Neįmanomas pamiršti
Karaliaučiaus kraštas
Iš istorijos: Rytprūsiai, tiksliau, šiaurinė jų dalis (apie 1/3 Rytų Prūsijos dalies), į Rusijos
sudėtį pateko pasibaigus Antrajam pasauliniam karui pagal Potsdamo susitarimus. Iškart
po Sovietų Sąjungos pergalės kare su Vokietija buvo sukurta Specialioji Kionigsbergo karinė apygarda, kuri užsiėmė ir civiliniais klausimais. 1945 m. ši apygarda performuota į Kionigsbergo sritį Rusijos TFSR, 1946 m. rugsėjo 7 d. pervadinta į Kaliningrado sritį. Buvusių
gyventojų likučiai iki 1947 m. buvo deportuoti į Vokietiją. Kaliningrado sritis tapo labiausiai
militarizuota Sovietų Sąjungos dalis, kartais vadinta „nepaskandinamu sovietų lėktuvnešiu“. Srities plotas – 15,1 tūkst. km² (13,3 tūkst. km² be Kuršių marių ir Aistmarių). Gyventojų – 937,9 tūkst. (2010 m. surašymo duomenimis). Atstumas iš šiaurės į pietus – 108 km, iš
vakarų į rytus – 205 km. Pietuose Kaliningrado sritis ribojasi su Lenkija, šiaurėje ir rytuose –
su Lietuva. Vakaruose Kaliningrado sritį skalauja Baltijos jūra.
Apie dabartinį Karaliaučiaus krašto lietuvių gyvenimą su Violeta LOPETIENE, dirbančia
Karaliaučiuje, Baltijos federaliniame Imanuelio Kanto universitete lietuvių kalbos dėstytoja,
kalbasi Dalia RASTENIENĖ
Statistikos duomenimis, Karaliaučiaus krašte gyvena
10–15 tūkst. lietuvių. Įdomu, ar žinoma, kokiais keliais
dauguma jų ten atsidūrė?
Karaliaučiaus krašto etniniai lietuviai po karo pasitraukė į Vakarus. Dabar šiame krašte gyvenantieji yra
atsikėlę Tarybų Sąjungos laikais arba Lietuvai jau atkūrus nepriklausomybę. Pažįstu nemažai mišrių senyvo
amžiaus šeimų, kurios dėl įvairių priežasčių neišdrįso
grįžti į nepriklausomą Lietuvą: sakykim, vyras nemoka
lietuvių kalbos, tad kaip jie čia įsikurs, kur gaus darbą,
kaip gyvens? Tokia situacija ištiko ir buvusios Kaliningrado m. L. Rėzos lietuvių kultūros draugijos pirmininkės Laimos Meščeriakovos šeimą. Jie iš Vladivostoko
persikėlė į Karaliaučių tam, kad būtų arčiau Lietuvos.
Žmonių likimai labai įvairūs. Kiti, baigę aukštuosius
mokslus, gavo paskyrimą dirbti Karaliaučiuje, suprantama, čia ir šeimas sukūrė, ir nebūtinai su lietuviais,
tad ir pasiliko gyventi. Užaugo vaikai, įleido šaknis,
štai ir anūkai jau auga – taip lietuvių bendruomenė ir
gausėja. Bet yra viena problema, kuri mane, kaip lietuvę, jaudina ir skaudina – lietuvių vaikai nekalba lietuviškai. Paklausti, jie pradeda aiškinti, kad sovietiniu
laikotarpiu buvo labai sunku būti lietuviu – lietuviškai
kalbantys vaikai buvo žeminami, iš jų buvo šaipomasi.
Bet juk kalbėti gimtąja kalba galima bent jau namie,

nebūtinai viešojoje erdvėje. Lenkiu galvą prieš kitų šalių lietuvių bendruomenes, kuriose net kelios kartos
išsaugojo gimtąją kalbą, o Karaliaučiaus srityje 30-mečiai, 40-mečiai, antroji karta, lietuviškai jau nekalba,
tačiau ir vaikai, ir vaikaičiai identifikuoja save kaip lietuvius. Bet šviesos spindulėlis yra. Todėl, kad jų vaikai
jau nori išmokti lietuviškai. Dabar Karaliaučiuje yra
sekmadieninė mokyklėlė, srityje yra apie 20–30 mokyklų, kur mokoma lietuvių kalba – ar fakultatyvuose,
ar būreliuose, kai kuriose net kaip mokymosi dalykas,
ir Karaliaučiuje yra kelios tokios mokyklos, daugiau jų
vietovėse arčiau Lietuvos, prie sienos.
Radau internete pateiktus tokius duomenis: 60 proc.
Karaliaučiaus krašto lietuvių jau nekalba lietuvių kalba,
ir ne tik viešosiose erdvėse, bet ir namie.
Taip. Tai yra faktas, jį reikia pripažinti, ir tai – mišrių
šeimų pasekmė. Lietuvių bendruomenėje vyrauja pagyvenę, maždaig 60–75 metų žmonės. Kai prieš penkerius metus nuvažiavau ten dirbti, visi labai apsidžiaugė:
va, tai dabar tu būsi lietuvių jaunimo bendruomenės
pirmininkė ir gal tau pavyks suburti jaunimą. Aš tik nusijuokiau ir sakau: vaje vaje, kaip gerai, kad šalia nėra
mano sūnaus, kuriam jau 20 metų. Jei jam pasakyčiau,
kad man siūlė būti lietuvių jaunimo bendruomenės pirmininke, tai jis smagiai pasijuoktų.
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Kodėl?

Karaliaučiaus (Kionigsbergo) pilis. Žiema. 1908.

Iš knygos Кёнигсберг-Калининград. 100 сравнений в фотографиях. Калининград, 2005.

Insterburgas (dab. Černiachovskas). Georgenburgo pilis.

Todėl, kad jam aš nebeatrodau jauna ir
tikrai aš nebesu jauna, kad galėčiau vadovauti lietuvių jaunimo bendruomenei. Mes
Karaliaučiuje dažnai kalbam, kad nerandam
būdų, kaip į lietuvybės veiklą įtraukti tuos,
kurie yra jauni. Aš matau dvi priežastis: pirmoji – ta karta nelabai moka lietuvių kalbą ir
dėl to jie galbūt nesmagiai jaučiasi, kai vyresnieji tarpusavy kalbasi lietuviškai, o jie gal ir
supranta, bet pasakyti ką nors nelabai gali;
antra priežastis – kiekvienoje bendruomenėje nusistovi savos tradicijos – kartojasi renginiai, kita veikla, ir tai, kas patrauklu šešiasdešimtmečiui ir vyresniam, nebūtinai įdomu
trisdešimtmečiui ar dar jaunesniam, ar šiek
tiek vyresniam. Gal ir dėl to jie neįsijungia, ir
vis tiek vyrauja vyresnieji. Dar viena priežastis: jaunimas – dirbantys žmonės, o po darbo laisvo laiko ne tiek daug ir lieka. Dažnai,
grįžusi į Vilnių, išgirstu, kokie nutautėję Karaliaučiaus lietuviai… Sakau: palaukit, mielieji,
o jūs, grįžę po darbo, ar dar einate pašokti,
padainuoti ar šiaip pabendrauti kokiame klube? Ir ką gi? Tarp savo draugų tokių nerandu. Tada sakau: kodėl mes norime, kad visi
užsienyje gyvenantys lietuviai trokštų šokti,
dainuoti, deklamuoti, visas valstybines šventes paminėti? Kai Kovo 11-ąją paskambinau
draugams kviesdama į miestą paminėti šventės, prisikalbinau tik vieną draugę. Tad gal
nereikėtų stebėtis, kad Karaliaučiaus lietuviai nutautėję, jiems trūksta aktyvumo, nes,
suprantate, žmonės gyvena – gal po darbo
reikia vaikui batus nupirkti, nes suplyšo,
gal į mokyklą reikia nueiti, į susirinkimą, gal
mama susirgo, na, mus visus buitis dažnai
pasiglemžia. Vis dėlto labai norėtųsi, kad kas
nors keistųsi. Na, turi ateiti į tą kraštą mesijas – jaunas žmogus, kuris patrauktų paskui
save, įkvėptų, paskui kurį eitų. Net nežinau,
kokios veiklos reikėtų – gal vaikinams krepšinio, gal merginoms išmokti velti veltinį,
gražiai pasidaryti makijažą, o gal bedarant tą
makijažą ir liaudies daina nuskambėtų, o gal
mokintis sodą surišti… reikia ieškoti.
Ar tiktų tie patys būdai, kaip Lietuvoj
žmonės buriasi pagal pomėgius? Folkloro,
postfolkloro ansambliai, teatro būreliai lietu
vių kalba, visokie amatai…
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Daliai žmonių tai būtų įdomu, bet ne visiems, kaip
ir čia juk ne kiekvieną sudominsi. Bet žinau, profesionalas tikrai sugalvotų, kaip ir ką. Aš nesu profesionalė,
tik šiaip išmokau marginti margučius vašku ir štai jau
keletą metų mokau, kaip juos marginti, savo studentus. Vienais metais pagalvojau, kad gal nebemokysiu,
bet man studentai sako: tai kada atsinešti kiaušinius?
Jie juk žino, kad ankstesnius kursus mokiau. Sakau: gal
šį kartą nemarginam… O jie: kodėl nemarginam? O po
Velykų man atneša margučių – vadinasi, jie jau namie
margina!
Tai apie kuriuos studentus mes kalbam, apie rusus ir
kitų tautybių?
Taip. Bet ir sekmadieninėje lietuvių mokyklėlėje tą
patį daro. Suprantama, kad penkerių metų vaikas neišmargins kiaušinio vašku, tad pasiūlau mokytojai nupiešti, kad mokiniai susipažintų su ornamentais. Nuolat sukame galvas, kas galėtų jaunimą patraukti. Gal
reikėtų, kad kokia viešnia atvažiuotų, pamokytų, gal
kokias madas pademonstruoti…
O juk Lietuvos liaudies kultūros centras turi puikią
rekonstruotų tautinių drabužių kolekciją, kurią demons
truoja įvairiuose miestuose ir net užsieniuose. Tad kodėl
jų nepakvietus į Karaliaučių?
Žinau, net ir tai, kad jį puikiai demonstruoja Lietuvos
edukologijos universiteto choras „Ave, vita“. Mes apie
tai galvojame. Lietuvos edukologijos universitetas yra
parašęs didelį projektą, skirtą baltistikos centrų plėtrai
užsienyje, be mūsų centro, projekte dalyvaus dar septyniolika centrų, bet daug veiklos numatyta vykdyti ir
Kaliningrado srityje – bus rengiamos ir lietuvių kultūros
dienos, ir mokslinės konferencijos, ir studentų vasaros
stovyklos etniniuose regionuose, bus mokoma kalbos
ir liaudies amatų…
Kiek suprantu, jums paprasčiausiai trūksta žmonių,
kurie galėtų pamokyti ir išmokyti…
Na, pas mus yra ansamblis „Gabija“, tik dabar veikla
sulėtėjusi, nes jo vadovė augina antrą vaikelį. Yra dar
vyrų ansamblis „Penki vaikiai“, nežinau, ar jie nemoka
pakviesti, ar dėl kitų priežasčių naujų balsų jame nesuskamba.
Sovietiniais laikais, suprantama, tautinės tapatybės
ir lietuvių kalbos išsaugojimu užsiimti nebuvo jokių ga
limybių?
Suprantama, nebuvo. Apskritai, tai man įdomu: Lietuvoje, Vilniuje, gyvendama aš nejutau, kad kitataučiai
būtų kaip nors diskriminuojami, kad jie blogai jaustųsi

Violeta LOPETIENĖ.

mūsų šalyje. Kieme, dar neidama į mokyklą, išmokau
kalbėti rusų kalba, supratau lenkiškai, nes buvo ir lenkų
kalba kalbančių vaikų. Atrodo, gyvenome toje pačioje
valstybėje, bet Karaliaučiaus krašte būti ne rusu buvo
nesaugu, negarbinga. Matyt todėl, kad tas kraštas
ypatingas. Išgirdę nesuprantamą kalbą, rusai lietuvius
išvadindavo fašistais. Matyt dėl to lietuviai ir stengėsi
nesakyti, kas jie yra. Nebuvo jokių lietuviškų organizacijų, jokių būrelių. Tačiau vos tik prasidėjo laisvėjimo
procesas, ypač kai Lietuvoje užgimė Sąjūdis, atbudo
ir Karaliaučiaus lietuviai, išgyveno tokią pat euforiją
kaip ir čia, daug kas aktyviai įsijungė į Sąjūdžio veiklą. Šį
reiškinį galėtų atidžiau patyrinėti istorikai. Aš tuo metu
Karaliaučiuje dar negyvenau, bet ir šiandien žmonės
prisimena džiaugsmingus išgyvenimus, Lietuvos dėmesį, plūstelėjusią informaciją, kai buvo galima kalbėti,
pritarti Lietuvos siekiui atkurti nepriklausomybę. Būtent tada ir paaiškėjo, kiek daug Karaliaučiaus krašte
gyvena lietuvių. Be abejo, statistiniai duomenys visada
buvo renkami, tačiau niekas neskatino jais domėtis juolab užsiimti kokia nors tautine veikla.
O kolonistų rusų ar kitų tautybių žmonių atsikėlimo
aplinkybės? Kas rašoma ar kalbama apie juos?
Neabejoju, kad dalinė informacija apie atsikėlėlius
egzistuoja, ji tyrinėjama ir pan. Bet, kadangi dirbu Imanuelio Kanto universitete lietuvių kalbos dėstytoja ir
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Tilžė. Senamiestis.

daug bendrauju su jaunimu, žinau, kad jie save identifikuoja kaip vietinius Kaliningrado srities gyventojus. Kaip Jūs manęs klausiate, iš kur jie, taip ir aš jų
klausdavau: iš kur jūs esate? Jiems tas klausimas nesuprantamas. Jie – iš Kaliningrado, jie ten gimę. Tik
kai paklausi, iš kur mama ar tėvas, tada atsako: vieni
iš Baltarusijos, kiti iš Rusijos, žodžiu, iš įvairiausių kraštų. Esu ta tema domėjusis, kalbėjausi ir su kolegomis
Imanuelio Kanto universiteto istorikais, taip, yra atlikta įvairių mokslinių tyrimų, bet man ypatingą įspūdį
paliko pirmųjų atsikėlėlių prisiminimų knyga, kuri taip
ir vadinasi: „Воспоминания первых переселенцев
Капининградской области“ („Pirmųjų Kaliningrado
srities persikėlėlių prisiminimai“). Knyga unikali tuo,
kad užrašyta jų, dabar jau senų žmonių, prisiminimai jų
kalba, kaip jie čia atvažiavo, jų įspūdžiai, kokį jie matė
Kionigsbergą, iš kur atvyko, kaip atvyko – vieni apgaulės būdu, kiti buvo užverbuoti, nes iš Rusijos kaimų negalėjo išvažiuoti, jiems paso neduodavo, tačiau buvo
vykdomos Kaliningrado srities apgyvendinimo programos ir pagal jas jie galėdavo išsikelti. Labai įdomios istorijos. Man įstrigo pasakojimas, kaip būdavo važiuojama
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Karaliaučius. Katedra.

per Lietuvos teritoriją: kaip juos perspėdavo, kad jokiu
būdu neatidarytų langų ar durų, nes gali būti nušauti.
Kad tikrai traukiniams važiuojant per Lietuvą buvo girdėti šūviai, sąstatai būdavo apšaudomi. Manau, kad tikrai taip galėjo būti, juk ėjo 1946–1948 metai, Lietuvoje
vyko ginkluotas pasipriešinimas. Knyga sudaryta iš neilgų autentiškų pasakojimų, išleista Baltijos federalinio
I. Kanto universiteto nedideliu tiražu. Esu ją atvežusi
Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, tad Lietuvoje ją galima gauti ir paskaityti.
Karaliaučiaus krašte gyvena įvairių tautinių bendrijų
atstovai. Nežinau, kaip buvo per visą tos srities gyvavimo laikotarpį, tačiau rusai didžiuojasi, kad kokių nors
susirėmimų nacionaliniu pagrindu nebūta. Nei jokių
muštynių, nei jokio protesto. Tautų mišinys. Dabar akivaizdžiai matyti, kad atvyko daug žmonių iš Vidurinės
Azijos. Labai daug rusų yra atvažiavę į Karaliaučiaus
kraštą iš Kazachstano. Jie pasakoja, kad teko bėgti bijant vietinių gyventojų smurto, susidorojimo; daugelis
paliko visą savo turtą, net nepardavė buto ar pardavė
jį pusvelčiui, už kokį šimtą dolerių. Gyvendama Lietuvoje, aš to nežinojau ir man buvo keista, tačiau tokius

pasakojimus esu girdėjusi ne iš vieno
žmogaus, tarp mano studentų buvo keletas, atvykusių tokiomis aplinkybėmis
maždaug prieš dešimt metų. Migracija
vyksta ir dabar. Žmonės kviečiami, nes
manoma, jog sritis nepakankamai apgyvendinta, neišplėtotas žemės ūkis, daug
dirvonuojančių žemių.
Aš apie liūdnus prisiminimus: apie tai,
kad atsikėlėliai visai nesuprato to krašto
kultūros vertybių, jo paveldo – nei archi
tektūros, nei bibliotekų, nei knygų, kurios
tiesiog mėtėsi ir puvo jų užimtų namų pa
lėpėse, vertės, ir iš tiesų jiems visur vaide
nosi fašizmas. Man asmeniškai per daugelį
metų iš įvairios skaitytos literatūros ir rea
liai matytų vaizdų susidarė įspūdis, kad ir
norėta kuo greičiau nušluoti nuo žemės
paviršiaus visa, kas nuo XIII a., kai buvo
nukariauti prūsai, ten vokiečių sukurta,
panaudoti tą kaip grobį už nugalėtą karą
su fašistine Vokietija gautą žemės gabalą
milžiniškam kariniam objektui, nes labai
jau ilgai nesistengta šalinti karo padarinių,
ilgai ten nesijausta savais. Ar tokio pobū
džio prisiminimų yra ir ar jų daug?
Tiksliai negalėčiau pasakyti, manau,
kad nedaug ar nėra. Barbarizmą juk visada sunku pateisinti. Ir iš minėtos knygos,
ir iš žmonių pasakojimų susidariau vaizdą,
kad į Karaliaučiaus sritį vyko toli gražu ne
patys šviesiausi rusų tautos atstovai, juo
labiau tai nebuvo inteligentijos atstovai.
Daugelis žmonių paprasčiausiai tų dalykų
neišmanė. Vis dėlto jie vyko į priešų kraštą
ir iš pradžių kartu su jais gyveno, juk vokiečiai tuoj pat po 1945 metų nepasitraukė,
tas procesas vyko gerokai ilgiau. Be to,
atvykėliai buvo karo sužeisti žmonės, patyrę kuo sunkiausių išgyvenimų, daugelis
atvyko galbūt būtent naikinti? Pasikalbu
su archyvo darbuotojais: štai mes, lietuviai, sakome: kaip gaila, kad toks gražus
miestas buvo visiškai suniokotas, ir kodėl
gi jo nebuvo galima atstatyti? O jie man
ir atsako: bet juk iš dalies ir Vilniaus senamiestis atstatytas iš Kionigsbergo plytų! Ir
Sankt Peterburgo! Iš tiesų Karaliaučiaus
pastatų senos plytos buvo ešelonais vežamos ir į Vilnių, ir į Rusijos miestus kaip sta-

tybinė medžiaga, kad tų miestų suniokoti senamiesčiai būtų atstatyti
ne silikoninėmis plytomis! Yra išlikę ir nuotraukų, kuriose matyti, kaip
atvykėliai ir vokiečiai, karo belaisviai, krauna plytas į ešelonus. O džiugina tai, kad jauni žmonės myli savo miestą, supranta, kad miesto istorija neprasidėjo 1946 metais, iškalbingas net faktas, kad miestas 2005
metais iškilmingai paminėjo 750 metų jubiliejų. Belaukiant svečių visoje
visuomeninėje erdvėje įvyko labai daug pokyčių – jie save identifikuoja
kaip Rusijos teritorijos gyventojus, bet tuo pat metu ir kaip Baltijos šalį.
Na, sakykim, miestui ta proga reikėjo suvenyro, nes svečiai tikrai norės ką nors parsivežti prisiminimui. Rusų matrioška Kaliningradui tikrai
netiko, ir tada kažkas sugalvojo šaunią idėją – Kaliningrado simboliu
gali tapti katinas, dėl to, kad jis prisiriša prie vietos, o ne prie žmogaus.

Karaliaučius.
Karaliaučius. Imanuelio Kanto paminklas.
Skulptorius Kristianas Danielis Rauchas.
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Muziejaus darbuotoja man aiškino taip: juk čia iki mūsų gyveno kelios
civilizacijos – juk buvo prūsai, prūsai išnyko, bet jų katinai pasiliko! Jie gyveno ir prie Vokietijos Prūsijos. Neliko vokiečių – atėjo rusai, bet katinai
pasiliko! Vadinasi, vietinis miesto gyventojas yra katinas! Buvo sukurta
žalvarinė katino statulėlė, kurią glostė ir į iškilmes atvykęs V. Putinas. Šis
suvenyras prigijo. Labai dažnas svečias, lankydamasis naujajame muziejuje „Karalių vartai“, išsiveža būtent suvenyrą katiną. Ir dar pastebėjau,
kad Kaliningrado srities rusai yra kitokie. Patys mano studentai, apsilankę vienuose ar kituose renginiuose Maskvoje ar kituose miestuose, pasakoja, kad Didžiosios Rusijos rusai jiems sako: jūs ne rusai, jūs kitokie!
Kaip tik ir norėjau paklausti, ar tik nesiformuoja kitokia etninė ta
patybė? Gal, sakau, baimei praėjus, įtaką pradėjo daryti kita kultūra,
gamta, landšaftas…

Krantas (dab. Zelenogradskas). Vaikštynės pajūryje.
Kuršių nerija. Žvejų valtys Pilkopene.

Taip. Be to, jau yra galimybė pažinti
krašto istoriją. Man įdomus ir toks faktas: klausiu savo studentų, kuriose Europos šalyse jie yra pabuvoję. Daug kur,
ypač kaimyninėse šalyse, pvz., Lietuvoje, Lenkijoje ir kitur. Ir labai nedaug prieš
kokius penketą metų buvo buvę Didžiojoje Rusijoje – Maskvoje ar Sankt Peterburge. Bet rusai labai greitai susivokė,
kad čia formuojasi kažkas kitokio, nei jie
norėtų. Tad buvo sukurtos tikslinės programos „Mes – rusai“, pagal kurias už
nedidelį mokestį jaunimas ešelonais vežamas į Rusiją, kad susipažintų su ja ir jos
didžiausiais miestais. Ta programa ypač
orientuota į moksleivius. Ypač daug
tokių kelionių rengiama per rudens ir
pavasario atostogas. Prieš keletą metų
tuos traukinius, pilnus moksleivių, labai
iškilmingai išlydėdavo pažinti Rusijos.
Kadangi dirbu Imanuelio Kanto universitete, daug bendrauju su akademine
visuomene, su rašytojais, su muziejų, archyvų darbuotojais, studentais – išsilavinusiais žmonėmis. O buitiniame lygmenyje, na, sakykim, traukinių stotyje, dažnai išgirstu visokių komentarų – grįžtu iš
Vilniaus, laukia manęs taksistas, nuveža
iki bendrabučio, kuriame gyvenu, – be
abejonės, iš akcento supranta, kad esu
ne rusė, ir labai dažnai užveda kalbą: na
ir kodėl mes tos laisvės siekėme, ir ar
mums dabar geriau? Va anksčiau buvo
geriau gyventi, nes buvo galima važiuoti
kur panorėjus be jokių vizų. Sienų problema aktuali visiems. Taip, vizas gauti
galima, yra ir išimčių – kai kuriais atvejais
išduodamos nemokamos vizos – kultūriniams mainams, šviečiamiesiems
projektams, bet juk daug papildomų
rūpesčių. Manau, kad tas klausimas bus
išspręstas, nes juk vyksta derybos. Kokia sena bendrabučio budėtoja gali užvesti kalbą, kam reikėjo sugriauti Tarybų
Sąjungą, į lietuvių tautą kartais žiūrima
kaip į tą, kuri būtent ir sugriovė Tarybų
Sąjungą kartu su M. Gorbačiovu.
Ar išskiriamos Karaliaučiaus srity tau
tinės „mažumos“, ar visi niveliuojami
pagal rusų tautą?
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Ten vyrauja rusų kalba, bet visada pabrėžiama srities tautinė įvairovė. Visos tautinės bendrijos yra susivienijusios į asociacijas. Pavyzdžiui, kelios lietuvių bendruomenės ir viena jų asociacija. Panašiai gali būti susivienijusios uzbekų, totorių, baltarusių, lenkų ir kitos
bendruomenės. Vienos iš jų aktyvesnės, kitos ne tokios
aktyvios. Kadangi priklausau Lietuvių bendruomenei,
dalyvauju didžiausiuose renginiuose. Mes kartais rengiam bendras šventes. Mes, pavyzdžiui, švenčiame
Rasas, arba Jonines, jie gi tą šventę vadina vasaros pradžios švente, nes ne visos tautinės mažumos turi tokią
šventę. Karaliaučiuje yra tokie Rusų–vokiečių kultūros
namai, labai gražioje aplinkoje, ten mes ir renkamės.
Šiemet švęsime birželio 16 dieną. Mes papasakojame
apie savo tradicijas ir parodome, kaip švenčiame – atliekame nedidelę programą, surengiame nedidelę parodėlę, užbaigiame šventę tautinėmis vaišėmis. Renkasi lietuviai, lenkai, vokiečiai ir baltarusiai. Kiekvienais
metais prisideda vis kokia nauja tautinė bendrija.
Man ypač brutalus atrodo senųjų Karaliaučiaus
krašto vietovardžių, menančių prūsų laikus, ilgiausiai
išliekančios kultūrinės atminties, tikslingas ir nuoseklus
naikinimas...
Vietovardžiai buvo pakeisti tuoj po karo. Manyčiau,
kad kokio mokslinio pagrindimo tam keitimui nebuvo. Kad ir šis atvejis: miestai Svetlogorskas (Raušiai) ir
Zelenogradskas (Krantas). Apsilankius Svetlogorske,
niekaip nesupranti, kodėl tas miestas turėtų vadintis
šviesiuoju, nes jis yra tamsus, kadangi jame labai daug
žalumos ir ūksmingumo, tad visą dieną išbūni šešėliuose ir atrodo tamsu. O Zelenogradske – atvirkščiai, labai šviesu, nes jame nėra tiek daug medžių, pavėsių ir
šešėlių. Pasirodo, kad kažkas, užrašinėdamas, ką į ką
keisti, tiesiog supainiojo pavadinimus, kadangi senieji miestų vardai atvykusiesiems buvo sunkūs. Bet kad
dabar būtų stengiamasi ištrinti iš atminties senuosius
vietovardžius, negalėčiau sutikti.
Bet juk jau ištrinta. Tai tik mes, lietuviai, ypač išsilavi
nę žmonės, bandome atminty išlaikyti senuosius prūsų
vietovardžius. Gal dar ir dėl to, kad tame krašte gimė
mūsų raštija, dėl to mums toks svarbus tas kraštas. Bet
ten, tarp paprastų žmonių, kad ir kokios tautybės jie
būtų, senieji vietovardžiai išnyks.
Nedrįsčiau taip teigti. Pavyzdžiui, vykdama į Karaliaučių, jūs važiuotumėte autobusu, ant kurio būtų užrašyta „Kioningauto“. Dabar Karaliaučiaus inteligentija
pripažįsta vokiškąjį Kionigsbergą. Daug spausdinama
senų nuotraukų, atliekamos rekonstrukcijos, šis tas atstatoma.

Insterburgas. Liuteronų kirchė ir tiltas per Angrapę.
Kirchė sudegė 1975 m. ir po to buvo susprogdinta.
Senieji atvirukai iš įvairių šiuo metu Kaliningrade
perleidžiamų atvirukų rinkinėlių.

Tai – dėl turistų?
Žinoma, ir dėl jų. Bet svarbiausia – pasikeitė mąstymas. Aš jau nebegirdžiu frazės, kad čia – „исконно
русские земли“ (nuo senų senovės rusų žemės), kurią
dažnai galėdavai išgirsti dar prieš kokį dešimtmetį. Na,
bet dar visko pasitaiko. Papasakosiu tokį nutikimą. Lankomės mes su studentais iš Lietuvos prie Imanuelio Kanto kapo, o ten – žmogus, pasiruošęs visokių videofilmų
apie miestą, universitetą. Jis mus užkalbina ir pasisiūlo
papasakoti apie tas vietas. Ir sako: štai jūs dabar stovite
toje vietoje, kur buvo seniausias Rusijos universitetas…
Aš net išsižiojau! Sakau jam tokia grėsminga intonacija:
ką? čia stovėjo seniausias Rusijos universitetas? O jis ir
sako: atsiprašau, jūs tikriausiai iš Lietuvos… Taip, sakau jam. O jis: na, su lietuviais aš nesiginčysiu. Bet suprantate, kaip falsifikuojama? Žemės dabar priklauso
Rusijai. Imanuelio Kanto universitetas senesnis už kitus
Rusijos universitetus, ir formaliai – jis seniausias Rusijos
universitetas. Betgi jis niekada nebuvo Rusijos! Na pasiginčijome mes su juo… Ten yra tokių gidų mėgėjų, kurie
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metų jubiliejų, įvairioms valstybėms buvo paskirta
po žemės plotą, kad jos galėtų ką nors įrengti –
kas vaikų žaidimų aikštelę, kas gėlynus, o lietuviai
padarė nepaprastai reikšmingą dalyką – jie pastatė Liudvikui Rėzai paminklą ir labai gražiai sutvarkė skverą, kuris netoli nuo mūsų fakulteto, labai
gražioje vietoje. Ant paminklo pirmiausia parašyta
lietuviškai „Liudvikas Rėza“, ir tik žemiau kirilica.
Tas skveras tapo gyventojų mėgstama ir lankoma
poilsio vieta.
Pateikiu gražius pavyzdžius, pavyzdžiui, Pregolje – Prieglius, nelabai pakitusį upės pavadinimą, tačiau, žinoma, senieji vietovardžiai nyksta.
Kai buvo ginamas Tolminkiemis, spaudoje beveik
per pusę skambėjo tai Tolminkiemis, tai Čistyje
Prudy. Žinoma, kad dar daug ką reikėtų keisti.
Beveik nėra nuorodų, kaip nuvykti į istorines lietuvininkų gyventas vietas. Labai sunku surasti.
Be to, nuorodos netgi klaidinančios! Pavyzdžiui,
važiuojant iš Lietuvos parodytas posūkis į Čistyje
Prudy, kuris nuveda kažkur į laukus, per kuriuos
lengvąja mašina gal ir galima pravažiuoti, bet autobusu – ne. Ir tenka sugrįžti.

Paminklas Kristijonui Donelaičiui Gumbinėje (dabar Gusevas). 2012.

šiek tiek išmano istoriją, bet daugiausia prisirenka pikantiškos
informacijos, kuri dažniausiai nėra istorinė tiesa, ir sudomina
turistus, nes jiems reikia parduoti savo prekę – ar filmuką, ar
atvirukų rinkinį… Bet pažįstu ir kitokių žmonių, pavyzdžiui,
tokį rusą kraštotyrininką, kurį jau dabar visiems pristatau kaip
„почетный литовец“ (garbės lietuvis), nes jo interesų sritis –
visa, kas susiję su Lietuva. Jis kaupia net menkiausią informaciją, jei ji susijusi su Lietuva. O susipažinome, kai jis pas mane atėjo paprašyti Augustui Šleicheriui skirtos konferencijos plakato.
Tas žmogus žino labai daug apie lietuvių pėdsakus Kaliningrado srityje pradedant nuo pačių pirmųjų kultūros veikėjų – nuo
M. Mažvydo, L. Rėzos, K. Donelaičio, ir būtent jis man juos parodė. Bet pirmiausia tai aš perskaičiau Arvydo Juozaičio knygą „Karalių miestas be karalių“ ir pradėjau ieškoti to Karaliaučiaus, kurį pamilau iš knygos, bet tai nebuvo taip lengva, ir tas
žmogus man padėjo rasti tas vietas. Karaliaučiaus senamiestis
neišliko, kaip žinote, miestas per karą ir po karo buvo labai
suniokotas, bet yra išlikę privačių vilų kvartalai, tiesą sakant,
gana įspūdingi. Kapinių, kur buvo palaidotas L. Rėza, nėra, jos
sunaikintos, o jų vietoje pastatytas vaikų darželis, bet yra atminimo lenta. Aš studentams net tokias užduotis duodu: surasti
lietuvių pėdsakus Karaliaučiuje, kad jie suprastų, kiek daug čia
gyveno lietuvių. Taigi negalėčiau pasakyti, jog šio krašto istorija
neprisimenama. Na, pavyzdžiui, švenčiant Karaliaučiaus 750
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O kodėl taip? Ar tai – tik apsileidimas, ar neno
ras, kad apskritai kas į tuos kraštus atvažiuotų?
Viena vertus, tai apsileidimas, kita vertus,
kadangi ilgai buvo kalbama, kad ten – „iskonno
russkije zemli“, tai jie nelabai ir norėjo rodyti, kad
tose žemėse yra labai svarbių lietuviams dalykų.
Ir į Lazdynėlius nėra jokių nuorodų, reikia labai
atidžiai stebėti aplinką, norint pamatyti ąžuolyną, pasodintą kaimo, kuriame gimė Kristijonas
Donelaitis, vietoje. Manau, kad iki jubiliejaus Lietuvai pavyks susitarti, kad tie dalykai būtų padaryti. Be to, labai sunkus susisiekimas. Prisimenu,
prieš trejus metus iš Kaliningrado iki Tolminkiemio važiavome 6 valandas, su keliais persėdimais
– laukėme, sušalome... Na, rūpesčių yra... bet
labai džiaugiuosi, kad rengiamasi atnaujinti Tolminkiemio muziejaus ekspoziciją. Ji stovi iki šiol
tokia, kaip ir buvo įrengta įkūrus muziejų 1979
metais, o juk laikai pasikeitė! Mums tos senos
knygos įdomios, bet jaunimui – nelabai. Neseniai
su savo studentais buvau Vilniaus Pinigų muziejuje. Tikrai negalvojau, kad mes ten užtruksime
kelias valandas – bet jame taip patraukliai suderinta archeologiniai radiniai ir naujausios technologijos, kad mano studentai nenorėjo greitai iš jo
išbėgti: jiems buvo įdomu, atsakius į klausimus,
ką pamatė ir įsidėmėjo muziejuje, atsispausdinti

„pinigą“ su savo atvaizdu. Kodėl gi, atsakius į keletą klausimų apie K. Donelaitį
ar apie „Metus“, negalėtum gauti kokio
nors „rašto“ ar „nuodėmės atleidimo“...
iš pastoriaus? Reikia kažko naujo! Mums,
vyresnei kartai, ta istorija daug savesnė
negu jaunimui, o jie turėtų perimti patirtį
jau naujesnėmis formomis. Kaip kad Lietuvių kalbos institute yra labai patrauklus
Lituanistikos židinys. Tolminkiemiui taip
pat reikia kažko tokio, interaktyvaus, mobilaus, šiuolaikiško. Tame Lituanistikos židinyje lankėsi ir I. Kanto universiteto dėstytojai – jie buvo sužavėti ir bandys kažką
panašaus kurti pas save universitete.
Reikia, kad K. Donelaičio muziejus būtų
gyvas, modernus, aktyvus. Aš pati sau
esu pasiskyrusi tokią priedermę: kasmet
pasirūpinti, kad į Tolminkiemį iš Lietuvos
atvyktų bent dvi ekskursijos, padėti jas suorganizuoti, palydėti, globoti ir visa kita. Ir
šią priedermę atlikti man pavyksta štai jau
treti metai. Nes man buvo labai skaudu, kai
prieš kelerius metus muziejaus darbuotojai
pareiškė: ai, niekas čia pas mus iš Lietuvos
neatvažiuoja, va jūs atvažiuojate vieną kartą pavasarį, o paskui tylu ramu ir niekam
neįdomu. Vis galvoju: na taigi lituanistai!
kolegos! kaip galima išdėstyti lietuvių literatūrą ir nė vieno karto neatsivežti savo
mokinių į Tolminkiemį!? Aš, besimokydama
mokykloje, į Tolminkiemį buvau nuvykusi
net tris kartus, nes turėjau nuostabias lietuvių kalbos mokytojas. Mokytojos keitėsi,
ir mes gal kartais šaukdavom, kad jau esam
buvę, gal norėjom kur kitur, bet... mokytoja manė, kad privalu nuvežti į Tolminkiemį.
Na, kokioje septintoje klasėje mums gal
ir buvo nesuprantama, ko ten važiuoti, ir
tas Donelaitis sunkus, ir gal nuobodus, ir
nuvažiavus žiūrėti į apgriuvusias lūšnas, ir
muziejus – ne stebuklas, kai čia buvome
matę visko – juk vilniečiai išlepinti, ir tik
vėliau pradedi suvokti, kas yra kas, ir gal
dėl tos patirties aš dabar bandau grąžinti
Didžiosios Lietuvos skolą Mažajai Lietuvai.
Aš labai dažnai kalbu apie tai pažįstamiems
mokytojams: tikrai padėsiu – sakykit, ko
reikia. Parašysiu kvietimus, padėsiu rasti
pigiau nakvynę, parekomenduosiu, ką dar
reikėtų pamatyti. Yra žmonių iš lietuvių

bendruomenės, kurie taip pat mielai padėtų. Labai norėtųsi, kad atvažiuotų daug daugiau ekskursantų. Taip, tai – sunki kelionė, aš nežadu,
kad per kelias valandas jūs ir atsidursite Tolminkiemyje. Prie sienos gali
tekti pralaukti ir dvi, ir tris valandas, bet... kartais reikia ir pastangų.
Kaip aš sakau: jei esate visi be nuodėmės ir labai geri, tai jūs greitai
kirsite sieną, bet jei tarp jūsų yra tokių, kurie nelabai mėgsta literatūrą,
tai turėsite laiko čia pasėdėti ir apie tai pamąstyti. Žodžiu, Tolminkiemis laukia Lietuvos žmonių...
O Lietuvos pinigų jam užtenka?
Ir pinigų jiems trūksta. Pernai buvo kilusi tokia mintis: na, jei kiek
vienas ar bent daugelis moksleivių, gal užtektų ir Vilniaus moksleivių,
nesuvalgytų vieno pakelio kramtomos gumos, tuos centus galėtų
paskirti Tolminkiemiui. Žinote, koks reikalas. Ten teritorija didelė,
trys hektarai, ir nors tvarkoma, bet žolė visada auga ten, kur jos nereikia. Lietuva yra padovanojusi tokią žoliapjovę, kurią reikia stumti,
su ja vaikščioti ir šienauti. Tik baigi tokiu būdu šienauti, ir vėl reikia
šienauti. Tai sunkus darbas, o techninių darbuotojų muziejuje nėra

