavimas tradiciniuose
lietuvių kalendoriniuose papročiuose.
Be tikėjimų, būrimų, spėjimų, apeiginių veiksmų ir pan. aprašymų,
knygoje pateiktas pluoštas Užgavėnių, Velykų, Jurginių ir Sekminių dainų
bei oracijų, aprašyti žaidimai, pasilinksminimai, persirengėlių bei
kaukininkų išvaizda, veiksmai, šventiniai valgiai, atributika, pramogos ir
pan. Iš viso knygoje - per 2000 metrikuotų tautotyros aprašų.
Į šešis skyrius sugrupuoti iš esmės visi pagrindiniai liaudiškojo
kalendoriaus aklai ir datos: Kūčios, Kalėdos, Naujieji Metai, Trys Karaliai,
Užgavėnės, Pelenų diena, Pusiaugavėnis, Verbų Sekmadienis, Didžioji
Savaitė, Velykos, "Ledų diena", Jurginės, Šv. Morkaus diena, Kryžavos
dienos, Šeštinės, Sekminės, Devintinės, Joninės, Visų Šventų šventė ir
Vėlinės. Po kiekvieno skyriaus pateikiamas literatūros, kai kur
ikonografinės medžiagos sąrašas. Į tautotyrinius aprašymus įterpti
paaiškinimai. Jie pakankamai informatyvūs, nors ir lakoniški, nes, kaip
autorius nurodo knygos pratartyje: "pirmoj eilėj rūpėjo paskelbti
tautosakinė medžiaga, todėl į ilgesnius teorinius išvedžiojimus nesileidau,
pasitenkindamas trumpomis esminėmis pastabomis".
Kartu su autoriumi tikimės, kad ši, pirmoji po II pasaulinio karo
Tėvynėje išleistoji Jono Balio knyga taps gera pradžia publikuojant
išeivijoje sukauptą tautotyros medžiagą (juolab, kad ligi šiol teturime, nors
ir vertingus, tačiau tik žanrinio pobūdžio tautosakos rinkinių tomus) ir
labai pravers visiems etninės kultūros tyrinėtojams bei puoselėtojams.
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CIOFF
(Conseil internacional dės organizacions dc festivals de folklore et
d’art tradicionnels)
Pradėjus rengti Baltijos krašto tarptautinius folkloro festivalius
"Baltica", suprasta, kad reikia turėti gerus ryšius su pasauliu. 1989 m. buvo
įsteigta trijų Baltijos šalių folkloro asociacija "Baltica", kuri nutarė rūpintis
įstojimu į visuomeninę tarptautinių festivalių tarybą CIOFF (ši Taryba
įkurta 1970 m. rugpjūčio 10 dieną Kontolane, Prancūzijoj. 1975 m. ji tapo
UNESCO tarptautinės muzikos tarybos nare (SFM), 1984 m. jai buvo
suteiktas UNESCO statusas).
•
CIOFF kasmet rudenį šaukia Generalines Asamblėjas, kuriose
išklausomas generalinis sekretorius, iždininkas, juridinės komisijos atstovas,
sektorių (šiaurės, centrinės, pietų Europos, Azijos ir kt.) vadovai,
intensyviai ieškoma būdų, kaip aktyvinti folkloristinę veiklą. Į vieną jų,
vykusią 1989 m. Slovakijos mieste Povaržska Bystrica, turėdamos trijų
Baltijos respublikų bendrą Deklaraciją ir prašymą priimti "Baltica" į CIOFF
asocijuota nare, buvome nuvykusios ir mes dvi moterys: asociacijos
prezidentė Ingrid Riuitel (Ruutel) ir aš. Priėmus mūsų Deklaraciją Biure,
generalinis sekretorius Rolf Leander pasakė, jog kitų metų rudenį
jubiliejinėje Generalinėje Asamblėjoje galėsime sužinoti juridinės,
finansinės komisijų nuomonę.
1990 m. rugsėjy į Kanadą, Kvebeko miestą, kur vyko 21-oji, Tatybos
dvidešimtmečiui skirta Generalinė Asamblėja, susirinko visų CIOFF
priklausančių šalių delegatai ir svečiai. UNESCO gerai įvertino CIOFF
veiklą, suteikė Tarybai aukštesnį B statusą. Viena popietė buvo skirta
"Vėliavų ceremonijai". Jos metu iškeliamos šalių CIOFF narių vėliavos, o
vėliau - juostos iš šalių, kuriose tais metais vyko tarptautiniai folkloro
festivaliai. Iškabinau liaudies meistrės išaustą juostą su įrašu: 1990 8-12
July. Kaunas. Lithuania. "Baltica blockade".
Rugsėjo 28 dieną viso pasaulio vėliavomis puošiamo dvaro didžiojoje
salėje Biuras ir 46 valstybės iš 5 kontinentų - tikrosios CIOFF narės
vienbalsiai tris Baltijos respublikas priėmė į savo tarpą. Folkloristų pasauly
mus pripažino. Daug gražių žodžių ta proga pasakė CIOFF prezidentas
Guy Landry, Biuro nariai, suomių atstovė Svikka Viitanen. Šiaurės Europos

sektoriaus prezidentas norvegas HeJgc Berntsen, Centrinės Europos
sektoriaus prezidentas lenkas J e n y Cltmiel, italas prof. G.Pistilli, olandas
J.Cuijpers, belgas - juridinės komisijos pirmininkas S.Verbcelen, amerikietė
S.Durlka ir kt. Klausiausi, troškau, kad Lietuva atsitiestų. Perduodu
geriausius
tų
žmonių
linkėjimus
mums.
Gavome
pasiūlymų
bendradarbiauti, koncertuoti užsienio šalyse, vertingų UNESCO
rekomendacijų folkloro išsaugojimo klausimais. Jose konstatuojama, kiek
daug praradimų patyrė visų tautų etninės kultūros, siūloma vyriausybėms
daugiau dėmesio skirti trapių tradicinio folkloro formų išsaugojimui.
Priėmus Lietuvą į CIOFF asocijuota nare, mes turėtume gauti visą jos
dokumentaciją .Sektoriams ir Biurui pateiksime ataskaitas apie folklorinį
judėjimą Lietuvoje. Esame prašomi, kad CIOFF archyvui siųstume
nuotraukų, albumų, audio, videoįrašų - viską apie mūsų etninę kultūrą,
folklorą, nes CIOFF rengia tarptautines parodas ir pasaulis galės daugiau
sužinoti apie mus. Lietuvoje yra paskirtas CIOFF atstovas, sudaryta taryba,
tad kolektyvai, pavieniai atlikėjai, norintys dalyvauti parodose, važiuoti į
CIOFF festivalius ir 1.1, nuo šiol galės nebeieškoti adresų užsieniuose, o
turės į ką kreiptis čia pat: Kultūros ir švietimo ministerija, Etninės kultūros
skyrius (Vilnius, Basanavičiaus 5) arba Liaudies kultūros centras, Folkloro
skyrius (Vilnius, Barboros Radvilaitės 8).
Po Asamblėjos Monrealyje įvyko konferencija tarptautinių folkloro
festivalių organizavimo ir tautinių mažumų folkloro klausimais. Apie
Tarybų Sąjungos tautelių (daugiausia - Sibiro) folklorą kalbėjo
J.Gurjanovas. Kvebeko paviljone vyko Kanados tautinių bendrijų paroda ir
koncertai. Sukruto Monrealio lietuviai: kaip bitelės gabeno iš tautiečių
surinktas juostas, gintaro karolius, tautinius kostiumus, verbas,
instrumentus, margučius, lėles - kas ką turėjo. Valandų valandas paviljone
triūsė Birutė Nagienė, p. Brikiai, p. Piečaičiai, p. Stankevičiai. Moterys
margino margučius, audė juostas, jaunasis Lukošių sūnus virpino kanklių
stygas. TFfraudu, ir džiugu. Baltijos šalims čia atstovavo viena Lietuva.
Aldono R A G E V IČ IE N Ė