Ekskursantai iš Lietuvos prie Liudviko Rėzos paminklo (autorius – marijampolietis
Artūras Sakalauskas, architektas Ričardas Krištapavičius) Karaliaučiuje. Pirmas iš kairės
Romanas Senapėdis, LR generalinio konsulato Kaliningrade kultūros atašė, pirmas iš
dešinės Kęstutis Kaminskas, LR Seimo Švietimo komisijos pirmininkas.
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daug ir direktorė sukasi kaip išmano, prašo net vietinių
gyventojų pagalbos. Tai aš galvoju: reikia padovanoti
tokią šienapjovę-traktorių, tai pati direktorė galėtų atsisėsti ir lengvai nušienauti tą didžiulę teritoriją. Pakalbėjau apie tai ir su universiteto studentais, jie irgi buvo
pasiryžę prisidėti prie to, bet kažkaip ir užgeso ta idėja,
nes neatsirado, kas paskatintų, pastumėtų: darom! Tas
traktorius kainuotų apie 5–6 tūkst. litų, ir kaip būtų gražu, kad tai padarytų studentai, moksleiviai. Gal reikėtų
parašyti kokį kreipimąsi, bet dar niekada nesu to dariusi, su niekuo nederinau, tai viskas taip ir lieka.
Rudenį bendromis Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade,
Kaliningrado srities rašytojų sąjungos, Vyriausybės atstovų pastangomis buvo atsodintas Donelaičio obelų
sodas prie buvusio Našlių namo. Aš tame sodinime
negalėjau dalyvauti, nes buvau komandiruotėje Maskvoje, bet paprastai pavasariais mes nuvažiuojame ir
padedame sutvarkyti teritoriją, taigi tą padarysime ir
šį pavasarį, prieš pat Poezijos pavasarį, kurio vienas iš
renginių vyks ir Tolminkiemyje.
Įdomu, ar moksleiviams yra dėstoma šio krašto isto
rija nuo seniausių laikų, nuo pačių prūsų?
Negalėčiau pasakyti, galbūt tai gali būti mokytojo,
dėstytojo problema, kaip jis dėsto, bet labai svarbu,
kad švietimo sistemoje numatyta kaip privalomas dalykas gimtojo krašto istorija. Bet šis nutarimas priimtas
nelabai seniai, tiksliai neatsimenu, bet ne seniau kaip
prieš penkerius metus. Pati esu dirbusi 40-ojoje gimnazijoje, vykdėme bendrus projektus su Lietuva, rengėme kultūros dienas, taigi galėčiau sakyti, kad nėra visai
nežinoma krašto istorija. Prisimenu, kartą stebėjau vedamą integruotą pamoką apie jūrą, kurios metu buvo
panaudota M. K. Čiurlionio kūryba – poema „Jūra“ ir
paveikslai jūros tema.
O kuri pati stipriausia tautinė bendruomenė?
Nedrįsčiau vertinti. Geriausiai pažįstu Liudviko Rėzos lietuvių kultūros draugiją, kuri veikia Karaliaučiuje,
visos kitos yra srityje. Galbūt šiuo metu ji ir yra viena iš
stipriausių. Visokių žmonių joje yra – ir intelektualų, ir
paprastų, mielų žmonių, su kuriais be galo malonu pabendrauti ir pabūti. Dabar jai vadovauja jaunesnio amžiaus naujas pirmininkas Valdas Ryzkovas. Šiuo metu
mažiau dalyvauju draugijos veikloje, bet žinau, kad
draugija parengė projektą ir gavo iš Užsienio reikalų
ministerijos dalinį finansavimą. Labai svarbu išsaugoti
arba bent jau nufotografuoti, aprašyti baltiškąjį paveldą – pilis, piliakalnius, kol jie dar yra, kol dar visiškai
nesudūlėjo. Jau yra skirta lėšų, kad būtų galima vykti į
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ekspedicijas, aprašyti, nufotografuoti, aptvarkyti – nušienauti ar iškirsti nereikalingus krūmus…
O visoje srity kokios dar aktyvios bendruomenės su
sikūrusios?
Šiuo metu situacija sudėtinga. Aktyvi, iš apačios kylanti bendruomenių veikla yra susilpnėjusi, ir tai tęsiasi
maždaug dešimt metų. Kai prieš šešerius metus atvykau dirbti į Karaliaučių, aktyviai veikiančios ir darbus,
apie kuriuos nuolat būtų skleidžiama informacija, dirbančios bendruomenės pačioje srityje jau neradau. Bet
yra ir kitas dalykas: visa veikla labiau persikėlė į Lietuvių
kalbos mokytojų asociaciją, kuri vienija lietuvių kalbos
mokytojus, dirbančius įvairiose srities mokyklose, daugiausia jų, žinoma, palei Lietuvos sieną, įvairiausiuose
nedideliuose miesteliuose, man atrodo, kad yra daugiau kaip 20 židinių, kuriuose dėstoma lietuvių kalba.
Asociacija organizuoja įvairius renginius: pavyzdžiui,
lietuvių kalbos olimpiadą, folkloro ansamblių ir apskritai moksleivių dainų šventę „Skambėk skambėk, lietuviška dainele“ ir pan. Šiek tiek aktyvesnė Tilžės (dab.
Sovietsko) lietuvių bendruomenė: ten yra net du labai
rimti židiniai – pirmiausia, lietuvių katalikų bažnyčia,
kurią pastatė Lietuva jau atkūrus nepriklausomybę ir
kurioje dirba nepaprastai lietuviškai veiklai atsidėjęs
žmogus kunigas Anupras Gauronskas. Be to, ten veikia
Lietuvos konsulatas (Generalinis konsulatas Kaliningrade). Konsulatai organizuoja labai daug renginių –
įvairiausių susitikimų, paskaitų, parodų, būna rengiami
tik lietuviams skirti renginiai, pavyzdžiui, Poezijos pavasario renginiai tik lietuvių kalba. Generaliniam konsulatui Kaliningrade vadovauja generalinis konsulas
Vaclav Stankevič, kultūros atašė dirba Romanas Senapėdis, o Sovietsko (Tilžės) konsulate dirba konsulė Liuda Kleimionova, ji taip pat organizuoja daug renginių.
Mes stengiamės, kad meno kolektyvai ir atlikėjai, atvykę į Karaliaučių (Kaliningradą), dar paviešėtų ir Įsrutyje (Černiachovske), ir Tilžėje (Sovietske). Pavyzdžiui,
Įsrutyje jau keletas metų vyksta lietuvių kultūros dienos, o šiemet – kultūros ir sporto dienos, tad tuo metu
atvažiuoja labai daug kolektyvų – visas miestas girdi
vien lietuvių kalbą. Kai prie merijos choras „Ave, Vita“
sugiedojo Lietuvos himną, tai ohoho kaip nuskambėjo!
Manau, kad nebūtų tiek daug žmonių į renginius atėję,
jei viskas būtų vykę uždarose erdvėse. Mes renginius
surengėme gatvėse. Taip galingai suskambėjo mūsų
himnas, kad iš visų pusių pradėjo rinktis žmonės. Pas
juos tokios tradicijos nebuvo, kad kas koncertuotų
mieste, o ne kultūros namuose. Lietuvių kultūros dienos
jau įtrauktos į miesto renginių planą. Prie šio renginio
daug prisideda merija, bet iniciatyva visada – Mokytojų

asociacijos pirmininko Alekso Bartniko, žinoma, labai
daug prie šio renginio organizavimo prisideda ir Industrinės pedagoginės kolegijos, kurioje taip pat dėstoma
lietuvių kalba, dėstytoja Onutė Druseikaitė. Jos iniciatyva Įsrutyje jau porą kartų lankėsi Vilniaus senamiesčio
teatras. Nemačiau nieko įspūdingesnio kaip spektaklis
„Vilniaus legendos“, kuris buvo rodomas Insterburgo
pilies griūvėsiuose. O mūsų legendos – juk apie gaisrus,
griovimą ir vėl atstatymą… Neįtikėtinai atrodė. Ir tada
man kilo mintis: o jeigu taip „Pilėnus“ ten parodyti? Bet
labai brangu, labai sudėtinga būtų. Na, gal ką mažesnio
mes vis tiek padarysime.
Man susidarė įspūdis, kad Rusija Karaliaučiaus kraš
te labai ilgai jautėsi netvirtai, labai ilgai nieko ten neda
rė ir nekūrė, išskyrus savo karinį „postą“… Kaip dabar
atrodo senasis Karaliaučius, ar Kionigsbergas, ar Kali
ningradas?

ta idėja įsitvirtino tada, kai į sritį buvo leista įvažiuoti
vokiečiams ir jie tiesiog plūstelėjo norėdami pažiūrėti kas į savo vaikystės, kas į protėvių miestą. Žinoma,
nieko jie neberado. Tad pradėta stengtis nors atstatyti. Taigi dabar vienoje pusėje – monstrai, o pažvelgus į kitą – akys džiaugiasi, nors ir žinai, kad tai – nauji statiniai, pagal senuosius pastatyti. Kadangi jau
esu Karaliaučiaus, dabartinio Kaliningrado patriotė,
stengiuosi parodyti svečiams visa, kas įdomiausia. O
kas įdomu? Įdomu, kas buvo anksčiau. Yra išlikę keletas istorinių gatvių pavadinimų. Viena iš jų – Lietuvių pylimas. Štai važiuojam – stotelė Литовский вал
(Lietuvių pylimas), gatvės pavadinimas – Литовский
вал. Juk Lietuva visai šalia. Pylimas buvo statytas siekiant apsisaugoti nuo carinės Rusijos, o dabar jis tapo
objektu, kuris mus jungia. Žmonės pasidomi, o kodėl
čia taip... Yra išlikę bastionai, gynybiniai objektai – fortai, išlikę beveik visi miesto vartai, kuriuose įrengiami muziejai, pagrindiniame, kuris vadinamas Karalių
vartais, vyksta patys svarbiausi Rusijos vadovybės ar
užsienio šalių atstovų priėmimai. Visi žinome, kad Karaliaučiaus bibliotekos Valenrodų rinkiniai išblaškyti,
bet likučių vis dar yra, jie saugomi universiteto bibliotekoje labai jaukioje patalpoje, juos galima tyrinėti. Tikiuosi, mums pavyks susitarti, kad Nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos paroda „Atrastas Karaliaučius“ būtų parodyta ir pas mus. Bet aš norėčiau,
kad ta paroda būtų ne pati viena šiaip parodyta, bet

Žinote, nieko nedarant irgi galima daug žalos padaryti… Kita vertus, kad būtų galima kurti, reikia, kad
būtų gyventojų… ir juos reikėjo apgyvendinti. Todėl
sovietinių „dėžučių“ labai daug pristatyta. Vilniuje
tai gal ne taip krenta į akis, nes yra Centras, yra Senamiestis, o Karaliaučiaus centras sovietinis. Senojo
Karaliaučiaus pėdsakų galima rasti toliau nuo centro.
Man atrodo, kad gera senoji vokiečių architektūra
naujiesiems turtuoliams įskiepijo skonio supratimą
– jie nestato stiklinių dėžučių. Jeigu jau tame vilų
kvartale statosi sau vadinamąjį
osobniak – tai jis architektūrinę vertę turintis statinys. Tie
namai saviti, priderinti prie
aplinkos, šimtametės pušys
ten nepjaunamos, namas prie
jų priderinamas, net jo stogas
išlenkiamas, kad tik netrukdytų medžiui toliau augti. Ypač
mane žavi naujoji Svetlogorsko
(Raišių) nuosavų namų statyba. Visai kas kita miesto centre – jame pridygo didžiulių
prekybos centrų, jie griozdiški, neskoningi… Karaliaučiaus
gyventojai juokauja, kad greitai kiekvienas turės savo asmeninį prekybos centrą… Tai
labai darko miesto veidą. Bet,
vis dėlto, dabar jau niekas nebegriaunama, o stengiamasi
atkurti, atstatyti. Nežinau, ar
Naujas privatus gyvenamasis namas senojo Karaliaučiaus kvartale. 2012.
tikrai taip, bet man atrodo, kad
Violetos Lopetienės nuotraukos.
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kad būtų atidaryta vykstant kokiai svarbiai konferencijai, skirtai lietuvių raštijos ar kultūros veikėjo jubiliejui ar atminimui, į kurią suvažiuotų daug žmonių ir iš
Lietuvos. Tada būtų visai kas kita. Išsivežu tą idėją iš
Vilniaus, papasakosiu apie tai universitete, Lietuvos
konsulate ir manau, kad rudenį jau visai konkrečiai
tarsimės dėl jos atvežimo į Karaliaučių.
Ar dabartinėje Kaliningrado srityje yra lietuviškos
spaudos?
Ne, nėra. Bandėme, bet žinau, kaip sunku parengti
įdomų ir skaitomą leidinį. O leisti vien tam, kad būtų
leidžiama...
Tai gal priimtinesnis būdas – internetinė svetainė?
Visa informacija, susijusi su lietuviška veikla, skelbiama Generalinio konsulato svetainėje. Nelieka nepastebėtas joks svarbesnis įvykis – ar tai būtų kalendorinės šventės paminėjimas, ar svečio atvykimas, ar
parodos atidarymas. Svetainę galima rasti per Užsienio reikalų ministerijos svetainę (www.urm.lt). O apie
savo „lietuvišką“ veiklą rusų kalba papasakoja mano
studentai universiteto tinklapyje. Nepaprastai gerai
dirba ir generalinis konsulas, ir kultūros atašė. Sukasi
kaip voverės!
Ar Jums dar teko bendrauti su buvusiu kultūros ata
šė Arvydu Juozaičiu?
Kai aš nuvažiavau į Karaliaučių, tebuvau lietuvių
kalbos mokytoja, kuri galbūt dėstys universitete, o
gal ir nedėstys... Tuo metu dar tik turėjau susipažinti
su būsimu darbu ir aplinka ir nuspręsti, ar dirbsiu, o
universitetas taip pat turėjo nuspręsti, ar aš jiems tiksiu. Prie traukinio mane pasitiko Arvydas Juozaitis ir
padovanojo savo knygą „Karalių miestas be karalių“.
Per kelias valandas jis mane apvežė per visą miestą,
supažindino, parodė, pristatė. Aš taip nustebau! Nes
tai buvo mano pirmas kontaktas su Arvydu ir aš į jį žiūrėjau tik kaip į konsulato darbuotoją. Aš jau buvau dirbusi Baltarusijoje, Ispanijoje, man teko turėti reikalų
su konsulatais. Taip, pagalbos sulauksi visada, bet tai
– darbo santykiai. O čia buvo pasirūpinta viskuo: parodyta, kur pigiau pavalgyti, kur lietuviški patiekalai,
suprantat, tas dėmesys, kad tu čia pritaptum ir tau čia
būtų gerai, ir tas noras, kad Kaliningrado gyventojai
pažintų Lietuvą, kad jie ją pamiltų taip, kaip kad Arvydas ją myli, kad jie ją suprastų, kad jie nebijotų, kad jie
jaustųsi saugūs šalia Lietuvos, nebijotų ir pakritikuoti,
jis niekada niekam nespalvino Lietuvos rožine spalva,
jis buvo atviras ir teisingas. Jis padarė tiek daug. Žinote, kai jau vėliau susipažinau su daug žmonių, iš jų
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išgirdau: žinote, kad čia – Lietuvos konsulatas, mes
sužinojome tik tada, kai jame pradėjo dirbti Arvydas
Juozaitis. Beje, Arvydas Juozaitis buvo pirmasis kultūros atašė Kaliningrado srityje, iki tol tokios pareigybės ten išvis nebuvo. Na, žinote – ambasados ryšius
palaiko politikos, ekonomikos klausimais, vizų išduoda tūkstančiais – visai kiti darbai. Jau treji metai, kai
Arvydas yra išvykęs iš srities, bet jo įdirbis milžiniškas.
Na, pavyzdžiui, nuėjusi į spektaklį pagal Arvydo pjesę
„Širdis Vilniuje“ Jaunimo teatre, susitikau net keturis
žmones, atvykusius iš Karaliaučiaus, kurie net nekalba
lietuviškai, o spektaklis sunkus – daug teksto, maža
veiksmo... Jis ir Karaliaučiuje su vietiniais teatrais
bendradarbiavo. Tai buvo kultūros žmogus, švietėjas.
Sakau „buvo“, nes jo tenai jau nėra. Kur jis pasirodytų, gimsta veikla – žiūrėkite, kas Rygoje dedasi. Jis
kaip magnetas, kuris traukia, buria, jungia. Nenoriu
sumenkinti dabartinio kultūros atašė, jis daug daro,
bet šiuo atveju – kaip kad Martyno Mažvydo pirmoji
knyga, nesvarbu, kad po jos buvo daugybė kitų knygų... Rusai sako: оставить след в памяти (pažodžiui
– palikti atminty pėdsaką, žymę). Tad mes kartais ir
pajuokaujam: ну и наследил Арвидас (na Arvydas ir
„pripėdavo“). Kartą turėjau reikalų archyve ir užsiminiau, kad man Arvydas Juozaitis sakė... Ir viskas – man
buvo atvertos visos durys, na, jei jau aš pažįstama su
Arvydu Juozaičiu, vadinasi, esu patikimas žmogus.
O kaipgi klostėsi Jūsų pačios gyvenimas? Štai ką tik
paminėjote Baltarusiją, Ispaniją, šiuo metu – Jūs Kara
liaučiuje... Galima sakyti, misiją mokyti lietuvių kalbos
vykdote?
Aš gimiau ir gyvenau Vilniuje, dirbau Naujamiesčio
vidurinėje mokykloje, kurioje mokėsi rusakalbiai, lietuvių kalbos mokytoja, vėliau – direktoriaus pavaduotoja, bet kažkuriuo momentu pajutau, kad gyvenimas
darosi monotoniškas; metai po metų vis tas pat: ateina Rugsėjo 1-oji. Mokytojo diena, Vėlynės, Kalėdos...
sukasi metų ratas... Buvau popamokinės veiklos organizatorė. Ir man pasirodė, kad mano gyvenimas darosi labai nuobodus... Darbas, namai... Pamokei kalbos,
suorganizavai renginį... Metai iš metų vis tas pat. Po
septynerių metų supratau, kad galima daugiau nieko
ir nedaryti. Viską jau žinai, scenarijų aplinkui krūvos...
Ir aš pati sau mintyse pasakiau, kad norėčiau keisti darbą. Kaip tik buvau praėjusi atestaciją, kolegos
mano darbą įvertino neblogai, gavau antrą vadybinę
kategoriją, o tai suteikė dar daugiau pasitikėjimo, su
vaikais gerai sutariu, ir aš pasakiau jau garsiai, kad
ieškosiu naujo darbo. Ir administracijai, ir namie,
ir vaikams, ir draugams... Tai nebuvo kategoriškas

sprendimas, bet išeidama tą vasarą atostogų jau buvai nusprendusi, kad man bent kažką reikia keisti, nes
jau tuoj apkerpėsiu. Vasarą, atostogaujant kaime pas
pusseserę, man paskambina iš Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento. Paskambina ir sako: mes girdėjom, kad jūs norite keisti darbą, mes turime jums
labai įdomų pasiūlymą...
Buvote žinomas asmuo?
Nebuvau, bet buvau aktyvi. Tuo metu kaip tik prasidėjo profilinio mokymo eksperimentas, mūsų mokykla jame dalyvavo, aš buvau už tą eksperimentą atsakinga, man tekdavo skleisti to eksperimento patirtį ir
organizavimo būdus kitiems mokytojams, aiškinti tėvams ir vaikams profilinio mokymo ypatybes, žodžiu,
nebuvau nežinoma. Man pasiūlė vykti į Baltarusiją, į
Rimdžiūnus, lietuvių mokyklos direktoriaus pavaduotojos pareigoms. Bet aš turiu sūnų, jis tada buvo dar
tik septintokas. Sakau: man reikia pasitarti, negaliu aš
išvykti palikusi vieną vaiką. Sūnus neblogai mokėsi,
bet nemėgo „Ąžuoliuko“, nes jam nesisekė solfedis,
o labai mėgo krepšinį. Nuvažiavau apžiūrėti mokyklos
– puiki, tvarkinga, labai gera sporto salė. Papasakojau jam. Jis, matyt, iš karto pagalvojo, kad „Ąžuoliuko“ tikrai nebereikės lankyti ir paklausė: mama, o ten
krepšinio būrelis bus? Sakau jam: manau, kad bus,
nes kūno kultūros mokytojas yra, tai, manau, krepšinį
mes žaisime... Taip mes su juo ir išvažiavome. Dirbau
ten trejus metus.
Išvažiavote iš Vilniaus į lietuvišką kaimą Baltarusijoje?
Taip, į kaimą. Gavau vadinamąjį alytnamį, o aš apie
šildymą žinojau tik tiek, kad ateina laikas ir radiatoriai
pradeda šilti... Mums reikėjo pasirūpinti malkomis,
kitu kuru. Mano supratimu, malka yra tai, kas jau lenda į pečių, o man atvežė keturių penkių metrų ilgumo
rąstus, tada reikėjo susirasti, kas juos supjautų, suskaldytų, susinešioti. Tai buvo šoko terapija. Namelis
buvo šaltas, reikėdavo daug kūrenti, šešis kartus per
parą. Ačiū Dievui, gyvenome su drauge. Mes pasistatydavome žadintuvą, kad pasikeistume, nes naktį reikėjo du kartus kūrenti... Visko buvo, net ir apsiverkdavau vis galvodama: velnias tave nešė į tą galerą...
Bet buvo įdomu! Tai buvo vertinga patirtis – pažinau
žmones, supratau, kas yra bendruomenė. Mes Vilniuje gyvendami savo kaimynų nepažįstame, o ten, kai
priklausai visiškai mažai bendruomenei, kai eini pas
močiutę nusipirkti medaus, nes vaikas susirgo, ir dar
gauni žolelių, ir ta močiutė dar ateis ir dar pasižiūrės,
ar teisingai vaiką prižiūri, kai ji tave kvies į savo baltąjį
trobos galą, kad ateitum pasėdėti, nes ji jaučiasi vie-

niša, vaikai tai Vilniuje ar Naujojoje Vilnioje įsikūrę ir
retai mamas aplanko, o rudens vakarai tokie ilgi, o jos
tokios vienišos, o lietuviškos televizijos nėra, ir pasišnekėti ne taip pigu su tais vaikais... O kiek jos dainų
moka, pasakojimų, ir kaip joms svarbu turėti klausytoją! Įdomu buvo iš mokyklos, kurioje mokėsi apie
1400 vaikų, atvažiuoti į mokyklą, kurioje mokėsi iki 90
vaikų nuo pirmos iki vienuoliktos klasės. Aš mokiausi
iš naujo, kaip reikia dirbti, kai klasėje yra trys vaikai.
Stebuklų nepavyko padaryti, sudėtinga ten situacija.
Genofondas labai sudėtingas. Ateina vaikų, kurie turi
mokytis pagal palengvintą programą. Bet kokie jie širdingi ir dvasingi! Na, pavyzdžiui, kai mes tuos kalnus
malkų su septintoku sūnum ir draugė su penkiamete
dukra po glėbelį nešiojom į rūsį, neprašyti atėjo vaikai ir sako: mokytoja, jūs ne taip darot! Mes aplinkui
vaikštom ir nešam į rūsį, o jie atėjo, langelį į rūsį išspyrė ir sumetė greitai tas malkas. Va šitaip, sako. Paskui
susidėsit, o šitaip jūs iki žiemos nešiosit. Ir dar noriu
pasakyti: kiek daug gali bendraamžis! Kaime krepšinio niekas nežaidė. O sūnus „sirgo“ krepšiniu. Mes
buvome nusivežę didžiulį tikrą krepšinio lanką, jis prisikalė jį netoli nuo namų ir vis mėto. Ateina pasižiūrėti
kaimo vaikai, bet ne viskas taip lengva. Atvažiavęs iš
didelio miesto, miesčionis, be to, pavaduotojos sūnus, o dar pavardė „puiki“ – Lopeta... Buvo visokių
momentų... Kaimo vaikai žaisdavo tik futbolą, bet
smalsumas nugali – ateina vėl po kelių dienų: tai ką čia
veiki, ką žaidi? Aišku, tai buvo mokytojų nuopelnas,
bet svarbu buvo ir mano sūnus užsidegėlis – po ketverių metų, kai aš jau dirbau Ispanijoje, skambina jis
ir sako: mūsų mokykla rajono krepšinio spartakiadoje
laimėjo antrą vietą! Bet kalbėjo, kad juos nuvertino,
jie buvo verti ir pirmos vietos.
O kaip Jūs atsidūrėte Ispanijoje?
Tuo pat būdu, paskambino iš departamento. Tuo
metu, prieš septynerius metus, buvo pakilimo laikai –
kūrėsi lietuvių bendruomenės, buvo mąstoma, ką daryti, nes norėjo mokytis lietuvių kalbos, užsiimti veikla.
Bet nebuvo patirties. Nė vienas iš mūsų iš čia neišvažiuojame su bendruomeninės veiklos patirtimi. Ispanijos lietuvių bendruomenė kreipėsi į Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentą ir paprašė atsiųsti jiems žmogų,
kuris ir lietuvių kalbos vaikus mokytų, ir suaugusiuosius bendruomeninės veiklos. Po metų buvo nuspręsta, kad vis dėlto gal reikia pasiųsti bent vieną žmogų.
Jie paskelbė konkursą, bet patys sumanė, kad visi
pasiūlytų tinkamiausią žmogų, kuris turėtų patirties,
ir 80 proc. pasiūlė mane. Ilgai dvejojau, nes nebuvau
jau tokia jauna, 44-erių, bet išvažiavau. Jei žinotum,
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žmogus, kas tavęs laukia, daug ko nedarytum. Nuvažiavusi pati turėjau susirinkti vaikus. Iš pradžių žinojau
tik tiek, kad mokysiu 2 vaikus. O daugiau – ką surasiu.
Aš nemokėjau ispanų kalbos, neturėjau kontaktų. Bet
tada, ačiū Dievui, į tą vietovę turėjo atvykti koncertuoti
ŽAS‘ai. Padėjau tą koncertą organizuoti ir taip susipažinau su lietuviais. Visiems dalijau savo vizitines korteles – išgirstu mieste, kad kalba lietuviškai, prieinu ir
prisistatau. Sakau, kad esu lietuvių kalbos mokytoja,
atvykusi iš Lietuvos, kad patys atsiųstų vaikus ir draugams pasakytų ir kad mokslas nieko nekainuos. Na
ir po metų, kai aš jau išvažiavau, veikė keturios lietuviškos mokyklėlės, kuriose pamokos vyko ne tik sek
madieniais, bet ir darbo dienomis. Ispanijos lietuvių
bendruomenė didelė, bet kokiu greičiu ten vyksta nutautėjimas, mane pribloškė. Važiuodama maniau, kad
mokysiu vaikus rašyti ir skaityti, bet man reikėjo juos
mokyti kalbėti! Jie susirinkę į mokyklėlę tarpusavyje
kalbėdavosi ispaniškai. Tai laimė, kad aš nemokėjau
ispanų kalbos ir jie buvo priversti pradėti su manim
kalbėti lietuviškai.
Tai ar tėvai namie nekalba lietuviškai?
Kalba, bet kada jie kalba? Emigracija į Ispaniją
nėra ta gražioji emigracija, kurią rodo per televiziją.
Aš dirbau Andalūzijoje, Almerijoje. Tai regionas, kurio dauguma gyventojų yra statybininkai ir šiltnamių
darbininkai. Tėvai dirba po dvylika–šešiolika valandų
per parą. Vaikus jie mato tik miegančius. O ten į mokyklą, kaip jie vadina darželius, privaloma leisti nuo
trejų metų. Tokio amžiaus vaikas dar nemoka gimtosios kalbos. Jis atvažiuoja su dar nesusiformavusiais
gimtosios kalbos įgūdžiais. Visą dieną jis girdi tik ispanų kalbą, ir tik vakare – lietuviškai: eik miegot, nusiprausk, išsivalyk dantukus, tai ir išmoksta pavienius
žodžius, bet sakinio sudėti negali. Suprantate, kokia
buvo situacija? Aš jų klausiu: kiek metų čia gyvenate?
Penkerius, šešerius. Trylikos metų vaikas, Ispanijoje
pragyvenęs šešerius metus, jau taip sunkiai lietuviškai
kalba, kad aš vos suprantu. Netaria garsų. Atvažiavę
ŽAS‘ai mokė mano mokinius sakyti žodį šūdas. Negražus žodis, bet jie užsiėmė – vaikai gal valandą lakstė
iš paskos ir sakė siudas. Išmokyti tarti garsą š be galo
sunku. Ispanų kalboje tokio garso nėra. Aš ir galvoju: kai sugrįš mūsų emigrantai, tai bus tokia įvairovė
– tipų, charakterių, kultūrų, mes būsim tokie skirtingi
ir tokie įdomūs lietuviai, kad mums reikės mokytis vieniems kitus suprasti. Visai kitoks elgesys.
Manote, jie grįš?
Jie atvažiuoja ir vėl išvažiuoja. Palaikau su kai

14

kuriomis savo mokinių šeimomis ryšius. Jei ne ekonominis nuosmukis, manau, būtų grįžę daugiau. Aišku, gaila palikti puikų orą, gamtą. Prieš važiuodama
namo Kalėdoms išsimaudžiau jūroje. Bet ir kita medalio pusė yra. Vaikai, sugrįžę atostogoms pas močiutes, būdavo, man skambina: mokytoja, kaip čia žalia!
Bet jie visai kitokie ir su mokytojais kitaip elgiasi. Kad
mūsų vaikas pasakytų suaugusiajam „tu“ – labai retas atvejis. O jie man: koks tavo vardas? ką tu mus
mokysi? Nes taip kalbama ispaniškai, jie neturi mūsiškojo „jūs“. Jie, pavyzdžiui, gali paklausti: o kodėl
tu su tais pačiais auskarais kaip praeitą kartą? Tam,
kad jie nemanytų, jog neturiu kuo apsirengti, net buvau pradėjus užsirašinėti, kokią palaidinukę dėvėjau
praeitą kartą... Nes jie pasako: kodėl tu ir aną kartą
buvai taip apsirengus, ir dabar taip pat apsirengus?
Na, drabužius ten dažnai keisti įprasta dėl gamtos
sąlygų – labai karšta, su peršlapusiais nuo prakaito
drabužiais ilgai nepabūsi. Jie labai natūralūs: mokytoją mato gal antrą kartą, bet ateina ir atsisėda ant
kelių... Kai rengėme programą tėveliams, jie pasiūlė
pastatyti pasaką. Na gerai, jau pradedu galvoti, kokią
čia pasaką suvaidinus, o jie man ir sako: aš būsiu berniukas, aš būsiu ragana, aš būsiu fėja, aš būsiu jūrininkas... palaukit, sakau, – aš nežinau tokios pasakos,
kad visi būtų vienoje... O jie: na ir kas? Tu mums namų
darbus užduodi, tai ir tu padaryk ką nors – parašyk
tokią pasaką... ir net į kalbas nesileidžia. Taigi teko
sėsti ir parašyti pasaką. O reikia įkvėpimo – negaliu
taip iš karto parašyti pasakos. Bet kai po savaitės susitikome ir jie negavo vaidmenų, pradėjo priekaištauti – nepadarei namų darbų...
Į darbą aš važiuodavau 100 km, mokyklėlės buvo
įsikūrusios nedideliuose miesteliuose, tokius miestelius mes vadiname bažnytkaimiais.
Išbuvau tik metus. Vėliau pradėjo kurtis kitos
bendruomenės – Ispanija juk didelė. O vaikai man
išvažiavus rašė laiškus, beveik ant servetėlių, su
baisiausiomis klaidomis, bet – lietuviškai! Apie taisyklingą rašybą ten jau ir kalbos nebuvo. Žinote, kai
per Kalėdas mes tą pasaką vaidinom, – tėvai verkė ir
sakė: Violeta, tu padarei stebuklą – mūsų vaikai kalba lietuviškai! O aš jiems ir sakau: žinote, va, kai aš
parvažiuosiu į Lietuvą ir pasakysiu, kad man dėkojo
už tai, jog lietuvių vaikai, trejus ar ketverius metus
pagyvenę Ispanijoje, prakalbo lietuviškai, manęs niekas nesupras. Kaip gali taip atsitikti, kad per trejus
ketverius metus vaikas užmiršta ar net neišmoksta
savo kalbos! Juk žinome, kaip Amerikos, Kanados
lietuviai kovojo už tai, kad jų vaikai kalbėtų, skaitytų
ir net rašytų lietuviškai.

Viskas iš ubagystės ir nedarbo. Susipažinau gal
su 500 šeimų. Iš jų viena šeima iš Kauno, iš Vilniaus
nė vienos, o visos kitos iš Panevėžio ir kitų Lietuvos
rajonų. Bet netrukus prasidėjo ekonominė krizė ir
daugiau mokytojų ten nebesiuntė. Almerijoje įkūriau
Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centrą, užmezgėme ryšius su 17 pasaulio šalių.
Tai juk ir departamentą išformavo, išskirstė po mi
nisterijas. Ir labai gaila, nes dabar tikrai matau, kad
buvo padaryta daug gerų darbų. Turint omeny, kad
mūsų pokalbis – tai tik vienas atvejis. Ir „Liaudies kul
tūros“ žurnalą tautiečių užsienyje bendruomenėms jie
užsakydavo, be abejo, ir kitokios spaudos.
Departamento rūpesčiu Baltarusijos lietuviams
buvo pastatytos dvi mokyklos, Lenkijos lietuviams
daug padėjo. O seminarai kokie reikšmingi būdavo!
Visa užsienio lietuvių veikla buvo koordinuojama. Vienose rankose viskas. Dabar gi pabirai. Aš vienintelė
priklausau Švietimo ir mokslo ministerijai, o visi kiti
Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojai – Užsienio reikalų ministerijai, nes tai – neformalus švietimas.
Ar ilgai dirbsite Karaliaučiuje?
Kol kas manau, kad taip. Labai gera dirbti su akademiniu jaunimu, kuris yra motyvuotas. Mano dalykas
buvo pasirenkamasis, dabar privalomas. Ką čia girsies: yra studentų, kurie mokosi, yra, kurie nesimoko.
Tai tie nesimokantieji lygiai taip pat ir lietuvių kalbos
nesimoko. Esu giliai įsitikinusi, kad neįmanoma per
prievartą išmokyti kalbos, bet atlikti minimalias užduotis – jų pareiga, kad būtų įvertinti. Yra skolininkų,
nes nelankius paskaitų atsiskaityti neįmanoma. Tai
dabar jie už tas skolas ir atidirba.
Vasaras praleidžiate Vilniuje?
Taip, nes mano sutartis terminuota. Rusijoje su
užsieniečiais darbo sutartis sudaroma tik mokslo metams. O kitais mokslo metais visa įdarbinimo procedūra prasideda iš naujo. Dabar mūsų laukia dideli darbai:
su Lietuvos edukologijos universitetu dvejus metus
vykdysim didelį Europos Sąjungos finansuojamą projektą, skirtą Baltistikos centrų užsienyje plėtrai. Daug
veiklų numatoma Kaliningrade.
Bet taip gyventi yra įdomu. Aš noriu, kad Kaliningrado srities žmonės Lietuvą pažintų, kad ją mylėtų,
kaip aš ją myliu. Pagal tą projektą planuojame kurti
dokumentinį filmą apie lietuvių pėdsakus Karaliaučiuje, parodyti kultūrinį paveldą, pristatyti ir praeitį,

ir dabartį. Nes man dažnai tenka atsakinėti į studentų ir kitų žmonių klausimus: na kodėl Lietuvai šis
kraštas toks svarbus, na kokia čia Mažoji Lietuva? Ir
kodėl Lietuva negali pamiršti Karaliaučiaus krašto?
Aš noriu, kad jiems populiariai, ne per daug moksliškai būtų paaiškinta ir kad kiekvienas, pamatęs tą
filmą, suprastų, kodėl Lietuvai visada ta žemė bus
šventa. Kad nereikėtų vis iš naujo pasakoti apie prūsus, apie lietuviškos raštijos ir grožinės literatūros
atsiradimą etc.
O gal ir istorinė lietuvių kaltė? Jei neklystu, tai juk
lietuviai nepadėjo prūsams per jų Didįjį sukilimą? O gal
ir tai, kad pagal prūsus, lietuviams labai giminingą tau
tą ir kultūrą, galime spręsti apie save tais atvejais, kai
apie mus pačius trūksta istorinių šaltinių.
Taip. Galbūt ir tai.
P. S. Numerį berengiant spaudai, V. Lopetienė pra
nešė, kad Švietimo ir mokslo ministerija nesutiko pa
tvirtinti minėto filmo kūrimo, tad jis, bent jau pagal
kalbamą projektą, kuriamas nebus. – D. R.

The Region of Kaliningrad,
Which is Impossible to Forget
In East Prussia, from the 13th c. when one of the Baltic nations – the Prussians – was conquered, the Teutonic
Knights settled there, later in the region flourished the
Duchy of Prussia with the magnificent city of Kionigsberg
(in Lithuanian called Karaliaučius). Much of the Duchy’s
population was made up of so-called “lietuvninkai,” descendants of the ancient Prussians. Kaliningrad region’s
heritage is very important for Lithuania – here was born
the Lithuanian system of writing, printing, literature, historical sources about the Prussians say a lot about the old
Lithuanian attitudes, beliefs and customs.
After the Second World War, one-third of East Prussia’s
territory was transferred to Russia and here was founded
the region of Kaliningrad, the old population was deported
and new settlers were brought in – mostly Russians, but
also a variety of other nationalities. Currently living in Kaliningrad are 10 000-15 000 Lithuanians, some of them have
chosen the Kaliningrad region due to the fact that, as exiles,
they could not stay in Lithuania, and considering that the
current region of Kaliningrad is very close to Lithuania; while
others left voluntarily; their life stories are many and varied.
After Lithuania regained its independence in 1990, the
activities of Kaliningrad’s Lithuanian population intensified. They began to look after the Lithuanian heritage of
Kaliningrad, formed communities, founded Lithuanian language schools, etc. Dalia RASTENIENĖ discussed this with
Lithuanian language teacher Violeta LOPETIENĖ from the
Immanuel Kant Baltic Federal University.
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Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių:

Saulė

Dainius RAZAUSKAS
Straipsnio objektas – Saulė baltų religijoje ir mitologijoje. Tikslas – remiantis šaltiniais (istoriniais, įvairių
žanrų tautosaka, kalbos duomenimis ir t.t.) bei tyrinėtojų darbais, apžvelgti mitinį Saulės įvaizdį ir su Saule
susijusius tikėjimus bei papročius. Straipsnis seka ankstesnius, skirtus Aušrinei, žvaigždei, meteorui bei kometai baltų mitologijoje. Metodai – aprašomasis, struktūrinis (ir iš dalies lyginamasis). Išvados: šaltinių žinios
apie Saulę ryškiai išsiskiria į dvi rūšis: vieni kalba apie
suasmenintą Saulę ir jos garbinimą, kiti teigia ją esant
daiktą (nukaltą mitinio kalvio ir įmestą į dangų) arba
prilygina daiktui (ratui, žiedui ir pan.).
Prasminiai žodžiai: Saulė, dangaus šviesuliai, baltų
mitologija
Šaltinių žinios apie Saulę ryškiai skyla į dvi rūšis:
vieni kalba apie „saulės garbinimą“, suasmenintą deivę
Saulę, o kiti teigia saulę esant daiktą, paprastai nukaltą
mitinio kalvio, arba prilygina daiktui, paprastai apskritam ar apvaliam (nors ne tik). Vis dėlto duomenų visuma
leidžia užčiuopti šio regimo prieštaravimo gilesnį bendrą vardiklį.
Garbinimas. Daugelis BRM istorinių šaltinių krikščionišku papročiu kalba baltus saulę, kartu su kitais
gamtos objektais, „garbinus“, kartais net laikius dievybe: apie prūsus ir lietuvius – Petras Dusburgietis 1326
m., Mikalojus iš Jerošino 1335 m., Jonas Dlugošas XV
a. vidury BRMŠ1, 333, 344, 358, 367, 545–546, (565–566), Erazmas
Stella 1518 m. BRMŠ2, 17, 22, (JnLF, 54), Simonas Grunau
1529 BRMŠ2, 49, 88, 71, 109, 75, 112, 75, 112, „Sūduvių knygelė“
apie 1520–1530 m. BRMŠ2, 142, (156), Martynas Kromeris
1555 m. BRMŠ2, 414–415, 418–419, 417, (421), Sigizmundas
Herberšteinas 1557 m. BRMŠ2, 396, (397), Georgas Braunas
1581 m. BRMŠ2, 449, 450, Lukas Davidas 1583 m. BRMŠ2,
242, (276), Vilniaus kolegijos jėzuitų metinės ataskaitos
1588 m. BRMŠ2, 618, 626, Jonas Bretkūnas 1588 ir 1591
m. BRMŠ2, 307, (311), 309, (314), 318, 319; BrtRR, 27, 30; (JnLF, 82),
Konstantinas Sirvydas 1629 m. BRMŠ3, 476, Galeacas
Mareskotis 1670–1671 m. BRMŠ3, 542–544, Volfgangas
Kristoforas Netelhorstas 1674 m. BRMŠ3, 72, 73, Matas
Pretorijus XVII a. pabaigoje PretPĮ3, 302, 303, 318, 319; (BRMŠ3,
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148, 261, 154, 265),

Vilniaus jėzuitų akademinės kolegijos
„Ganytojiškos veiklos dienoraštis“ 1718–1719 m. AlšSR,
67–68; BRMŠ4, 115–116, 121; apie latvius – S. Miunsteris 1550
m. ŠmLTT, 1589: Nr. 26303; StrP, 37, Baltazaras Rusovas 1584
m. BRMŠ2, 677, 680, Salomonas Heningas 1589 m. BRMŠ2,
689, Dionysijus Fabricijus 1610 m. BRMŠ3, 569, 572; StrP,
37, Paulius Einhornas 1649 m. BRMŠ3, 621, (630), Georgas
Mancelis 1654 m. ŠmLTT, 1589: Nr. 26305; StrP, 37, Bernardas
Johanas Niresijus 1676 m. BRMŠ3, 330–331, 332. (BlR1, 23.)
Užtat ir J. I. Kraševskio nuomone (1847 m.): „Saulės
garbinimas Lietuvoje buvo pats seniausias“; ją 1882 m.
pakartojo, šiek tiek dargi sustiprinęs, A. H. Kirkoras:
„Saulės garbinimas, manoma, buvo seniausias lietuvių
tikėjimas“ LM1, 192, 308.
J. Balio paaiškinimu, paremtu pastarųjų laikų liaudies tradicija, „Apskritai, ką mes viršuj, danguj, matome, tas viskas yra šventa (Tauragė). Kadangi Saulė,
Mėnulis ir žvaigždės yra šventi, tad reikia juos gerbti“; užtat, pavyzdžiui, „negalima prieš Saulę ar Mėnulį
atsigręžus šlapintis, nes už tuo būdu pareikštą nepagarbą dangaus šviesuoliui susilauksi bausmės, būtent,
skaudulių ar šašų pavidalu“ BlTD, 4; (BlR2, 23). Panašiai
Baltarusijoje, Vitebsko apylinkėse, XIX a. buvo draudžiama priešais Saulę bei Mėnulį lengvintis, o už tokią nepagarbą jiedu galėję užleisti įvairiomis ligomis
НкфПП, 86: Nr. 566. Kone pažodžiui Polesėje XX a. pradžioje užrašyta: Процiў сонейка або месяца не можна
хадзiць да ветру, бо за тое яны могуць наслаць
такую хваробу, што асыпле ўсю заднiцу „Priešais
saulę ar mėnulį negalima lengvintis, nes už tai jie gali
užleisti tokią ligą, kad visą užpakalį išbers“ СржпПЗ, 161:
Nr. 1399. Dėl tos pat priežasties nevalia į saulę ir kitus
dangaus kūnus bei reiškinius pirštu rodyti.
Nors štai jau Matas Pretorijus, atidesnis tikram žmonių gyvenimui, religiniu saulės (ir mėnulio) garbinimu
suabejoja: jo žodžiais, Wie aber sie Sonn, Mond a part
mögen bedienet haben, finden wir nirgend. Unsere jetzige Nadrawen geben hievon keine Spur, ausser daß man
von einigen alten Abergläubischen Leuten siehet, daß
sie sich gegen die Sonne offters besprützen, zumahlen,
wenn sie Sonnenschein, oder Regen-wetter begehren,
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dabey sie einige Wörte murmeln, dieses geschiehet ins
gemein, wenn sie gegen Frühstück-Zeit ihr Gebet halten
„Kaip jie specialiai tarnavo saulei, mėnuliui, nerandame niekur. Tarp mūsų dabartinių nadruvių nerandame
jokių šito pėdsakų, išskyrus tik tai, kad matyti, jog kai
kurie seni prietaringi žmonės prieš saulę dažnai apsilieja, tuo labiau, kai nori saulės ar lietaus; tai jie daro
sumurmėdami keletą žodžių ir paprastai tada, kai prieš
pusryčius kalba maldą“ PretPĮ3, 302, (303); (BRMŠ3, 149, 261).
Iš ryto, tekant saulei prūsus meldusis sakė ir Simonas
Grunau (1529 m.): tarp jų Etliche sein, und sie so balde
im morgen die sonne sehen, sie beten sie an, wen sie
macht gut getreide und ist dem menschin sehr liplich
und andir dingk me „yra tokių, kurie kai tik rytą pamato
saulę, tuoj ir meldžiasi jai, kad ji augina javus ir žmonėms yra maloni ir daro daug gera“ BRMŠ2, 71, 109 (LM2,
224, 422). Lietuviai tekančią (bei nusileidžiančią) saulę
pagarbindavo dar XX a. pradžioje, kaip kad liudija tokie štai užrašymai: Iš ryto, kai Saulė teka, ją baruose
gieda. Atsistoja, žiūri į Saulę ir gieda. Atsistoja, užsideda pjautuvus ant kairio peties ir laiko už koto įsitvėrę. Giedodamos mislydavo, kad saulė duos radzojų:
gerumą grūdų, pagadą, išdžiovinimą rugių. Giedodavo
žiūrėdamos į Saulę – tik pradeda Saulė lįst iš debesio,
ir jau gieda; arba: Pamatę, kad Saulė sėda, moterys
pasideda prieky savęs rugių pėdą ir subeda pjautuvus
pėdan. Atsigrežę į Saulę ir gieda šitą sutartinę, dėkavodamos Saulei užu dieną. Susėdę, rankas sudėję žiūri į
Saulę, linguoja priekin ir atgal, nusilenkdamos saulei,
ir gieda; ir dar: Prieš pradedant rugius pjauti, vyriausias tų namų žmogus, rugpjūčio pradėjėjas, supjovęs
keletą pėdų ir sustatęs aiškiausioje vietoje vieną gubą,
atsigręžia į Saulę ir nusilenkia prieš ją keletą sykių lig
pat žemės. Kiti visi pjovėjai nejudėdami ir nei žodelio
netardami stovi ir žiūri. Tik pabaigus rugpjūčio pradėjėjui tą senobės paprotį, visi eina prie darbo BlR1, 27: Nr. 11,
12. Ta proga būdavo dainuojama ir atitinkama rugiapjūtės daina, menanti Saulės pagerbimą, pvz.: Vaikščioja
tėvelis / Pabarėmi, parugėmi. // Prašinėjo saulelės / Be
kepurės, kepurėlės. // Usileisie, saulele, / Vakaruosna,
vakaruosna. // Ba jau mano dukrelė / Jau pavargo, jau
pailso… BlSLK, 159; J. Balio žodžiais, tai sena „apeiginė
rugiapjūtės daina. Prieš pradedant rugius pjauti, šeimininkas arba pravadyrius apeina rugių lauką, nusiėmęs
kepurę nusilenkia prieš saulę, o visi pjovėjai ir rišėjos
gieda tą ‘Himną Saulei’, kaip aš ją vadinu“ BlSLK, 134. Į
tai dėmesį nesyk atkreipė P. Dundulienė LM3, 211; DndPL,
123. E. Plioplienė dar XXI a. prisimena, kad jos motina „melsdavosi besileidžiančiai Saulei, nors sakė, kad
Dievu netiki“ VL, 6 (čia turimas omeny, reikia manyti,

krikščionybės Dievas). Panašu, jog šių papročių atbalsis girdėti V. Mačernio eilutėse: Aš pažvelgiau į tėviškės
laukus, dar rytmečio tyloj paskendusius, / Kai jie prieš
saulę tekančią suklaupę meldės tyliai MčrnSP, 9; Justino
Marcinkevičiaus: Aš šlovinu tekančią saulę JstMrcE, 49 ir
t.t. Iš Latvijos esama duomenų, kad saulei nusileidus
(t.y. bez saules „be saulės“) išvis nevalia dainuoti, kaip
antai pabrėžiama pačiose dainose: Netīšam izdziedāju /
Bez saulītes vakarā: / Kas bijiet skauģa ļaudis, / Balsa
mana neņemiet „Netyčia uždainavau / Vakare be saulės: / Kas buvote pavyduoliai, / Mano balso negirdėkit“;
Lēni, lēni padziedāju / Bez saulītes vakarā, / Lai nedzird
ļauni ļaudis, / Lai balsiņu nemaitā „Lėtai lėtai padainavau / Vakare be saulės, / Lai negirdi pikti žmonės, /
Lai balselio negadina“ StrBV, 658, 664. Be to, latviai turėjo
paprotį saulei leidžiantis nutraukti darbą – „saulę švęsti“ BRMŠ4, 232, 239; ŠmLM, 31: Pa saules apakšām saimniece
ļāva meitām atkrist: saules celiņš jānosvētī „Po saulėleidžio šeimininkė leisdavo merginoms mesti darbus:
saulės kelią reikia švęsti“; Senāk svētīja saules celiņu,
no saules noiešanas līdz tumsai, kamēr istabā iededza
uguni „Seniau švęsdavo saulės kelią, nuo saulėleidžio
ligi tamsos, kai troboj uždegama ugnis“ ŠmLTT, 1591: Nr.
26324, 26326 ir pan. Nr. 26312–26347. Saulėleidis buvo reikšmingas baltarusių ritualuose БМ, 517. Bet vargu bau, kaip
suprato jau M. Pretorijus, iš viso to galima daryti išvadą
apie religinį Saulės kaip dievybės garbinimą. Antai ir
K. Ch. Klemenas abejojo, ar „iš paprasto saulės pasveikinimo turėtume iškart daryti išvadą, kad ji buvo garbinama“ LM2, 317. Be to, rytinė (rečiau vakarinė) malda
atsigręžus į Saulę iš dalies yra atskiras religinis reiškinys, menantis rytą ir vakarą apskritai buvus rituališkai
itin reikšmingus paros laikus. Antai A. Kriauza saulės
garbinimo pėdsakus („Ar nebus saulės garbinimo atgarsiai?“) dar įžiūri XIX a. antrojoje pusėje Kupiškio apyl.
tebegyvavusiame paprotyje vaikus mokyti melstis štai
kaip: „Klupdo prie suolo, kad veidas būtų nusuktas į artimiausios bažnyčios pusę. Kur bažnyčios arti nėra, tai
vakare į vakarus, o rytą į rytus“ KrzVA, 234.
Kita vertus, esama šiokių tokių duomenų ir būtent
apie Saulės garbinimą. Štai A. Gvanjinio žiniomis (1578
m.), lietuviai, Solem forte nubibus obscuratum credebant
sibi succenseri, ideo sese illi quo placaretur devovebant
„Saulei kitąsyk debesimis apsitraukus, manė ją pykstant
ant jų, užtat aukodavo jai, siekdami permaldauti“ BRMŠ2,
469, (473); arba (1611 m.): Słonce gdy się zaćmiło albo
obłokami zaszło, rozumieli źe się na nich gniewało; przeto mu się niektórzy, aby go mogli ubłagać, ofiarowali
„Saulei aptemus ar apsitraukus debesimis, manė, kad ji
ant jų pyksta, todėl kai kurie, siekdami permaldauti, jai

17

MOKSLO DARBAI

aukodavo“ BRMŠ2, 476, (488). M. Dovydaitienė pasakoja
panašius prisiminimus dar apie XX a. trečią dešimtmetį:
„Gražiausiais vardais kviesdavom saulę, kad ji tik pasirodytų iš po debesų. Saulei pasirodžius labai džiaugdavomės, šokdavom, dainuodavom, garbindavom saulę“
DvdtPA, 537. Saulės vien rytinį pasveikinimą pranoksta ir
Sintautų, Šakių r., apylinkėse 1978 m. surinkti duomenys, kaip antai: „Pradėdami svarbesnius darbus, persižegnodavę ir pasakydavę: Su Dievo pagalba, su tekančios
saulės viltim“; o štai pateikėja „Matilda PetrauskienėGirdauskaitė pasakojo, kad jos tėvai persižegnodavo
prieš pradėdami laukų darbus. Žegnodamiesi lauke, atsisukdavę į saulę. Juk Saulė – visas Dievas. Per didžiąsias
šventes, ypač Velykų rytą, garbindavo saulę. Jos senelis, nusiėmęs kepurę, linguodavęs į visas puses. Jei tik
mato tekant – poteriauja“ VnVcSTP, 371. G. Lančkovskio
nuomone, „Visi baltai garbino Saulės deivę“ LM3, 217.
V. Mažiulio nuomone, apskritai neabejotina, kad Saulė
buvo dievybė, dar daugiau: esą „žodžiais Saulė ir Žemė
senovėje buvo vadinamos dvi didžiausios dievybės“
MžPKEŽ4, 73. Šiaip ar taip, įvaizdis tebegyvas poezijoje,
antai Justino Marcinkevičiaus: …į saulę – patį pirmą
dievą – vis kažko dar laukdamas, dairaus JstMrcE, 219;
JstMrcV, 33.
Prie Saulės garbinimo ar dievinimo paminėtina tradicinė lietuvių nuomonė, J. Balio žodžiais, jog „į Saulę
gryna arba nepridengta akimi gali žiūrėti tik tas, kas
nėra padaręs didelės nuodėmės“ BlR2, 23; BlTD, 4 (nes ir
apskritai Griešnos akys šviesos bijo LPP1, 119: Nr. 195); atitinkamai latvių: Kas vaļējām acīm var saulē skatīties,
tam ir maz grēku „Kas plikomis akimis gali į saulę žiūrėti, tas turi mažai nuodėmių“; Kas ilgāk var saulē skatīties, tam mazāk grēku „Kas ilgiau gali į saulę žiūrėti,
tas turi mažiau nuodėmių“; Kas nevar saulītē skatīties,
tam daudz grēku „Kas negali saulutėn žiūrėti, tas turi
daug nuodėmių“ ŠmLTT, 1592: Nr. 26348–26350 (nors šiaip jau
Saule nemīl, ka tai acīs skatās „Saulė nemėgsta, kai jai
į akis žiūri“ KkLSP, 310: Nr. 6861). Ir užkalbant nuo gyvatės
reikia Žiūrėti saulėn ir tris kartus sakyti: „Atsitrauk nuo
manęs, nelaboji, kad daugiau tavęs nematyčiau!“ DVtLU,
153–154: Nr. 129. Su visu tuo gal susijęs baltarusių požiūris,
esą Рай угары там кала яснаго сонейка „Rojus – ten
aukštai, prie šviesios saulelės“ СржпПЗ, 67: Nr. 349.
1530 m. „Prūsijos Pamedės ir Sembos vyskupų sinodo nutarimai“ Saulę (lo. Sol) prilygina dievui
Švaistikui, ar Žvaigždikui (Suaixtix) BRMŠ2, 159, 160; 1626
m. „Nutarimus“ pakartoja Celestinas Mislenta BRMŠ3, 27,
31; 1847 m. jais rėmėsi J. I. Kraševskis LM1, 192. Tuo remdamasis V. Toporovas spėja Saulę vis dėlto buvus dievybę ir gana svarbią – užėmus lietuvių „panteone“ trečią
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vietą po Dievo ir Perkūno: „Galimas daiktas, trečioje
lietuvių panteono vietoje buvo Saulė, nuo kurios linija leidosi žemyn: Mėnuo–Žvaigždės–Aušra ir t.t. Plg.
Svaixtix’o vietą prūsų sąrašuose arba tokio pobūdžio latvių seką: Deews… Perkuhnis… Saule… Swaigsnes…“
ir t.t. (pagal Stenderį) TprBMR, 33; ТпрЗБМ, 314. Tačiau
G. Beresnevičiaus nuomone, tasai „Svaistikas iš tikrųjų
turėjo būti visų pirma šviesos dievas, o soliarinio dievo
funkcijos būtų antrinės“ BrsnGŠ, 74; ir apskritai, „prisiminkime lietuvių mitą, pagal kurį saulė – tai Teliavelio, dievo kalvio, nukaltas ir dangun užsviestas metalo luitas,
– tad kokia kalba čia gali būti apie saulės garbinimą“
BrsnGŠ, 73; (LM3, xxi).
Kalvio nukalta saulė. G. Beresnevičius čia turėjo
omeny pirmą iš žinomų istoriniuose lietuvių mitologijos šaltiniuose saulės paminėjimą, būtent Jono Malalos
„Kronikos“ intarpą apie Sovijų (1261 m.), kuriame sakoma lietuvius, tarp kitų dievų, aukojus телявели къ
коузнецю. сковавше емоу солнце. яко св§тити по
земли. и възвергъшю емоу на небо солнце „Teliaveliui,
kalviui, nukalusiam jam saulę, kad šviestų virš žemės, ir
įmetusiam jam ant dangaus saulę“ LmSS, 297, (322); (BRMŠ1,
266 268). Taigi saulė yra vieno iš dievų (dievo kalvio)
kūrinys, o ne dievybė (visai panašiai, kaip kad saulę
esant Dievo kūrinį lietuvius paskui mokė krikščionys).
Sekantis vertas dėmesio šaltinis, nors ir pritaria privalomam „saulės garbinimui“, vėlgi susieja saulę su kūju
(kalvio įrankiu). Tai Enėjo Silvijaus Pikolominio perpasakota (1477 m.) Lietuvoje su misija buvusio Jeronimo
Prahiškio žinia, esą tasai gentem reperit, quae Solem colebat, et malleum ferreum rarae magnitudinis singulari
cultu uenerabatur. Interrogati sacerdotes, quid ea sibi
ueneratio uellet, responderunt olim pluribus mensibus
non fuisse uisum Solem, quem rex potentissimus captum
reclusisset in carcere munitissimae turris. Signa zodiaci
deinde opem tulisse Soli, ingentique malleo perfregisse turrim, Solemque liberatum hominibus restituisse.
Dignum itaque ueneratu instrumentum esse, quo mortales lucem recepissent „rado gentį, kuri garbino saulę ir labai pagarbiai laikė nepaprasto didumo geležinį
kūjį. Žyniai, paklausti, ką reiškia šis garbinimas, atsakę, jog kadaise ištisus mėnesius nebuvę matyti saulės,
kurią galingasis karalius buvo sugavęs ir uždaręs pačiame tvirčiausiame bokšte. Tada atėję saulei į pagalbą Zodiako ženklai. Didžiuliu kūju jie sudaužę bokštą,
išlaisvinę saulę ir grąžinę ją žmonėms. Taigi esąs vertas pagarbos įrankis, kuriuo mirtingieji atgavę šviesą“
BRMŠ1, 591, 595; (VlRM, 22). Pikolominio pranešimą 1498 m.
perpasakoja, nieko naujo nepridūręs, Markas Antonijus
Kokcijus, išskyrus nebent tai, jog minėtą kūjį sutapatina
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su pačia saule. Pasak jo, vieni Lietuvoje garbina žalčius,
kiti ugnį, „o kai kas – saulę milžiniško didumo geležinio kūjo pavidalu“ (solem nonnulli, mallei ferri specie
immani magnitudine) BRMŠ1, 607, (608–609). Viena vertus,
saulė čia tebėra daiktas, kita vertus, jai priskirtas ir
garbinimas, taip nejučia suplakant abiejų rūšių žinias.
Kokcijumi paseka Johanesas Boemas Aubietis 1520 m.,
pasak kurio, Solem nonnulli mallei ferrei specie immani
magnitudine, proprium ducem habent, quem Magnum
vocant „kai kas Saulę milžiniško didumo geležinio kūjo
pavidalu savo kunigaikščiu laiko, vadindami Didžiąja/
Didžiuoju“ BRMŠ2, 358, (359). Ne visai aišku, gal pažyminys vns. gal. Magnum čia priskirtinas saulei, lo. vyr. g.
sol, o gal kunigaikščiui, lo. vyr. g. dux (pastaruoju atveju išeitų, esą lietuviai Saulę laikę tarsi savo didžiuoju
kunigaikščiu arba savo didįjį kunigaikštį, lyg sekdami
senųjų civilizacijų pavyzdžiu, – „saule“), nors vis dėlto
įtikimiausia, kad „didysis“ čia iš tikrųjų turi būti kūjis,
lo. malleum, o painiava ėmė atsirasti vis savais žodžiais
nurašinėjant pirminį šaltinį. Tų pačių žinių atbalsis, matyt, yra Georgo Brauno 1581 m. pranešimas, kuriame
paniekinamai pasakodamas apie Vilnių ir vilniečius jis
priduria, jog vt mirum non fit, priscis ipsos temporibus
serpentes, solem, malleos, et ignem, pro dijs penatibus
coluisse „ir nenuostabu – juk senais laikais jie garbino
kaip namų dievus žalčius, s a u l ę, k ū j u s ir ugnį“
BRMŠ2, 449, 450. Į Pikolominio perpasakotą mitą atkreipė dėmesį daug tyrinėtojų: P. Klimas, J. Bertulaitis, Z.
Ivinskis LM2, 158, 216, (419), 356, (426), V. Šafranskis LM3, 167
ir kt. Bene L. H. Grėjus pirmasis spėjo, jog „Tikrasis
bokšto griovėjas buvo Perkūnas“ LM2, 127. Ir J. Balio
nuomone, „Saulę greičiausiai išvadavo kūjis, kaip žinomasis Perkūno įrankis“ BlLTS2, 204. V. Pizanis ne tik
pritarė šiai nuomonei, bet ir palygino Pikolominio
persakytą mitą su kitų ide. tautų atitikmenimis: „Tas
bokštas Armėnijoje vaizduojamas kaip bronzinis miestas, indų ‘Rigvedoje’ – kaip akmeninė tvirtovė, ir visur jis naudojamas šviesai ir vandeniui slėpti; kūjis
yra Perkūno žaibas, germanų Toro kūjis, indų Indros
žaibas“ LM3, 65. Pasak N. Vėliaus: „Nesunku suprasti,
kad čia susiduriame su indoeuropiečių ir jų kaimynų
mitologijose populiariu mitu apie Saulės pagrobimą ir
jos išvadavimą“ VlRM, 22, kurį paprastai atlieka būtent
griaustinio dievas. Saulės personifikacija čia, nors tikėtina, vis dėlto tebėra neišreikšta. O sulig J. Vaiškūno
įžvalga, „Saulės nukalimas ir jos išvadavimas yra
funkciškai tapatūs veiksmai“ VškKS, (22–)24.
G. Beresnevičius šiuo atžvilgiu atkreipė dėmesį dar
į vieną Pikolominio pateiktą misionieriaus Jeronimo
Prahiškio žinią: lietuvių moterys skundęsi Vytautui

sacrum lucum succisum… et domum Dei ademptam,
in qua diuinam opem petere consuessent, inde pluuias,
inde soles obtinuisse „esant iškirstą šventą giraitę ir atimtus Dievo namus, kuriuose jos papratusios dieviškos
pagalbos melsti tai lietui, tai saulei sulaikyti“ BRMŠ1,
592, (595); Beresnevičiaus nuomone, ir čia saulė suvokiama tik kaip „antraeilis personažas kosminės dievybės
atžvilgiu. Ne į saulę kreipiamasi, kad ji šviestų, – kreipiamasi į kosminių reiškinių ir atmosferos valdovą,
kad jis leistų saulei šviesti. Arba, jei reikia lietaus, paslėptų ją debesimis. Ir Lietuvoje saulė kulto objektu
paprasčiausiai negalėjo būti“ BrsnGŠ, 76–77. Beje, čia netgi nesakoma, jog saulė yra „personažas“ – ji tebegali
būti suprantama ir kaip daiktas. Kaip ir latvių sakmėje,
kurioje teigiama, jog senais laikais par sauli valdnieks
bijis Dievs, bet lietus valdnieks atkal velns „saulės valdovas buvo Dievas, o lietaus valdovas – velnias“ TPD,
14: Nr. 18; ŠmLTT, 1910–1911: Nr. 31847.
T. Narbutas pateikia (1835 m.) neva jam iš Raseinių
parašiusio žmogaus žinią, esą „Lietuviai saulę prilygino
aukso keptuvei, kurioje kaista amžinasis aliejus, kuris
reikalingas pasauliui apšviesti ir sušildyti. Ši dangaus
keptuvė dėl tos priežasties, kad yra labai toli nuo žemės,
atrodo tokio pat dydžio kaip ir keptuvė, kurioje bobos
blynus kepa“ NrbLM, 195. Mįslėse saulė kartais išties prilyginama taukams: Vidury dvaro taukai kabo TŽ5, 582: Nr. 16.
Kita vertus, keptuvė, šiaip ar taip, irgi yra kalvio dirbinys, o jei įsivaizduosime ją be rankenos, anksčiau jai nė
nebūdingos, – tai ir apskritas, apvalus kaip saulė.
Pasak J. Šliavo, Žeimelio apylinkėse, Pakruojo r.
(taigi palatvy), yra užrašyta „pora sakmių apie mechanišką saulės kilmę (kaip ją nukalė kalvis ir pats
įmetė į dangų)“ ŠlŽA, 103. Viena iš jų (užrašyta aiškiai
netiksliai, įterpiant savų žodžių) skamba taip: Senais
laikais gyveno žmogus kalvis. Jis buvo įžymus kalvis.
Tada buvo visur tamsu, buvo naktis ir naktis. Tai šis
kalvis nutarė nukalti saulę. Paėmęs blizgančią geležį,
kalė kalė ir nukalė per šešerius metus saulę. Tada, užlipęs ant aukščiausios trobos, įmetė į dangų. Tai ir iki
šios dienos ji ten tebestovi LrkK, 90; (VlKAŽ, 15: Nr. 2; LrkPK,
11). Daugiau panašaus turinio tekstų užrašyta Latvjoje:
Agrāk ticēja, ka Dievs licis kalējam uzkalt apaļu rīpu.
Kalējs uzkalis. Tad Dievs nokrāsojis apaļo rīpu zelta
krāsā un pakāris to pie dabesīm. Tā radusies saule
„Anksčiau tikėta, jog Dievas liepęs kalviui nukalti apvalų skridinį. Kalvis nukalė. Tada Dievas nuspalvino
tą apvalų skridinį aukso spalva ir pakabino danguje.
Taip atsirado saulė“ AnIT, 35; kitoje (latgalių) sakmėje
Velnias su Dievu pasaulio pradžioje gyręsi vienas kitam savo turtais: Dīvs reizi aizgōjis pi Valna, un Valns
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jam parōdejis sauli un mēnesi. Dīvs prasejis, lai īdūdūt šam pacilōt, vai šī skaistumi asūt arī smagi. Valns
arī atļōvis. Dīvs paņēmis sauli lobajā rūkā un mēnesi
kreisajā un, kai svīdis sauli, tai tū īsvīdis debesīs; arī
mēnesi ar kreisū rūku īsvīdis debesīs. Tai Dīvs atbreivōjis sauli un mēnesi nu Valna, un vēļ tagad tī speid
debesīs „Dievas kartą atėjo pas Velnią, ir Velnias jam
parodė saulę ir mėnulį. Dievas paprašė, kad duotų juos
pakiloti, ar šitos grožybės sunkios. Velnias ir leido.
Dievas paėmė saulę į dešinę ranką, o mėnulį į kairę, ir kad sviedė saulę, tai įsviedė į dangų; ir mėnulį
kairiąja ranka įsviedė į dangų. Taip Dievas išlaisvino
saulę ir mėnulį iš Velnio, ir iki šiol jie spindi danguje“ AnIT, 35 (Saulės „išlaisvinimas“ čia, kaip Jeronimo
Prahiškio pranešime, neatsitiktinis, mat kitąsyk Velns
Dievam nozadzis Sauli un ieslēdzis to ellē aiz deviņām
durvīm. Dievs gājis meklēt Sauli… „Velnias iš Dievo
pavogė Saulę ir uždarė už devynių durų. Dievas ėjo
ieškoti Saulės“ AnIT, 35); kitoje sakmėje saulę dangun
įmeta pats Velnias: sumanęs sudaužyti dangų jis liepė
tarnams surasti jam kuo didžiausią akmenį, tada Velns
grābis milzeni, sviedis pret debesīm. Akmens rūkdams
aizgājis pa gaisu, bet, par ķibeli, aizķēries aiz zemes
malas, palicis stāvam un sācis spīdēt: gadījusies saule no viņa „Velnias griebė milžiną ir sviedė į dangų.
Akmuo gausdamas nulėkė oru, bet užkliuvo ir užsikabino už žemės krašto, sustojo ir pradėjo spindėti: iš
jo pasidarė saulė“AnIT, 34–35. Tiesa, čia jau nebematyti
kalvio, tik saulė, kaip daiktas įmetama dangun. Kita
vertus, vienoje latvių dainoje-mįslėje Saulė prilyginama nebe kalvio nukaltam daiktui, o pačiam mitiniam
kalviui: Kalējs kala dabesīs, / Ogles sprāga jūrmalā; /
Kas tas tāds kalējiņš, / Kam tik tālu ogles sprāga? / Tā
jau mūsu silta saule, / Savus starus mētādama „Kalvis
kalė danguje, / Žiežirbos spragsėjo pajūry; / Kas gi toks
šitas kalvelis, / Kurio žiežirbos taip toli spragsi? / Čia
gi mūsų šilta saulė / Savo spindulėlius svaido“ AnLTM,
240: Nr. 2695; (ИвнМПО, 23–24) (nors štai P. Šmitas pastarąsias
dvi eilutes laiko neautentiškomis, o šio dangiškojo kalvio prilyginimą saulei – nepagrįstu ŠmLM, 35–36). Šiaip
ar taip, kalvio nukaltos ir jo ar kokio nors kito mitinio veikėjo dangun įsviestos saulės vaizdinį baltuose
paremia ir lyginamieji duomenys: jau A. Mežinskis
pastebėjo: „Tai esąs arijų ir net nearijų tautoms žinomas kalvis, kuris kiekvieną dieną savo kalvėje, t.y. ryto
aušroje, kala naują saulę“ LM1, 399–400. (LrkK, 90–91; (LrkD,
69–70); ИвнТпрИОС, 100).
Greta minėtų apskritų daiktų – saulės įvaizdžių
(T. Narbuto „keptuvė“, latvių sakmės „apvalus skridinys“) paminėtini ir kiti, būdingi lietuvių kalėdinėms