PROFESORIAUS POVILO
MATULIONIO MUZIEJUS
Kupiškyje suremontuotoje prof. P.Matulionio sodyboje įkurtas
muziejus. Povilas Matulionis (1860 09 05 Kupiškyje - 1932 03 15
Aleksandrijoje (Šiaulių raj.) buvo daugialypio talento žmogus: iškiliausias
Lietuvos miškininkas profesionalas, ne mažiau profesionaliai reiškėsi dar
apie 20-yje veiklos sričių.
P.Matulionis dalyvavo
lietuvių
tautinio
atgimimo judėjime,
studijuodamas ir vėliau bendradarbiavo nelegalioje lietuvių spaudoje. Savo
poezijos kūrinius • spausdino pasirašinėdamas daugiausia V.Bevardžio
slapyvardžiu. Be to, P.Matulionis buvo ir dramaturgas, ir režisierius,
skatinęs Lietuvos jaunimą vaidinti, puoselėti tautos kultūrą. Dalyvavo
1905-1907 metų revoliucijoje. Tačiau daugiausia nuveikė mokslo srityje:
parašė aritmetikos vadovėlį (su J.Spuduliu, 1885), floros veikalą "Žolynas"
(1906), kuriame yra apie 3000 jo surinktų augalų lietuviškų pavadinimų.
Reikšmingiausi prof. P.Matulionio miškininkystės darbai. Jis - miško
tipologijos pradininkas Lietuvoje: sukūrė Lietuvos miškų klasifikacijos
lentelę, sudarė pagrindinių Lietuvos medžių rūšių tūrių lenteles, metinės
miško kirtimo normos skaičiavimo formulę. Šiomis profesoriaus
rekomendacijomis buvo vadovaujamasi saugant Lietuvos miškus nuo
besaikio kirtimo. Pokario metais minimi miškininkystės mokslo pagrindai
buvo ignoruojami: Lietuvos miškai kirsti neatsižvelgiant į klasifikaciją,
ekonomiją bei perspektyvą, todėl net dabar, tausojant Lietuvos mišką,
P.Matulionio veikalai ypač aktualūs.
Prof. P.Matulionio muziejaus kūrimo 1985 m. ėmėsi Kupiškio miškų
urėdas (tuometinis miškų ūkio direktorius) Jonas Morkūnas - žinomas
miškininkas, kraštotyrininkas, meno saviveiklos organizatorius. Jo
pastangomis surinkta vertingų eksponatų, paruošta mokslinė ekspozicija,
muziejaus įrengimui sutelkti tautodailininkai L.Perekšlis, H.Orakauskas iš
Kupiškio, druskininkietis AČesnulis. Kupiškio miškų urėdo skatinami,
muziejaus kūrimo darbus rėmė urėdijos ir girininkijų kolektyvai, patyrimu
padėjo Druskininkų "Girios aido" muziejaus kūrėjas, nusipelnęs
miškininkas, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas Algirdas Valavičius.
Tikėkimės, kad Kupiškyje atsirado naujas kultūros židinys.

K azim ieras ZU L O N A S

37

TAUTODAILĖS SIUŽETAI,PERSONAŽAI,JŲ VAIZDAVIMAS

MARIJOS
PAVEIKSLAS
Tikrų Marijos atvaizdų nėra išlikę - tik
legendos apie juos. Daugelio paveikslų
(iš pradžių 4, paskui 7, vėliau net 600)
autorystė
priskiriama
šv.
Lukui,
plačiausiai
iš
visų
evangelistų
aprašiusiam
Marijos
gyvenimą.
Pirmaisiais
krikščionybės
amžiais
Marija vaizduojama Kristaus gimimo,
Išminčių
pagarbinimo
scenose.
Seniausias Marijos paveikslas (Marija
stovi su kūdikiu, dešinėje pranašas
Izaijas rodo žvaigždę) išlikęs II a.
Priscilės katakombose. Bet dauguma
Marijos vaizdavimo tipų siejama su
minėtais šv. Luko paveikslais. Iš jų
pagrindiniai yra šie:
1. Hodegetria. Marija stovi (dažniau
vaizduojama iki pusės) su apsiaustu,
dengiančiu ir galvą, ant kairės rankos kūdikis, kuris vienoje rankoje laiko rašto
ritinėli (vėliau knygą), kita - laimina.
Kūdikis basas, apvilktas palijum.
2. Nikopoia arba Pergalės davėja.
Marija sėdi soste, prieš save ant kelių
laiko kūdikį. Imperatorius Justinijonas šį
paveikslą nešiojęsis karuose ir jam
priskyręs pergales, taip atsiradęs ir
pavadinimas. Seniausias šio tipo
pavyzdys
Romos
Komodilės
katakombose.
3. Blachernitissa. Marija stovi be
kūdikio,
iškėlusi
rankas
maldai.
Pavadinimas kilęs nuo Blachernos
bažnyčios, kurion šį paveikslą atnešusi
šv. Pulcherija.
Marijos vaizdavimo raidą buvo
sustabdę VIII a. - IX a. pr. ikonoklastų
kovos prieš religinius paveikslus, ir ji atsinaujino tik IX a. Rytuose
mariologinis menas užsikonservavo ikonose, o Vakaruose nuo
XII a. pasuko nauja kryptimi (tiesa, bizantinio stiliaus,
suformavusio Marijos ikonografiją, poveikis sumažėjo tik
suklestėjus Gotikai). Marijos paveikslą imta traktuoti laisviau
(atsirado ir skulptūrų), stiprėjo realistiniai bruožai, daugiau
dėmesio skirta anatomijai, išoriniam Marijos grožiui pabrėžti, tuo
pačiu blėso religinė mintis, nebeakcentuojama Marijos teologinė
samprata, kurią taip išryškino Rytai.
Ypač gausu Marijos paveikslų Renesanso laikotarpiu plėtojami senieji ir atsiranda nauji tipai: Marija, maitinanti Kūdikį
(pirmąkart aptinkama Sebastijano katakombose, ypač mėgta
Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje); Marija su užmigusiu ant kelių
Kūdikiu (prototipas atėjęs iš Rytų, nuo XIV a. žinomas Italijoje);
Marija klūpanti ir garbinanti Kūdikį (scena iš Prakartėlės, ypač
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populiari XV a. Italijoje); Marija su vainiku
ant galvos, stovinti ir žiūrinti į Kūdikį ant
rankos (Hodegetria variantas, XIII-XIV a.
statulose, kaulo dirbiniuose); Nekaltai
pradėtoji (atsiranda XIV a., čia Marija
baltu drabužiu, žydru apsiaustu ir juosta,
galvą supa žvaigždžių vainikas, po
kojomis pusmėnulis ir žaltys, kartais
rankoje lelija; mūsų laikais Nekaltai
pradėtoji yra Lurdo Madonos tipo);
Gailestingumo Motina (vaizduojama nuo
XIII a., Marija po apsiaustu glaudžia
daugybę asmenų); Marija Nuolankumo
Motina (Marija sėdi ant žemės su
Kūdikiu ant kelių); Rožinio Marija
(Marijos atvaizdą supa 15 mažesnių
paveikslėlių,
vaizduojančių
rožinio
paslaptis);
Skausmingoji
Motina
(Olandijoje žinoma nuo XV a., Marijos
atvaizdą įrėmina 7 mažesni paveikslėliai,
Mikelandželas. Romos Pieta.
vaizduojantys
septynis
Marijos
skausmus, kuriuos vėliau pakeičia 7
kalavijai).
Taigi į Lietuvą krikščionybė atsinešė
subrandintą
liturginę,
dogmatinę,
ikonografinę Marijos sampratą, tad
prototipų turėta apsčiai. Lietuvoje Marijos
kultas labai greit paplito ir įsitvirtino,
paveikslai pagarsėjo stebuklais (iš 26
stebuklingų vietų Lietuvoje - 22 Marijos),
nekalbant jau apie Marijos apsireiškimą
Šiluvoje
(beje,
pirmąjį
Europoje).
Žinoma, didelę reikšmę turėjo įvairių
brolijų, vienuolijų veikla, iškilmingai
švenčiamos Marijos šventės, verčiamos
ir naujai kuriamos giesmės irt.t.
į Būdinga, kad Šiluvos apsireiškimo ir
stebuklingųjų
paveikslų
(Žemaičių
Kalvarijos, Trakų, Pivašiūnų ir kt.,
išskyrus gal tik Aušros vartus) garsas
netoli už Lietuvos ribų tepasklidęs.
Muriljo. Nekaltas prasidėjimas.
"Lietuvio santykiai su Dievu ar Marija yra
daugiau tiesioginiai, asmeniški, intymūs, lyg
ir paslėpti nuo viešumos(...). Lietuvis nemėgsta eiti pas kunigą
ar gydytoją papasakoti savo išgyjimo ir leisti apie tai skelbti
viešumai. Štai kodėl lietuviai, turėdami tiek daug stebuklingų
vietų, Marijos malonėmis garsių šventovių, beveik nežino
registruotų stebuklų. O jų yra labai daug (...). Lietuviui atrodo,
kad tai visiškai natūralus dalykas. Dievo ar Marijos žygis žmogui
padėti lietuvio nestebina, stebuklai jo nejaudina. Lietuviui atrodo
visai natūralu, kad stebuklingoje vietoje stebuklai įvyksta". ^
Šitie žodžiai savaip pritaikomi ir meninei liaudies kūrybai, kuri
dažniausiai yra paprasto, gilaus ir intymaus santykio su Dievu
išraiška, visos būties ir buities susiejimas su Dievo pasauliu palaikančiu, padedančiu, apsaugančiu kasdieniame gyvenime.
Galbūt taip atsiranda dvasios dinamika ir įtampa, įprastai
vadinama vidine liaudies meno ekspresija. Nors ir pridengta