20

dainoms, – paprastai aukso (simbolizuojančio saulę)
„kupka“ (beje, priklausanti kulinarijos sričiai kaip ir
keptuvė), vainikas ir žiedas, irgi nukalti kalvių: Atbėgo
elnis, devyniaragis… Devyni rageliai, dešimta šakelė. /
Ant tos šakelės kalveliai kala… Oi jūs, kalveliai, mano
broleliai, / Jūs man nuliekit aukselio kupką… BlLTS1, 120;
(GmbDD, 89); Atłėkė alnis devyniaragis… Devyniaragis,
dešimtašakis… An jo ragelių kalveliai kala… Oi jūs
nukalkit auksalio kupkų… AK, 70: Nr. 62; Vai, atbėga
baikštus elnelis… Baikštus elnelis devyniaragis… Ant
devinto rago kavoliai kalė… Jūs, kavolėliai, mani broleliai… Vai, jūs nukalkit aukso žiedelį… LTs1, 209: Nr. 215;
AK, 69: Nr. 61, (60); Atłėkė elnias / Devyniaragis… an antro rago / Kavoliai kałė… Oi, jūs nukalkit / Aukselio
žiedą…; arba Tai jiej nukałė / Aukso žiedelį… Aukso
žiedelį, / Aukso kūbkelį… Tai jiej nułėjo / Rūtų vainikų… (vainikas kalvių nulietas!); Atbėga elnias, kalėda,
/ Devyniaragis, kalėda… An tų ragelių, kalėda, / Atneš
žiedelį, kalėda… LLD20, 575: Nr. 343; 578: Nr. 345; 581: Nr. 347;
1
(571–581: Nr. 341–147) (LM1, 400). A. J. Greimas pažymėjo,
jog šios Kalėdų – taigi saulės „(at)gimimo“ laikotarpio
– dainos ne tik patikimai liudija saulę esant prilyginamą kalvio nukaltam apskritam metaliniam daiktui,
bet ir neginčytinai patvirtina minėtus istorinių šaltinių
duomenis GrmTAB, 467–470. Labai tikėtina, jog ir Saulės
išvadavimo motyvas sietinas su Kalėdomis DVtUM, 24;
LrkK, 90–96; LrkPK, 11–12; VškKS, 20–29.
Paminėtina šiuo atžvilgiu dar ir tokia daina: …Turiu
brolį kalviuką, kalviuką, / Jis nukals man tilčiuką, tilčiuką. // Aš tuo tiltu tekina, tekina, / Aukso žiedą riedina, riedina. // Kur žiedelis nuriedės, nuriedės, / Ten
Saulutė nutekės ir nusės BlR1, 27: Nr. 14; BlLTS1, 115: Nr. 19.
Plg. mįslę: Iš lango į langą auksinis žiedelis = saulė
DVtUM, 53. Čia saulė jau visai akivaizdžiai prilyginta riedančiam aukso žiedui.
Saulė – riedantis ratas. Saulės prilyginimas ritiniui, ratui, kuris rieda, ritasi, ritinėjasi, rituoja, baltų
tradicijoje itin ryškus. Lietuvių dainose: Kas tar teka
par dvarelį? / Saula ridulėla / Saulala, Saulala, ridulėla arba riduolėla ir pan. BlR1, 26: Nr. 10, 11; DSkTSV, 200; GmbS,
14–15; Teka saulelė kaip ritulėlis LTs1, 549: Nr. 548; (DndK, 15)
ir t.t. Pasakojamojoje tautosakoje: Jaučius kai ganydavom, žiūrėdavom, kaip saulė juostomis puošiasi, šokinėja ir ritinėjasi VlSV, 20; Gaidžių giedojimas pažadina
angelus, ir jie vėl ima ritenti saulę DVtUM, 130; DVtSK, 80;
(DndK, 9). Mįslėse: Atsirita ritinys per aukštus kalnus,
per liepų kelmus – ir šmakšt į molio skylę DVtUM, 142;
Auksinis obuolėlis po žemę ritinėja LTs5, 450: Nr. 5357; (DndK,
14) = saulė. Plg. ištiktuką riti saulės riedėjimui žymėti:
Saulala rūtela, / Riti riti vakaruose KR, 263: Nr. 33; Saulele
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motule, riti riti vakaruosa; taip pat posakį saulė žeme
ritinėja(si) apie gražią, saulėtą dieną; veiksmažodžio
išsi-rísti reikšmę „išnirti, pasirodyti (apie saulę, mėnulį)“, užsi-risti reikšmę „pakilti (apie saulę)“: Saulaitė
biskį užsiritusi; taip pat ritúoti reikšmę „judėti, slinkti
(apie dangaus kūnus)“: Saulele motule, rituok, rituok
vakaruose, gulk, gulk pataluose ir pan. LKŽ11, 688, 693, 732,
745, 759; LKŽ12, 195; FŽ, 600 (patalus Saulei motulei, reikia
manyti, kloja jos dukra Aušrinė2). Pasak N. Vėliaus,
„per linamynį irgi žaidžiamas žaidimas ratu riedėti,
aiškiai susijęs su saulės simbolika“ VlBP, 162–163. Taip
pat per Kupolę „ridenamas nuo kalnelių uždegtas
ratlankis greičiausiai simbolizavo Saulės […] ratą“
DndK, 18. Saulę mena ir Baltarusijoje išlikęs paprotys
per Jonines, Jurgines arba apotropėjiniais tikslais ritinti ratą aplink trobą, sodybą, kaimą RzsR, 255. Iš tradicijos
toks būdingas saulės vaizdinys perėjo į literatūrą, plg.
Donelaitį: Vei! kaip vėl aukštyn saulelė kopti paliovė /
Ir, aukščiaus s a v o žėrintį n u r i t u s i r a t ą, / Ant
dangaus išgaidryto sėdėdama žaidžia („Vasaros darbai”
49–51); Ant saulelė vėl nuo mūs atstodama r i t a s /
Irgi palikusi mus greita vakarop nusileidžia („Rudenio
gėrybės” 1–2) DnlM, 41, 69; V. Mačernį: Saulė rieda kaip
varinė moneta… Bet pavyt greituolės saulės negaliu, / Ji nurieda kaip varinė moneta MčrnSP, 63; Justiną
Marcinkevičių: Saulė virš miegančio šilo / negreit dar
išsiris; Per lauką, per lauką atsirita saulė JstMrcE, 40,
250; prozoje – J. Biliūną: Saulė riedėjo žemyn ir ruošėsi greitai pasislėpti…; J. Baltušį: Saulė riedėjo pavakarėn…; Žemaitę: Saulelė kasdien vienodai rieta per
dangų; S. Dabušį: Saulelė pamaži rieta pakalniui kaip
didžiausias raudonas ritinys LKŽ11, 549, 584 ir t.t. Be to,
podraug su veiksmažodžiu tekėti, kuriuo būdingai nusakomas saulės judėjimas dangumi iš ryto, galvoje reikia turėti (iš to pat veiksmažodžio kita reikšme padarytą) daiktavardį tekinis „ratas, ratilas“ LKŽ15, 1224–1225;
plg. dainą iš J. Jablonskio rankraščių: T e k a r i e d a
saulelė pro vario vartelius LKŽ11, 549 ir pan. Ir lietuvių
„Liaudies mene, – sulig M. Gimbutiene, – saulė vaizduojama kaip žiedas, ratas, apskritimas, apskritimas su
spinduliais, roželė arba ramunė, Saulės gėlė (lietuviškai ši gėlė dar vadinama saulute arba ratilu)“ LM3, 125.
Saulė būdingai rieda, ritasi, ritinėjasi ir latvių
dainose: Ai, upīte olainīte, / Tavu greznu līkumiņu! /
Visapkārt ievas zied, / Vidū saule rotājās, var. rotināja,
var. ritināja „Ai, upele akmenuota, / Na ir grakštūs
tavo vingiai! / Vis aplinkui ievos žydi, / Vidury saulė
rituoja“ arba „ritinėjasi“; Rotāj’ saule, rotāj’ bite / Pa
garo sila malu… „Ritas saulė, ritas bitė / Palei aukštąjį šilelį“ BDS, Nr. 30951, 32566 var.; (KrsLF, 206); Sit kociņu

pie kociņa, / Lai rit Saule vakarā; / Lai rit Saule vakarā / Aiz deviņām jūriņām „Daužyk lazdelę į lazdelę,
/ Tegu ritas saulė vakarop; / Tegu ritas saulė vakarop
/ Už devynių jūrų“ KrsLF, 119; Ne svētdienas nesvētīju,
/ Ne Saulīti norietam „Nei šventadienių švenčiau, /
Nei saulytę leidžiantis (nusiritant)“; Svētījiet, jaunas meitas, / Kamēr Saule norietēja „Švęskit, jaunos
mergužėlės, / Kolei Saulė leidžiasi (ritasi)“ ŠmLM, 31.
Mįslėse: Zelta piesta pa kalnu veļas „Aukso piesta
per kalną rieda“; Pār kalnu veļas zelta muciņa „Per
kalną rieda aukso statinaitė“; Zelta kamols pār kalnu
veļas „Aukso kamuolys per kalną rieda“; Ritēja kamolīts mākoņiem pāri… „Ritasi kamuolėlis per debesėlius“; Zelta ritulis iet pa ceļu, uzrit un norit no kalna „Aukso ritulys rieda keliu, užsirita ir nusirita nuo
kalno“ = saulė AnLTM, 239–240: Nr. 2688.a–c, 2689. Panašiai
baltarusių mįslėse: Кацiлася качулачка…; Кацiлася
катушачка… „Ritosi ritulėlis“; Коцiцца катушка…
„Ritasi ritulys“ Згдi, 23: Nr. 21–23; НкфЗ, 28: Nr. 506; Па гары
гаранскай кацiўся шар… „Per kalnų kalną ritosi rutulys…“ = saulė Згдi, 24: Nr. 38 (БМ, 479).
Saulės, kaip ritinio, rato, ritimasis baltų tradicijai
taip būdingas, kad latvių kalboje veiksmažodis (no)
rietēt „nusiristi, ristis, rietėti“ įgijo net leksinę reikšmę
„nusileisti (apie saulę)“, iš jo – riets „(saulės) nusileidimas, saulėleidis“, rietumi „vakarai“; tos pat šaknies,
tik šįsyk saulės rato atsi-ritimą žymintis, yra la. rīts
„rytas“ bei lie. rytas KrLEV2, 120–121, 125–126; RzsR, (230–233),
237–238. (RzsR, 233–238; GmbS, 14–15.)
Saulė ratuose. R. Rimantienės žodžiais, nuo senų
senovės žinomas „Saulės ženklas tampa rato ženklu,
pati saulė – ratas, ir galiausiai tie ratai veža saulę“;
pirmosios tokio vaizdinio archeologinės užuominos
Lietuvoje aptinkamos tarp ankstyvojo geležies amžiaus
radinių RmnLK, 171 (172). Seniausias tiesioginis jo paliudijimas baltų žemėse, matyt, bus „ratas ratuose“ BlR1, 29,
pavaizduotas piešinyje ant urnos maždaug iš pirmojo
tūkst. pr. m. e. vidurio, rastos Vyslos žemupyje GmbB,
80–81, 82; DndPL, 133: pav. 7. P. Dundulienės duomenimis, dar
pastaraisiais laikais „panašus, greičiausiai Saulės, vežimas, traukiamas poros žirgų, pavaizduotas ant prieverpstės (1847 m., Bružų k., Zarasų aps.)“ DndK, 18; DndPL,
131, 126: pav. 6. J. Vaiškūno požiūriu, šis vaizdinys gali būti
susijęs su atitinkamu ritualu, tad gali būti, kad „žirgų
traukiamo arba vežime vežamo rato atvaizdai yra būtent archajiško saulės išvadavimo ir sugrąžinimo ritualo
priešistorinės iliustracijos“ VškKS, 28. Tacitas jau I a. aprašo būtent šitaip aisčių įsivaizduotą saulėtekį: …sonum
insuper emergentis audiri formasque equorum et radios
capitis adspici persuasio adicit „Be to, tikima, kad virš
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vandens girdimas išnyrančios saulės šnaresys, matyti
žirgai ir spinduliuojanti jos pačios galva“ KrlBP2, 36–37,
(38); BRMŠ1, 143, 145; TcRR, 29. Važiuojančią ir šokančią ratuose suasmenintą Saulę 1842 m. mini L. A. Jucevičius
JcvR, 460. Lietuvių tautosakoje tokius įvaizdžius aptinkame pirmiausia vadinamosiose piemenų maldelėse (kilme siekiančiose seniausius laikus McjLS, 170, 180), kitąsyk
neapsisprendžiant tarp riedančio saulės rato ir Saulės
ratuose: Prie Drūlėnų ežerėlio / S a u l ė žeme r i d i n ė j o. / Darr-darr Saulelė r a t e l i u o s, rateliuos…
BlR4, 242: Nr. 151; bet dažniau būtent ratuose: Atvažiuoja
Saulala / Variniais rateliais, / Masinziniais bateliais, /
Ugniniais arklaliais BlR4, 254: Nr. 330; (BlLTS2, 28); Važiuok,
debesėli, / Sunkiuose ratuose, / Atvažiuok, Saulele, /
Rateliuose, rateliuose; Nuvažiuok, debesėli, sunkiuose ratuose, / Atvažiuok, atvažiuok, Saulele, rateliuose,
rateliuose; Debesiau, važiuok sunkiuos ratuos, sunkiuos ratuos, / Saulelė atvažiuok rateliuos, rateliuos;
Nuvažiuok, debesėl, dunduliuos, / Atvažiuok, saulele,
rateliuos BlR4, 239–240: Nr. 127–130; (BlTD, 5; BlR2, 23; BlLTS2,
43; LM3, 211; DndPL, 131; KR, 264–265: Nr. 36). P. Dundulienės
duomenimis, netgi Grįžulo ratų žvaigždynas laikytas Saulės ratais: „Žeimelio apylinkėse sakoma, kad
Grįžulo ratais Jurginių rytą (balandžio 23 d.) Saulė važiuoja link dangaus krašto, į tą vietą, kur ji turi patekėti, t.y. į rytus“, ir apskritai „Šiaurės Lietuvoje pasakojama, kad Didieji Grįžulo ratai buvę Saulės ratai“ DndK,
59, 60. Ratuose Saulė būdingai važiuoja latvių dainose:
Kas to teica, tas meloja, / Ka Saulīte kājām tek: / Par
siliņu ratiņos, / Par jūriņu laiviņā „Kas taip sakė, tas
melavo, / Kad Saulytė kojom teka [bėga]: / Per šilelį rateliuose, / Per jūružę laively“ BDS, Nr. 33811; (ŠmLM,
30; LM2, 199–200, 202; ИвнМПО, 25–26; VškSMS, 140; SchckSN, 149).
(RzsR, 239–242.)
Saulės kelias dieną ir naktį. Taigi Saulė ne tik rieda ratais, bet ir plaukia luotu ar laiveliu; R. Rimantienės
nuomone, „Tokia idėja galėjo atsirasti įvairiose pasaulio šalyse, kur žmonės matė iš jūros kylančią arba į ją
besileidžiančią saulę. Taigi lygiai taip pat Egipte, kaip
ir Skandinavijoje ar Lietuvoje“, be to, ir mitologiškai
„visur žalvario amžiaus žmonės vaizdavosi pasaulį
apsuptą jūros, kuri virto vientisu pasaulio vandenynu.
Tuo požemio vandenynu saulė ir plaukia naktimis, kad
rytą pasirodytų iš priešingos pusės. Toks įsivaizdavimas
gyvavo dar viduramžiais“ RmnLK, 171–172, 173. Taigi ratais
Saulė rieda per dangų dieną, o naktį laiveliu plaukia per
(požeminius) vandenis: Ik vakaris skatījos, / Kā Saulīte
norietēja; / Kā Saulīte norietēja / Zeltīta laiviņā „Kas
vakarą žiūrėjau, / Kaip leidžiasi Saulelė; / Kaip leidžiasi Saulelė / Aukso laivelin“ ИвнМПО, 25–26; Mēnestinis tā
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vaicāja: / Kur, Saulīte, nakti guli? / Sak’ saulīte raudadama: / Vai es arī nakti gulu? / Dienu teku zalu birzi, / Nakti zelta laiviņā „Mėnesėlis šitaip klausė: / Kur,
Saulyte, naktį miegi? / Sakė Saulė raudodama: / Na,
argi aš naktį miegu? / Dieną teku [bėgu] žalia birže, /
Naktį aukso laiveliu“; Saulīt’ vēlu vakarā / Sēžās zelta laiviņā, / Rītā agri uzlēkdama, / Atstāj laivu līgojot
„Saulė vėlų vakarą / Sėdosi aukso laivelin, / Ryte anksti tekėdama / Paliko laivą supantis“ BDS, Nr. 33860, 33878/2;
(StrP, 8; SchckSN, 149, 151; ŠlpLM, 67; LM2, 201–202; VškSMS, 140; BlsŽD,

ir pan. Čia galima atkreipti dėmesį į būdingai baltą
vežimą ir juodą laivą (lyg tad menančius dieną ir naktį)
lietuvių dainose RzD1, 141: Nr. 39; KlvD, 75: Nr. 155; (BlsŽD, 128).
P. Dundulienė su Saule sieja Joninių naktį valtyse ant
vandens uždegamas ugnis, Saulės valtele laiko tradiciniame mene po Saule dažnai vaizduojamą mėnulio pjautuvą DndK, 19, 84–85; DndPL, 132–133.
Vaizdinys Saulę dieną riedant ratuose, o naktį plaukiant laivu itin išreikštas latvių dainose, ir pasak jį tyrinėjusios V. Vykės-Freibergos, jis mena „aną pasaulį“
(la. viņa saule), į kurį kartu su saule nukeliauja mirusiųjų vėlės VķFrKS, 42. „Latvių, kaip ir daugelio kitų tautų, diena simboliškai prilyginama gyvenimui, o naktis
– mirčiai. Saulėleidis kaip pereinamasis tarpsnis nuo
vieno prie kito tad įgauna ypatingą emocinį bei simbolinį krūvį tiek paros laiko, tiek atitinkamos erdvinės
orientacijos prasme. Saulėleidžio metas, kaip matysime, siejamas su laidotuvėmis bei kitais artimais ritualais, o toji dangaus pusė, kur saulė leidžiasi, vėlgi visuotinai suvokiama kaip vartai į mirusiųjų karalystę“,
taigi „Saulė kas vakarą tarsi pati numiršta, o kitą rytą
vėl prisikelia iš numirusių. Kas vakarą ji nusileidžia
anan pasaulin ir kas rytą sugrįžta iš jo atgal“;
„Saulėleidžio ir mirties ryšys toks glaudus, kad laidotuvių apeigos tiesiog derinamos su atitinkamu paros
laiku“ VķFrKS, 46, t.y. mirusįjį palaidoti stengtasi prieš
saulėleidį, nes „su saulės laida užsklendžiami ir vėlių
vartai“ VķFrKS, 47. Su tuo gal susijęs ir minėtas paprotys
švęsti saulėleidį (nedirbti saulei leidžiantis): „Saulės
kelias į aną pasaulį švęstinas todėl, kad tuo pačiu keliu
tenka eiti ir mirusiųjų vėlėms“ VķFrKS, 46; (DVtUM, 136):
Saules celiņu svētīja, tādēļ, kad mirstot dvēsele iet projām, tad dvēseles ceļš tiekot svētīts „Saulės kelias
švenčiamas, todėl, kai mirusiojo siela iškeliauja, tai
švenčiamas sielos kelias“ ŠmLTT, 1591: Nr. 26325. „Religinis
tikėjimas, kad mirusieji į aną pasaulį išeina kartu su
saule, dainose išsakomas ne vien poetiškai bei netiesiogiai, bet ir visai tiesiai, nedviprasmiškai, tiesiog pažodžiui: Līdz ar sauli aizzalaida / Mana veca māmuliņa… VķFrKS, 48 „Kartu su saule nusileido / Mano sena
130)
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motulė“. Kaip tik todėl galiausiai mirusiųjų pasaulis
paprastai įsivaizduojamas vakaruose. Su požiūriu, kad
Saulė vakare keliauja į vėlių šalį, gal susijęs ir įvaizdis
ją nusileidžiant „Velnio pėdomis“: pasak vienos latvių
sakmės, senų senovėje dangaus būta plokščio kaip lenta,
velniui tai nepatikę, jis palindęs po dangum ir ėmęs jį
kelti, bet kraštai vis tiek nepasikėlė, tai jis supykęs ir
dideliais šuoliais pasileidęs dangumi žemyn: Tā vēl šo
baltu dienu Saule staigā pa Velna pēdām „Taip dar ir
šiandien Saulė eina Velnio pėdomis“ AnIT, 35. (Plg. baltarusių tikėjimą, jog vidudienį, t.y. pradėdama leistis,
сонца становiцца нават памагатым нячыстай сiле
„saulė net tampa piktosios jėgos pagalbininke“ ЛП, 72: Nr.
89б.) P. Šmitas latvių Saulę tiesiog gretina su Vėlių mote,
Veļu māte, nes ji, „kaip ir Vėlių motė, nulydi vėles į ‘aną
pasaulį’“ ŠmLM, 30; „Saulė yra susijusi su ‘anuo pasauliu’, kur pati nueidama gali kartu pasiimti bei ‘paslėpti’
ir žmogaus sielą. Todėl ir toks sapnas, kuriame miegantį
žmogų apšviečia saulė, reiškia mirtį“ ŠmLM, 94: Ja sapnī
redz sauli norietam, tad kāds mirs „Jei sapnuoji saulę
leidžiantis, tai kas nors mirs“; Ja sapnī redz, ka saule
noriet, tad nomirs vecs cilvēks „Jei sapnuoji, kad saulė
leidžiasi, tai numirs senas žmogus“; Ja sapnī redz, ka
saule noriet, tad apkārtnē drīzumā mirs kāda sieviete,
bet ja mēness – tad vīrietis „Jei sapnuoji, kad saulė leidžiasi, tai netoliese netrukus mirs kokia nors moteris, o
jei mėnulį – tai vyras“ ŠmLTT, 1600: Nr. 26509, 26511–(26513).
Pagal tradicinius lietuvių sapnų aiškinimus: Jei sapne
matysi saulę pusdieniuose – nebetoli smerties, jei saulę
matysi sėdint – smertis; Kad tunkiai saulė leidžias –
prieš smertį; Matyti saulę leidžiantis reiškia gyvenimo
galą VšnkSA, 161 ir t.t. Įdomi, ypač turint omeny būdingą
sielos palyginimą su šešėliu, šiuo atžvilgiu atrodo mįslė:
Saulei tekant gimsta, leidžiantis – miršta = šešėlis LTsU,
417: Nr. 446. Su tais pat vaizdiniais gal susijęs ir baltarusių
prietaras, draudžiantis juoktis saulei leidžiantis, taip pat
mirtinas prakeiksmas: Закацiсь жаркiм сонцам пад
кустом! „Nusirisk kaip karšta saulė po krūmu!“ БМ, 479.
Užtat Ligonius saulei sėdant budina, kad nemiegotų
(P. Dundulienės paaiškinimu, „kad Saulė nenusineštų jų
gyvybės“); Saulei sėdant ligonis nemirė, tai dar patrauks iki ryto (Dusetų apylinkės) MžlSD, 136; DndK, 24–25;
(DndPL, 126). Dainoje Saulė tekėjo, / Kai brolį nukirto (var.:
Kai brolelį šovė), / Saulė l e i d o s, kai l a i d o j o
BlSLK, 148; LKŽ12, 191. Arba štai: Bėke, sirata, / Kur saulelė
leidžias, / Ty tavo motulė / Pirmam grabi guli ČpOTK, 91:
Nr. 60 ir pan. Pagal Saulę Lietuvoje kartais motyvuojama
ir laidojimo kryptis: Kai laidoja, tai ing saulėtekius
galva reik, ir in pietus irgi priseina; Laidojant galvą
deda ingi saułį, ingi pietus; arba Kur saułė laidziasi,

ton pusėn. Galvų ton pusėn. […] tai itep ir kasa, itep ir
stato rakštį [karstą] – galvu saułėlaidzin DVVtM, 245–246:
Nr. 72–17. Saulėleidžio žaras kaip mirusiųjų pasaulio
įvaizdį gal mena ir mįslė: Gale lauko pragaras liepsnoja = saulė leidžiasi LTs5, 451: Nr. 5373. Todėl ir mitinės
„saulės kelio“ sąsajos lietuvių tradicijoje apibendrinamos atitinkamai: D. Vaitkevičienės žodžiais, „per dieną saulė apeina vieną gyvybės ciklą: rytą išnyra iš paskandų (gimsta), o vakare vėl grįžta į mirties okeaną
(dieną apkeliauja žemę, aplankydama žmones, o naktį
valtele apiplaukia vandenis – vėlių buveinę). Antra
vertus, ir metinis Saulės ciklas apima gyvybės–mirties
kategorijas: per Kalėdas Saulė gimsta (rožė pražydo),
per Jonines teka, o rudenį pasitraukia į mirties karalystę“ DVtSS, 34; (DVtUM, 24) (gal todėl saulės kelias, arba saulės takas LKŽ12, 192, suvokiamas kaip tolimas, antai ką
nors „saulės keliu“ aplenkti reiškia iš tolo išsilenkti,
vengti: Kad būčiau teisybę apie tave žinojęs, būčiau
saulės keliu apsilenkęs Viekšniai, Akmenės r. LKŽ12, 194;
FŽ, 599). Taigi „žemyn besileidžianti Saulė rodo gyvenimo persiritimą į antrąją pusę. Įprasti lietuvių pasakymai
saulė jau nebeaukštai, saulė leidžiasi reiškia ‘baigiasi
gyvenimas’“ DVtUM, 126; DVtSK, 78; (LKŽ12, 193; FŽ, 600). Dar:
Kaip saulė nusileidžia, teip amžius praeina; plg. ir žodį
saulėlydis atitinkama perkeltine prasme (ypač gyvenimo
saulėlydis) LKŽ12, 193, 197. „Kiekvieną vakarą Saulė leidžiasi į šią mirties ir mirusiųjų karalystę, pati simboliškai mirdama – prigerdama vandenyje. Saulės miegas
mariose yra dieviška vėlių buvimo paskandose išraiška“
DVtUM, 149; savo ruožtu, „kaip saulėlydis rodo kelią iš gyvenimo į mirtį, taip saulėtekis simbolizuoja priešingą –
gimimo procesą“, nes „saulėtekis išreiškia mirčiai priešingą gyvybinį turinį, pavyzdžiui: Gyvuliai saulei tekant
ilgai nesibaigia, – saulė gyvybę atneša“ DVtUM, 151
(Dusetos MžlSD, 135). V. Vaitkevičiaus ir L. Kurilos pritarimu, „Saulėtekis, be jokios abejonės, yra gimtis, saulėlydis – mirtis“ KrVtMM, 120. Jau A. H. Kirkoras pastebėjo,
kad lietuviams „Saulė buvo gyvybės šaltinis. Jai tekant
lietuvis džiaugėsi, nes jautė, kad viskas aplinkui prisikelia, jai leidžiantis, jį apimdavo nerimas: ar grįš saulė,
ar atgims gyvybė?“ LM1, 308. Pasak A. Mažiulio, „Labai
būdingi pasartiškių samprotavimai, kad saulutė yra gyvybės teikėja. Dar ir šiandieną [XX a. pirmoje pusėje]
Pasarčių krašte stengiasi visus gyvulius pjauti dar saulutei neaptekus: mat, tik tokiu laiku jie lengviausia ir
greičiausia pavykstą papjauti. Dienos metas – bėdos
pjovimas, nes gyvuliai ilgai dar rodą gyvybės ženklų
– trūkčioją“ MžlSD, 135. J. Balio žodžiais: „Negerai yra
Saulei tekant skersti kiaulę, nes ilgai nenusibaigia, todėl skerdžia dar prieš Saulės tekėjimą, – manoma, kad
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saulė suteikia gyvuliui daugiau jėgų ir gyvybės“ BlTD, 7;
BlLTS2, 44. Baltarusių: „Jeigu žinduklis [kumeliukas] ganykloje vakare, saulei leidžiantis, žaidžia, t.y. laigo, šokinėja bei spardosi, tai jį per ateinančius metus būtinai
suės vilkas. O jeigu jis žaidžia iš ryto, saulei tekant, tai
jis gerai augs ir išliks vilkų nepaliestas“ ББК, 255. Lietuvių
„tikėta, kad užmušta gyvatė tol raitos ir nemiršta, kol
nenusileidžia saulė“ VškŽDŠ, 9; nes, J. Vaiškūno paaiškinimu, „jos spinduliai gyvatėms teikia gyvybinių galių“;
antai dar pastaraisiais laikais Rygiškių k. Šakių r. užrašyta: …sako, gali gyvatę sukapot į gabalėlius, o kol
Saulė nenusileidžia, jos nors galas uodegos juda i juda.
O kai Saulė nusileidžia, tik tada ji pasibaigia VškDŠG, 19,
26: Nr. 14. (DndPL, 125.) Ir apskritai, pasak frazeologizmo,
saulės spindulius išvysti reiškia „gimti“ FŽ, 599; saulėtekis turi perkeltinę reikšmę „ko nors pradžia, atgimimas,
pakilimas“ LKŽ12, 198. J. Balio žiniomis, „Sapnuoti užtekančią Saulę esąs labai geras ženklas: reiškia didelę laimę, džiaugsmą, pasisekimą, bus šviesus gyvenimas,
sunki dalia pasikeis į geresnę, laukia graži ateitis, ilgas
ir ramus gyvenimas. Tuo tarpu sapnuoti besileidžiančią
Saulę reiškia mirtį: mirs koks nors artimas žmogus, giminė, motina arba pats sapnuotojas“ BlTD, 8. Panašiai latvių: Ja sapni redz sauli lecot, tad dzird kur piedzimušu
„Jeigu sapnuoji tekančią saulę, tai išgirsi ką nors gimus“
ŠmLTT, 1600: Nr. 26504; DVtUM, 151; Ja sapnī redz sauli uzlecot,
tad piedzims kāda meitene. Ja sapnī redz sauli noejot,
tad kāda sieviete mirs „Jeigu sapnuoji saulę užtekant, tai
kam nors gims mergaitė. Jeigu sapnuoji saulę nusileidžiant, tai kokia nors moteris mirs“; Ja sapnī redz sauli
uzlecot, tad piedzimst meitene, bet ja mēnesi, tad puisēns
„Jei kas sapnuoja saulę užtekant, tai gimsta mergaitė, o
jei mėnulį, tai berniukas“ ŠmLTT, 1600: Nr. 26503, 26505, (26506).
(SchckSN, 139–159.) Panašiai Polesės baltarusių: Сонцо
снiць на захадзе – кепско, на ўсходзе – вельмi добрэ
„Saulę sapnuoti leidžiantis – blogai, o tekančią – labai
gerai“ СржпПЗ, 70: Nr. 434. Gal su tuo susijęs ir latvių būsimo gyvenimo spėjimas iš tekančios saulės: Piektdienas
rītā jākāpj kalnā skatīties, kā saule lēc, un no tā iztulko
savu nakotni „Penktadienio rytą reikia lipti į kalną žiūrėti, kaip saulė teka, ir iš to išaiškina savo ateitį“ ŠmLTT,
1430: Nr. 23633. Su tokiomis pažiūromis iš dalies galima
sieti ir minėtą tekančios saulės garbinimą.
Saulės kelio per šį ir aną pasaulius vaizdinys, prilygintas žmogaus sielos kelionei per gyvenimą ir mirtį,
savaime mena sielų pergimimą (RzsRRR, 135–138).3
Prisiminus pasaulio Kalno įvaizdį, Saulę paeiliui
lankant šį ir aną pasaulius mena ir mįslė: Šiapus kalno
sutemo, anapus kalno prašvito = saulė nusileido BlSLK,
87: Nr. 34; MS, 99; ir atvirkščiai: „anapus kalno“ sutemus,
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reikia manyti, prašvinta „šiapus“. G. Beresnevičiaus
nuomone, aname, apatiniame pasaulyje apskritai „Saulė
teka vakaruose (kuomet ji žemiškojo, viršutinio pasaulio atžvilgiu nusileidžia), o leidžiasi rytuose (tuomet
viršutiniame pasaulyje pateka)“ BrsnD, 171. Panašiai pateikėjos N. Savickienės iš Viliūšių k., Šakių r., patikinimu,
persakytu J. Vaiškūno, „ta pati Saulė šviečianti ir mums,
gyvenantiems žemėje, ir tiems, kas gyvena danguje“
VškDŠG, 19. Todėl ir pati „Saulė – dvejopa, nes ji kyla ir
leidžiasi, juda gyvybės ir mirties kryptimis: Divējāda
saule tek, / Tek kalnā, tek lejā; / Divējāds mans mūžiņš /
Ar to vienu dvēselīti ‘Dvejopa saulė teka, / Teka kalnan,
teka slėnin, / Dvejopas mano amželis / Su ta viena sielužėle’“ DVtSS, 34; (DVtUM, 126, 130–131). Gal verta atkreipti
dėmesį, jog G. F. Stenderio žodyne (1789 m.) latvių posakis viņā saulē vokiškai paaiškintas kaip in jener Welt,
in jenem himlischen Licht „aname pasaulyje, anoje dangiškoje šviesoje“ BRMŠ4, 232, taigi šis vėliau įprastas „aną
pasaulį“ žymintis frazeologizmas čia dar lyg ir tebeturi
tiesioginę „anos saulės“ reikšmę. Iš tikrųjų, pasak 1832
m. užrašyto latvių tikėjimo, Retāki gadās, ka divi saules
vai divi mēneši liekas pie debess esot „Retsykiais pasitaiko, kad regis, lyg danguje būtų dvi saulės arba du
mėnuliai“; Labību nedrīkst sēt divās saulēs, jo tad aug
melnplaukas „Javų negalima sėti esant dviems saulėms,
nes tuomet auga kūlės“ ŠmLTT, 1590: Nr. 26306; 1620: Nr. 26874;
(StrP, 38). Lietuvos bajoras Martynas Matuševičius 1744
m. rašė „kartu su bendrakeleiviais matęs dvi saules ir
kometą, o toks gamtos reiškinys, jo manymu, rodo, kad
tame regione per keliolika kitų metų dažnai kils ligų
epidemijos“ PknM, 115. J. Balio žiniomis, „Kartais Saulei
tekant arba leidžiantis pasirodo danguje dvi ar trys
Saulės: vidury viena didelė ir šviesi, o šonuose mažesnės ‘saulės’, arba abiejose Saulės pusėse pasirodo šviesūs stulpai. Juos žmonės paprastai vadina saulabroliais
arba tiesiog saulėmis, stulpais (apie Kapčiamiestį juos
vadina saulynais, apie Užventį atspinduliais)“ BlTD, 8.
Pasak Žeimelio apylinkėse, Pakruojo r., užrašyto tikėjimo, Kai danguje matyti dvi saulės, bus oro permaina ŠlŽA, 94. Šiuo atžvilgiu paminėtina lietuvių pasaka
„Saulė ir vėjų motina“, kuri ir prasiseda tuo, kad Buvo
trys broliai. O vienam broliui, Juozapui, vis rodės akyse dvi sauli… DvPSO, 309: Nr. 99; (DndPL, 141) (nors „antroji
Saulė“ čia gali būti Aušrinė VlVA, 121). Vienoje (galbūt
latviškos kilmės NmLR, 298) dainoje iš L. Rėzos rinkinio
minimos nebe dvi, o devynios saulės: …O kur, mamyte
mano, / Drabužiais apsivilksiu, / Baltuosius išnešiosiu?
// Dukryte, toj dienelėj, / Kad spįs devynios saulelės
RzD1, 223: Nr. 62; KlvD, 334: Nr. 141; LTsR, 49; LTs1, 176: Nr. 187; (ŠlpLM,
69).