išoriniu paprastumu, ji ypač ryškiai
atsispindi Marijos paveiksle. Savaip
traktuotą Marijos asmenį atrandame ir
tautosakoje (pasakose, sakmėse ir
kt.).Tai liudija, kaip giliai Marija įaugusi į
liaudies pasaulėjautą.
Marijos siužetams liaudies mene
vietinių bažnyčių paveikslai neturėjo
didesnės įtakos. Tai atskiro tyrinėjimo
vertas faktas, juolab, kad beveik
neturime ir stebuklingųjų paveikslų
liaudiškų
variacijų,
nors
stebuklingosios vietos buvo lankomos
ir gerbiamos. Galimas daiktas, kad
liaudis savo kūryba praplėtė ir papildė
tai, ko jos religiniams išgyvenimams
nedavė
bažnytiniai
paveikslai,
atvaizdai.
#
Lietuvių liaudies dailėje dažniausi
šie siužetai: Marija su Kūdikiu, Pieta,
Skausmingoji,
Nekaltai
pradėtoji,
Dangun ėmimas, Maloningoji, Marija
Gailestingumo Motina, Aušros Vartų
Madona ir dar vienas kitas.

nimbas; Marija ir Kūdikis su karūnom
(arba Marijos galvą dengia skraistė),
Kūdikis rankoje laiko knygą; Marijos
drabužis sujuostas virve, kuri baigiasi
kryželiu ir pan. Kai kurie elementai žvaigždžių vainikas, pusmėnulis čia
atkeliavę iš Nekalto prasidėjimo siužeto.
Rūbų spalvos irgi ne visada išlaiko
ikonografinę schemą.

MARIJA GAILESTINGUMO MOTINA

Madona su Kūdikiu.ŠAM D-T51

MARIJA SU KŪDIKIU
Dar ji vadinama Madona su Kūdikiu.
Šį siužetą vaizduoja dauguma senųjų
paveikslų. Apskritai Mariją be Kūdikio
imta plačiau vaizduoti tik XVII a. ir tai tik
Dangun ėmimo, Nekalto prasidėjimo
bei Vainikavimo scenose. Stebuklingieji
Lietuvos Marijos paveikslai daugiausia
Hodegetria tipo, tačiau, kaip minėta, jie
liaudies mene beveik neatsispindi.
Galbūt
varžė
tų
paveikslų
iškilmingumas, puošnumas - dauguma
jų "aprengti" auksu ar sidabru,
apvainikuoti ir t.t., tad kaip juos "skelti'* iš
altorių į paprastą kaimo aplinką (nors
žmonės stengdavosi savaip išpuošti ir
koplytėles,
kartais skulptūras net
aprengdavo).
Medžio
raižiniuose
Marija
su
Kūdikiu ^palyginti dažna, tačiau tai
beveik vieni garsių užsienio paveikslų
reprodukcijos (Čenstakavo, Hausfeldo,
Mariazelio, Loreto ir kitos Madonos).
Liaudies tapyba artima seniesiems,
bizantinio stiliaus Marijos paveikslams.
Skulptūroje jų palyginti negausu. Marija
vaizduojama stovinti su Kūdikiu ant
rankos, varijuojamos tik atskiros
detalės, rūbai.
Pavyzdžiui:
Marija
palaidais plaukais (arba su karūna),
Kūdikis nuogas, Marijos rankose
vynuogių kekė, kai kada po kojomis
pusmėnulis; ir Kūdikis, ir Marija su
karūnomis, Kūdikis aprengtas ilgais
rūbais, virš Marijos galvos žvaigždžių

Dar
vadinama
tiesiog
Marija
Krikščionių Pagalba, mene žinoma nuo
Renesanso laikų. Lietuvių liaudies mene
šios temos paveikslai iš esmės nenutolsta
nuo įprastinio vaizdinio: Marija stovi visu
ūgiu, po apsiaustu iš abiejų pusių
glausdama minias stovinčių ir klūpančių
žmonių - kunigaikščių, karalių, dvasininkų
ir kt. Vainikuotą Marijos galvą supa
spindinti aureolė, kartais abipus jos po
vieną ar kelis angeliukus (dažniausiai tik
jų galvutės). Šį vaizdinį atliepia "kantiškų"
giesmė:

Po tavo ploščium stov čiela ponystė,
Nepaimtai vaidai mūsų karalystę,
Apgink nuo sunkių priepuolių,
Vargais suspaustų sopulių,
Gėrybės pilnoji Motina. ^

AUŠROS VARTŲ MADONA

M arija Žmonijos Globėja.
Kr KM Gek 7134

Siužetas žinomas liaudies graviūrose.
S.Jurevičiaus darbas
beveik tiksliai
atkartoja P.Balcevičiaus vario raižinį ir
mažai teturi individualaus savitumo. 3
A.Vinkaus "Aušros Vartų Madonoje"
P.Galaunė įžiūri net tris prototipus:
“aprėminimas paimtas iš vieno prototipo,
madonos paveikslas iš kito, degančio
miesto vaizdas ir atskiros scenos - iš
trečio". 4 Raižinio centre - Madonos
paveikslas, apačioje istorinis Vilniaus
vaizdas, iš šonų atskiri paveikslėliai,
deklaruojantys Marijos globą žmogui
nelaimėse. Tie paveikslėliai nėra įrėminti,
kaip "Pietoje" ir pan.