J. I. Kraševskio nuomone, kuriai pritarė ir J. Šliūpas,

Dainius RAZAUSKAS. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Saulė

„Padavimas apie devynias saules siejasi su pasaulio pabaiga“ LM1, 193; ŠlpLM, 70, (67), taigi su visuotine mirtimi.
Nors L. H. Grėjaus nuomone, „diena su devyniomis saulelėmis simbolizuoja saulės spindulius“ LM2, 129. O štai
frazeologizmas k i t a s a u l ė pateka pro langą reiškia „pasidaro smagu“, septynios saulės patekėjo – „atėjo
džiaugsmas“ FŽ, 600; LKŽ12, 194–495 (apie saulę-džiaugsmą
žr. toliau).
Saulėleidžio ryšio su mirtimi, vėlėmis pagrindu
V. Toporovas, remdamasis ir slavų gretiniais, Saulei prilygino Sovijaus sūnų, nužengusį į mirusiųjų pasaulį pro
devynis vartus ir padėjusį Sovijui rasti tinkamą laidojimo būdą – palaikų sudeginimą ТпрЯМ, 147–148.
Mirusiųjų pasaulį gal mena ir dainõs, užrašytos tarpukary Alvite, žodžiai Saulę „už kalnelių“ raminus našlaičius: Tu Saulute, raudonoji, / Kur taip ilgai užtrukai?
/ Už kalnelių, už aukštųjų / Našlaitėlius raminau BlTD,
7. Apskritai vaizduotasi, jog „Vakarais saulė nukeliauja
poilsio už kalnų“ ŠlŽA, 103; ligi šiol pasakoma, kad nusileisdama Saulė už kalnų užeina arba į jūrą nukrinta
VškDŠG, 19. Vaizdinys perėjo į autorinę poeziją, kaip antai
Justino Marcinkevičiaus: Spinduliais iš tolo modama,
/ už kalnų saulutė nusileido; Saulė greit už kalnų nusiris JstMrcE, 25, 33 (pastarojoje eilutėje saulė dar ir kaip
ratas ritasi). Panašiai ir ką tik minėtos liaudies dainos
atmainoje iš L. Rėzos rinkinio: Miela Saulyte, Dievo dukryte, / Kur taip ilgai užtrukai, / Kur taip ilgai gyvenai,
/ Nuo mūs atstojus? // Po jūrių, po kalnelių / Kavojau
siratėles, / Sušildžiau piemenačius; toliau šioje dainoje Aušrinė Saulei iš ryto kuria ugnį, o vakare, kaip
Vakarinė, kloja patalą: Miela Saulyte, Dievo dukryte, /
Kas rytais vakarėliais / Prakūrė tau ugnelę? / Tau klojo
patalėlį? // Aušrinė, vakarinė: / Aušrinė ugnį prakūrė, /
Vakarinė patalą klojo… RzD1, 283: Nr. 78; KlvD, 335: Nr. 144; LTsR,
51; LTs1, 177: Nr. 188. Įsidėmėtina, jog Saulė čia pavadinta
Dievo dukra (į tai, savo ruožtu ir latvių dainose, atkreipė dėmesį ne vienas tyrinėtojas: K. Skirmuntaitė LM1,
408; J. Lautenbachas, Vydūnas, L. H. Grėjus, P. Klimas,
L. fon Šrioderis LM2, 108–109, 121, 132, 158, 189, 199). Aušrinė iš
ryto ugnį Saulei prakuria, o vakare patalą kloja ir kitoje
lietuvių dainoje: …Išėjau pas Aušrinę, / Aušrinė atsiliepė: / „Aš anksti ryt Saulelei / Turiu prakurti ugnelę“. // Išėjau pas Vakarinę, / Vakarinė atsiliepė: / „Aš
vakarais Saulelei / Turiu klot patalėlį“… RzD1, 291: Nr. 81;
KlvD, 334–335: Nr. 142; (КркВГ, 131); LTsR, 50; LTs1, 177: Nr. 189. Ilsisi
po žeme Saulė ir Polesės baltarusių požiūriu: Сонейко
раненько падымаецца з-за зямлi й коцiцца па небу
на захад, потым нанач яно заходзiць пад землю й
там атдыхае, а потым зноў падымаецца „Saulelė
anksti keliasi iš už žemės ir ritasi dangumi į vakarus,

paskui nakčiai ji nusileidžia po žeme ir ten ilsisi, o paskui vėl keliasi“; …сонейко ходзiць кругом зямлi: та
ўсходзiць, та заходзiць, а ноч атдыхае „saulelė eina
aplink žemę: tai kyla, tai leidžiasi, o naktį ilsisi“ СржпПЗ,
28, 29: Nr. 10, 13. Vienoje latvių dainoje patikslinama Saulę
naktį miegant vidury jūros saloje: Zin Dieviņis, zin
Laimiņa, / Kur Saulīte nakti guļ: / Vidū jūras saliņā, /
Sausas niedres galiņā „Dievas žino, Laima žino, / Kur
Saulutė naktį miega: / Vidur jūros saloje, / Ant sausos
nendrės galiuko“ KrsLF, 217; BDS, Nr. 33788/2, (33781).
Saulės prausynos. Esama duomenų, kad nusileidusi
Saulė (prieš guldamasi į patalą?) eina pirtin. Antai latvių dainose: …Tās upītes maliņā / Dieva dēli pirti taisa. / Tur Saulīte pērties gāja… „Ant tos upės kranto /
Dievo sūnūs pirtį kūrė. / Ten Saulutė pertis ėjo“ BDS, Nr.
33770; (ŠlpLM, 68); Svētījiet, jaunas meitas, / Kamēr Saule
norietēja, / Kamēr saule nosapēra / Sudrabiņa pirtiņā
„Švęskit, jaunos mergužėlės, / Kolei Saulė leidžiasi, /
Kolei Saulė periasi / Sidabrinėje pirty“ BDS, Nr. 6846; ŠmLTT,
1590: Nr. 26313; ŠmLM, 31 (čia ir būdingas saulėleidžio „šventimas“). Į tai dėmesį atkreipęs T. Narbutas rašė, jog prieš
nusileisdama poilsio Saulė „pasinerdavusi nusimaudyti“ LM1, 74; (NrbLM, 186). Vienoje lietuvių sakmėje darbo
nubaigti nespėjusių merginų paprašyta Saulė uždelsia
nusileisti, o paskui pasipiktina: „Kad jūs, mergelės, taip
užšaltut, kaip mano pirtis užšalo!“ Mat saulė turėjo eiti
pirtin, bet, mergaičių prašoma, nenusileido ir nesuspėjo
nueiti į pirtį. Toji užšalo VlSV, 20–21; (DndPL, 124). Čia reikia prisiminti ir J. Lasickį, pasak kurio, Percuna tete,
mater est fulminis atque tonitrui: quae solem fessum ac
pulueruentum, balneo excipit: deinde lotum et nitidum,
postera die emittit „Percuna tete yra žaibo ir griausmo
motina, kuri saulę, nuvargusią ir dulkiną, išprausia pirtyje (maudyklėje), o po to kitą dieną išleidžia švarią ir
švytinčią“ Lsc, 40, (19); BRMŠ2, 581, (593); (KrlBP2, 46–47). Žemėje
„pirtį užkuria“ ir pati Saulė (Saulė kaip užkepino, kaip
pirty LKŽ12, 191), todėl nenuostabu, kad pirty ji ten, kur
nusileidžia, atsiduria ir pati. J. Balys apie manymą, kad
nakties metu Saulė nusileidžia į marias, ten maudosi
ir ilsisi, turėjo duomenų iš Vidžių, Gražiškių, Vainuto,
Utenos BlTD, 7. Saulės prausimosi vaizdiniu paremtas ir
buitinis palyginimas: Ji kaip saulė ilgai prausiasi LTs5,
119: Nr. 735 arba Ilgai prausiasi, kaip saulė mariose LKPŽ,
237. S. Daunio žodžiais, „Žinomi keli atvejai, kai merginos pirty palyginamos su saule“, be to, „Rasta užuominų, kad moterims pirtį kūrenti padedanti mitologizuota
Saulė. Dėl to, matyt, pirtį kūrenančioji kai kada ir vadinta saule. Saulėmis taip pat vadinamos visos subrendusios moterys, besiperiančios pirty. Tokia poetizacija
yra susijusi su kosminiu ‘Saulės pirties’ įvaizdžiu: Saulė
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periasi pirty, bet kai kuriuose šio mito variantuose ji pirtį
ir pakuria. Latvių medžiagoje randame, kad ‘Saulė yra
toji, kuri pirtį kuria’“ DnPLP, 86–87. (DndPL, 123.)
Suasmeninta Saulė. Visuose pastaruosiuose pavyzdžiuose Saulė yra akivaizdžiai suasmeninta ir, kadangi
pavadinta Dievo dukra, vadinasi, priklauso pirmos eilės
dievaičiams, taigi yra tikra deivė. O tai iš dalies pateisina minėtas istorinių šaltinių žinias ir kai kurių tyrinėtojų
nuomones apie Saulės garbinimą. J. Balio duomenimis
(iš Želvos, Marijampolės Kalvarijų, Gražiškių), kartais
suasmeninta „Saulė pasirodanti žmonėms jaunos ir labai
gražios m e r g a i t ė s pavidalu“ BlTD, 9; BlLTS2, 45; (LM2,
404), panašiai Žeimelio apylinkėse, Pakruojo r., „Žmonės
saulę vaizduodavo mergina“ ŠlŽA, 103, o mįslėse ji tiesiog prilyginama mergelei, panelei: Mergelė ant dangaus, kojos ant žemės = Saulė ir spinduliai BlSLK, 87: Nr.
35; Pasėj diedas žirnius po visus kelius, po visus laukus.
Niekas neparinks – nė cėrius [caras], nė cėrienė, tik pati
gražiausioji mergelė = rasa, saulė Dvn68, 372: Nr. 61; Atlėkė
paukštis be sparnų, įsitūpė į medį be šakų, atėjo mergužėlė be kojų, suvalgė paukštį be dantų = sniegas, žemė,
saulė LTs5, 458: Nr. 5457; (MS, 187); Alus be putų, duona be plutų, merga be dėmių = ežeras, žemė, Saulė BlSLK, 116: Nr. 610
(nors Arī uz saules ir plankumi „Ir saulėje yra dėmių“
KkLSP, 219: Nr. 4408); Alus be putos, duona be plutos, graži
panelė be vainiko = marios, žemė, saulė GrgLLM, 17: Nr. 63;
LTs5, 462: Nr. 5496; LTsU, 416: Nr. 437; (MS, 175); arba atvirkščiai –
mergina palyginama su Saule: Merga kaip saulė LKŽ12,
193; LKPŽ, 237; KdrG, 55; be to, kaip aišku iš tokių palyginimų
(Graži kaip saulutė LKPŽ, 237; …jau gražumėlis jos, tai
kaip saulė šviečia BlSLK, 201), Saulė-mergelė suvokiama
esanti pavyzdinio grožio. Gražiai, skaisčiai mergelei
(красная дзявiца) Saulė prilyginama baltarusių mįslėje Згдi, 22: Nr. 18 (žr. toliau), kitoje – p o n i a i: Сама
панi гуляла, платок пацяряла „Pati ponia vaikštinėjo,
nosinaitę pametė“ = Saulė ir mėnulis Згдi, 24: Nr. 38a; taip
pat lietuvių: Atlėkė paukštis be sparnų, nutūpė į medį be
šakų, nušovė strielčius be nagų, suėdė ponia be dantų
= sniegas, žemė, vėjas, saulė LTs5, 458: Nr. 5458; (LTsR, 415);
Atlėkė paukštis be sparnų, įtūpė į medį be šakų, atėjo
ponia be dantų, suėdė paukštį be sparnų = Saulė nutirpdė sniegą VškDŠG, 19, nors „ponia be dantų“ veikiau
vadintina b o b a: Atlėkė paukštis be sparnų, tūpė į medį
be šakų, atėjo boba be dantų, suėdė paukštį be sparnų
= sniegas, žemė, saulė GrgLLM, 19: Nr. 85; LTs5, 458: Nr. 5456;
MS, 188; Atskrido paukštis be sparnų, įtūpė medin be apdarų, atbėgo boba be dantų, suėdė paukštį be sparnų =
sniegas ant medžių ir Saulė BlSLK, (82), 116: Nr. 608. Bet dažniau Saulė prilyginama m o t i n a i. Jau J. I. Kraševskis
1847 m. rašė, jog Saulė „paprastai buvo garbinama kaip
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deivė, pasaulio motina“; ir E. Volteris 1896 m. pažymėjo, kad žemaičių „Saulė vadinama motina, o žvaigždės – Saulės dukromis“ LM1, 192, 352. Antai dainoje Saulė
tiesiai prilyginama motinai: Užteka saulužė, daulėliu,
lėliu, / Aplinkui dangužį, daulėliu, // Apeiki, s a u l u ž e… / Aplinkui oružį… ir, savo ruožtu, Užteka saulužė…
/ Aplinkui dangužį… // Apeiki, m o t u š e… / Aplinkui
dvaružį… JšSD1, 538–539: Nr. 637; LTsR, 92; KR, 342: Nr. 119; (BlR1,
24–25; NmLR, 300). Įsidėmėtina, kad Saulė čia eina aplinkui,
taigi ratu; kitur dar atviriau: Oi tu sauliul, sauliule, tu
rateliu tekėjai Adutiškis, Švenčionių r. LKŽ11, 239; Saulė
ratu tekėjo, aukso žiedas mirgėjo Salakas, Zarasų r. LKŽ15,
1108. Taigi net kai suasmeninta Saulė nesėdi ratuose, jos
ryšys su ratu nepamirštamas (plg. ir jau minėtą pavyzdį:
Saulele motule, riti riti…). (RzsR, 257–258.) Vienoje XIX
a. užrašytoje pasakoje pati Saulė, apsilankiusi pas žmogų, išmoko jį maldelių: Kad duonelės neteksi, tei sakyk:
„Saulele motinėle, duok man duonelės!“ O jei pinigų
neturėsi, tai sakyk: „Saulele motinėle, duok man pinigėlių!“; Saulei išėjus, tas žmogus su pačia ir vaikais
savo, rankas iškėlę, dėkavojo, teip sakydami: „Saulele,
motinėle mūsų, dėkavojame tau už aplankymą mūsų!“;
ir iki šiol žmonės, esant reikalui, maldauja: Saule motinėlė, nusileisk, nusileisk! arba, priešingai: Saule motinėle, patekėk, patekėk!; ir dainuoja: Saulė motušė, saulė
motušė / Kraitelį klojo / Ir saulė motušė / Pri šalelės
sėdėjo DvPSO, 118–119: Nr. 24. Panašiai po šimtmečio mardasaviškis P. Zalanskas paaiškino: O saułė – tai… kai
kokia motina, visi laukiam saułės motułės; ir padainavo:
Saulala motula, / Ankscyviuosa vakaruosa bei Saulala
motula, / Vėlyviuosa vakaruosa ZlČUS, 50, 73–74: Nr. 12; pavyzdžiui, prašant Saulę nusileisti: Vaikštinėjo tėvulis pabarėm, parugėm, / Prašinėjo saulelės be kepurės, be kepurėles: / – Oi saulele motule, vėlyvuosna vakaruosna, /
Jau mano dukrelė tai nuilso, tai nuvargo… LTsU, 39: Nr. 15
(čia ir aptarti garbinimo požymiai). Kitoje dainoje vėlgi sakoma: Užtek saulelė kaip motinėlė BlzLRD, 107: Nr. 62.
Arba klausiama: Saulute močiute, kur šiąnakt nakvojai?
/ Ko mūs našlaitėlių varge nedabojai? VškDŠG, 19. Plg.
ir tradicinį nusistebėjimo šūksnį: Vai tu, Saule motina!
Keturvalakiai, Vilkaviškio r. LKŽ12, 193. Motina Saulė būdingai vadinama piemenų maldelėse: Saulala, motula, /
Užkaisk, užkaisk…; Saulele, motinėle, / Užtekėk, užtekėk…; Saulute, močiute, / Nusileisk, nusileisk…; Saulė,
močiutė, ant mūsų, ant mūsų! / Debesėli juodbruvėli, ant
Prūsų, ant Prūsų!; Saulele, motule, pasigailėk mūsų!;
Saulele, motinėle, mūsų šalin, mūsų šalin!; Debesėliai,
juodulaliai, / Gudų šalalan, gudų šalalan. / Saulytela,
motinela, / Mūsų žemelan, mūsų žemelan; Saulutė motinėlė – vakaran, vakaran, / Piemenėliai vargdienėliai
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– patalan, patalan! BlR4, 237–241: Nr. 103–113, 131–149; BlTD, 5;
MsvPD, 21; (LTsR, 261); Lieteli tėveli, / Ant prūsų, ant prūsų. /
Saulele motule, / Ant mūsų, ant mūsų McjLS, 171; Saulute,
motinėle, kol (kodėl) ilgai švieti, gal tu padiìne nebuvai?;
Saulute motinėle, gal nebuvai padienê (kad taip kaitini)
MžlSD, 135 ir pan. (A. Mažiulis tarpukary Pasarčiuose užrašė įdomią, nors abejotino tradiciškumo dainą, kurioje
Saulė, jo žodžiais, eina „našlaičių globėjos pareigas“:
Saulė nuraškys paparčio žiedą, / Saulė nuramins našlaitį biedną MžlSD, 134.) Savo ruožtu „suaugusieji, klodami
linus, padarydavo iš linų ratelį, įmesdavo vidurin baltą
akmenuką ir sakydavo: Saulute, motinėle, išbaltink linelius (Dusetos)“ BlTD, 5; (MžlSD, 135); J. Balio nuomone, visa
„tai seno Saulės gerbimo liekanos“ BlR2, 23; (NvsMS, 42). Iš
dalies Saulės-motinos vaizdinį, tik mažiau pagarbiai,
mena ir priežodis: Saulė pilnus pamatus vaikų priperi
PPr, 66; LTs5, 377: Nr. 5239. Motina Saulė būdingai vadinama
latvių, antai 1774 m. užrašytame užkalbėjime (kuriame
ji, beje, pasirodo aiškiai religiniame kontekste): Sauliht
Mahmiņ, Sihkas Zwaigznites, Deewiņ Tehtiņ, Laimes
Mahmiņ nahc tu Palīgā, Jesus Christus „Saulyte mamyte, mažosios žvaigždelės, Dievuli tėtuli, Laime mamyte,
ateik pagalbon, Jėzau Kristau“ StrBV, 125, 402. Latviškąją
primenanti baltarusių „Saulės motė“ turi aukso rūmus: pasakos herojus žiūri, аж гэто сонейка палацы
блiшчаць у золаце, бы вагонь гарыць. Насiлу вайшоў
ён туды, чуць не аслеп ат бляску да й сустракае
там сонейка матку „ogi tai Saulės rūmai žėri nuo aukso, tarsi ugnis dega. Vos įžengė jis vidun, kone apako
nuo spindesio, ir sutinka ten Saulės motę“ СржпКАС, 124,
(125): Nr. 41; motiną Saulė atstoja ir baltarusių našlaičiams
СржпКАС, 213: Nr. 77.
Išreikštai Saulė prilyginama nuotakai, m a r č i a i
(taigi būsimai žmonai, motinai), kaip kad dainoje su
dviem gretutinėmis šakomis: Ein saulelė aplinkui dangų, / Oi kupola kupolėli, / Aplinkui dangų mėnulio kelti
ir, savo ruožtu, Ein martelė per didį dvarą, / Oi kupola
kupolėli, / Per didį dvarą šešuro kelti… LTs1, 243: Nr. 253;
LFCh, 63: Nr. 103; (KR, 341: Nr. 118; BlLTS1, 100; LrkMKD, 143; DndK,

15; DvdJ, 257). Graži moteris kartais apibūdinama kaip
saulės marti FŽ, 601. Nuotaka sauluže mergaite pavadinama L. A. Jucevičiaus pateiktoje vestuvinėje oracijoje JcvR, 261; su Saule palyginama: Jaunoja įėjo grįčion
kaip saulė šviesi Šimonys, Kupiškio r. LKŽ12, 193; LKPŽ,
237. Kai kuriose sakmėse pasakoma, jog Saule išeinunt
až vyra BsLPĮ2, 412: Nr. 199, taigi ištekanti; Kartą Saulė sumislė ženytis MžlSD, 134 ir pan. Kas jos jaunikis, nepasakyta, tačiau galima numanyti, jog tai Mėnulis. Beje,
tokiame kontekste Saulės judėjimą dangumi iš ryto žymintį veiksmažodį tekėti galima suprasti ir reikšme „eiti

už vyro“ LKŽ15, 1108; ir tokiu atveju, D. Saukos žodžiais,
„sesulės tekėjimas suvokiamas kaip metaforinis tekėjimo reikšmės pritaikymas“ DSkTSV, 200. Plg. tekančios
saulės vestuvines sąsajas dainose: Aušružei auštant vainiką pyniau, saulužei tekant ant galvos dėjau; Dangun
saulelė bus mano motulė, anksti tekėjo, toli lydėjo LKŽ15,
1107; Leidžiase saulelė į vakarus, / Išleidu dukrelę į ašaras, / Užtekės saulelė par kalnelius, / Išleidu dukrelę į
vargelius DvPSO, 119: Nr. 24; …Kas tai ištekėjo, dobiliau? /
S a u l e l ė t e k ė j o, dobiliau… Kas tai ištekėjo, dobiliau? / S e s u t ė t e k ė j o, dobiliau… LTs1, 297–298: Nr.
302; T e k ė č i a u toli… Kur Saulelė t e k a DndPL, 124 ir
pan. Be to, pasak A. Vyšniauskaitės, „Kaip saulė teka,
riedėdama dangaus skliautu iš rytų į vakarus, taip ir tekanti į svečią šalį mergina, atsisveikindama su namais,
aplink stalą eina iš rytų į vakarus, pasauliu¤“ VšnsSLV, 80.
Šiuo atžvilgiu dar reikia turėti omeny ir minėtą saulės
įvaizdį – aukso žiedą (juoba dainoje …Kur žiedelis nuriedės, nuriedės, / Ten S a u l u t ė n u t e k ė s… podraug su variantu …Kur tas žiedelis nuriedėjo, / Ten
mano s e s i u l ė n u t e k ė j o… BlR1, 28: Nr. 15). (DSkTSV,
200–202; GmbB, 164.) Apie „šokančią Saulę“, J. Balio duomenimis, „kiti sakydavo, kad ji tada rėdosi ir ruošias
vestuvėms“ BlTD, 6. Latgalių dainoje sapne pamatyta saulė reiškia vestuves, santuoką: Es redzēju sapynā / Div’
saulītes izlācūt: / Byus munā myužiņā / Div’ lauloti gredzentiņi „Aš regėjau sapne / Dvi saulutes tekant: / Bus
mano amžely / Du vestuvių žiedeliai“ ŠmLTT, 1600: Nr. 26507
(plg. aukščiau „dvi saules“). Buvusios Vilniaus gubernijos baltarusių vestuvinėje dainoje irgi: Вязём нявехну
як слонца „Vežam nuotaką kaip saulę“ КркВГ, 268: Nr. 36.
A. J. Greimo nuomone, skirtingo amžiaus bei šeimyninės padėties Saulės įasmeninimai yra susiję su metų
ratu: per Kalėdas, žiemos saulėgrįžą, Saulė gimsta, pavasarį tampa mergele, paskui marčia, o po vasaros saulėgrįžos (Joninių, Petrinių) – motina, ir nuo tada ligi metų
pabaigos ji tolydžio sensta GrTAB, 467–473; (VškSMS, 143).
Esama duomenų, kad Saulė laikyta „dangaus karaliene“.4 Tai mena ir kalvelių „nulietas“ vainikas aukščiau minėtoje lietuvių kalėdinėje dainoje, ir netrukus
paminėsimi Saulės „sidabro vainikas“ bei karūna.
Saulės-karalienės įvaizdis perėjo ir į autorinę poeziją,
plg. Maironį: O skubinkis, miela, į marių platybę, / Jei
gaila tau saulės skaisčių spindulių: / Išvysi dangaus
karalienės gražybę, / Kai maudos nuraudus tarp vilnių
blaivių (čia dar ir Saulės prausynos); Apsisupusi šydu,
auksu austu, raudonu, / Saulė žengia per dangų karalienės gražybe! MrL, 179, 190, (296). Būdingi dangiškieji
sutuoktiniai, baltų mitologijos karališkoji pora, dažnai
pavadinami motina ir tėvu, yra Saulė ir Mėnulis.
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Latvių suasmenintos „Saulės apdaras būna dažniausiai iš aukso ir sidabro. Dėvi ji arba ‘aukso skarą’ (zelta sagšu [BDS, Nr. 33934, 33935]), arba Jūros dukters (Jūras
meitas) nuaustą skarą, išrašytą ‘paauksuotom gijom’
(zeltītiem dzīpariem [BDS, Nr. 33790]). Dar ją puošia ‘aukso
kurpės’ (zelta kurpes [BDS, Nr. 33951, 33992]) ir ‘aukso kutai’
(zelta puški [BDS, Nr. 33931]) bei ‘sidabro atlankai’ (sudraba
ieloki [BDS, Nr. 33930, 33931]), ‘šilko suknia’ (zīda kleita) ir
‘sidabro vainikas’ (sudraba vaiņags [BDS, Nr. 34027]). Jos
apdarai ‘sidabruoti’ [BDS, Nr. 33785/4, 34014], ir per liemenį
ji juosi ‘juostą’ [BDS, Nr. 33750, 33827], kuri savo ruožtu yra
‘auksinė’ [BDS, Nr. 33820]. Taip pat neretai Saulė turi ‘šilko
sijonus’ (zīda svārki [BDS, Nr. 33791, 33866]), ‘baltus marškinius’ (balts krekls [BDS, Nr. 34028]), ‘aukso karūną ant
galvelės, vaško kurpes ant kojelių’ (zelta kronis galviņā,
vaska kurpes kājiņā [BDS, Nr. 33917]), jos ‘pilni pirštai abiejų rankų iš aukso suktų žiedelių’ (pilni pirksti abās rokās
zelta grieztu gredzentiņu [BDS, Nr. 33932])“; „Taip pat ji dirba visokius moteriškus darbus. Saulė ‘audžia’ (auž [BDS,
Nr. 83907]) arba ‘meta audeklą’ (met audeklu [BDS, Nr. 33941]),
‘taiso skaras’ (darina sagšas [BDS, Nr. 4385]), ‘pina vainiką’ (pin vaiņagu [BDS, Nr. 33942]), ‘velėja vilaines’ (velē
villānītes [BDS, Nr. 34025]). Pasitaiko, kad ‘Saulė kanklėm
skambinėja, ant Auštros sėdėdama’ (Saule kokles skandināja, austriņā sēdēdama [BDS, Nr. 33924]), o nusileidžia
‘aukso obuolį mėtydama’ (zeltābolu mētādama [BDS, Nr.
33881]). Kaip ir Laima, ji rūpinasi žmonėmis“ ŠmLM, 30.
Beje, Ja saulei rietot lej ārā samazgu ūdeni, tad aizlej Laimai acis „Jei saulei leidžiantis išpilsi laukan pamazgas, tai užpilsi Laimai akis“ ŠmLTT, 1591: Nr. 26339. Ir
apskritai suasmeninta latvių Saulė kai kuriais atžvilgiais
supanašėja su Laima ŠmLM, 11. Negana to, latvių dainose Laima pavadinama Dieva meita „Dievo dukterimi“
BDS, Nr. 32, 35804; ŠmLM, 26; KrsLF, 232 – taip pat, kaip minėtoje lietuvių dainoje Saulė. J. I. Kraševskis panašiai galvojo apie lietuvius: „Jų garbinta Saulė buvo vadinama
Laima“ LM1, 192. Nors štai lietuvių sutartinėje jodvi supriešinamos: …Ketina Laima alaus daryti, / visų svetelių susiprašyti, / Tik neprašyti vienos Saulelės. / Palauk,
Laimele, kerštą darysiu: / Devynius rytus neužtekėsiu…
DndPL, 50. Vis dėlto ir lietuvių kartais pasakoma: Laimė
lėmė saulužės dienelę… Zapyškis, Kauno r. LKŽ12, 194.
Saulė reiškia laimę ir frazeologizmu virtusiame posakyje saulė įspindo į langą „atėjo laimė“ FŽ, 600, atitinkamuose optimizmą perteikiančiuose priežodžiuose: Įspįs
saulė ir į mūsų langą; Rasi įspis saul(el)ė ir į mūsų langą
(panašiai baltarusių: Загляне сонца i ў наша ваконца
„Pažvelgs saulė ir į mūsų langą“); Nenusimink, dūšele,
ir vėl tekės saulelė bei pan. GrgPP, 435–436: Nr. 434; LTs5, 212: Nr.
2342, 2342; LKŽ12, 193 (plg. Maironį: Bet l a i m ę sutiksi ant
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žemės retai. / Ji taip kaip pavasario šypsos s a u l u t ė
MrL, 23); panašiai vėlgi latvių: Gan arī kādreiz mūsų sētā
saulīte spīdēs „Kada nors ir mūsų kieme saulė švies“;
Pēc pērkona negaisa spīd saule, pēc nelaimes nāk laime „Po perkūnijos nušvinta saulė, po nelaimės ateina
laimė“; kita vertus: Ne mūžam saule, ne mūžam laime
„Ne amžinai saulė, ne amžinai laimė“ KkLSP, 149: Nr. 2536;
286: Nr. 6285; 287: Nr. 6301. Lietuvių posakiai (kaip) saulė
patekėjo, užtekėjo, nušvito, prašvito reiškia „prasidėjo
geresnis gyvenimas“ ar „atėjo džiaugsmas“ FŽ, 600, 601;
LKPŽ, 238; (LKŽ12, 193, 194–495); būdvardis saulėtas turi perkeltinę reikšmę „džiaugsmingas“ LKŽ12, 198; pateikėjo
P. Zalansko žodžiais, nėra saulałės – visi liūdni, išlenda saulałė – visi, visi nusdziaugiam ZlČUS, 50 (Maironis:
Taip liūdna man kartais ant saulė laidos… Taip liūdna
ant saulės laidos; Daug kentėjus šalis, žeme bočių senų,
/ Pasiilgusi saulės dienų MrL, 69, 57); panašiai tradiciniuose lietuvių sapnų aiškinimuose: Jeigu saulę, jau šviečia,
saulėta diena, tai labai gerai, labai gerai, jeigu saulę sapnuoji; Sėkmę – saulė; Sapne matyti šviesią saulę – gerai; Jei matai saulį ar mėnulį per sapną, tai turėsi linksmą gyvenimą; Sapne matyti saulę reiškia gerą gyvenimą
ir pan. VšnkSA, 160–161. Sulig latvių sapnų aiškinimu, Ja pa
sapņiem redz sauli spīdam, būs vispārējs labums „Jeigu
sapne matai saulę spindint, tai bus visokeriopas gėris“
ŠmLTT, 1600: Nr. 26502. Be to, latvių patarlėse saulė reiškia
sveikatą: Kad saules stari pa logu iekšā, tad ārsts pa
durvīm laukā „Kai saulės spinduliai pro langą vidun, tai
daktaras pro duris laukan“; Kur saule iespīd, tur ārsts
reti kad parādās „Kur saulė įspįsta, ten daktaras retai
kada pasirodo“ KkLSP, 297: Nr. 6596, 6597; saulė minima gydomuosiuose užkalbėjimuose (kitąsyk, be to, aiškiai religiniame kontekste), kaip kad latvių: Saule, zeme, debess,
zvaigznes, Dieva Dēls, Svētais Gars, palīdzi man to cilvēku paglābt un tās sāpes atņemt „Saule, žeme, dangau,
žvaigždės, Dievo Sūnau, Šventoji Dvasia, padėk man šį
žmogų išgelbėti ir šitą skausmą atimti“ StrBV, 243; nusileidžiančios saulės prašoma nusinešti ligą su savimi (=
„numarinti“): …Vakarā saule riet, lai tā kaite iet tai līdz
„Vakare saulė leidžiasi, lai ta liga kartu su ja išeina“; nuo
strazdanų patariama praustis ryto rasa ir prašyti Saulės:
Saulīte, lūdzu, ņem prom šos brūnos raibumus „Saulele,
prašau, pašalink šias rudas dėmes“ StrBV, 235.; panašiai
pasak V. Krėvės užrašyto lietuvių užkalbėjimo nuo visų
ligų ir priepuolių, reikia ankstų rytą atsikėlus, saulei
dar netekėjus, išeiti ant kiemo ir, į rytus nusigręžus, taip
kalbėti: „Ankstų rytą keliuos, gailiu rasu prausiuos,
saułį kalbinu, Dzievų garbinu. Ligos, pro šalį, priepuoliai, pro šalį… DVtLU, 162: Nr. 149 (čia iš dalies, matyt, pasireiškia būtent tekančios, ryto saulės galia); arba štai
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užkalbant rožę: Rože, rože, išeik iš ito daikto, kad saulė
iššviestų ir rožė nubėgtų in undenio DVtLU, 154: Nr. 132 ir
pan. Savo ruožtu, pasak lietuvių frazeologizmo, saulę
užstoti reiškia „trukdyti gyventi“ FŽ, 600. Baltarusių: Калi
ў той дзень, як пякуць каравай да не будзе вiдаць
сонейка, та й жытка маладых будзе нярадасная,
а калi ясно засвецiць сонейко, та й жытка будзе
ясная, радасная „Jei tą dieną, kai kepamas karvojus,
nematyti saulelės, tai ir jaunųjų gyvenimas bus nedžiugus, o jeigu saulelė nušvinta ryškiai, tai ir gyvenimas
bus šviesus, džiugus“ СржпПЗ, 199: Nr. 1774. Žmogaus vidiniame pasaulyje Saulė palyginama su meile: Be saulės
nėra šilumos, be meilės nėra gyvenimo LTs5, 82: Nr. 100. Ir
apskritai žmogui gali būti ilgu kaip be saulės, tuomet jis
ko nors laukia it saulės užtekančios LKPŽ, 238. Nes Saulelė
gera daro – viską augina (Eigirdžiai, Telšių r.) LKŽ12, 192.
Nes apskritai juk Kur saule, tur gaisma „Kur saulė, ten
šviesa“, ir Saulei lēcot, migla zūd „Saulei tekant, migla
pradingsta“ KkLSP, 305: Nr. 6712; 307: Nr. 6808.
Tik priešingai Laimai, Saulė savo šviesą ir šilumą
teikia nesirinkdama, visiems vienodai: Saulė visus lygiai myli; Saulė visiems šviečia; Šviesi saulelė dėl visų;
Saulė ir kelmo nelenkia; Saulė ir (eglės) kelmo neaplenkia; Nė vieno medelio saulė nelenkia MžlSD, 136; PPr, 135,
275, 276; LTs5, 228: Nr. 2628, 2630, 2631; LKŽ12, 193; (FŽ, 600); panašiai
baltarusių sakoma: Як Бог сатварыў свет, та вялеў
сонейку свяцiць на добрых i на лiхiх „Kai Dievas sutvėrė pasaulį, tai liepė Saulelei šviesti ir geriesiems, ir blogiesiems“; todėl Сонейко нiколi не злуе, яно заўжды
ласкаво пазiрае да хукае на ўсiх, як матка на сваiх
дзетак „Saulelė niekuomet nepyksta, ji visuomet švelniai žiūri ir alsuoja į visus, kaip motina į savo vaikus“
СржпПЗ, 29: Nr. 12, 14; Яснае сонейко свецiць и хукае, бы
на дзiцятко родная матка „Šviesi saulelė šviečia ir
alsuoja kaip tikra motina į vaiką“ СржпКАС, 213: Nr. 77; (БМ,
478) (čia vėlgi ir Saulės-motinos vaizdinys).
Tiek suasmeninta, tiek nesuasmeninta Saulė gali būti
suvokiama priežodžiuose, pabrėžiančiuose jos ilgaamžiškumą, palyginti su žmogaus gyvenimu žemėje, arba
net amžinumą: Saulės amžiaus negyvensi; Ne saulės
amžių gyvensi; Ne su saule gyvensim; Su saule negyvensi; Su saule kožnas negyvensma; Saulė savo eile bus, o
mums žemė akis užgrius; Saulės niekas nepragyveno;
Ne marių širdis, ne saulės amžius; latvių: Saules mūžu
ne(no)dzīvosi „Saulės amžiaus ne(nu)gyvensi“; Saulītes
mūža neviens nedzīvos „Saulės amžiaus niekas negyvens“ ir pan. PPr, 101, 102; LTs5, 85: Nr. 147–149, 151; LTsR, 404; GrPP,
438: Nr. 438; LKŽ12, 195; MžlSD, 136; BldMP, 274; BlzLRD, 201: Nr. 228;

posakis saulės amžius net virtęs frazeologizmu reikšme „ilgas gyvenimas“ ar tiesiog „ilgas

KkLSP, 299: Nr. 6647;

laikas“ LKŽ12, 194; FŽ, 599, taip pat posakis su saule (…negi
su saule gyvensi ir pan.) FŽ, 600–601; atitinkamai pasak
sapnų aiškinimo, Jei sapne matysi patekėjusią saulę,
ilgai gyvensi VšnkSA, 160. (DndPL, 126.)
Suasmenintą Saulę-dievybę, V. Mažiulio manymu,
mena ir jos laidos nusakymas veiksmažodžiu sėsti(s),
antai: Einam namo, jau saulė sėda (Dusetos, Zarasų
r.); Saulė sėda devyniõs (Obeliai, Rokiškio r.); Saulė
sėsta, nu, tai tada jau darbą meta (Apsas, Baltarusija,
Breslaujos r.), taigi „švenčia saulėleidį“, ir pan. LKŽ12,
441–442; kartais stačiai „sėstis į krėslą“ MžŽS, (45), 60 (plg.
„Saulės krėslo“ įvaizdį baltų tradicijoje НпкКС, 251–278).
Suasmeninimo užuomina – ir įsivaizdavimas Saulę
giedrame danguje šypsant, juokiantis: Ant dangaus š y p l a, miške vypla, ežere troškutis = saulė, varna, žuvis
LTs5, 451: Nr. 5378; MT3, 180; Danguj š y p l a, miške vypla,
ežere pleškutė = saulė, varna, žuvis BlSLK, 117: Nr. 617. Plg.
ir Donelaitį (I.1–2): Jau saulelė vėl atkopdama budino
svietą / Ir žiemos šaltos trūsus pargraudama j u o k ė s
DnlM, 11; Maironį: Bet laimę sutiksi ant žemės retai. / Ji
taip kaip pavasario š y p s o s saulutė; Pavasario saulė
prašvito meiliai / Ir j u o k i a s i, širdį vilioja MrL, 23, 65.
Pasakoma, jog Saulelė l i n k s m a i švietė… (Žemaitė)
LKŽ12, 192. Pasak latvių tikėjimo: Ja bez saules dzimstot
bērns, tad tas dzīvojot dusmīgs, bet ja ar sauli, tad laipns un smaidīgs kā saulīte „Jei vaikas gimsta be saulės,
tai gyvenime jis būna piktas, o jei su saule, tai meilus ir
šypsantis kaip saulelė“ StrP, 264. Kita vertus, pasak latvių
priežodžio, Saule gan ir, bet ar zobiem „Saulė tai saulė,
bet su dantimis“ KkLSP, 309: Nr. 6829. Kitąsyk pamoralizuojama, esą Saulė džiaugiasi, kai žmonės dirba BldMP, 276,
t.y. priklausomai nuo žmogaus elgesio.
Suasmeninimą mena ir įsivaizdavimas Saulę galint
verkti, kaip kad latvių dainoje: Gauži raud Saulīte /
Ābeļu dārzā… „Graudžiai verkia (rauda) Saulytė /
Obelų sode“ VcrALF, 126; arba tokiuose štai poetiškuose vaizdiniuose: Ja logi norasojuši, tad saule raud
„Jeigu langai aprasoję, tai Saulė verkia (rauda)“; Ja
logi norasojuši, tad saule raud par cilvēku griekiem
„Jei langai aprasoję, tai Saulė verkia (rauda) dėl žmonių nuodėmių“ ŠmLTT, 1095: Nr. 17779; 1096: Nr. 17784. Pasak
D. Vaitkevičienės, „Saulės ašaros yra vienas iš geriausiai išlikusių mitinių vaizdinių baltų mitologijoje“,
kitąsyk, pavyzdžiui, „tapatinamos su našlaičių ašaromis: Kam saulīte žēli raud, / Vakarāi noiedama? / Tās
sērdieņu asariņas, / Kas rit žēli vakarā [‘Ko saulytė
gailiai verkia / Vakaruos leisdamasi? / Tai našlaičių
ašarėlės / Gailiai ritas vakare’]. Saulės verksmas, liūdesys ženklina mirties momentus, pavyzdžiui, ji verkia
ar gedi nuskendusių brolių: Šodien saule tumša tek /
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Aiz lielām žēlabām: / Vakar slīka oša laiva / Ar deviņi
bāleliņi ‘Šiandien saulė tamsi teka / Iš didelio sielvarto: / Vakar (nu)skendo uosio laivas / Su devyniais
broleliais“; dar plg.: Ko ta Saulīte / tik gauži raud? /
Jūrāi noslīka / Sudraba laiviņ’ „Dėl ko Saulytė / Taip
graudžiai rauda? / Jūroje nuskendo / Sidabro laivelis“;
savo ruožtu „gedėti, raudoti, laidoti – tai trys Saulės
reakciją į žūtį apibūdinantys žodžiai lietuvių karinėsistorinės dainos ‘Visi bajorai į Rygą jojo’ variantuose:
Saulelė tarė / nusileisdama: / – Tai aš padėsiu / Brolį
apraudoti“ ir pan. DVtKP, 171–172. Pasak lietuvių tikėjimų, verkia Saulė ir užmušus gyvatę; pagaliau tiesiog
priežodyje: Saulė verkia, tinginiui duoną valgant LTs5,
356: Nr. 4872. Verkiančios Saulės vaizdiniu remiasi fitonimai saulåšara, sãulašarė, saulių ašara „Drosera“,
taip pat saulės ašarėlės „saulašarė“ arba „smiltyninis
gvazdikas (Dianthus arenarius)“ LKŽ12, 190, 194; FŽ 599;
į tai, beje, dėmesį atkreipė jau S. Daukantas DkR1, 505;
LM1, 159–160. Pasak vienos M. Davainio-Silvestraičio pateiktos pasakos su įterpta etiologine sakme, šitaip vadinamos žolės (turinčios gydomųjų savybių) atsiranda
būtent iš Saulės ašarų, paliktų žmogui jį aplankiusios
Saulės: Ale aš tau savo znoką paliektu, tei yra mano
ašaras, kurias pas tave išliejau dėl tavęs ir vaikų tavo,
dėl didelios anų biednystės. Tei tu nunešk į savo daržą ir ten palik. Ir kad užaugs iš tų žolės, tei tu anas
vadinsi salių ašaros. Ir tu anas nešiok po svietą, pasivertęs daktaru. Gerai tau seksias su tum žoliums imti
vaistą. Galėsi gydyti visokius ligonius DvPSO, 118: Nr. 24
(plg minėtą gydomąją Saulės galią). Į tai atsižvelgdama D. Vaitkevičienė, remdamasi viena latvių daina,
pastebėjo dar ir sąsają „su kita botanine Saulės ašarų forma – raudonomis uogomis: Jūriņāi zaļš kalniņis
/ Sarkanāmi odziņām. / Tās nebija zemes ogas, / Tās
saulītes asariņas. / Te saulīte raudājuse, / Te birušas
asariņas ‘Jūružėje žalias kalnelis / Su raudonomis uogelėmis. / Tai ne žemės uogos, / Tai saulutės ašarėlės. /
Čia saulutė verkė, / Čia byrėjo ašarėlės’. Raudonos uogos yra karštos (ugninės) Saulės ašaros“ DVtUM, 107–108.
Saulės suasmeninimo požymis yra ir jos vaizdavimasis (avių-debesų) piemeniu: Mėlynoj pievelėj piemenėlis baltas avis gano = dangus, saulė, debesys GrgLLM,
10: Nr. 5; LTs5, 449: Nr. 5348; ČpOTK, 141: Nr. 248. Taip pat Saulės
vaizdavimasis su kojomis jau minėtoje lietuvių mįslėje
(Mergelė ant dangaus, kojos ant žemės) ir tokiuose latvių tikėjimuose kaip: Pa saules apakšu nedrīkst vērpt,
lai nenovērptu saulei kājas „Nusileidus saulei negalima verpti, kad nesuverptumei saulei kojų“ ŠmLTT, 1590:
Nr. 26314 ir pan. Nr. 26316–26320; atitinkamai tokiu atveju
suprantamas ir Saulės „tekėjimas“: Senāk ļaudis ne-
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strādājuši, teikdami, ka apsvinot saulei kājas, lai būtu
viegli tecēt „Seniau žmonės nedirbdavo, sakydami, kad
švenčia saulės kojas, kad [jai] būtų lengva bėgti“ ŠmLTT,
1591: Nr. 26323; juolab čia tiktų lie. tekėti reikšme „greitai
eiti, bėgti, skubėti“ LKŽ15, 1109. Suasmenintą Saulę mena
ir Saulės duktė (bei sūnus), Saulės broliai, šokanti Saulė,
arba Saulės šokis. Tam tikrą mitinę porą, be Saulės ir
Mėnulio, sudaro suasmeninta Saulė ir Perkūnas (plg.
jau minėtą Saulę maudančią Percuna tete).
Akis. Kadangi šviesa ir regėjimas apskritai simboliškai tapatinami, tai ir Saulė būdingai įsivaizduojama
žemėn žiūrinti ir prilyginama akiai, kaip ir akys – saulėms: (Iš) už aukšto kalno dvi saulės teka = akys LKŽ12,
193; BlSLK, 97: Nr. 229; MS, 13 (vėl „dvi saulės“); kitąsyk abu
Saulė ir Mėnulis: Tėvas didžiaakis stebi vaikus viena
akim dieną, kita akim naktį = dangus, saulė, mėnuo MS,
159. Kadangi dangus pastarojoje mįslėje iš esmės yra suasmenintas, tai jį teisėtai būtų galima keisti Dievu pirmykšte jo samprata. Taigi saulė būtų paties Dievo (dieninė) akis. Ir tikrai, L. Balčiūtės duomenimis: „Tikėta,
kad saulė yra Dievo pirmoji akis (mėnuo – antroji: LTR
1593/1/) arba dangaus akis (LTR 374c/1305/), dėl to į
ją negalima pirštu rodyti, o kas taip daro – ant senatvės apžabs (LTR 1593/2/)“ ir pan. BlčVA, 104; (VlTBM, 125;
VlBP, 77; VlChMP, 60; BgnMV, 64; VšnsPP, 118; DndA, 39; DndŽ, 120).
Prisiminkime ir latvių priežodį, kad „Saulė nemėgsta,
kai jai į akis žiūri“: čia ji pati vaizduojama turinti akis.
Antai atsižiūr¸ti šiaip jau reiškia „atsigręžus pasižiūrėti“, bet ir „nušvisti, pasirodyti, suspindėti prieš leidžiantis (apie saulę)“: Saulutė atsižiūrėjo pro tamsius debesis,
gausma lytaus (Vainutas, Šilutės r.); Jei saulelė atsižiūri, tai ant rytojaus lyja (Alksnėnai, Vilkaviškio r.); Da
saulė atsižiūrėjo, lietaus nebus (Aukštadvaris, Trakų r.)
LKŽ20, 786–788; Jei leidžiasi ryški saulė, o šiandien buvo
gražus oras, sakoma, saulė atsižiūri, bus ryt tokia pat
diena BlzLRD, 264: Nr. 60. Panašiai veiksmažodis dyr¸ti reiškia „žiūrėti, ko nors laukiant, tykant, smaksoti, spoksoti“, bet atsidyr¸ti – „išlįsti iš debesų, patekėti“: Gal bus
lietaus – saulė atsidyrėjo „išlindo iš debesų prieš leisdamasi“ (Kabeliai, Varėnos r.); Leidos saulelė vakarėliuos, atsidyrėjo pusrytėliuos (Seinai) LKŽ2, 577–578. (Plg.
ir Liūnę Sutemą: Saulė… žiūri į mane StmR, 93.) Saulė
vaizduojama kaip žiūrinti akis ir baltarusių mįslėse: Нi
стучыць, нi гручыць – у ваконца глядзiць „Nei beldžia,
nei krebžda – pro langą žiūri“ = saulė Згдi, 21: Nr. 9; Што
гэта за вочы: адно свецiць удзень, а другое – уночы
„Kas tai per akys: viena šviečia dieną, kita naktį“ = saulė, mėnulis Згдi, 25: Nr. 47; pasakoje сонейко поднялосо на
небо аглядаць аттуль землю „saulelė pakilo į dangų,
kad iš ten žemę apžvelgtų“ СржпКАС, 124: Nr. 41.