MARIJOS VAINIKAVIMAS
Šis siužetas randamas tapyboje ir
grafikoje.
Kompozicijos schema turi
bendrų bruožų su "Dangun ėmimu”.
Paveikslo ar graviūros centre Marijos
figūra, ją vainikuoja Dievas Tėvas ir
Sūnus.
Viršuje
- Šventoji
Dvasia
balandžio pavidalu. Kai kada vainiką virš
Marijos galvos laiko angelai. Erdvę
praturtina įvairiai nutapyti ir komponuoti
debesų kamuoliai.
Aušros Vartų Madona. Š-T57
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Marijos karūnavimas.
Kr KM Gek 14B

NEKALTAI PRADĖTOJI
Šis tipas žinomas nuo XVf a. Jo
ikonografinės ištakos slypi šv. Jono
Apokalipsėje: "Ir pasirodė danguje
didingas ženklas: moteris, apsisiautusi
saule, po jos kojų mėnulis, o ant
galvos dvylikos žvaigždžių vainikas"
(Apr. 12, 1-2). Plačiau žinomas Murijlo tos temos paveikslas,
įvairiausiai reprodukuotas ir kopijuotas. Marijos drabužis
paprastai baltas, apsiaustas ir juosta žydri, ji stovi sudėjusi
rankas. Po kojomis - pusmėnulis ir žaltys, rankoje kai kada lelija.
Šio tipo Mariją žmonės vadina "mojine", nes jos atvaizdais
(paveikslais, skulptūromis) buvo puošiami gegužinių pamaldų
altorėliai. 5 XIX a. Nekaltai pradėtoji įgauna Lurdo Madonos
išvaizdą (Lurde apsireiškusi Marija tarusi: "Aš esu Nekaltas
prasidėjimas". Nekalto prasidėjimo šventė Rytuose švenčiama
nuo VII a., o Vakaruose - nuo IX-XII a., Nekalto prasidėjimo
dogma paskelbta 1954 m.).
Tapyboje šis siužetas turi nemažai bendrų bruožų su
"Dangun ėmimu". Liaudies skulptūra Mariją vaizduoja stovinčią
maldai sudėtomis rankomis, galvą dengia balta skraistė, rečiau
karūna. J.Perkovskio manymu, šis siužetas paplito Žemaitijoje
XIX a.

MALONINGOJI
Krikščioniškojoje ikonografijoje Marija taip nevaizduota.
M.Brenšteinas šio tipo skulptūrėlių randa Lenkijoje, bet jos kai
kuriais ^.elementais skiriasi nuo lietuviškųjų. Kompozicijos
schema tokia: Marija stovi ant rutulio (nors ne visada),>po jos
kojomis mėnulis ir žaltys, galvą dengia skraistė arba skara,
rečiau karūna su kryželiu, o neretai galva visai nepridengta, ant
pečių krinta ilgi plaukai. Būdingiausias bruožas - iš nuleistų
rankų sklinda malonių spinduliai. Apsiaustas mėlynas, rūbai
balti, sidabriniai, auksiniai arba raudoni (auksinė ir raudona
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Mafoningoji.ČDM N g 4327

spalva neatitinka ikonografijos kanonų,
pagal kuriuos Marijos spalvos - balta ir
mėlyna). J.Perkovskio teigimu, šis
siužetas atsiradęs XIX a. ir greit paplitęs
bei prigijęs. Šios skulptūrėlės dažnos
Dangun ėmimas, š a m d~T54 koplytėlėse prie sodybų. Didelė giedra
dvelkia iš Marijos veido bei visos
figūros. Liaudies meistrai, kurdami šį
niekur nematytą Marijos tipą (jame, beje, galima įžiūrėti sąsajas
su Nekaltai pradėtąja bei Dangun ėmimu), įdėjo daug fantazijos
ir jautrumo.

PIETA
Tai vienas labiausiai paplitusių siužetų. Jis paprastai siejamas
su Mikelandželo "Pieta", nors žinomas jau Gotikoje. "Pieta" kaip
ir "Rūpintojėlis"
neretai laikoma liūdesio,
rezignacijos,
dramatizmo išraiška. Yra daugybė šio tipo variantų, kuriuose
naudojami vieni ar kiti kompozicijos elementai. P.Galaunės
žodžiais, "Pietos" siužetas, kaip ir daugelis kitų, nėra mūsų
liaudies traktuojamas kurio nors paimto prototipo rėmuose, bet
įsiliejo į savitą, specifinę lietuvišką, gana pastovią formą. Saviti
bruožai yra šie: ant Dievo Motinos galvos - karūna su kryželiu
viršuje, labai panaši į didžiųjų kunigaikščių karūną, vartojamą
Lietuvos valstybiniuose antspauduose XVIII a.; liepsnojanti širdis
su septyniais kardais, žvaigždžių nimbai ir angelėliai iš šonų. Nė
vieno šių atributų neaptinkame mums žinomuose Pietos
siužetuose kur kitur Vakaruose. Visi šie atributai draugėje - tik
mūsų Dievo Motinos skulptūrose. "Pas mus tų atributų suteikta
šiam siužetui tiek daug dėi to, kad savotiškai pabrėžtų Dievo
Motinos didybę ir jos vaizduojamo gyvenimo momento didelį
tragingumą. Nes viso to kitomis kuriomis meninėmis
priemonėmis išreikšti mūsų liaudies skulptoriai nesugebėjo ar
nepajėgė. Nesugebėjo skausmo reikšti Dievo Motinos judesiu,
jos veido išraiška, tad primityvus siužeto traktavimo įspūdis

Pieta. ČDM Ng 4539

Pieta. ŠAM D -T185

41

vaizduojantys septynis Marijos skausmus.
graviūrose neteko matyti angelų su žvakėmis.