Dainius RAZAUSKAS. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Saulė

Kai kas saulę laikė Perkūno akimi (DndŽ, 120). Štai
G. Ostermejeris 1775 m. apie dievą Ukapirmą, šaltiniuose pavadinamą Occopirn, rašo, jog tai esąs „Okoperun…
Jupiterio akis, iš Oko – ‘akis’ ir Perun – Jupiteris, kaip
anksčiau pastebėta. Tai ne kas kita kaip saulė, kuria
Jupiteris tarsi akimi žiūrįs iš dangaus ir apšviečiąs pasaulį“ OstRR, 54. Ostermejeriu aklai sekė I. J. Hanušas LM1,
106; (BlsLPD, 45). Ir Daukantas pritaria, jog lietuviai būtent
saulę vadinę, jo žodžiais, „Okopiru, tai yra akis dangaus“ DkR1, 81–82.
Gal dėl to, kad ji „regi“, Saulei kartais priskiriamas
sugebėjimas žinoti: To neviens nezināja, / Kur raudāja
bārenīte; / Saulīt’ vien to zināja, / Mani mazu sildīdama „Niekas šito nežinojo, / Kur raudojo našlaitėlė;
/ Tik Saulytė tai žinojo, / Mane mažą šildydama“ BDS,
Nr. 4403; KrsLF, 218. Ir baltarusių Saulė ўсюды свецiць,
усе бачыць, дак усе знае „visur šviečia, viską mato,
tai viską žino“, užtat ir žmogui ji gali suteikti žinojimą, kaip kad pasakos herojui: блiснуло яму сонейко ў
голаў. От i пачуў ён, што много знае „suspindo jam
Saulė į galvą. Štai ir pajuto jis, kad daug žino“ СржпКАС,
124, 125: Nr. 41. Kito baltarusių pateikėjo žodžiais, Dievas
велеў яснаму сонейку свецiць людзям, каб ад таго
свету ены набiралiса розуму, таго велiкаго розуму,
што мацней усего на свеце „liepė šviesiai saulelei
šviesti žmonėms, kad nuo tos šviesos jie įgytų proto, to
didžio proto, kuris pasauly už viską galingesnis“; užtat
розум хаць цiха, памалечку, да ўсё расце, расце й
паднiмаетца на ногi. От як вырасце той, ясны, бы
сонейко, розум да пачне свецiць людзям у вочы, та
тагды ўсе пазнаюць… праўду „protas nors palengva,
po truputėlį, bet auga, auga ir keliasi ant kojų. Ot kai
užaugs toks šviesus kaip saulė protas ir ims šviesti žmonėms į akis, tai tada visi pažins… tiesą“ СржпКАП, 135б
137: Nr. 61; ЛП, 93, 94: Nr. 109. Lietuvių panašios sąsajos iškyla
autorinėje poezijoje, pavyzdžiui, V. Mačernio: …Ir žino,
kad lauktoji pažinimo saulė / Pro nežinios tirštuosius
debesis jai niekad nenušvis MčrnSP, 23.
Žirgas. Kadangi Saulės ratus, kaip matėme, traukia
žirgai, tai, pasak R. Rimantienės, jau nuo senų senovės
„ir žirgai tampa saulės simboliu – jos šventuoju gyvuliu“
RmnLK, 171. Jau minėta Tacito žinia apie Saulės žirgus,
taip pat lietuvių piemenų dainelė, kurioje Atvažiuoja
Saulala / Variniais rateliais… Ugniniais arklaliais. Tas
pat latvių dainose: Saule brauca gar debesi / Div’ dzelteni kumeliņi „Saulė važiavo per dangų / Dviem geltonais
žirgeliais“, trīs dzelteni kumeliņi „trim geltonais žirgeliais“ ir pan. BDS, Nr. 33915, 33913; (KrsLF, 98; VškSMS, 139–140;
RzsR, 241–242). J. Kursytė pažymi, jog ir pati šių žirgų
„geltona spalva siejasi su Saule“ KrsLF, 69. Ir pati Saulė

su Mėnuliu kitąsyk vaizdijami kaip žirgai, antai latvių
mįslėje: No jūriņas izpeldēja divi sirmi kumeliņi: vienam bija zvaigžņu sega, otram zelta iemauktiņi „Iš jūros
išplaukė du širmi (šyvi) žirgeliai: vienas su žvaigždžių
gūnia, antras su aukso kamanomis“ = mėnulis ir saulė
AnLTM, 241: Nr. 2712; panašioje latgalių dainoje antrasis žirgas tiesiog neša Saulę (raitą?): Nu jiureņu iztecēje / Divi
sirmi kumeliņi; / Vīnam beja zvaigžņu dečs, / Ūtram
Saule mugorā „Iš jūros išbėgo / Du širmi (šyvi) žirgeliai; / Vienas su žvaigždžių gūnia, / Antras su Saule ant
nugaros“ BDS, Nr. 33771/4; KrsLF, 14. J. Kursytės nuomone,
„žirgas su Saule ant nugaros, be abejo, vaizduoja pačią
Saulę“ KrsLF, 15, taigi žirgas, kaip Saulės transporto priemonė, pats prilyginamas Saulei. Gal verta čia paminėti ir vieną lietuvių pasaką (ATU 530), kurioje herojus
paeiliui sugavo s a u l ė s a r k l į, mėnesio arklį ir
žvaigždės arklį LTs3, 379: Nr. 142; kitame variante pas jį atlėkė a r k l i u k s k e p s a u l a, arkliuks kep mėnuo
ir žvaigždėm apsegiots arkliuks, o pirmieji du netrukus
vėlgi pavadinami saulės arkliuku bei mėnesio arkliuku
TŽ1, 124–125. Saulė su arkliu susiejama ir prietaruose, antai: Pavasarį pamačius pirmąsyk kregždę lekiant, sako,
reikia iš a r k l i o pėdos vandeniu prausti burną, tai
s a u l e neapdegi BsJK, 336: Nr. 38.
Kiti gyvūnai. Kartais Saulė prilyginama karvei. Antai latvių mįslėse: Sarkana gotiņa puru brien
„Raudona karvutė raistu brenda“ = saulė pro miglą
AnLTM, 193: Nr. 2055; Gotiņa gulstas, vērsītis ceļas „Karvutė
gulasi, jautelis keliasi“ = saulė ir mėnuo AnLTM, 242: Nr.
2713. Ir lietuvių mįslė Balta karvė subliovė – visas tvoras išgriovė, P. Dundulienės duomenimis, gali reikšti
saulę DndK, 14 (nors paprastai aušrą, dieną). Ir atvirkščiai
– karvė gali būti palyginta su saule: Mano gera karvė,
kaip saulė tekanti LKŽ12, 193; LKPŽ, 238; KdrG, 55. (BgnMV, 71.)
Panašu, jog su saule (baltą arba žalą) karvę sieja ir prietaras: Jei karves genant vakare namo pirma eina balta
arba žala karvė, tai bus giedra, jei juoda – bus lietaus
(Joniškėlis) MT5, 167. Beje, veiksmažodis tekėti, kuriuo
būdingai žymimas saulės judėjimas dangumi iš ryto,
turi ir reikšmę „duoti pieno, būti melžiamai“ (Da karvė
teka… Tauragnai ir pan.) LKŽ15, 1107. Savo ruožtu užkalbėjime nuo kraujavimo iš Švenčionių apylinkių minimas
„saulės pienas“: Saułes pienas, akmenia kraujas. Saułes
aptemimas, krauja nustajimas DVtLU, 436: Nr. 995; StkŠU, 131:
Nr. 69; BlR4, 282: Nr. 504 („saulės pienas“ rasi mena baltą saulės šviesą, besiliejančią žemėn lyg visa maitinantis „saulės-karvės“ ar netgi „saulės-motinos“ pienas).
Kitąsyk mįslėse Saulė prilyginama ožkai: Balta
ožka ledą graužia DndK, 14; aviai: Avis ledą praperdė;
Balta avelė ledą prabezdėjo = saulė LTs5, 451: Nr.5369,
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katinui: Gale lauko katinėlis plauko TŽ5,
573: Nr. 53 (bene supainiota su katilėliu, žr. toliau); lapei
(baltarusių: Бегла лиска кыло лесу близко: ни следу
спызнаць, ни лиски дыгнаць „Bėgo laputė arti pro
mišką: nei pėdsaką rasi, nei laputę pavysi“ НкфЗ, 28: Nr.
509); vištai: Geltona višta ant lango tupi TŽ5, 588: Nr. 283
(plg. baltarusių: Ходзiць курка-жаўтушка па сене i
не шастае „Geltona vištelė per šieną vaikšto ir nešlama“ Згдi, 23: Nr. 29); šiaip paukščiui: Lekia kaip paukštelis – nei žvėris, nei paukštelis, nei akmuo, nei vanduo
(kalba mano sunorminta) TŽ1, 321: Nr. 152 (kiek ryškiau
baltarusių: Вышэй аблакоў чырвоная птушка лятае
„Aukščiau debesų raudonas paukštelis lakioja“; Стаiць
дуб-старадуб, на тым дубе-старадубе сядзiць
птушка-вяртушка, нiхто яе не дастане: анi цар, анi
царыца „Stovi ąžuolas senolis, ant to ąžuolo senolio
tupi paukštelis-kūlvirstukas, niekas jo nepasieks: nei caras, nei carienė“ ir pan. Згдi, 21, 22: Nr. 8, 15 (16, 17, 19); НкфЗ, 28:
Nr. 511, 505). Su saulės-paukščio įvaizdžiu vertas palyginti
populiarios pasakos (ATU 550) aukso paukštis: …atlėkė
aukso paukštė, nušvito visas sodas, nutūpė in obelį ir
jau taikosi obuolį skint BsLPĮ3, 209: Nr. 96; arba štai atlėkė
paukštis ir nušvietė kap diena an viso sodo. Pažiūri durnius, in viršų obelies kad tūpė paukštis, ir net jo viena
plunksna iškritusi švietė kap žvakė nakties čėsą BsLPĮ1,
350: Nr. 137 (juoba kad ir auksas, ir, kaip netrukus matysime, obuolys – būdingi saulės įvaizdžiai).
Augalas (medis, obuolys, žiedas). Pastaruosiuose
pavyzdžiuose saulės paukštis nutūpia ant obels, o minėtoje baltarusių mįslėje tupėjo ant ąžuolo. Ant ąžuolo
gali sėdėti ir suasmeninta Saulė-mergelė: Стаiць дубшкарадуб, на тым дубе-шкарадубе сядзiць красная
дзявiца, нiхто яе не дастане: нi цар, нi царыца, нi
голуб, нi пцiца „Stovi ąžuolas šakotas, ant to ąžuolo šakoto sėdi skaisti mergelė, niekas jos nepasieks, nei caras, nei carienė, nei balandis, nei paukštis“ = saulė Згдi,
22: Nr. 18. O štai latvių dainoje: Saule pina vainadziņu, /
Vītolāje sēdēdama… „Saulė pynė vainikėlį / Gluosnyje
sėdėdama“ KrsLF, 284. Pasak M. Gimbutienės, vasaros
„saulėgrįža šitaip vaizdžiai aprašoma lietuvių mįslėje:
Ąžuolas, ąžuolaitis, šimtašakis, šimtalapis, ant viršūnės
saulė teka“ (mįslė veikiausiai mena augalą saulėgrąžą,
žr. toliau), tačiau „medis ir jo viršūnėje saulė – ne tik
saulėgrįžos, bet ir gyvybės simbolis. Tai gyvybės medis, vienas iš būdingiausių ir dažniausių lietuvių liaudies meno simbolių, paveldėtų iš priešistorinių laikų.
Lietuvių stogastulpiai yra medžiai su spinduliuojančia
iš geležies nukalta saule viršuje“, ir „net kryžiai lietuvių mene yra spinduliuojančios saulės“ GmbDD, 97–98;
(GmbBM7, 35) (plg. pasakymą: Iškalk iš metalo ant kapo
5370; (GspPTE, 58);
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man saulę LKŽ12, 194; ši iš geležies nukalta „saulė“, beje,
antrina aptartai mitinio kalvio nukaltai saulei). Apie saulėleidį pasakoma: Sauliūtė jau ant medžių (Adutiškis,
Švenčionių r.); Jau saulaitė buvo nebeaukštai, ant medžių viršūnių (iš M. Slančiausko užrašytos tautosakos)
LKŽ12, 192; Saulė kabo ant mežių, sakydavo, tai jau vakaras jau, baigiasi darbas (Degutinė, Šakių r.) VškDŠG,
19. (Kadangi žiemos saulėgrįža yra „metų vidurnaktis“,
kai saulė būna žemiausiai „nusileidusi“, tai ir naujametinė eglutė su žvaigžde-saule viršūnėje, kad ir kokia būtų
jos istorinė kilmė, šiems baltų mitiniams vaizdiniams
visiškai pritinka.) Saulė gali būti prilyginta medžio viršūnėje degančiai ugniai, kaip kad mįslėje: Viršuj medžio
ugnė kūrinasi = saulė LTs5, 450: Nr. 5367; (VlBP, 197; DndK, 14,
pav. 45) (plg. medžio viršūnėje Perkūno įskeltą ugnį, kaip
kad latvių dainoje: Pērkons šķīla uguntiņu / Sausas egles
galotnē… KrsLA, 213 „Perkūnas skėlė ugnelę / Sausos eglės
viršūnėje“). Savo ruožtu latviai žvakę kitąsyk prilygina
medžiui, o jos liepsną – saulei medžio viršūnėje: Smuidris
smuidris ozoliņš, saule lēca galotnē „Drūtas drūtas ąžuolėlis, saulė teka viršūnėje“ = žvakės liepsna AnLTM, 279: Nr.
3183; iš dalies ir lietuviai: Linas – stuomuo, bitės geluo,
viršuj saulė teka = žvakės dagtis, vaškas, liepsna SLT, 449;
(BlLTS1, 214: Nr. 66; BlzLRD, 206: Nr. 46). Abipus medžio viršūnės
būdingai vaizduojami kartu Saulė ir Mėnuo.
Kitąsyk saulė nebe vaizduojama medžio viršūnėje,
bet sutapatinama su pačiu medžiu: Pušis linko, niekieno nelenkiama = saulė LTs5, 451: Nr. 5368; GrgLLM, 10: Nr. 12;
Kumpa liepa kumpterėjo, tetervinė branksterėjo = saulė
ir mėnuo SLT, 411; arba: Kumpa liepa kumterėjo, tetirvinai
brakšterėjo = saulei nusileidus, mėnuo užtekėjo TŽ5, 578:
Nr. 83; (MS, 184); Pampa liepa linkt, cicilvikai brukšt = saulė leidžias, piemenys namo gena MS, 184; (DndK, 14); (plg.
jau minėtą mįslę: Atsirita ritinys per aukštus kalnus,
per l i e p ų kelmus… = saulė; minėto Saulės ryšio
su Laima atodairoje įsidėmėtina, kad liepa – būdingas
Laimos medis). (Ar ne savotišką mįslę, menančią saulę, aptinkame ir dainoje: An tėvelio dvaro / Balta liepa augo, / Nuok tos liepelės / Aukso rasa krito… TD4,
127: Nr. 328; juolab kai kuriose kitose: Sėsk, Saulele, už
miškelio, už miškelio, / Griūk, eglele, ant takelio, ant
takelio…; Sėsk, Saulele, už medelio, / Griūk, eglele, už
to kelio…; Sėsk, Saulute, už medelio, / Griūk, eglele, už
takelio…; Sėsk, Saulele, už medžio, už medžio [= miško?], / Griūk, eglele, už tako, už tako… ir pan. BlR1, 27–
28: Nr. 14–(17); BlTD, 5.) Saulę menanti mįslė Viršuj medžio
ugnis dega, kita vertus, gali reikšti šermukšnį GrgLLM, 40:
Nr. 241; LTs5, 497: Nr. 5873. Saulę žymintis ornamentas lietuvių pavadinamas ąžuoliuku, latvių – Saulės ąžuoliuku
DVtSS, 32. P. Dundulienės duomenimis, „Latvių mitolo

Dainius RAZAUSKAS. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Saulė

ginėje tautosakoje Saulės medžiai yra beržas, liepa ir
kt. Dainose kalbama apie beržą su trimis lapais viršūnėje arba su trimis viršūnėmis. Ant vieno lapo saulė
teka, ant kito – leidžiasi, ant trečio – beria sidabrą.
Kitur kalbama apie sidabriniais lapais beržą, augantį
prie kelio krašto. Ant jo Saulė kabina juostas, o jos dukros – vainikus. Saulė savo juostas kabina ir ant sidabrinės liepos. Be to, latvių mitinėje tautosakoje Saulės
medžiai yra obelis, gluosnis, lazdynas“ ir „tie medžiai
turi sidabrinius ar auksinius lapus ir šakas“; „Saulės
medžiu laikomas ir ąžuolas su auksine viršūne, sidabriniais lapais, viduje šviečiančia Saule“; „Be to, Saulė ilsisi obelų sode“ DndGM, 133. Antai: Bērziņš auga ceļmalā
/ Trejadām lapiņām: / Pirmajā Saule leca, / Otrā Saule
norieteja, / Trešajā lapiņā / Zelts, sidrabis laistijās
„Beržas augo šalia kelio / trejopais lapeliais: / Vienuose
Saulė teka, / Kituose Saulė leidžiasi, / Trečiuose lapeliuose / auksas, sidabras tviska“; Šorīt agri Saule lēca
/ Sarkanā kociņā; / Jauni puiši veci tapa, / To kociņu
mekledami „Šįryt anksti Saulė tekėjo / Raudonam medely; / Jauni vaikinai paseno / To medelio ieškodami“;
Trīs rītiņi Saule lēca / Sarkanāja kociņā… Zelta zari,
vara saknes, / Sudrabiņa lapiņām „Tris rytelius Saulė
tekėjo // Raudonajame medely… Aukso šakos, vario šaknys, / Sidabriniais lapeliais“; arba: Noiet Saule vakarā
/ Sarkanā kociņā „Nusileido Saulė vakare / Raudonam
medely“ (ir toliau taip pat); Es uzgāju ganidama / Mežā
vienu ozoliņu: / Zelta zari, zīda lapas, / Vidū saule laistijās „Užėjau ganydama / Miške vieną ąžuolėlį: / Aukso
šakos, šilko lapai, / Viduryje saulė tviska“ ir pan. BDS,
Nr. 33748-2, 33786-5, 33786-4, 33786-8, 34065-0; (KrsLF, 59, 66). Dėl tokiose ir panašiose latvių dainose būdingos koreliacijos
„medis–saulė“ latvių folkloristikoje net atsirado terminas Saules koks „Saulės medis“ RdznSM, 43–44. Kitąsyk
saulės spinduliai tiesiog vaizduojami kaip medžio šakos: Aiziet Saule laizdamās, / Zelta zarus zarodama…
„Slepias saulė leisdamasi, / Aukso šakas šakodama“ ;
Kupla liepa, zelta zari / Jūrmalā smiltienē, / Galā sēd
Saules meita, / Pate Saule pazaros „Kupli liepa, aukso
šakos / Pajūrio smėlyne, / Viršūnėj sėdi Saulės duktė, /
Pati Saulė po šakom“ BDS, Nr. 18135, 33826; KrsLF, 74 (manoma, kad la. žodžio zars „šaka“ pirmtakas reiškė kartu
„šaka“ ir „spindulys“; tos pat šaknies KrLEV2, 550; FrLEW,
1290; SmSEJL, 779–780 yra lie. žėrėti, žėruoti, žara, žaros, bet
ir žaras reikšme „virbas, ražas, stagaras“ LKŽ20, 162–163,
189). Jau minėta L. H. Grėjaus nuomonė, kad dainoje
„diena su devyniomis saulelėmis simbolizuoja saulės
spindulius; kitoje dainoje tokią simbolinę reikšmę turi
obelis su devyniomis šakomis“ LM2, 129. Panašiai manė
ir M. Gimbutienė: „Obelis devyniašakė prilyginama

saulės spinduliams“ GmbS, 16. Kitąsyk ant lietuviškų tradicinių skrynių pavaizduotas kosminis augalas saulėje
šaknyja, iš jos auga UsčPM, 73. (O štai Liūnės Sutemos
poezijoje pati Saulė turi šaknis: Saulės šaknys kibios
ir gajos; Saulės gajos šaknys apraizgė mane; …paukščiai ulba saulėtekio medyje StmR, 143, 145, 150.) M. Lingso
supratimu, saulės medis apskritai yra tas pats Pasaulio
medis, tik apverstas, šaknyjantis saulėje: „Normalaus
medžio atveju saulė, kaip pamatysime, yra jo vaisius,
bet čia nėra prieštaravimo, nes vaisius turi savy sėklą,
kuri pati virtualiai yra šaknis“ LngSA, 91–92.
Saulė išties prilyginama ir medžio (būdingai obels)
vaisiui (obuoliui): Mažas obuolėlis visus apšviečia;
Auksinis obuolėlis pro langą šviečia; Auksinis obuolėlis
po žemę ritinėja (ridinėja) = saulė LTs5, 450: Nr. 5356, 5358,
5357; TŽ1, 319: Nr. 78, 79; GrgLLM, 10: Nr. 8; MS, 100; (DndK, 14; DVtSS,
27; DVtUM, 53; UsčPM, 85).

Taigi saulė apsireiškia kaip aukso
obuolys, o kai pasirodo suasmeninta, jis yra būdingas
jos atributas: Gauži raud Saulīte / Ābeļu dārzā, / Ābelei
nokrita / Zel’ ābolītis. / Neraudi, Saulīte, / Dievs dara
citu / No zelta, no vara, / No sudrabiņa „Graudžiai verkia Saulytė / Obelų sode, / Nuo obels nukrito / Aukso
obuolytis. / Neverk, Saulyte, / Dievas daro kitą / Iš aukso, iš vario, / Iš sidabrėlio“ VcrALF, 126; BDS, Nr. 33781; Noiet
Saule vakarā / Zeltābolu mētādama; / No rītiņa uzlēkdama, / Sijā tīru sudrabiņu „Leidžias Saulė vakare / Aukso
obuolį svaidydama; / Nuo rytelio užtekėdama / Sijoja
gryną sidabrėlį“ DVtSS, 27; BDS, Nr. 33881. Minėtoje lietuvių
pasakoje „Saulė ir Vėjų motina“ pastaroji liepia herojui
saugoti obelų sodą ir pasako: Kad išdabosi sodą, rytoj
žinosi saulę! DvPSO, 310: Nr. 99. D. Vaitkevičienė pažymi,
jog Saulė – sodų sodintoja yra tradicinis lietuvių dainų
vaizdinys: Saulė sodą sodino, / Darže vietą dabino…, ir
tasai Saulės sodas yra savotiška paguodos žemė žmogaus sielai DVtSS, 27–28 (o prisiminus Saulę vakare nusileidžiant į mirusiųjų šalį, gal ir numanomas rojaus įvaizdis, juoba kad sodo obelyse tikėta būvant protėvių vėles
DVtSS, 31). Kitąsyk Saulė sutapatinama su rūta rūtų darželyje: Vai Saulele, vai motule, / Nesileiskie labai giedriai.
/ Ba inpulsi rūtų daržan, / Nuskins tave su rūtele… BlR1,
25: Nr. 6; (DndPL, 135).
Dar viena saulės virš medžio arba ant medžio
vaizdinio atmaina – medžio ar kito augalo žiedas.
P. Dundulienės duomenimis, latvių tradicijoje žiedusaule pražydęs medis „dieną žydi baltai, o vakare ir
rytą raudonai“ DndGM, 133. Prisiminkime Gimbutienę jau
sakius, jog liaudies mene saulė vaizduojama kaip „roželė arba ramunė, Saulės gėlė“ LM3, 125. E. Usačiovaitė
pažymi: „Ypač dažnas Lietuvos tautiškų skrynių puošyboje yra augalas su žvaigždžių ar saulučių formos
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žiedais: gėlės-žvaigždės, gėlės-saulės. Dėl didelio tokių ornamentų populiarumo galima tvirtinti, kad jie
yra klasikiniai“ UsčPM, 72–73. Plg. mįsles: Aukštas kotas
be lapų, viršuj saulė teka = lelija; Viršuj medžio saulė
teka = jurginas LTsU, 418: Nr. 459 (plg. žvakę!); Užminsiu
mįslę keturgyslę – viršuj saulė teka = jurginas GrgLLM, 41:
Nr. 252; LKŽ15, 1108; Šimtas lapų, šimtas palapių, ant viršūnės saulė teka; Keturšakis meteršakis, ant viršūnės
saułė teka = jurginas TŽ5, 574: Nr. 91; 589: Nr. 306; Keturlapis
keturšakis, ant viršūnės saulė teka = jurginas; Ąžuolas
ąžuolaitis, šimtašakis šimtalapis, ant viršūnės saulė
teka = saulėžiedis, ar saulenis (Helianthemum) LKŽ12,
199, arba saulėgrąža GrgLLM, 36: Nr. 212; MS, 46, 100; (BlzLRD, 29);
Geltona kaip saulė, ant vienos kojos stovi… = saulėgrąža BlSLK, 92: Nr. 130. Plg. dar tokius saulenio pavadinimus
kaip saulėžiedė, saulžiedė (PbržTA, 149); taip pat saulutė,
saulutis „graižažiedžių šeimos augalas, panašus į ramunę (Bellis)“ (Saulutė raudonai žydi daržely iš A. Juškos
žodyno) LKŽ12, 197, 199, 202 bei kt. Ir atvirkščiai: Pražydo
gėlė, pralinksmino visą pasaulį = saulė teka DVtSS, 32;
DVtUM, 36; Ant kalno kvietka, viso svieto patieka = saulė
DVtSK, 76. Užkalbėjime iš Užupio k., Švenčionių r., kad
kirmėlės negraužtų kopūstų, sakoma: Gražus kvietkelis
kap saulas ratelis DVtLU, 115: Nr. 31. Tas pat latvių mįslėse:
Skaista puķe ezerā: dienu zied balta, rītā un vakarā sarkana „Graži gėlė ežere: dieną žydi balta, rytą ir vakarą
raudona“; Skaista puķe kalnā zied „Graži gėlė ant kalno
žydi“ = saulė AnLTM, 239: Nr. 2680, 2681; Liels, garš tilts, abos
galos zelta puķes „Didis aukštas tiltas, abiejuose galuose aukso gėlės“ = dangus, saulė ir mėnuo AnLTM, 107: Nr.
848. Baltarusių: Слонца-калонца, пасярэдзiне жывiца,
хто не адгадае, той не будзе жанiцца „Saulės stiebas
rugiuose, kas neatspės, ta(s) neištekės (neves)“ = žydinti
aguona Згдi, 88: Nr. 779. Pasak lietuvių tikėjimo, Šv. Jono
rytą saulelė žydi už tai, kad šv. Jonas žolininkas, o šv.
Petras raktininkas, – kad visos žolelės žydi, tai ir saulutė
žydi BlLKŠ, 241. Būdinga saulės gėlė yra rožė, kalėdinėse
dainose tiesiog einanti saulės vietoje: Kalėdų rytų rožė
pražydo…; Kalėdų rytų rožė inžydo…; Kalėdų rytą rožės
žydėjo…; būtent: Kalėdų rytų Saułė pražydo… ir pan.
LLD20, 575: Nr. 343; 586: Nr. 352, 353; 590: Nr. 356; 592–593: Nr. 358, 359;

AK, 68–69; (BlLTS1, 119: Nr. 24; DVtUM, 36; GrmTAB, 472) (vaizdinys
aptinkamas ir baltarusių Velykų dainose LLD20, 591). Ar
ne dėl šios sąsajos rožės ypač skintos kupoliaujant, t.y.
vasaros saulėgrįžos metu BlR2, 146. Dar štai latvių mįslė:
Vidā pura dzira vira, skaista roze kalnā zied „Vidur raisto gira verda, ant kalno graži rožė žydi“ = migla ir saulė
AnLTM, 193: Nr. 2056. D. Vaitkevičienės nuomone, „Rožė yra
rytinės arba vakarinės saulės pavidalas, tai – užtekanti
arba besileidžianti (ugninė, raudona) Saulė“, o apskritai,
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„Raudona spalva ir apvali forma yra pagrindiniai požymiai, jungiantys Saulės ir rožės figūras“ DVtUM, 37 (nors
šiaip jau rožė gali būti ir balta, kaip kad vidudienio saulė). Šiaip ar taip, „Antalieptės apylinkėse gėles sodindavo saulei leidžiantis, kai ryškiai nusidažo dangaus vakarinis pakraštys“ MrcKG, 15–16. Savo ruožtu „Latvių dainos
užtekančią ir besileidžiančią Saulę vaizduoja kaip rožių
vainiką, rožių kerą, rožių darželį ir pan.“ DVtUM, 36. Saulę
žymintis ornamentas lietuvių, latvių pavadinamas rožele
DVtSS, 32; DVtUM, 37–40. (Plg. aukščiau ligą rožę, užkalbamą
kad saulė iššviestų.)
Ugnis. Jau minėtose mįslėse, vaizduojančiose saulę
kaip ant medžio degančią ugnį (žvakė ir kt.), saulė suvokiama ir teigiama esanti ugnis. Taip pat kitose mįslėse,
kaip kad menančioje žvakę: Širdis pakulų, sermėga taukų, o ant viršaus saulė šviečia LTsR, 426; kuriamą, kūrenamą krosnį: Pykšt paukšt pilių kalnas, pilių kalne ožių ragas, ožių rage saulė teka; Pykšt pokšt pilies vartai, dun
dun ožio ragas, tame rage saulė teka LT5, 566, 576: Nr. 6565,
6677; GrgLLM, 384 Nr. 548; MS, 178; (UsčPM, 81; VšnsLN, 95); nuodėgulį: Trumpas drūtas jaučio ragas, tame rage saulė teka
= nuodėgulys; Stambus rumbus aukso ragas, tame rage
saulė teka = pypkė GrgLLM, 23: Nr. 117; MS, 80, 87. Panašiai
latvių: Mazs (var.: Melns) mazs ezeriņš, visapkārt saule spīd (var.: tek) „Mažas (var.: Juodas) mažas ežerėlis,
aplinkui saulė spindi (var.: teka)“; Saule visapkārt jūru
silda „Saulė iš visų pusių jūrą šildo“; Ap kalnu saule lec
„Aplink kalną saulė teka“; Apaļš apaļš kalniņš, visapkārt saule spīd „Apvalus apvalus kalnas, aplinkui saulė
spindi“ ir pan. = katilas ant ugnies AnLTM, 156: Nr. 1530–1532;
Apkārt ledus kalns, vidū saule spīd „Aplinkui ledo kalnas, vidury saulė spindi“ = (stiklinis) žibintas AnLTM, 180:
Nr. 1861; Kārts galā saule spīd „Karties gale saulė spindi“; Saule pa kārti tek „Saulė kartimi bėga“ = skala dega
AnLTM, 258: Nr. 2900.b, 2901. Kai kuriose tokio pobūdžio mįslėse, beje, vėl atsiranda ir medžio (ąžuolo) vaizdinys:
Ozolam, dupuram visapkārt saule spīd „Aplink ąžuolą
drūtuolį saulė spindi“; Liels melns ozols, visapkārt saule
lec „Didis juodas ąžuolas, aplinkui saulė teka“; Dumpis
pūš ozolā, visapkārt saule spīd „Baublys baubia ąžuole, aplinkui saulė spindi“ = katilas ant ugnies AnLTM, 156:
Nr. 1533a, b, 1534; latgalių: Ūzuls bambars, vysapleik saule tak „Ąžuolas baublys, aplinkui saulė teka“ = puodas
krosnyje ant ugnies AnLTM, 216: Nr. 2356. Ir pačią saulę vaizduojančiose mįslėse ji būdingai užmenama per ugnį:
Dega visą dieną, bet nesudega; Vidury dangaus laužas
dega; Mėlyna jūra ugnies kamuolys skrieja GrgLLM, 10:
Nr. 7; MS, 99; LTs5, 450: Nr. 5366; DVtUM, 36; SnvU, 45; Gale lauko
ugnelė kūrenas; Gale lauko pragaras liepsnoja = saulė leidžiasi LTs5, 451: Nr. 5373, 5374; LTsR, 414; SnvU, 45. Panašiai

Dainius RAZAUSKAS. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Saulė

baltarusių, vėlgi primenančiose saulės virš medžio vaizdinį: Вышэй лесу, краша пламя „Viršum miško graži
liepsna“ = saulė Згдi, 21: Nr. 10; Стаiць стаўбом, гарыць
агнём: нi жару, нi пару, нi вуголля „Stovi stulpu, dega
ugnimi: nei žarijų, nei garo, nei anglių“ = saulė Згдi, 22:
Nr. 19a. Plg. dar: Сонейко, гэто той агонь, што грэ
небо, каб там было цёпло „Saulė – tai ta ugnis, kuri
šildo dangų, kad tenai būtų šilta“ СржпПЗ, 28: Nr. 11; Няма
на свеце сiльней агню за сонечны агонь „Nėra pasauly stipresnės ugnies už saulės ugnį“ БМ, 479. Todėl,
pasak latvių priežodžio, Saulei nav jāpalīdz ar skala
uguni „Skalos ugnimi saulei padėti nereikia“ KkLSP, 265:
Nr. 5789. Pažymėtina, jog ir viena iš minėtų lietuvių piemenų dainelių dainuota būtent ugnį kuriant, kad laužas
greičiau įsidegtų: Kuriu, kuriu pečiukų, / Laukiu, laukiu svečiukų. / Atvažiuoja Saulala / Variniais rateliais,
/ Masinziniais bateliais, / Ugniniais arklaliais BlR4, 254:
Nr. 330; BlLTS2, 28. Ir pats žodis saulė kilme mėgintas sieti su veiksmažodžiu svilti „degti, kaisti nuo ugnies“ bei
„vysti, džiūti nuo saulės“ (Viskas darže svyla, o lietaus
nė[ra] Seredžius, Jurbarko r.; plg. dar susvilti „perkaisti
saulėje“ LKŽ13, 358–359, 362; Juk žinai, brolau, koktu, kad
svilina saulė Donelaitis LKŽ12, 194 ir pan.) PkIEW, 881, 1045;
SbLKL, 51; SmSEJL, 536–537; (FrLEW, 765–766) (nors ne visi tam
pritaria MžPKEŽ4, 74–75; MžŽS, 48). Šiaip ar taip, nuo seno
esama nuomonės, kad Saulės gerbimas baltuose galėjo būti susijęs su ugnies gerbimu. Štai J. I. Kraševskio
įsitikinimu, „Ugnies garbinimas buvo seniausias saulės
kultas, ugnis simbolizavo saulę, gyvybės šaltinį, iš kurio
ir pati buvo kilusi“; A. H. Kirkoro manymu, būtent iš
Saulės garbinimo „išsirutuliojo ugnies garbinimas“ LM1,
196; 308. J. Balys šią sąsają aiškina taip: „Ugnies gerbime
pastebime dvejopą pradą: dangiškos ir žemiškos ugnies.
Pirmoji bus Saulė, antroji – namų židinio ugnis“ BlR1, 6.
O prisiminus sielos kelionę su saule, – gal ne tik namų
židinio, bet ir laidotuvių laužo.
Dangaus vartai. Vienoje Vilniaus krašto lietuvių
dainoje minimi „saulės vartai“, pro kuriuos (po žvaigždės ir mėnulio vartų) turi praeiti mirusiojo „dūšia“, norėdama patekti į dangų: Ėjo dūšia raudodama, / Savo
daikto [vietos] ieškodama. / Priėj dūšia saulės vartus…
TD4, 134: Nr. 346a; (BrsnD, 142; DndK, 12, 14). „Saulės vartai“ minimi ir vienoje latvių mįslėje, kur jie žymi angą, pro kurią
daigas iš požemių išlenda saulės švieson: Tu, brālīt, guli
sapūdams, es iešu saules vārtos „Tu, brolyti, miegok
ir supūk, o aš eisiu pro saulės vartus“ = grūdas ir daigas AnLTM, 60: Nr. 289. Tačiau turint omeny būdingą grūdo–vėlės mitinę sąsają, taip pat žvaigždžių, kaip dangaus skylučių, prilyginimą ražienos skylutėms žemėje
ir, kita vertus, žmonių sieloms danguje,5 ši latvių mįslė

savo struktūra visiškai atitinka lietuvių dainos vaizdinį.
„Saulės vartais“, pro kuriuos sielos patenka į dangų,
įsivaizdavus pačią saulę rodo latvių daina: Atsaveries
tu, Saulīte, / Kas tevim pakaļā: / Simtiem tek bārenīšu /
Basajām kājiņām „Atsiverki tu, Saulyte, / [Tiems,] kas
tau iš paskos: / Šimtai bėga našlaitėlių / Basomis kojelėmis“ BDS, Nr. 4349; juoba kad basumas, pasak J. Kursytės,
yra būdingas požymis pereinant į vėlių šalį KrsLF, 262.
Kitąsyk vartai nebeminimi, o tik pats išlindimas, išėjimas pro saulę: antai lietuvių melų pasakoje (LPK,
ATU 1920C) iš Klaipėdos krašto, primenančioje populiarią pasaką „Pupos stiebu į dangų“ (LPK *1416A,
ATU 804A ar 328A), žmogus pasakoja, kad sykį jo pasėta pupa, prieš užaugdama ligi dangaus, er pro mėnes
išlind, er pro saul kiaura parėj… TD7, 115: Nr. 211; priežodyje panašiai nusakomas keliavimas „į pasaulio kraštą“:
Norint p r o s a u l ę eikit; J. Brodovskio paaiškinimu,
„eikit kur norit, kad ir į pasaulio kraštą“ SLT, 312, 313, iš
esmės – „kad ir į aną pasaulį“.
Duona. Saulė prilyginama ne tik ugniai, bet ir vienam iš svarbiausių ant ugnies gaminamų kulinarijos
produktų – krosnyje iškeptai duonai. Pasak J. Balio, šiuo
atžvilgiu „Labai įdomus yra piemenų burtas Saulei užleisti, užrašytas Gervėčių apyl. Padarysim vakarą, kad
Saulė užsileist, – sako piemenys. Užlenkiamas lankas,
jo galai įbedami į žemę, o lanko vidury pakabinamas
duonos gabalas. Paskiau lankas apdengiamas drabužiu,
ir taip po lanku pasidaro tamsu. Tada vienas piemuo,
šliauždamas ant nugaros, palenda po ta palapine ir patamsy gaudo burna duoną. Pagavęs iššliaužia iš palapinės ir ta duona pasidalija su piemenimis. Palapinėj būna
tamsu – Kad taip ir Saulės nebūt“ BlLTS2, 44; BlTD, 6; BlR2,
24. Lankas čia, regis, mena dangaus skliautą, o pakabinta
po juo „duona, – A. J. Greimo žodžiais, – tapatinama su
saule“ GrmMBL, 43. Saulės–duonos sąsają mena ir toks rugiapjūtės pabaigtuvių paprotys: „Rugius stengiasi baigti
pjauti dar prieš saulei nusileidžiant, kad duona baltesnė
būtų“ BrčKP, 87; LFCh, 75: Nr. 136. „Jei baigdavo rugius pjauti
dar su saule, apie Varėną moterys susikabindavo rankomis rateliu ir šokinėdamos šaukdavo: Balta duona, balta duona. Pagal similinę magiją tai reikšdavo: su saule
pabaigus pjauti, duona būsianti tokia kaip saulė“ DndD,
90. Taigi: Baigt rugiai pjaut su saule – duona bus baltesnė (Dūkštas, Ignalinos r.) LKŽ12, 191–192; Su Saulele rugius nupjovus, bus duonelė balta DVtSK, 82; Rugius reikia
baigti sėti su Saule, tai bus balta duona BlLŽP, 42: Nr. 689;
(DVtSK, 82). Tą pat sąsają rodo ir palyginimai: Duona balta kaip saulė; Duona kaip saulė; Gryna duona kaip saulė; An pieno užmaišai, tai duona kap saulė (Gervėčiai,
Baltarusija); Rugiai nepripuvę, tai kap iškepi duoną,
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tai kap saulė (Armoniškės, Baltarusija); taip pat Miltai
kaip saulė (Pivašiūnai, Alytaus r.) LKPŽ, 237; LKŽ12, 193; (FŽ,
601; KdrG, 55); mardasavietis P. Zalanskas prisimena: Bet
kai pakepėm duonelę, buvo duonelė balta kaip saulė
ZlČUS, 259 ir pan. Palyginimas perėjo į literatūrą, kaip kad
V. Rudoko eilėraštyje: Duona kasdieninė, mūs šventoji,
/ rugio daigu žemėj parašyk, / kad gyvybę mums visiems
atstoji / ir esi į saulę panaši DndD, 109. Panašiai latvių priežodyje: Cepējs kā bitīte, maizīte kā saulīte „Kepėjas kaip
bitelė, duonelė kaip saulelė“; tiesiog Maizīte kā saulīte
„Duonelė kaip saulelė“ KkLSP, 249: Nr. 5354; 250: Nr. 5360, 5365;
Ja grib, lai maize izceptu laba, tad nedrīkst slavēt cepeju, bet esot jāsaka: „Maizīte kā saulīte, cepēja kā
cūka“ „Norint, kad duona gerai iškeptų, negalima girti
kepėjos, bet reikia sakyti: ‘Duonelė kaip saulelė, kepėja
kaip kiaulė’“ ŠmLTT, 1128: Nr. 18362; StrBV, 244. Plg. ir baltarusių mįslę: За лясамi, за гарамi, за вялiкiмi марамi
залатая дзяжа кiсне „Už girių, už kalnų, už didelių
marių aukso duonkubilis rūgsta“ = saulė Згдi, 24: Nr. 36.
Čia saulė prilyginta dar neiškeptai, tik rūgstančiai
duonos tešlai, taigi iš dalies tebeskystai beformei masei,
laikomai tam tikrame inde. Panašiai saulė prilyginama
lėkštei, katilui, puodui, taukinei: Vidury dvaro torielka
karo arba kabo LTs5, 450: Nr. 5365; BlSLK, 87: Nr. 33; Gale lauko katilėlis plauko GrgLLM, 10: Nr. 9; LTs5, 451: Nr. 5371; Gale
lauko ramunių puodas verda; Ant dvaro taukinė karo
MS, 99; baltarusių: У новымъ гыроде плула миска пы
воде „Naujame mieste plaukė dubenėlis per vandenį“; У
горыди-гыроде плувець тарелычка пы воде „Mieste
mieste plaukia lėkštelė per vandenį“ = saulė НкфЗ, 28:
Nr. 507, 508 (dar žr. toliau „bačką“ ir pan.). Visi šie saulei
prilyginami indai, reikia manyti, talpina savyje kažkokį
skystį, irgi savaip menantį saulę.
Skysta saulė. Kalbant apie saulę-karvę, jau buvo
minėtas „saulės pienas“, taip pat saulės judėjimą dangumi ryte žyminčio veiksmažodžio tekėti reikšmė „duoti
pieno, būti melžiamai“. Juolab šis veiksmažodis reiškia
„judėti srove…, bėgti (apie upę, šaltinį ir pan.), sruventi“, „lietis, sunktis, lašėti, varvėti“, „aptekti kuo plūstančiu, srūti“ ir pan. LKŽ15, 1104–1106. Taigi ir saulės judėjimą
iš dalies galima suvokti būtent taip. Beje, veiksmažodžiai riedėti, rietėti, risti(s), kuriais, kaip matėme, būdingai nusakomas saulės rato judėjimas dangumi, irgi
kartu turi reikšmes „lašais kristi, byrėti“ bei „greitai sruventi, tekėti“ LKŽ11, 550, 584, 685 (plg. mįslę: Citė r i t ė
su antvožu = užšalusi u p ė GrgLLM, 16: Nr. 56; LTs5, 461: Nr.
5484). Panašiai latvių rietēt reiškia ir „leistis (apie dangaus šviesulius)“, ir „tvinkti, pritvinkti (apie tešmenį)“,
pvz.: piens riet „tešmuo tvinksta“, govs riet „karvė
tvinksta“ LaLKŽ, 607 (taigi „priteka pieno“); K. Karulio
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paaiškinimu, viena pirminė reikšmė čia išsišakojusi į
dvi: 1) „tekėti“, iš kurios radosi „pritvinkti (tešmeniui)“,
ir 2) „leistis, nusileisti (apie saulę ir kt.)“; ir „ši antroji
reikšmė irgi išriedėjo iš senesnės ‘rietėti, tekėti, plūsti’, kuri galėjo žymėti regimą saulės judėjimą ne tik vakare, bet visame jos kelyje“ KrLEV2, 121. O tai, šiaip ar
taip, savaime verčia numanyti „skystos saulės“ vaizdinį.
Prisiminkime čia ir T. Narbuto minėtą aukso keptuvę,
„kurioje kaista amžinasis aliejus, kuris reikalingas pasauliui apšviesti ir sušildyti“. Pasak M. Gimbutienės,
ir „aukso kupka“, taurė, kalėdinėse dainose nukalama
mitinių kalvių, su saule esanti susijusi kaip tik tuo, kad
„saulė buvo įsivaizduojama skystu pavidalu“ GmbBM7, 34;
GmbDD, 89; dar daugiau: „Buvo įsivaizduojama, jog saulė
yra skysta kaip medus, dėl to ji teka“, ir „besileidžiančios saulės šviesa buvo poetiškai įsivaizduojama kaip
skysta substancija ąsotyje, kuris nugrimzta mariose“
GmbBM8, 34; GmbDD, 109; (GmbB, 164). Gimbutienės nuomone,
ir pats „Saulės kamuolys taip pat yra ąsotis arba samtis,
nes saulės šviesa buvo suvokiama kaip skysta medžiaga“
LM3, 125. Ir tikrai, vienoje pasakoje (ATU 707) herojus su
seseria ieško trijų stebuklingų daiktų, tarp jų ir geltonojo
v a n d e n i o, kuris tai ot šviečia kai s a u l a ant oro;
jį suradę, sesuo pakišus butelį, lašas įvarvėjęs, ir pilnas
butelys, o paskui, parsinešę namo, tą vandenį paleidę iš
butelio – tas vel, ant oro aukštai išsikėlęs, geltonuojąs,
šviečiąs, taip, kad visą sodną apšviečiąs SlŠLP, 216–222: Nr.
99. (Tiesa, A. J. Greimas šį „geltonąjį vandenį“ tapatina
su Aušrine ir jos pabertais karoliais – rasa GrmTAB, 159–160,
jam pritaria ir N. Vėlius VlVA, 127.) Plg. Liūnę Sutemą:
Primirkę saule, gluosniai geltonuoja StmR, 130, 131. Kaip
skysta, saulė „ištykšta“ garsiojoje A. Strazdo giesmėje:
Kasgi tinay uźmiszka, / Źiba twaska isztiszka, / Saułełe
/ Saułełe ti tekieia… StrzG, 57. Tokį įvaizdį poetui gal
pakuždėjo tautosaka, plg. jau XVIII a. pradžioje užrašytą mįslę: Gale lauko puods plyšta = aušta SLT, 408, 409;
(GrgLLM, 12: Nr. 28); arba: Gale lauko bačka trūko = saulė užtekėjo LTs5, 451: Nr. 5372; MS, 99; (DndK, 14). Taigi saulės
patekėjimas pavaizduojamas kaip iš plyšusio, trūkusio, skilusio indo „pasiliejusi“ šviesa. (Ar ne su tokiu
jos įvaizdžiu susijęs įsivaizdavimas kai kuriuos šliužus
„geriant“ saulę?) E. Usačiovaitė pastebi, jog „Panašiai
šaltinio (= upės) vanduo sprogdina žemės plutą – gaivia
srove prasiveržia į paviršių. Todėl saulės įvaizdis mįslėse sutampa su gyvu verpetuojančiu šaltinio įvaizdžiu:
Gale lauko katilėlis verda (šaltinis); Gale lauko ramunių puodas verda (saulė)“ UsčPM, 86. T. Narbuto „aliejų“
keptuvėje iš dalies primena dar vienas mįslės variantas:
Gale lauko bačka tauko = saulė užtekėjo. (Ir būdingas
materialus saulės simbolis, auksas, gali „varvėti“, kaip
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antai pasakoje: Visur puiku, gražu, tik auksas varva!
BsLPĮ3, 29: Nr. 7.). Mėgindamas kažkaip susieti tokius du
regimai skirtingus įvaizdžius – riedančio rato ir tekančio
skysčio, J. Vaiškūnas spėja, jog „su dangaus šviesuliais
pirmiausia galėjo būti siejami žibantys sferinio pavidalo
objektai: vandens lašeliai, rasa, taip pat ovalūs vandens
telkiniai ir kt. Dėl to galėjo atsirasti manymas, jog patys
dangaus šviesuliai yra skystos vandeninės prigimties“
VškSMS, 132, (135). Tikrai tad saulė gal teka kartu ir kaip
ritinys, ritulėlis, ratas, ir kaip šviesos srautas, savotiška
dangiškoji šviesos versmė ar „šviesos upė“ (RzsR, 238).
Šiaip ar taip, šaltinių, upių tekėjimas baltų tradicijoje
gan griežtai siejamas su saule. Šaltiniai, tekantys prieš
saulę („į saulę“?) paprastai laikomi šventais: Garbindavo
versmes, katros rytų pusėn teka, tai dėlto, kad prieš saulę teka…; Jeigu akis skauda, tai plauk vandeniu, kuris
prieš saulę teka BlR2, 18 ir pan. VVtŠA, 66: Nr. 65; 82: Nr. 85; 89–90:
Nr. 98; 94: Nr. 107; 216: Nr. 385; 228: Nr. 413; 299: Nr. 562; 429: Nr. 916;
DndPL, 125.

Z. Slaviūno duomenimis, apie Dusetas buvo
sakoma: Versmės, kurios teka rytų pusėn, buvo garbinamos, mat teka prieš saulę, ir vanduo ten labai sveikas.
Žmonės eidavo praustis į tas versmes. Laikydavo šventu
vandeniu SlvMR, 315 = LM3, 20. Kita vertus, S. Valentas pažymi: „Abi labiausiai žinomos Šventosios (viena – dešinysis Neries intakas, kita – įtekanti į Baltijos jūrą) yra
upės, tekančios iš rytų į vakarus. Galbūt buvo tikima,
kad jomis atiteka saulė arba kad jos atiteka iš saulės?“
VlntLP, 81. O vienoje latvių sakmėje apie Gaują ir jos pakeliui daromą kilpą teigiama, kad pagal saulę privalančios tekėti visos upės: pradžioj Gauja tecēja tāpat kā
visas upes pa saulei uz jūru. Kādu gabalu pagājusi, tā
apcirtās un sacīja: «Tas nav nekas, citiem pakaļ darīt,
es iešu pret sauli un aprīšu visu, kas man ceļā stāsies».
Briesmīgi strauji tecēdama – šņākdama, krākdama, tā
griezās saulei preti „tekėjo kaip ir visos upės, pagal saulę į jūrą. Kažkiek pabėgusi ji apsisuko ir pasakė: ‘Kas iš
to, kad aš darysiu kaip visi; geriau bėgsiu prieš saulę ir
prarysiu viską, kas man stos ant kelio’. Baisiai srauniai
tekėdama – šniokšdama kriokdama ji apsigręžė prieš
saulę“; tačiau paskui Dievas kalnais užtvėrė Gaujai kelią, tad jai gribot negribot bija jāatlaižas no sava iedoma
un jāgriežas pa saulei uz jūru „nori nenori teko savo sumanymo atsisakyti ir apsigręžti pagal saulę į jūrą“; nes
tas esot Dieva nolikums, ka visām upēm vajagot pa saulei tecēt uz jūru „tokia Dievo valia, kad visoms upėms
reikia tekėti pagal saulę į jūrą“ AnIT, 178. Plg. šiuo atžvilgiu tokius lietuvių upėvardžius kaip Sa÷lupė (Telšiai ir
Žeimiai, Jonavos r.), Saulåtakis (Raudondvaris, Kauno
r.), A. Vanago nuomone, kilusius „greičiausiai iš lie.
sãulė“ LHEŽ, 292; (LUEV, 143); taip pat Saulotekio šaltinį ties

Tauragnais, Utenos r., taip pavadintą kaip tik todėl, kad
teka prieš saulę, į rytus VVtŠA, 429: Nr. 916. Galimas daiktas,
tos pat kilmės yra trys Pamaskvio upėvardžiai Сулоть;
nors jie gali būti susiję ir su pr. Sultingen ТпрBП, 259, pagrįstu baltų žodžiu *sulā „sula“. M. Vasmerio nuomone,
Dnepro intakų pavadinimai Сула yra susiję su lie. sula,
la. sula ir kt., o S. Karaliūnas būtent šiais žodžiais grindžia ir minėtus lietuvių upėvardžius su dėmeniu Saul-,
ir tokius gyvenviečių pavadinimus kaip pr. Saulisken,
Saulon, la. Saule, Saulaine, Saulīte KrlBP1, 62; KrlBP2, 235–
236. Taigi ne tik saulės vaizdinys yra susijęs su tekančio
skysčio, šaltinio, upės vaizdiniais, bet ir pats žodis saulė
ima „painiotis“ su žodžiu sula. Mitopoetinis šių žodžių
sąskambis šiaip jau nekelia abejonių: R. Ambraziejienės
žodžiais, „saulė – tai šviesa iš viršaus, dangiška sula“
AmbrŽĮS, 85.
Kiti vietovardžiai.
G y v e n v i e t ė s (kai kurių ryšys su saule tėra netiesioginis ar išvis abejotinas): Sãulažoliai Klaipėdos r.,
Saul¸grąžiai Kapsuko r., Saul¸nai 2, Simno ir Vereviejų
apyl., Alytaus r., Saul¸niškė Švenčionių r., Saul¸tekiai
Kauno r., Saulia¤ Šilutės r., Sauliåkalnis 2, Smalvų (žr.
toliau kalnus) ir Kimbartiškės apyl., Zarasų r., Saulùčiai
2, Kaišiadorių ir Šiaulių r., taip pat Vilniaus m. dalis
Saul¸tekis LATŽ, 273; VtŽ, 328; PtrMLTV, 346; VVtŠA, 649; esama
tikimybės, kad su saule kilme gali būti susijęs Šiaulių
miesto vardas ZnkLKI2, 9, istoriniuose šaltiniuose minimas kaip Saulen 1254 m., terram Sauliam 1348 m., in
Saulia 1358 m. ir pan. VngLMV, 233–234 (nors veikiausiai
vis dėlto jo kilmė kita BgR2, 98, 349, 588); 1784 m. paminėtas kaimas Saule ties Naujuoju Daugėliškiu, Ignalinos r.
VVtŠA, 354; k a l n a i: Saulės kalnas 2, Telšių ir Rokiškio
r., Saul¸kalnis 2, Tauragė ir Smalvos, Zarasų r. VtŽ,
328; VVtŠA, 588, 648–649; LHEŽ, 292; p i e v o s: Sãulašilis
Pakuonis, Prienų r., ir Saulùtė Eržvilkas, Jurbarko r.;
laukas Saul¸trakis Pagėgiai, Šilutės r. LHEŽ, 292.
Nemažai esama lietuviškų šaknies saul- pavardžių: Saulãitis, Saulåvičius, Saulė, Sauleika, Sãulėnas,
Saul¸nas, Saulìvičius, Sãulynas, Saulônas, Sãulis, Saulýs,
Sa÷lytis, Sauli¿nas, Sauliuska, Sãulonas, Saulùckas, ir
visos jos kilme siejamos su vardu bei pavarde Sãulius ar
Sa÷lius; A. Vanago nuomone, „Dažniausiai šios pavardės bus atsiradusios iš krikšto vardo Sa÷lius, plg. dar
bru. Саула, Сауль : Савел, le. Saul, Saulus, bulg. Саул
ir pan. Ryšys su lie. sãulė sunkiai įmanomas“ LPŽ2, 682–
683, (ZnkLA, 381; RgKA, 125, 133). Tuo tarpu K. Kuzavinis ir
B. Savukynas atitinkamus vardus kilme skiria į du: 1)
Sãulius, arba ir Sa÷lius, esąs „galūnės vedinys iš mitologinio vardo Sãulė“, o 2) Sa÷lius – „iš sulotyninto
hebr. Saulus, kuris iš hebr. Šā’ūl ‘išmelstas iš Dievo’“;
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iš lie. Sãulė dar kildinami vardai Saulìnė ir Saulìnis
LVK, 284–285. Panašiai Z. Zinkevičius skiria hebrajiškos
kilmės vardus Sa÷lius, Sãulis nuo pravardinės (mitologinės) kilmės Sãulius ir Sãulė ZnkVLA, 74; ZnkLA, 381, 554,
617. Tokio vardo motyvacijos pavyzdžių galima rasti
ir tarp šiuolaikinių lietuviškų pravardžių: antai Sãulė
gali būti praminta „švari“ moteris; Saulìlė – „linksmo
būdo“; Sãulės Brolis – „tinginys“; Saulôtė – „šviesiaplaukis“; Sauliùtė – nes pati „vartoja tokį kreipinį,
pataikūnė“; Saulùtė – nes „vis šypsosi“, yra „apskrito
veido“, „graži“, „vyrų numylėtinė“, „malonaus būdo“,
„gražių šviesių plaukų“, „tamsaus gymio“ (įdeganti saulėje) arba tiesiog todėl, kad „taip į ją kreipiasi vyras“; o
vienas vyriškis Šaukote, Radviliškio r., taip pramintas
todėl, kad yra „siaurų akių, lyg prisimerkęs nuo saulės“;
ir pagaliau būtent pravardė Sa÷lius (taip!) vyriškiui
buvo suteikta todėl, kad jis „šviesiaplaukis“, kad „gyvena pakalnėje, žmonės dažnai matydavę jį kopiant į kalną, ‘į saulę’“ arba kad jo „sodyba neapsodinta, visada
saulės apšviesta“ LP, 375–376. O jei jau vardai Sãulius bei
netgi Sa÷lius gali būti savi, paremti žodžiu sãulė, tai jie
gali būti ir gana archajiški: šiaip ar taip, jau K. Būga juos
buvo palyginęs su sen. graikų asmenvardžiu ‘Hel%wn
BgR1, 425 (plg. ªlioV ‘saulė’ ir atitinkamą saulės dievo
Helijo vardą); dar stipresnis argumentas už tai būtų
Herodoto (IV.76) paminėtas skitų karaliaus Saulijo, ar
stačiai Saulio, vardas Saulios АбСЕИ, 39. Į tai šiaip jau
derėtų atsižvelgti ir interpretuojant minėtas pavardes
(senasis savas saule paremtas vardas galėjo paprasčiausiai susilieti su atneštiniu krikščioniškuoju, kaip kad yra
atsitikę labai daugeliu atvejų, bet tai anaiptol nesuteikia
pastarajam viršenybės).
Literatūra:

BlTD, 4–8; BlR1, 23–32; BlR2, 23–25, 264–265; VškDŠG, 17–19;

DndK, 13–25; DndPL, 122–138; DVtSS, 27–35; BrsnRŽ, 167 = ME2, 294; (VškSMS, 131–143;
RzsR, 233–263).

Nuorodos:
1. Daugybės papildomų sąsajų, kalbant atskirai apie saulę, nėra galimybės aptarti, tad norom nenorom tenka remtis kitais „mitinio
vaizdyno“ straipsniais, iš kurių vos vienas kitas dar tėra parašyti.
Savo straipsnių turėtų susilaukti ir auksas, ir žiedas, ir vainikas,
ir t.t., ir t.t. Čia bus daromos nuorodos tik į jau parašytus ir paskelbtus straipsnius.
2. RAZAUSKAS, D. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Aušrinė (ir
Vakarinė). Iš: Liaudies kultūra, 2011, Nr. 6, p. 17–25.
3. RAZAUSKAS, D. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Reinkarnacija, arba pergimimas. Iš: Liaudies kultūra, 2009, Nr. 4, p. 44–46.
4. Čia vėl tenka nurodyti Aušrinei skirtą straipsnį (p. 20) bei kliautis
dar neparašytu straipsniu, skirtu mitiniam Karalienės vaizdiniui
(plg. saulės lyjant apibūdinimą karalienė verkia ir t.t.).
5. RAZAUSKAS, D. Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių: Žvaigždė.
Iš: Liaudies kultūra, 2010, Nr. 6, p. 6–19.
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The article aims to describe the Sun (Lith. Saulė) from
a mythological point of view, or, in other words, to present
the mythological data on the Sun featured in the historical
sources of the Baltic religion and in folklore. This article
follows the previous topics of the Morning Star, the Star(s),
Meteor and Comet. The data on the Sun is clearly split into
two branches: one, speaking of the solar cult and the personified Sun, and the other, presenting the Sun as and, made
by a mythical smith, or simply equating it to wheel, golden
ring, etc. As the word meaning “sun” in Baltic is of the
feminine genre, the personified Sun is usually conceived as
mother, bride, or girl.
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Blondinės įvaizdis lietuvių anekdotuose
Skaistė VIŠINSKAITĖ
Straipsnio objektas – anekdotai apie blondines,
skelbiami interneto puslapiuose lietuvių kalba. Naudojamasi Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir
folkloristikos katedros rankraštyne (VDU ER 2023)
saugoma ir straipsnio autorės internete surinkta medžiaga. Tikslas – apibūdinti blondinės įvaizdį lietuvių
anekdotuose, išskirti ryškiausias jai priskiriamas savybes. Tyrimo metodai – aprašomasis, lyginamosios
analizės. Išvados – straipsnio gale.
Prasminiai žodžiai: blondinė, anekdotas, stereotipai, kvailumas, seksualumas.

Įvadas
Anekdotai – trumpi, žaismingi, iš lūpų į lūpas perduodami, pastaruoju metu ir virtualioje erdvėje platinami pasakojimai, atskleidžiantys aktualiausias gyvenimo
peripetijas, pasižymintys sąmojinga, netikėta pabaiga.
Vis dažniau anekdotai yra verčiami iš vienų kalbų į kitas,
todėl dauguma anekdotų siužetų ir personažų jau yra tapę
tarptautiniais. Anekdotai apie blondines – ne išimtis.
Nors anekdotai yra pats gyvybingiausias šiuolaikinio
lietuvių folkloro žanras, o blondinė – vienas iš populiariausių anekdotų personažų, jiems skirtų tyrinėjimų nėra
daug. Iki šiol anekdotai lietuvių tyrinėtojų buvo aptariami kitais aspektais, o blondinės personažas nėra nagrinėtas. Užsienio tyrinėtojai blondinės personažą yra nagrinėję įvairiapusiškai. Į blondinę žvelgdama kaip į vizualinio
meno objektą, plačiausiai šį personažą tyrinėjo Laini Michelle Burton.
Anekdotai apie blondines – audiovizualinės visuomenės padarinys, transformuojantis šiuolaikinės jaunos moters paveikslą. Nors blondinės stereotipas kaip feminizmo archetipas pirmiausia paplito Vakarų kultūroje, bet,
anekdotams migruojant, ilgainiui netruko išplisti visame
pasaulyje. L. M. Burton pastebėjo, kad nuo 1930 m. blondinė traktuojama ir kaip pozityvumo, ir kaip negatyvumo
požymis. Tuo metu atsirado ir įsigalėjo įvairios klišės,
kad blondinė yra kvaila, juokinga ir kt. Tačiau tuo pat
metu blondinė įkūnijo ir pokyčių jėgą, tapdama lyčių instinktų, lygių galimybių sistemos ženklu kūno politikoje.
Buvo pabrėžiama, kad blondiniškumas gali būti blogai
vertinamas abiejų lyčių. Tačiau moterims tai buvo labiau
susiję su feminizmo reiškiniu. Vizualinės kultūros terpėje
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ir per įvairias kitas masinės informacijos priemones blondinė tapo prekės ženklu ir mados simboliu, įkvepiančiu ir
anekdotų kūrėjus (Burton 2005: 6).
Istorinių pasakojimų, literatūros, folkloro ir meno
diskursuose blondinė dažnai buvo vaizduojama kaip estetikos ir moralės pradas, priešprieša puritonizmui bei ištvirkimui, tačiau vėliau, atsiradus masinės informacijos
priemonėms, jos įvaizdis pradėtas naudoti kuriant paradoksalias pozicijas (Burton 2005: 6).
Tyrinėtojas Stanoy Stanoevas iš Bulgarijos straipsnyje
„Kvaila blondinė ir demokratija“ nagrinėjo kvailos blondinės personažo ir demokratijos sąsajas. Pasak jo, anekdotai
apie blondines Bulgarijoje paplito apie 1990 m., kai žlugo
komunistinis režimas, ir jie buvo vienas iš būdų prisitaikyti
prie gilių socialinių pokyčių (Stanoev 2010: 1).
Anekdotai apie blondines dažnai fragmentiškai aprašomi feministinės krypties straipsniuose, ypač kalbant
apie lyčių humorą.
Naršant lietuviškas internetines svetaines, kuriose
publikuojami anekdotai, pastebima, kad blondinė yra
vienintelis moteriškos lyties personažas, išskiriamas į
atskirą anekdotų grupę (pavyzdžiui, internetinėse svetainėse: www.nerimtas.lt/, www.juokeliai.lt/, www.anekdotai.bizi.). Įprasta, kad moterys anekdotuose dažniausiai
vaizduojamos kartu su kitu personažu, kuris paprastai
būna vyriškos lyties (pavyzdžiui, daugeliui gerai žinoma
anekdotų grupė apie sutuoktinius ir pan.).
Galima išskirti kelias populiariausias anekdotų apie
blondines grupes: 1) vyrų ir moterų dialogas; 2) blondinės išvaizda; 3) blondinės savybės; 4) blondinės darbinė
veikla; 5) blondinė namų erdvėje. Jas aptarsime šiek tiek
išsamiau.

Vyrų ir moterų dialogas
Įvairių žanrų šiuolaikiniame folklore vis labiau pastebima tendencija kurti šmaikštų, kartais ir kandų skirtingų
lyčių atstovų dialogą. Anekdotai apie blondines nėra išimtis. Sabine Wienker-Piepho teigė, kad anekdotai apie
kvailas blondines yra neišvengiama bendros visuomeninės situacijos išraiška, intensyvėjantis lyčių dialogas dažnai pastebimas žiniasklaidoje, internetinėje erdvėje. Jis
rodo specialiai įtemptus lyčių santykius, kurie yra būdingi dabartiniams laikams (Stanoev 2000: 45). Ypač įdomi
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anekdotų apie blondines grupė, kurioje pasakojama apie
pačių anekdotų kūrimą ir jų kūrėjus.
Akivaizdu, kad blondinės kvailumą pripažįsta tiek vyrai, tiek ir moterys, tačiau moterys, besistengdamos apginti savo lyties atstovę, šią savybę paverčia privalumu:
– Kodėl blondinės tokios kvailos?
– Kad jas galėtų suprasti vyrai! 1(VDU ER 2023/302)
Kituose variantuose iškeliamas klausimas: „Kodėl anekdotai apie blondines tokie trumpi?“ (VDU ER
2023/337), o atsakymas į šį klausimą pateikiamas analogiškas kaip ir cituotame pavyzdyje. Anekdotų kūrėjai
(o gal, tiksliau, kūrėjos?), konstatuodami lyg ir visiems
žinomą bei priimtiną faktą, kad blondinės yra kvailos,
taip sugeba sumenkinti vyrus. Vyriškajai auditorijai šis
pasakymas yra lyg jų giminės įžeidimas, todėl jie nelieka
skolingi:
Anekdotų apie blondines nėra, yra tik tiesa (VDU ER
2023/180).
Tokiu pareiškimu vyrai bando atsilyginti moterims
teigdami, kad anekdotinėse situacijose ryškinamą blondinės savybę turi ir visos jų aplinkoje gyvenančios šviesiaplaukės moterys.
Vystantis tokiam vyrų ir moterų dialogui akivaizdus
tapo moteriškosios lyties atstovių skilimas. Anekdotuose
pateikiama viena iš versijų apie tai, kas yra anekdotų apie
blondines kūrėjai:
– Kas kuria anekdotus apie blondines?
– Brunetės ilgais ir vienišais vakarais... (VDU ER
2023/485).
Šiame pavyzdyje akivaizdi šviesiaplaukių ir tamsiaplaukių moterų priešprieša. Nusistovėjusi nuomonė, kad
vyrams patrauklesnės yra šviesiaplaukės moterys, įžeidžia kitas moteris, kurios, esą apimtos pavydo ir keršto, kuria anekdotus apie blondines. Šiuose anekdotuose
pabrėžiama ir vaidmenų tarp lyčių kaita. Patriarchalinėje
visuomenėje buvo įprasta, kad vyrai siekė moterų dėmesio, o anekdotuose apie blondines priešingai – moteris
tampa vyrų dėmesio „medžiotoja“.
Blondinių ir tamsiaplaukių moterų lyginimas yra gana
dažnas anekdotų apie blondines motyvas. Neretai anekdotuose vaizduojamos trys merginos: šatenė, brunetė ir
blondinė. Jos nuosekliai išvardijamos pagal protinius sugebėjimus. Šatenė visada laikoma protingiausia, po jos
antra pagal protą – brunetė, o blondinei atitenka „trečiojo
brolio kvailelio“ vaidmuo.
Stereotipus apie moteris, kurie vis dar vyrauja visuomenėje, tiksliausiai atskleidžia šis anekdotų apie blondines variantas:
Žvejoja trys blondinės. Ant visų trijų kabliukų užkimba auksinė žuvelė ir sako:
– Išpildysiu visų trijų po vieną norą.

Pirma sako:
– Noriu būti protinga.
Ir tampa brunete...
Antra sako:
– Noriu būti protingesnė už tą pirmą.
Ir tampa šatene...
Trečia sako:
– Noriu būti dvigubai protingesnė.
Ir tampa vyru (VDU ER 2023/263).
Akivaizdu, kad ir šiame, ir daugelyje kitų anekdotų
aiškiai išsiskiria hierarchinė sistema, kurios pagrindinis
matas yra protiniai gebėjimai. Tyrinėtojai yra pastebėję,
kad savybės, apibūdinančios kognityvinę žmonių sferą –
logiką, racionalumą, kriticizmą, „aštrų protą“, siejamos
su vyrais; iracionalumas, nelogiškumas, nekritiškumas,
netgi kvailumas – su moterimi (Kolevinskienė 2006: 65).