Tapyboje

ir

SKAUSMINGOJI

fCGrigaliauskas. Skausmingoji. ČDM vg-25
9

sustiprinamas septynių kardų [smeigimu j liepsnojančią širdį,
veiduose dažais padarė riedančias ašaras". '
^Visa "Pietos" kompozicija yra tokia? Marija ant kelių laiko
mirusį Kristų, jo karūnuotą galvą supa aureolė, septynių
žvaigždžių nimbas, į liepsnojančią širdį įsmeigti septyni kalavijai,
iš šonų angelai su žvakėmis. Šių atributų "rinkinys" varijuoja: ne
visada drožiami angelai, kai kada jie aprengiami ilgais, rūbais, su
kamžomis, kai kada jie ne stovi šalia, o prikabinami erdvėje ir t.t.
Marijos galva gali būti be karūnos, apgaubta skraiste, gali nebūti
žvaigždžių nimbo arba aureolės, ne visada vaizduojama
liepsnojanti širdis, 7 kalavijai atsikartoja beveik visose
kompozicijose, ne visada jie išdrožti iš medžio (kartais - iš kaltos
geležies). Pjedestalas, ant kurio išdėstoma kompozicija, kariais
ornamentuotas. Retais atvejais vainikas ir ant Kristaus galvos.
Kristaus galvą Marija dažniausiai laiko dešine ranka. Kristaus
kūnas paprastai horizontalioje padėtyje ant Marijos kelių, bet
pasitaiko ir įstrižai pusiausėdom ,ir ,pan. Marijos drabužis
raudonas, apsiaustas ar skraistė tamsios spalvos.
Būdingas liaudies skulptūros bruožas - Marijos ir Kristaus
figūrų disproporcija. Kristaus (ir angelų) figūros labai mažos
palyginti su Marijos figūra: "Vaizduojamo momento faktas įvyko
Kristui ne kūdikiui esant, bet po mirties nuimtam nuo kryžiaus; jis
visuomet čia vaizduojamas su barzda, o tuo tarpu jo kūno
proporcijos sulig Dievo Motinos figūra kartais būna tokios
mažos, kad ir kūdikis turėtų būti vaizduojamas didesnis". ®
P.Galaunė paabejoja, ar nebus tai Gotikos paprotys vyriausią
asmenį vaizduoti didesnį už kitus, tačiau giliau šito neanalizuoja.
Geriausiai "Pieta" žinoma skulptūroje, tačiau yra nemažai šios
temos grafikos ir tapybos darbų. Kompozicija čia analogiška
kaip ir skulptūroje, tik papildyta specifinėmis detalėmis.
Paveiksluose dažnai tapomas peizažas, kartais tolumoje
Golgotos kalnas su trimis kryžiais ir'pan. Graviūrose Marijos
figūrą juosia septyni įrėminti
paveikslėliai miniatiūros,
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Tai labai artimas "Pietai" siužetas. Kompozicijos schema
tokia: Marija stovi visu ūgiu, galvą dengia skraistė (retkarčiais
primenanti nuometą) arba karūna, rankos sukryžiuotos (kartais
sudėtos tarsi maldai) ani krūtinės, galva kiek palenkta į šoną, į
širdį susmigę septyni kalavijai. Skausmingąją (su septyniais ar
vienu kalaviju) matome ir daugiafigūrėse Nukryžiavimo,
Apraudojimo ir kitose kompozicijose. Grafikoje žinomas
KGrigalausko raižinys vaizduoja Mariją iki pusės, su septyniais
kalavijais, gausesnių variantų, matyt, nebuvo, ar jie neišlikę.
Tapyboje Skausmingoji dažnesnė jau minėtose bendrose
kompozicijose.
Marijos tema lietuvių liaudies dailėje atsiskleidžia ne tik
skirtingais siužetiniais variantais, bet ir originalia kompozicijos
traktuote. Čia labai ryškus lietuviškas kaimo tipažas, valstietės
kostiumo elementai, susikaupimas Ir rimtis veide. Prasilenkimai
su ikonografijos kanonais, vieno siužeto atributų "migracija" į kitą
liudija ne tik liaudies meistro kūrybinę laisvę, bet ir savitą santykį
su pasirinktu siužetu. Vienas žymesnių nukrypimų nuo
ikonografinių kanonų - basos Marijos kojos. Pagal Brykčinskį,
basom kojom vaizduojami tik šv. Trejybės asmenys, angelai ir
apaštalai, Marijos kojos visada apautos, išskyrus Lurdo Mariją ir
Nekaltai pradėtąją (pagal Apokalipsę). Liaudies skulptūroje
dažniausiai basa ir Sopulingoji, ir Pieta, ir Madona su Kūdikiu.
Marijos skulptūros ir paveikslai buvo labai mėgstami,
"apgyvendinami" įvairiose koplytėlėse prie sodybų, medžių,
pakelėse. Koplytėlės buvo puošiamos, prižiūrimos ir lankomos,
ypač pagarsėjusios stebuklais. Paprastą, kasdienį ir kartu
savotiškai pakylėtą žmogaus santykį su koplytėlėse įkurdintais
šventaisiais, ypač su Marija, atskleidžia I.Končius: "Kieme
pastatytųjų koplytėlių šventųjų, kone visuomet čia Mergelė
šventoji, visų pirma prašoma padėti ūkio reikaluose. Vakare
dėkojama už "pralaikymą šios dienelės". Rytmetį, tuo tik iš
grįčios išėjus, kreipiamasi pagalbos išaušusiai dienelei
nepagailėti savo malonės, savo namiškiams palengvinti vargą,
suteikti sveikatos, kad vakare ar rytdieną vėl galėtų padėkoti,
sumesti poterėlį. Savoji už visas kitas geresnė. Su ja guliamą. Su
ja keliama. Pirmasis pagalbos šauksmas į ją nukreiptas". a
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PUSKIM LABANORO DŪDA
Lietuvių liaudies muzikos atlikėjams būtina susipažinti su tradicinių liaudies instrumentų istorija,
konstrukcijomis, grojimo būdais, repertuaro ypatybėmis, paplitimu. Verta pasidomėti ir instrumentų istorine
bei lokaline raida, pažinti su muzikos instrumentu susietas tradicijas.
Siame straipsnyje supažindiname su Labanoro dūdos (kūlinės su ūku, dūdmaišio, dūdaraginės, kulinės
dūdos, murenkos ) istorija, konstrukcija, tradicinio repertuaro bruožais bei mokymo groti metodika.
Pateikiame šio instrumento aprašų bibliografinę rodyklę.

Labanoro
dūda pučiamasis
liežuvėlinis
muzikos
instrumentas. (Žr. 1-ąją schemą).
.
'
1 - dumplės. 2 - melodinė birbynėlė. 3 - burdoninis vamzdis.
4 - pūtiklis. 5 - melodinės birbynėlės ragas. 6 - melodinės
birbynėlės liežuvėlis. 7 - burdoninio vamzdžio ragas. 8 burdoninio vamzdžio liežuvėlis. 9 - pūtiklio vožtuvas.
Dumplės (oro rezervuaras, maišas) daromos iš avies,
veršiuko, ožkos, šuns 12 291 kiškio, triušio /10,384/ kailio arba
neperpjauto avies skrandžio /31.131/. Vilniaus istorijos ir
etnografijos muziejuje yra saugomas dūdmaišis iš barsuko kailio
(EM 99) /12,14/. Jis pagamintas apie 1860-1870 metus
Lietuvos-Baltarusijos pasienyje - Dysnos apskrities Prozerokų
valsčiaus Veraciejų kaime. Kiaulės odos dūdmaišis yra Šiaulių
istorijos ir etnografijos muziejuje (EB 3398). Kraštotyrininko
J.Dovydaičio liudijimu,
dūdmaišius gaminantys meistrai
sakydavę: "Geriausias maišas - iš šuns kailio, nes neprakaituoja"
/12.14/. Kailis išrauginamas, išminkštinamas, o po to
susiuvamas plaukais j išorę. Žinomi atvejai, kai plaukus
nuskusdavo arba jie patys nuslinkdavo, apdorojus tam tikru
būdu /12.14/. Kailio suminkštinimui jo vidus būdavo ištepamas

, *,

* Pirmasis skaičius - leidinio numeris bibliografinėje rodyklėje, antrasis
(po kablelio) * puslapis.

žalių kiaušinių baltymais.
Maišas dažniausiai turėjo
pusrutulio formą, retsykiais
būdavo
ir
trikampis
/12,14-15/.
Karlais
kailj
nulupdavo
neperpjautą tada nereikėdavo siūti. Tuo
pačiu keisdavosi dūdmaišio
fgrma.
Jeigu
maišas
susiūtas, pūstuką įtaisydavo
jo tiesiosios pusės viduryje,
melodinę birbynėlę dešinėje
(viršutinėje)
pusėje,
burdoninj vamzdį - kairėje. O
jeigu maišas iš neperpjauto
kailio, pūstukas kyšodavo
kaklo
vietoje,
melodinė
birbynėlė
priekinės
dešiniosios kojos vietoje, o
burdoninis vamzdis - ten, kur
buvo kairioji priekinė koja.
Tokiu
atveju
ties
užpakalinėmis
kojomis
maišas būdavo nupjautas ir
susjūtas /12,15/.
Šiandien dūdmaišis gali
būti
daromas
ir
iš
impregnuotos, oro nepraleidžiančios medžiagos arba paprastu
audiniu apsiuvant atitinkamos formos guminį oro rezervuarą.
Garso tembrui tai įtakos neturi. Maišo matmenys apytikriai tokie:
250-300x400-500 mm, tūris - iki 6.000 kub. cm 3 /12.15/. Lietuvių
tradicinių dūdmaišių dumplės nepuošiamos.
Melodinė birbynėlė (melodinis ragelis, birbynė, dūdelė,
pipynė, pyplė, rėksnė, čypia, siauda, guda, žaleika /2,29/, svirelė
/10,384/, vamzdelis /5, 131/, sopelka /15,40/), anot meistro
E.Virbašiaus, gaminama dažniausiai iš šaltekšnio arba obels
medienos. Jos ilgis - apie 200-250 mm, skersmuo - 16-25 mm.
Vidinės ertmės diametras - 5-8 mm. Joje išgręžiamos 8-9 garso
skylutės (iš jų šešios - viršutinėje birbynėlės dalyje). Tolimosios
(žemosios) - dengiamos 4-uoju, 3-uoju ir 2-uoju dešinės rankos
pirštais, o trys artimiausios (aukštosios) - tais pačiais, tik
kairiosios rankos pirštais. Septintoji skylutė yra ties dešiniosios
rankos nykščiu, juo ir uždengiama. Birbynėlės apačioje (šone)
išgręžiamos dar dvi (arba viena) mažesnės skylutės, kurias
užkemšant pakulomis, ar atkemšant- puse arba viąnu tonu
keičiamas birbynėlės garso aukštis. Dažniausi yra D arba G
melodinės birbynėlės garsaeiliai /12,11/:
Birbynėlės garsas išgaunamas liežuvėlio (6) (spyglės,
pyplės, siaudės, verksnelės) /2,30/ virpesiais. Geriausiai skamba
išvirintos ir atitinkamai įpjautos dirvinės nendrės liežuvėliai.
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Kartais juos darydavo ir iš degintos karklo šaknies. Šiais laikais
liežuvėliai išdrožiami iš bambuko medienos ir siūlais pritvirtinami
prie uosinio arba klevinio pūtiklio. Dažnai naudojamas ir
atitinkamai pasiaurintas, paplonintas klarneto liežuvėlis. Pūtiklis
su liežuvėliu įstatomi j viršutinį melodinės birbynėlės galą. Kad
neleistų oro, birbynėlė (kaip ir kitos jungiamosios dalys)
apvyniojama pakulomis /12.12/. Atvirajame birbynėlės gale
įtvirtinamas iš obels ar pušies medienos išskobtas ragas,
vadintas ir pypke (5). Kartais buvo naudojamas gyvulio ragas.
Tai - rezonatorius. Lietuvoje jis buvo nepuošiamas.
Melodine
birbynėlė
galima
pagroti
tik
ištisinio,
nepertraukiamo legato melodijas.
Burdoninis vamzdis (burdoninė dūda, akompanuojanti dūda,
burdonas, ūkas, ragaunia 12,291, triūba, bosas /11,65/, didysis
ragas /15,40/, didžioji sopelka /26,41/) gaminamas iš uosio. Ilgis
- 300-700 mm (dažniausiai - 400-500 mm), skersmuo - 25-50
mm, ertmės diametras - 7-25 mm /12,13/. Naujesniųjų dūdmaišių
burdonai daromi ir iš dviejų viena j kitą įstumiamų dalių. Taip
lengviau instrumentą derintį Žinomi instrumentai ir su 2-3
dūdomis. Burdoninis vamzdis derinamas dažniausiai kvarta
(undecima) žemiau už pagrindinį melodinės birbynėlės garsą.
Jei yra antrasis vamzdis (storesnis ir ilgesnis), jis derinamas
kvinta žemiau už pirmąjį. Jei yra ir trečiasis, tai jis oktava žemiau
dubliuoja pirmąjį vamzdį /12,13/.
Burdoninė dūda melodinių skylučių neturi ,ir savo vienintelį
garsą išgauna stambėlesniu nei melodinės birbynėlės liežuvėliu
(8), daromu iš dirvinės nendrės, avietės stiebo /2,30/, bambuko
medienos. Tinka ir paplonintas bei pasiaurintas klarneto
liežuvėlis.
.
Atvirasis burdoninio vamzdžio galas - skobtinis riestas
platėjantis ragas (pypkė) - rezonatorius (7) (daug didesnis negu
melodinės birbynėlės). Jį skobiant, kad būtų patogiau darbuotis,
apačia dažnai būdavo kiaurai išpjaunama. Vidų išskobus, to
paties medžio atraižėle anga užtaisoma. Burdoninė dūda ir jos
ragas dažnai būdavo pagražinama drožinėtais geometriniais,
augaliniais ornamentais, žiedais. Žinomi ir kalinėtu metalu puošti
burdonai.
Pūtiklis (pūstukas, pūteklis) - 150-250 mm ilgio medinis
vamzdelis, skirtas orui į dumples pripūsti. Jis įtaisomas susiūto
maišo viduryje (viršuje) arba neperpjauto kailio kaklo vietoje.
Gaminamas iš kieto, nuo drėgmės nebrinkstančio medžio klevo, uosio /12,15/. Jis negrąžinamas jokiais raižiniais paprastas ir nesudėtingas. Kad oras iš dumplių neišeitų atgal
pro pūtiklį, ant jo vidinio galo vinuku prikalamas odos ar kailio
gabalėlis (9). Pripūstas oras jį spaudžia prie pūstuko iš vidaus,
tuo pačiu uždarydamas angą.
X X X

Dūdmaišiniai instrumentai atsirado Rytų šalyse. Nuo
ankstyvųjų viduramžių jie buvo žinomi ir Europoje Pučia
dūdmaišį daugelio tautų liaudies muzikantai, ir dažniausiai
kiekviena tauta laiko jį savo nacionaliniu instrumentu. Ypač
populiarūs jie Škotijoje ("begpipe"), žinomi Prancūzijoje
("musette"), Graikijoje ("askaulos"), Vokietijoje ("dudelsaek"),
Italijoje ("cornemuse"), Lenkijoje ("koziol", “dūda", “siesenka"),
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Jugoslavijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje ir kt. /45,44; 38,
308-309; 31,131; 5,66/.
Lietuvoje pūstą tokią dūdą pirmą kartą mini švedų istorikas
Magnusas Olausas "Šiaurės tautų istorijoje" 1555 metais. 1565
metais dūdmaišis minimas ir Vilniaus seimo įsakuose /12,7/, o
1591-ais - J.Bretkūno Biblijoje ("dūdaraginė - grosse Saokpfeife,
murenka - kleine Saekpfeife") /6; 2,28-29/. Vėliau jį mini
M.Pretorijus (apie 1698 m.) /27,90-91; 2,29/, L. Jucevičius (1846
m.) /13,199-201; 2,29/, A.Juška (1880 m.) /17,285-376/.
Manoma, kad Labanoro dūdą į Lietuvą bus jvežę iš
Baltarusijos ir Lenkijos pusės mūsų krašto kaimais į muges, į
atlaidus XVII-XIX amžiais keliavę meškininkai, elgetos, klajūnai
/31.131/. Turime duomenų, kad kūlinė su ūku pirmiausia yra
pasiekusi prūsų kraštą, Mažąją Lietuvą /6,27/. XIX amžiaus
antrojoje pusėje ir XX amžiaus pradžioje Lietuvoje ji težinoma
pasienio su Baltarusija apylinkėse 12, 28-29/. Per šventes
Švenčionių, Ašmenos apskrityse, Gardino gubernijoje dažnai
(ypač karčiamose) pasigirsdavo tarytum linksmai nusiteikusios
meškos maurojimas - šio instrumento muzika /13,199-201/.
Labanoro dūdos vardas tiesiogiai susijęs su Labanoro miestelio,
kurio apylinkėse (taip pat ir visame Švenčionių bei Ignalinos
krašte) ji buvo žinoma iki pat sovietinio laikmečio (keletas
instrumentų - ir iki šių dienų), pavadinimu /31.131/.
A. Foko duomenimis, Lietuvoje dūdmaišis buvo labai įvairiai
vadinamas. Jo pavadinimus kilmės požiūriu galima suskirstyti į
tris grupes:
1. Pavadinimai, žymintys maišą (oro rezervuarą): kūlinė,
kūlinė su ūku, pūslinė, maišinė, dūdmaišis.
2. Pavadinimai, nusakantys dūdą, ragą, taip pat jais
išgaunamą garsą: burzgė, dūda, dūda raginė, dūdmaišis,
murenka, ūkas.
3. Pavadinimai, atspindintys šio instrumento paplitimo ribas:
Alvito dūda, Labanoro dūda, Vilniaus dūda.
X X X
Tradicinis
Labanoro
dūdos
repertuaras - jaunimo
pasilinksminimų, vestuvių, kuokynių šokiai (vėliau - polkos,
kadriliai ir kt.), instrumentinis pritarimas dainoms, talalinėms
/2,30/. Dūda buvo mėgstama smuklės muzikantų, lalauninkų,
persirengėlių, elgetų. Deja, autentiško repertuaro įrašai težinomi
vos keli (M.Baltrėnienė/2,82/, V.Bartusevičius/3,133/).
Jie nepailiustruoja visos šio instrumento muzikos įvairovės,
visų lokalinių bruožų. Juos šiandien tegalima apytikriai
numanyti.
Žinių apie grojimą Labanoro dūda ansambliuose taip pat
nėra. Manome, kad retsykiais galėjo groti dvi ir daugiau dūdų,
nors šio instrumento garsas yra pakankamai platus ir stiprus.
Galbūt šis instrumentas skambėjo kartu su būgnu ar kitais
mušamaisiais, su vienu ar keliais smuikais, o gal ir su cimbolais.
Taip manome todėl, kad visi keliaujantys muzikantai anksčiau
grojo dažniausiai būtent šiais instrumentais. Mušamieji galėjo
paryškinti bei praturtinti menkas Labanoro dūdos ritmines
galimybes, cimbolai - harmoniją, smuikai - heterofoniškai
papildyti melodinės birbynėlės vingrybes.
1964 metais meistro P.Kupčiko Labanoro dūda neilgai
skambėjo "Lietuvos” ansamblyje. Drauge su kaimo kapela ja
buvo grojami keli liaudies šokiai. Šiandien Labanoro dūda vis
dažniau sugaudžia folkloriniuose ansambliuose. Kad Lietuvoje
būtų atgaivintas šis instrumentas, daug pasidarbavo folkloristai
E.Vyčinas, A.KIova.

Rimantas SLIUŽINSKAS

(Apie dūdmaišio derinimą, grojimą juo ir bibliografinė rodyklė - kitame numeryje).

' "ARMONIKIERIAI,
'
DAINORIAI"
IR PANAŠIAI
Šiuos ir kitus tokius žodžius šiandien pamėgo
daug inteligentų, - tarp jų, žinoma, ir kultūros
darbuotojų.
Žodj
armonikierius dabar nuolat skaitome
spaudoje, girdime per radiją, televiziją. Štai sakiniai iš
"Grok, Jurgeli" renginio: Pradedame armonikierių
šventę;
Mus
linksmins
armonikieriai;
Mūsų
armonikieriai dar nepavargo; Tai armonikierių

armonikierius.

Lietuvio ausiai armonikierius keistas, neįprastas, su
svetima^ priesaga -ierius. Jį turbūt sugalvojo
miestiečiai. Nei tarmėse jį girdime, nei žodynuose
aptinkame. "Dabartinės lietuvių kalbos žodyne" (1972)
žmogus, griežiantis armonika, kažkodėl niekaip
neįvardytas, bet akademinio "Lietuvių kalbos žodyno"
pirmajame tome randame armonikininkas, kurio
reikšmės nurodytos tokios: "kas groja armonika": Iš
kažkur atsiradęs armonikininkas užtraukė linksmą
polką; "kas dirba, taiso ar pardavinėja armonikas".
Šiame
daugiatomiame
žodyne
armonikieriaus
nerandame, nors jeigu jis būtų buvęs tarmėse
užrašytas, būtinai būtų čia patekęs, kad ir juodu
kryžiumi priekyje pažymėtas kaip neteiktinas. Nemini
jo ir akademinė "Lietuvių kalbos gramatika", kuri yra
įrašiusi kontrolierių, milijonierių, biznierių ir kitus
turinčius priesagą -ierius ir lietuvių kalboje prigijusius
tarptautinius žodžius. O "Rusų-lietuvių kalbų žodyno"
pirmajame tome (1982) rusiškas žodis garmonist
išversta armonikininkas.
Taigi sakykime armonikininkas, ne armonikierius,
kaip vietoj vargonininkas nesakome vargonierius,
vietoj smuikininkas - smuikierius. Kad būtų įvairiau,
nepamirškime tam reikalui tinkamų bendresnių žodžių
griežikas, muzikantas ir kitų.
Pradėję šnekėti apie ne savas priesagas,
prisiminkime iš slavų kalbų į lietuvių kalbą atklydusią ir
prie lietuviškų žodžių šaknų segamą priesagą -orius^
kurią ne vienas musų kultūros darbuotojas irgi be galo
pamėgęs. Kaip dažnai girdime dainorius, dainorial su
visu pulku deminutyvų - dainorėiiai, dainoriuka'r..
(džiaukimės, kad kol kas lyg ir nesakoma dainorė). To
paties galo yra giedorius. Neatsilieka pasakorius,
pasakoriai. Skambus žodžiai, bet... ir dainorius, ir
giedorius, ir pasakorius atitinkamuose didžiojo
"Lietuvių kalbos žodyno" tomuose pažymėti juodu
kryžiumi, vadinasi, laikomi nevartotinais. Ir iš tiesų jie
yra nevartotini hibridai, turintys aplietuvintą slavišką
priesagą; kas kita tarptautiniai žodžiai ambasadorius,
diktorius, instruktorius, profesorius su tarptautine
priesaga -orius. Tiesa, kiti norminamieji mūsų veikalai
ne tOKie nuoseklus. "Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas" (1972) neįdėjo, taigi visuomenei neteikia
dainoriaus ir giedoriaus, bet kažkodėl įdėjo pasakorių;
"Kalbos praktikos patarimai" (1985) priminė ir su
"geriau" pataisė tik giedorių. Kad ir kaip ten būtų, argi
negalime čia pasakyti saviau? Kur negalėję! Visa
Lietuva žino dainininką (tarmiškai prabilę nebijokime ir
lyties daininykas). Turime ir dainuotoją, Ogi dar yra ir
dainius, ir trumpas įdomus žodis dainys... Tik
rinkimės! Kam mums ir to miestiško giedoriaus? Juk
dažnos tarmės kalboje daug įprastesnis giesmininkas
(giesminykas), giedotojas. Pasakorių turėtume keisti
pasakotoju, o jei įvairiau - tai -pasakminku, porintoju,
gražbyliu, šnekučiu, dėde melagiu... Ar maža ką
galima šmaikštaus, bet sava pasakyti?
Taigi - kūrybingumo, išradingumo! Ir tada nereikės

armonikieriaus, dainoriaus, giedoriaus,pasakoriaus.

L

_______________ Jonas ŠUKYSJ

TAUTINIS DRABUŽIS

DZŪKIŲ PRIJUOSTĖS
XIX a. Dzūkijoje dėvėtos prijuostės pasižymi ypač didele įvairove.
Seniausios iš jų - lininės, baltos, languotos siaurais raudonų, o kartais
ir mėlynų žičkų dryželiais. Vėliau, Xlx a. II-oje pusėje, tuose langeliuose
iškaišydavo spalvingas žvaigždutes, katpėdėles ar pan. raštus. __ v
Kaišiadorių ir Prienų rajonuose dėvėtos panašios į aukštaičių
prijuostės - baltos su siaurais raudonų žičkų ruoželiais pažemėse. Jų
apačia gali būti užbaigta lininiais pinikais, kai kada labai plačiais -10-15
cm.
Vienos gražiausių - skersadryžės diminių raštų juostomis puoštos
prijuostės, dėvėtos XIX a. II-oje pusėje, ypač mėgtos Lazdijų rajone.
Jos sodrių spalvų: juodi metmenys atausti vyšniniais, žaliais,
raudonais, violetiniais, tamsiai mėlynais, rožiniais siūlais.
Visas aukščiau minėtas prijuostes reikia austi. Tiesa, kartais
pasitaiko panašių į liaudiškus languotų fabrikinių lino audinių. Gavusios
tokios medžiagos, galite_ baltuose langeliuose išsiuvinėti kaišytinius
raštus ir turėsite puikią dzūkišką prijuostę.
Mus, žinoma, labiausiai ir domina tos prijuostės, kurias galime
pasidaryti pačios. XIX a. II-oje pusėje didelėje Dzūkijos dalyje, Lazdijų,
Varėnos, Alytaus rajonuose buvo paplitusios tamsaus dugno
prijuostės su pažemėse įaustais ryškių spalvų vilnos (skaisgijos)
kaišytiniais rastais. Prijuostės fonas gali būti lygus, vienspalvis,
dažniausiai tamsiai raudonas ar tamsiai mėlynas (juodi metmenys
atausti raudonai ar mėlynai). Dar dažniau jis būna raudonai-juodai
dryžuotas
smulkiais
1-2
mm
pločio
ruoželiais,
paprastai
sukomponuotais grupėmis išilgai prijuostės. Gali būti ir tų pačių spalvų
smulkiai languotas audinys. Kaišytiniai raštai paprasto geometrizuoto
piešinio, spalvingi. Dominuoja raudona, žalia, geltona, rožinė, balta ir
mėlyna spalvos. Dažnai naudojami pereinamų spalvų (pvz.,
balta-rožinė-bordo) siūlai. Raštai visuomet labai smulkus. Piešinio
smulkumas, specifinis linksmas marginimas apskritai budingi
dzūkiškam kostiumui, o šioms prijuostėms - ypač. Siūlytume į tai
atkreipti dėmesį ir jokiu būdu nestambinti raštų. Deja, pavyzdžiuose
spalvas galime tik užrašyti.
1 pav. parodytas prijuostės iš Alytaus rajono Meškasalio kaimo
raštas. Prijuostė iki pat viršaus iškaišyta pertraukiant po vieną vilnonį
siūliuką.
„
Prijuostėje iš Varėnos rajono Kibiškių apylinkės Žeimių kaimo
iškaišytas gana plačiai paplitęs augalo motyvas (2 pav J.
3 pav. parodytoje prijuostėje iš Lazdijų rajono Seirijų apylinkės
Stačiskės Kaimo kaišytinis rastas papildytas "grandinėlės" dygsniu
išsiuvinėtais ratukais.
•
Šios rūšies prijuosčių apačia dažniausiai tik siaurai palenkiama.
Karlais dar prisiuvamas siauras pirktinis juodos medvilnės nėrinys.
Panašias prijuostes (lygaus dugno su siaurais smulkiais pakaišymais
pažemėse) XIX a. gale nešiojo ir suvalkietės.
Dzūkijoje prijuostės buvo dėvimos labai ilgai, net tada, kai kituose
regionuose jų jau nebedėvėjo. XIX a. pabaigoje - XX a. pr. prijuostes
rišosi ir prie vėlyvojo, į apačią platėjančio sijono bei švarkelių nažutkėlių.
Palei Nemuną, Prienų, Alytaus, Lazdijų rajonuose plito siuvinėtos
prijuostės. Jų dugnas juocias, žalias, rudas, vyšninis. Raštai ryskiaspalvės gėlės, įvairus žiedeliai bei lapeliai, susipynę į platoką
juostą arba kaip pusmėnulis aukštyn kylančiais ragais. Siuvinėta
vilnoniais siūlais (skaisgija) "grandinėles", "virvelės", pildymo dygsniais.
Spalvos kaip ir kaišytinių prijuosčių. Pažemiuose priduriamos klostės
arba raukiniai (žr. "Liaudies kultūra". - 1990. - N r. 5-6. - P.48-49).
Kadangi siuvinėjimo raštai gana stambūs, iliustracijų nedėsime.
Norinčioms tokią prijuostę issisiuvinėti patariame būtinai pamatyti
keletą originalių pavyzdžių muziejuje arba kaime, kur jų dar yra
išlikusių. Mat labai svarbus jų spalvinis derinys. Siuvinėtas prijuostes
kartais dėvėjo ir kapsės.
Lengviausia pasidaryti prijuostes iš baltos medvilnės, puoštos
vąšelio nėriniais arba pirktinės adinukės juostomis (4 pav.). Plačiausiai
paplitusios jos buvo Vilniaus, Trakų rajonuose, gana dažnos Varėnos,
Eišiškių, Gervėčių, Pelesos apylinkėse. Tik jas devėdamos prisiminkite,
kad tai pačios vėlyviausios prijuostės, ir ryšėti jas reikia prie vėlyvojo
kostiumo.

Teresė JURKUVIENE
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