Blondinės išvaizda
Išvaizda buvo ir yra svarbi ne tik moteriai, bet ir vyrui.
Vienoje visiems žinomoje patarlėje teigiama, kad žmonės
pagal išvaizdą sutinkami, pagal protą išlydimi.
Anekdotuose piešiamas išorinis blondinės paveikslas
pasižymi bruožais, būdingais šio laikmečio grožio etalonui. Nors anekdotuose blondinės išvaizda minima tik fragmentiškai (tikriausiai dėl to, kad anekdotų pasakotojai
mano, jog apie jos stereotipinę išvaizdą kalbėti nebereikia), jos išorinis grožis nelieka pamirštas. Dažniausiai jis
pateikiamas perkeltine prasme, siekiant sustiprinti figūros išskirtinumo įspūdį.
Maudosi blondinė jūroje. Bangos didelės, nuplėšė liemenuką. Suėmė blondinė didžiules krūtis į glėbį ir eina
pajūriu. Ją pamato žaidžiantis berniukas ir sako:
– Jeigu tuos šunyčius ruošiatės skandinti, tai geriau
man atiduokit, ypač man patinka tas su ruda nosyte...
(VDU ER 2023/448).
Anekdotuose blondinė pateikiama ne tik kaip prigimtinio, bet ir kaip sukurto grožio simbolis – moteris, nuolat besirūpinanti savo figūra, ypač lieknumu. Taigi anekdotuose apie blondines galime pastebėti lieknumo kulto
atspindžių: Kalbantis dviem blondinėms viena išduoda
paslaptį, kad norint sulieknėti reikia nusipirkti „Fairy“,
nes jis naikina riebalus (VDU ER 2023/338).
Kaip ir kiekviena moteris, blondinė jaučia silpnybę
naujiems rūbams bei avalynei. Taigi neretai ji vaizduojama batų ar rūbų parduotuvėje.
Batų parduotuvės pardavėja klausia blondinės:
– Kokį dydį jūs dėvite?
– Mano batų dydis 36-as, bet aš taip gerai jaučiuosi
su 37-o dydžio bateliais, kad visada perku 38-o… Taigi
atneškite man 38-o dydžio batelius, bet šiek tiek didesnius (VDU ER 2023/106).
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Situacija bandoma pajuokti moteris, kurios akivaizdžiai nori būti lieknesnės, turėti mažesnes pėdas, tilpti į
mažesnio dydžio rūbus. Tai vis modernėjančios visuomenės ir rinkodaros specialistų sukurto lieknumo kulto
padarinys. Moterys, norėdamos prilygti „dievaitėms“,
įsitikinusios, kad visada turi būti dar lieknesnės negu gali
būti iš tiesų.
Tačiau neretai blondinės grožis būna apgaulingas, nes
ji tampa graži tik tada, kai pasidažo tiek, kad neįmanoma
įžvelgti tikrojo veido:
– Kaip numesti blondinei 2 kg svorio?
– Nusivalyti makiažą (VDU ER 2023/417).
Geras makiažas blondinei yra ne kliūtis, o privalumas. Norėdama būti graži, ji supranta, kad kartais vien
įgimto natūralumo nepakanka, ypač dabartiniais laikais,
kai tikslui pasiekti yra tiek daug pagalbinių priemonių,
padedančių pašalinti ko nereikia, ar įgyti tai, ko negavai
gimdama. Toks požiūris yra visiškai priimtinas, kai gyvename plastinės chirurgijos ir „dirbtinio grožio“ amžiuje.
Kathryn Paul Morgan pabrėžė, kad moterys, nesidominčios kosmetinės chirurgijos siūlomomis kūno „tobulinimo“ galimybėmis, dabartiniais laikais populiariojoje
Vakarų kultūroje vis labiau imamos suvokti kaip išimtis
(Daugirdaitė 2000: 184). Grožis Vakarų šalių visuomenėse seniai yra tapęs įsigyjamu dalyku. Akivaizdu, kad
blondinės išvaizda prilyginama legendinei lėlei Barbei.
Nors jos plaukai dažniausiai yra nudažyti, taigi nenatūralūs, o visa tai, kas padaro ją gražią, yra laikina, pačios ar
specialistų rankomis sukurta apgaulė, tačiau blondinė vis
tiek išlieka stereotipiniu moteriškumo pavyzdžiu.

Blondinės savybės
Anekdotuose apie blondines galime išskirti keturias
ryškiausias šio personažo savybes, kurios pagal dažnumą
išsidėstytų taip: 1) kvailumas ir naivumas; 2) seksualumas; 3) egoizmas; 4) gudrumas/apsukrumas.
Kvailumas ir naivumas. Viena iš dažniausiai pajuokiamų blondinės savybių – kvailumas, kuris yra tapęs
tam tikra blondinės vizitine kortele. Vertinant kvailumą
blondinės smegenys lyginamos su mažais objektais. Vienuose anekdotuose teigiama, kad jos yra mažesnės už
žirnį (VDU ER 2023/411), kituose, kad blondinės smegenyse gyvena smegenų graužikai, kurie miršta iš bado
(VDU ER 2023/352). Dar viename anekdote pastebima,
kad blondinė turi smegenis tik tada, kada laukiasi naujagimio. Vadinasi, tik kūdikis turi smegenis, o blondinė
– ne (VDU ER 2023/475).
Blondinių kvailumas pasireiškia įvairiose gyvenimiškose situacijose. Ne išimtis ir apsipirkimas parduotuvėje.
Blondinė apsipirkinėja, kaip ir kiekvienas iš mūsų, tiesa,
ji tai daro savaip. Dažniausiai blondinė supainioja par-
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duotuves. Ji nori įsigyti prekę, kurios toje parduotuvėje
nėra. Dažniausiai ji perka kavą bibliotekoje, obuolius –
vaistinėje ir pan. Parduotuvėje ji neretai sumaišo prekes:
vietoj televizoriaus bando nusipirkti mikrobangų krosnelę, vietoj vibratoriaus – gesintuvą ir pan.
Ateina blondinė į parduotuvę, ilgai stovi eilėje.
– Man du kilogramus obuolių.
– Mes blondinėms obuolių neparduodame.
– O kodėl?
– Nes čia vaistinė (VDU ER 2023/15).
Kartais atrodo, kad anekdotuose vaizduojama blondinė gyvena savo susikurtame pasaulyje, kuris neatitinka
tikrovės vaizdinio.
Kalbasi dvi blondinės:
– Žinai, jog šiemet Naujieji penktadienį?
– Tikiuosi, jog ne trylikta... (VDU ER 2023/75).
Blondinė dažnai neteisingai vertina aplinką, todėl jos
elgesys atrodo keistas ir ji laikoma kvaila. Dažnai blondinė neteisingai supranta ar interpretuoja nematytus objektus, nežino, kaip geriausiai atlikti tam tikrą darbą, tokie
nesusipratimai sustiprina blondinės kvailumo stereotipą.
Šiuolaikiniuose anekdotuose taip pat formuojamas vaikiškai naivios blondinės įvaizdis. Nors juose vaizduojamas
naivumas blondinei yra tarsi koziris, kurio padedama ji gali
lengviau laviruoti įvairiose situacijose, per daug negalvodama kas, kaip ir kodėl vienu ar kitu atveju atsitinka, daugelyje situacijų naivumas tampa kenksmingas. Akivaizdu,
kad anekdotuose blondinė aklai tiki viskuo, kas jai sakoma ar rodoma. Toks jos naivumas – ne išimtis ir suvokiant
savo kūno procesus: Atėjus blondinei į kirpyklą, kirpėjos
prašoma blondinė niekaip nesutinka nusiimti ausinuko, o
be leidimo jį nuėmus krenta negyva. Taip ji nustebina ir
pačią kirpėją, kuri paklausiusi, kokie žodžiai skamba ausinuke, išgirsta: „įkvėpt, iškvėpt...“ (VDU ER 2023/40).
Šiuo atveju blondinė tiki, kad skambančios frazės jai padeda kvėpuoti. Ir tas tikėjimas toks stiprus, kad pakeičia net
natūralius fiziologinius procesus. Ji – tarsi vaikas, dar neatradęs savęs ir tik mažais žingsneliais einantis savęs pažinimo link. Pastebima, kad naivumo aspektus dažnai galima
įžvelgti ganėtinai paprastose gyvenimiškose situacijose, su
kuriomis žmogus susiduria kiekvieną dieną. Blondinė gatvėje klausia praeivio: „Atsiprašau, sakykite, kiek dabar
valandų?“ Praeivis: „ 15 valandų 20 minučių.“ Blondinė
susimąsčiusi: „Šiandien jau penkių žmonių klausiau... Ir
visi kažkodėl atsako skirtingai...“ (VDU ER 2023/282).
Akivaizdu, kad blondinė nesuvokia pačių elementariausių dalykų. Blondinė nesugeba įvertinti laiko tėkmės.
Jai atrodo, kad minutės ar valandos tam tikrame intervale
nekinta ir stovi vietoje. Paradoksalu, bet toks, prilygstantis vaikiškam samprotavimui, yra šios herojės mąstymas,
o gal net tikėjimas susikurta realybe.
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Naivumas sudėtingose situacijose blondinei gali ir padėti, pavyzdžiui, sulaukti pagalbos iš aplinkinių, bet gali
pakišti koją ir paprasčiausiais atvejais, kai ji nesugeba
atlikti elementarių užduočių ar susiorientuoti aplinkoje.
Šiuo bruožu anekdotų personažė blondinė yra labai panaši į buitinių pasakų kvailį. Tiek jis, tiek blondinė yra
pamokomi elgtis teisingai, tačiau realiai to pamokymo
nesugeba pritaikyti:
Užėjo blondinė į ūkinių prekių parduotuvę, mato –
lentynoje padėtas termosas. Klausia pardavėjo:
– Kas čia per daiktas?
Pardavėjas aiškina:
– O, tai termosas, labai geras daiktas. Jis karštus produktus išlaiko karštus, o šaltus - šaltus. Žmonės į jį deda
produktus ir nešasi į darbą, jei nenori eiti kitur užkandžiauti. Patiko blondinei toks geras daiktas, nusipirko.
Kitą dieną nusineša į darbą, o kolegės, irgi blondinės,
klausia :
– Ką čia atsinešei?
– Tai termosas – labai geras daiktas. Jame karšti
daiktai neatšąla, o šalti nesušyla.
– O kas viduje?
– Du puodeliai kavos ir ledų porcija! (VDU ER
2023/86).
Kituose anekdotuose pamokymo dalis yra nutrupėjusi
ir likusi tik komiškoji situacija. Didžioji anekdotų apie
blondines dalis yra sukurta naudojant šį „nepataikymo
principą“.
Seksualumas. Dar prieš šimtmetį seksualia pavadinta moteris būtų įsižeidusi ir jaustųsi pažeminta. Tačiau
dabar tokio „įžeidimo“ trokšta beveik kiekviena. Kas
gi įvyko, kad senovėje tik glaudžiai su reprodukcijos
procesu siejamas seksualumas šiuolaikinės visuomenės
kontekste tapo gyvenimo dalimi, kurią vos ne kiekvienam individui privalu tyrinėti ir formuoti? Akivaizdu,
kad mainantis amžiams pasikeitė ir žmonių supratimas
bei vertybės. Dviejų lyčių bendravimo pamatu tapo ne
žmogiškas bendravimas, o seksas. Moteriai buvimas
seksualia suteikė daugiau laisvės ir galimybių bendrauti su bet kuriuo priešingos lyties atstovu. Tai vėliau atsiskleidė ne tik kasdienybėje, bet ir anekdotuose apie
blondines.
Blondinės seksualumą suformavo Amerikos Holivudo kino industrija, pavertusi ją moteriškumo simboliu
(pavyzdžiui, Merilyn Monroe), vyrų geismų ir viliojimo,
erotinių scenų objektu. Vėliau tokį šviesiaplaukės moters
įvaizdį išpopuliarino ir išplėtojo mados bei reklamos pramonė, kurioje moters lytiškumas buvo primygtinai tapatinamas su seksualumu, inspiruojamu vyriškos fantazijos
ir nuolat girdimų tezių, kad vyro kūnas yra skirtas veiks-

mui, o moters kūnas – tam, kad į jį būtų galima žiūrėti
(Jankauskaitė 2004: 3).
Anekdotuose blondinė puikiai naudojasi jai suteikiamu seksualios merginos statusu. Ji rodoma kaip išskirtinai lengvabūdiška, dažnai susitikinėjanti su vaikinais bei
seksualiai nepasotinama mergina: Ką pasako ryte blondinė pirmiausia? – Labas rytas, berniukai!.. (VDU ER
2023/8). Šis pavyzdys rodo, kad blondinė ryte atsibunda
keleto vaikinų kompanijoje ir jaučiasi labai natūraliai.
Atrodo, kad toks rytas – jos kasdienybės dalis.
Kitas pavyzdys: Ką veikia blondinė ryte? – Grįžta
namo... (VDU ER 2023/9) parodo, kad naktis blondinė
mėgsta leisti audringai. Ji linksminasi iki paryčių, pamiršdama poilsį ir net nesusimąstydama, kas jos laukia
rytoj.
Dažnai blondinė ne tik mėgsta dideles vaikinų kompanijas bei mėgaujasi jų teikiamu dėmesiu, bet ir neprisimena, kada ir su kuo leido laiką lovoje. Tokį atmestinį jos
požiūrį į žmonių tarpusavio santykius siekiant patenkinti
geismus puikiai iliustruoja anekdotas:
Po smagios nakties vyriškis klausia blondinės:
– Klausyk, ar aš tau buvau pirmas?
Blondinė:
– Gali būti – man tavo veidas kažkur matytas... (VDU
ER 2023/92).
Tokie blondinės žodžiai leidžia teigti, kad šiuolaikinei blondinei, priešingai nei lietuvių liaudies dainose apdainuojamai šviesiaplaukei, mėlynakei mergelei,
nėra nieko švento. Net ir į nekaltybės praradimą ji žiūri
kaip į atsitiktinį įvykį, faktą, kuris kažkada įvyko todėl,
kad turėjo įvykti.
Blondinė kaip ištekėjusi moteris vaizduojama gana
retai, tačiau jei vaizduojama, tai kaip neištikima sutuoktiniui žmona.
Blondinė visur ir visada pasinaudoja proga savo laukinei aistrai patenkinti. Vyrui bent trumpam palikus namus jo vietą užima kitas vyriškis.
Blondinės vyras išvažiuoja į komandiruotę. Blondinė, savaime aišku, atsitempia į namus meilužį. Savaitę
laiko jie sau smaginasi, tik staiga pasigirsta skambutis į
duris. Blondinė išsigandusi:
– Oi, vyras sugrįžo!
Meilužis, su palengvėjimu:
– Pagaliau... (VDU ER 2023/480).
Šiame anekdote pabrėžiama, kad kartais, kad ir kokia patraukli, geidžiama, daugelio vyrų pačias slapčiausias fantazijas realizuojanti moteris būtų blondinė, jos
seksualinis aktyvumas išveda iš pusiausvyros net ir stipriausius vyrus.
Blondinės neištikimybė nėra epizodinė, ją galima
traktuoti kaip sistemingą, kadangi fiziniai santykiai su
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svetimais partneriais dažniausiai nėra atsitiktiniai, bet,
priešingai, – nuolat planuojami. Pavyzdžiui, nebuvimą namuose veikėja pateisina išvyka į komandiruotę, pas kurią, pasak anekdoto, ir pernakvos (VDU ER
2023/482).
Blondinė kiekvieną minutę ieško naujos patirties, atsipalaiduodama vis kito partnerio glėbyje ir lyg visai atsitiktinai prasitardama apie tai savo vyrui. Ji nesiekia lytinio susilaikymo vardan šeimyninės darnos. Tai, ką gali
pasiimti ir patirti geriausia, ji pasiima čia ir dabar. Dauguma moterų įvaizdžio tyrinėtojų sutinka, jog „žurnalų
moteris“ – „savanaudiška, paviršutiniška ir pamišusi dėl
sekso,“ <...> „jos gyvenimas yra vien malonumų vaikymasis,“ „ji retai galvoja, nebent apie seksą“ (Daugirdaitė
2000: 195). Taigi anekdotų blondinė yra ir daugelyje moterų žurnalų vaizduojamos moters analogas.
Egoizmas – savo gerovės iškėlimas, naudos sau bet
kokia kaina siekimas. Mus supančiame pasaulyje galime
pastebėti daug egoizmo apraiškų. Viena iš ryškiausių –
dažnai įvairiuose žurnaluose publikuojamos nuotraukos,
kuriose jaunos šviesiaplaukės merginos yra nusifotografavusios šalia pagyvenusių verslininkų ir turtuolių. Tai,
kas matoma spaudoje ir televizijoje, atsispindi ir anekdotuose. Blondinė ir anekdotuose vaizduojama kaip „aukso
ieškotoja“. Jai svarbiausia – pinigai. Meilės jausmas, atsidavimas kitam žmogui blondinei yra svetimas. Apie tai,
kad blondinė įsimylėjo, neminima nė viename anekdote.
Mergina būna su vyru vien „iš išskaičiavimo“. Ji ieško
turtingo, dažniausiai pagyvenusio vyro. Blondinė tikisi,
kad jos vyras greitai mirs ir paliks jai visus pinigus. Tokia moteris dažnai elgiasi savanaudiškai, nori užsitikrinti
materialinę gerovę bet kokia kaina. Anekdotuose užfiksuotas idealaus vyro paveikslas iš blondinės pozicijos
patvirtina tokią nuomonę:
Idealūs vyro duomenys (blondinei): 90 – 60 – 40.
90 metų senis,
60 milijonų banke,
40 laipsnių temperatūra (VDU ER 2023/242).
Blondinė – šalta, viską apskaičiuojanti, siekianti naudos sau egoistė. Ieškodama idealaus partnerio, tokia mergina nė neatsižvelgia į vyro išvaizdą ar amžių. Jai svarbu tik faktas, kad vyras, esantis šalia jos, turėtų pinigų
ir galėtų tenkinti kiekvieną norą. Blondinė vyro paieškas
pradeda apgalvotai, ji viską šaltai apskaičiuoja:
Blondinė ateina pas advokatą:
– Sakykite, ar tiesa, kad per skyrybas galima gauti
pusę vyro turto?
– Na, ne visada, bet daugeliu atvejų – taip.
– Labai gerai.
– O, sakykite, kodėl norite skirtis?
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– Kol kas dar nenoriu. Dar tik ieškau, su kuo susituokti... (VDU ER 2023/ 289).
Savimeilės ir troškimo valdyti pagrindu paremta
blondinės egoizmo apraiška nėra išimtis, nes egoistai iš
dalies esame kiekvienas, nepriklausomai nuo to, kuriai
lyčiai atstovaujame. Pasąmonėje, gal ir nevalingai, žmogus ieško prasmės ten, kur gali rasti didžiausią naudą ir
vidinį pasitenkinimą, t.y. jis, kaip individas, „psichologinio būtinumo verčiamas siekia vien savo gerovės, kita
prasme, kai paties gerovė yra vienintelis dalykas, kuris
gali būti laikomas geru“ (Furst 1995: 219). Todėl rinkdamiesi potencialius partnerius, – rašo Normanas Li ir
jo bendradarbiai, – vyrai ieško bent minimalaus fizinio
patrauklumo, moterys – socialinės padėties bei išteklių,
o gerumą ir išprusimą palankiai vertina ir vieni, ir kiti
(Myers 2008: 460). Anekdotuose apie blondines sudaromas įspūdis, kad pinigai yra svarbesni už dvasines
vertybes.
Gudrumas/apsukrumas. Žmogaus protas – žinių kiekio matas, padedantis lengviau orientuotis ne tik aplinkoje, bet ir kasdienėse situacijose. Nors anekdotuose apie
blondines žinių ir jų pritaikymo dermė retai pastebima ir
tampa, galima teigti, išimtimi, vis dėlto galima rasti kelis anekdotus, kuriuose dėl tam tikrų aplinkybių blondinė
pasirodo esanti protinga bei apsukri. Panaudojant tokius
retus protingumo atvejus ir sukuriamas tokių anekdotų
komiškumas.
Ateina blondinė su senele į audinių parduotuvę ir
klausia:
– Kokia šito audinio kaina?
Pardavėjas sako:
– Na, kaip jums, tai vienas kvadratinis metras – bučinukas.
– Gerai, duokite man 10 metrų, o šiandien moka močiutė (VDU ER 2023/384).
Šioje situacijoje blondinė pergudrauja bandantį su ja
flirtuoti pardavėją ir palieka jį kvailio vietoje. Kitoje situacijoje blondinė pergudrauja advokatą: Advokatas įkalbina blondinę žaisti žaidimą. Reikia užduoti klausimą, o
tas, kuris nežino atsakymo, sumoka pinigus. Į blondinės
užduotą klausimą advokatas atsakyti nesugeba, taigi
blondinė praturtėja, tačiau paaiškėja, kad ir ji atsakymo
į savo klausimą nežino (VDU ER 2023/139). Šiuo pavyzdžiu, kaip ir ankstesniuoju, blondinė pasirodo protingesnė ir apsukresnė, tačiau tai nulemia atsitiktinumas, o ne
tikrieji blondinės protiniai sugebėjimai.
Nors blondinė nepasižymi aukštu intelekto koeficientu, tačiau strateginis mąstymas, ypač tuo atveju, kai
pasitaiko galimybė laimėti tam tikrą pinigų sumą, yra neblogai išvystytas.

Skaistė VIŠINSKAITĖ. Blondinės įvaizdis lietuvių anekdotuose

Apibendrinant galima pasakyti, kad aptartos blondinės savybės sukuria kvailos, kartais vaikiškai naivios, lengvabūdės, itin seksualios ir egoistiškos moters paveikslą,
kuris retkarčiais papildomas netikėtose situacijose pasireiškiančiu protu. Mary Egleton teigė, kad tradiciškai Vakarų kultūroje moteriškumas turi gausią neigiamą konotaciją – paklusnumo, silpnumo, priklausomybės; dažnai
jis siejamas su vaikiškumu kaip suaugusiojo galimybių
priešprieša; jis net gali būti susijęs su kvailumu ir perdėtu
lengvabūdiškumu (Daugirdaitė 2000: 16). Anekdotuose
apie blondines šis moteriškumas iš dalies yra išlaikomas,
tačiau pastebimas ir novatoriškas jo vaizdavimas.
Blondinės darbinė veikla
Dirbanti blondinė anekdotuose vaizduojama itin retai, o jei jau vaizduojama, tai kaip sekretorė ar pardavėja.
Dažniausiai blondinė dirba ar bando įsidarbinti sekretore.
Šiam darbui yra būtini geri rašymo bei darbo kompiuteriu
įgūdžiai. Anekdotuose vaizduojama, kad blondinė tokių
įgūdžių neturi, dėl to ir kyla komiškos situacijos ar nesusipratimai:
Viršininkas blondinės sekretorės paprašė nukopijuoti
diskelį:
– Štai tau diskelis, o čia kitas, tuščias. Nukopijuok vieną į antrą.
Blondinė po kelių minučių grįžta apsiašarojusi:
– Kopijavimo aparatas tą tuščią diskelį sumaigė ir užstrigo... (VDU ER 2023/ 290).
Anekdotuose vaizduojami netinkami blondinės veiksmai dirbant kompiuteriu, pavyzdžiui, blondinė šratinuku
rašo ant kompiuterio monitoriaus norėdama ištaisyti rašybos klaidas. Kompiuterio sudedamąją dalį „pelę“ blondinė tapatina su graužiku ir padeda jai sūrio (VDU ER
2023/322). Mergina nemoka įvesti slaptažodžio, kurio
prašo kompiuteris:
Blondinė sekretorė skundžiasi kompiuterių meistrui:
– Aš įvedu slaptažodį, bet kompiuteris manęs nesupranta!
– O kokį slaptažodį renkate?
– Penkias žvaigždutes (VDU ER 2023/177).
Taigi blondinei kompiuteriai ir kiti prietaisai yra tikra
mįslė, kurios išspręsti jai niekaip nepavyksta.
Galime suprasti, kad blondinė dirba sekretore tik dėl
kitų savo savybių, kurios nėra nurodomos, bet nesunkiai
nuspėjamos iš kitų anekdotų. Tikėtina, kad svarbiausia
yra blondinės išvaizda, kuri reprezentuoja biuro įvaizdį.
Juk visuomenėje dažnai pastebimas nusistovėjęs stereotipas, kad sekretorė turi būti graži ir seksuali, pageidautina – šviesiaplaukė. Į sekretorės kvailumą nekreipiama
dėmesio, juk ji yra „firmos veidas“, kuris gal ir ne visada
tinkamai reprezentuoja pačią įmonę.

Blondinė namų erdvėje
Mūsų visuomenėje paplitęs stereotipas, kad moters
vieta – namai, o jos pareiga yra rūpintis šeima. Žydronė Kolevinskienė teigė, kad skirtingai pasiskirsto vyrų
ir moterų socialiniai vaidmenys: vyriškumas tradiciškai
siejamas su viešąja sfera (aktyvus dalyvavimas visuomeniniame gyvenime); moteriškumas – su privačia erdve
(namai, šeima, vaikų auklėjimas) (Kolevinskienė 2006:
65). Atrodo, kad moteris yra sukurta tik tam, kad rūpintųsi vyru, vaikais ir namais. Tačiau kuriant anekdotus apie
blondinę šis stereotipas apverčiamas aukštyn kojomis:
Ar žinot, kodėl blondinė savo kūdikiui sauskelnes keičia tik kartą per mėnesį?
Todėl, kad ant sauskelnių pakuotės parašyta „Iki 5
kg“ (VDU ER 2023/215).
Šiame pavyzdyje blondinė vaizduojama kaip bloga
motina, kuri nemoka rūpintis vaiku. Pagal nusistovėjusią
nuomonę moteris turi būti ideali motina, mokėti rūpintis vaikais, būti namų židinio kurstytoja, nuolanki ir gera
žmona. Akivaizdu, kad anekdotų blondinė neatitinka pasiaukojančios moters vaizdinio. Jos gyvenimo būdas bei
savybės nėra tinkamos šeimai. Iš anekdotų matyti, kad
vyrai blondine domisi dėl jos grožio bei lengvabūdiško
gyvenimo būdo, tačiau jie nemano, kad ji yra tinkama
moteris kurti šeimą. Anekdotuose pabrėžiama, kad blondinė nesugeba atlikti įvairių buities darbų, kurie kitoms
moterims nesukelia jokių sunkumų, pavyzdžiui:
Lygino blondinė užuolaidas ir iškrito pro langą!!!!!!
(VDU ER 2023/306).
Panaši situacija vaizduojama, kai blondinė grėbia
arba šluoja lapus (VDU ER 2023/35).
Išimtiniais atvejais blondinė gamina maistą vyrui, tačiau iš situacijos matome, kad ji tai daro retai arba kad jai
gaminti dažniausiai nepavyksta:
Vyras sako savo blondinei žmonai:
– Brangioji, išvirk man tris kiaušinius.
Žmona klausia:
– Luptus ar neluptus? (VDU ER 2023/278).
Matome, kad maisto gaminimas nėra blondinės sfera
– ji šioje sferoje tik pradžiamokslė, nežinanti, kaip ir ką
daryti. Blondinei ne tik pati maisto gamyba, bet ir pasiruošimas šiam procesui, t. y. produktų pirkimas, yra didelė našta.
Vyras siunčia blondinę į parduotuvę, o kad ko nesupainiotų, surašė raštelį:
1. morka
2. bulvė
3. grietinė
4. kopūstas
5. duona
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6. kalakutas.
Grįžta blondinė po valandos visa šlapia nuo prakaito,
rankose du didžiuliai maišai, o juose: 1 morka, 2 bulvės,
3 grietinės indeliai, 4 kopūstai, 5 kepalai duonos, 6 kalakutai (VDU ER 2023/259).
Populiaresnis šio anekdoto variantas vis dėlto yra atvirkštinis, kai žmona siunčia vyrą į parduotuvę su pirkinių sąrašu.
Taigi anekdotuose apie blondines nusistovėjusios situacijos, atspindinčios vyrų ir moterų vaidmenis ir pareigas šeimoje, yra apverčiamos aukštyn kojomis.
Atsižvelgiant į anekdotų turinį galima konstatuoti,
kad namų erdvė ir namų židinio kurstytojai būdingi požymiai blondinei nėra ir niekada nebus priimtini. Juk
ji – moteris, kuri gali atsiskleisti tik ten, kur yra stebima
ir vertinama daugelio žmonių. Kasdienė buitis – tikrai
ne jos sfera.

Išvados
1. Trumpi anekdotai apie blondines kai kuriais
atvejais paverčiami vyrų ir moterų tarpusavio konkurencijos įrankiu. Šmaikščiais, trumpais anekdotais
stengiamasi sumenkinti kitą lytį. Kovoje dėl vyrų
dėmesio pastebima priešprieša tarp tamsiaplaukių ir
šviesiaplaukių moterų. Vis dėlto iš daugumos pavyzdžių pastebima tam tikra hierarchija – ten, kur susiduria blondinė, brunetė ir vyras, pastarasis vaizduojamas
pranašesnis už moterį.
2. Blondinės išvaizda anekdotuose tapatinama su
mūsų visuomenėje nusistovėjusiu moters grožio etalonu, kuriam būdinga didelė krūtinė, šviesūs plaukai,
liekna figūra, nepriekaištingas makiažas. Anekdotuose
pastebimi lieknumo kulto atspindžiai, kai blondinė perdėtai rūpinasi savo figūra ir siekia tapti kuo lieknesnė.
3. Anekdotuose apie blondines atspindimos kelios
jų savybės: kvailumas/naivumas, seksualumas, egoizmas, gudrumas/apsukrumas. Ji nesiorientuoja erdvėje, neteisingai vertina aplinką, nejaučia laiko tėkmės,
nežino arba nesuvokia elementarių dėsnių. Blondinė
vaizduojama kaip seksuali, neištikima, lengvabūdiška
ir malonumų besivaikanti moteris. Anekdotuose blondinė tampa egoiste, kuri myli tik save, bet kokia kaina siekia aprūpinto ir turtingo gyvenimo, savo jausmus
ir dvasines vertybes nustumdama į antrąjį planą. Taigi
šiuolaikinei moteriai priskiriamos savybės, kurios dažnai pabrėžiamos bei aukštinamos ir populiariuose moterų žurnaluose, ir anekdotuose apie blondines. Pasitaiko
situacijų, kuriose blondinė pasirodo esanti apsukri ir gudri, bet būtent tokiomis blondinei lyg ir nebūdingomis
savybėmis sukuriamas anekdoto komiškumas. Anekdotuose ryškinamos blondinės savybės, kurios yra mūsų
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visuomenės požiūrio į moteriškumą bei vyrų požiūrio į
besikeičiantį moters vaidmenį atspindys.
4. Dirbanti blondinė vaizduojama labai retai, bet jeigu vaizduojama, tai kaip itin moteriškų profesijų atstovė
(pardavėja, sekretorė). Tokia anekdotų personažė paprastai nemoka elgtis su kompiuteriu, kopijavimo aparatu ir
kitais biuro, taip pat ir buities, prietaisais.
5. Blondinė anekdotuose neatitinka nusistovėjusio
moters, kaip standartinės žmonos ir idealios motinos,
vaidmens. Blondinė nemoka atlikti įvairių buities darbų,
namų erdvė jai yra svetima. Šeima ir blondinės gyvenimo
būdas nėra suderinami dalykai, todėl ši herojė retai vaizduojama kaip motina.
Nuorodos:
1. Cituojamuose anekdotuose ištaisytos rašybos klaidos, pakoreguota
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au:8080/adt-root/uploads/approved/adt QGU20070122.110616/
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3. DAUGIRDAITĖ, S. Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai: moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje. Vilnius, 2000.
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Moksleivių išleistuvių tradicijos XXI a. pradžioje
Justė VASILIONYTĖ
Straipsnio objektas – moksleivių išleistuvių šventės tradicijos 2006–2011 m. Naudojamasi Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros rankraštyne (VDU ER 2285) saugoma straipsnio
autorės surinkta medžiaga. Darbo tikslas – atskleisti
moksleivių išleistuvių šventimo ypatumus bei išsiaiškinti šiai šventei būdingus bruožus. Tyrimo metodai
– aprašomasis, lyginamasis, interpretacinis. Išvados
pateikiamos straipsnio pabaigoje
Prasminiai žodžiai: moksleivių šventės, išleistuvės, abiturientai, dainos, brandos atestatai, šventinė
apranga.

Įvadas
Mokykloje ne tik augama, mokomasi, tobulėjama,
bet ir švenčiamos įvairios šventės. Paskutiniais mokslo
metais abiturientai švenčia šimtadienį, paskutinį skambutį bei išleistuves, paskutinę mokyklinę šventę. Ar
moksleiviams tai svarbiausia šventė? Kokių esama išleistuvių šventimo naujovių?
Išleistuvių šventimą galima skirstyti į oficialiąją dalį,
švenčiamą mokykloje, bei neoficialiąją, kuri švenčiama abiturientų pasirinktoje vietoje. Šiame straipsnyje
bus aptariamos abi minėtos dalys. Svarbiausias šventės
elementas – brandos atestatų įteikimas, kurio nekantriai
laukia ne tik abiturientai, bet ir jų tėvai. Išleistuvės išsiskiria puošnumu, todėl straipsnyje nemažai dėmesio
skiriama abiturientų aprangai bei pasiruošimui.
Tyrimų Lietuvoje šia tema iki šiol dar nėra gausu,
todėl duomenų gana mažai. Naudotasi šiais medžiagos
rinkimo metodais: dalyvaujamuoju stebėjimu, interviu,
anketavimu. 2006, 2007, 2010 ir 2011 metais stebėjau
ir dalyvavau išleistuvėse, kurios vyko Kauno „Ąžuolo“
katalikiškoje vidurinėje mokykloje bei Kauno „Santaros“ gimnazijoje. 2011 m. stebėjau ir Vilniaus Vytauto
Didžiojo gimnazijos išleistuves. Empirinė medžiaga
rinkta pagal mano sudarytą klausimyną „Moksleivių išleistuvės“. Buvo apklausta 30 pateikėjų, kurie mokyklą
baigė 2008– 2011 m. Pateikėjų amžius buvo nuo 19 iki
23 metų, iš jų 77 proc. – merginos ir 23 proc. – vaikinai. Gerai informuotų pateikėjų pasirinkimas padėjo

atskleisti pasirinktos šventės organizavimo detales. Darbe panaudota vizualinė medžiaga iš mano ir pateikėjų
asmeninių archyvų (surinkta apie 400 nuotraukų). Sukaupta medžiaga saugoma Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedros rankraštyne
(bylos nr. 2285).
Daug dėmesio jaunimo perėjimo ritualams tradicinėje kultūroje skyrė Žilvytis Bernardas Šaknys, todėl
remtasi jo straipsniu „Kitoks laikas“ lietuvių jaunimo
gyvenimo ritme“.1 Angelės Vyšniauskaitės straipsnyje
„Gėrimas lietuvių liaudies ritualuose ir kova su girtuok
liavimu“2 atskleidžiamas ritualinio užgėrimo reikšmingumas ir siejamas su iniciacijos apeigomis. Jų metu
kinta ir abituriento statusas. Taip pat remtasi Vygando
Šiukščiaus knyga „Mitopoetika lietuvių prozoje: tekstų
interpretacija“.3 Nemažai informacijos apie išleistuvių
problemas rasta internetinių svetainių straipsniuose.

Pasiruošimas išleistuvių šventei
Šventimo laikas ir vieta
Išleistuvės – tai ne tik brandos atestatų įteikimo ceremonija, bet ir paskutinė galimybė pabūti su klasės draugais, auklėtoja, mokytojais. Šią šventę galima skirti į dvi
dalis: 1. oficialioji šventės dalis, 2. neoficialioji šventės
dalis.
Pasak Ž. Šaknio, „Vieno ar kito svarbesnio darbo pabaigą ar bendruomenės nario amžiaus tarpsnio ir socialinio statuso kaitą žymėjo šventės“.4 Šios dalys skiriasi
pagal šventės vietą, laiką, dalyvių skaičių, susirinkusiųjų aprangą, šventinę nuotaiką ir šventės paskirtį. Šiame
skyriuje aprašau tik oficialiają šventės dalį, kadangi neoficialiosios dalies šventimas bus aptartas kitose straipsnio dalyse.
Šios šventės metu vyrauja dvejopa nuotaika: vieni
džiaugiasi puikiais egzaminų rezultatais, o kiti jaučia
kartėlį, kad nepateisino lūkesčių. Nepaisant to, abiturientai suvokia, kad nuo šiol patys renkasi savąjį kelią,
todėl vertėtų ilgiau pabūti ten, kur praleido dvylika
gyvenimo metų, – mokykloje. Turbūt būtent dėl šios
priežasties mokyklos aktų salė – pati tinkamiausia ir
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populiariausia oficialiosios dalies šventimo vieta. Taip
nurodė net 85 proc. pateikėjų. Buvo paminėtos ir kitos
oficialiosios išleistuvių dalies šventimo vietos, paprastai turinčios didesnes sales: Kauno karininkų ramovė,
miesto kultūros centrai, Vilniuje esantis restoranas „Belmontas“. Tai išskirtinis atvejis, kadangi švęsti oficialiąją
dalį restorane ar bare nėra populiaru, tačiau šiose vietose labai mėgstama paminėti neoficialiąją šventės dalį,
kurios šventimo ypatumus aptarsiu kitose darbo dalyse.
Bene gražiausią šventimo vietą pasirinko Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos studentai – jų šventė vyko
Vilniaus Rotušėje. Dar viena netradicinė brandos atestatų įteikimo vieta – bažnyčia. Klaipėdos „Žemynos”
gimnazijos abiturientė Aistė teigė: „Tiesiog yra tradicija
brandos atestatų įteikimo ceremoniją organizuoti bažnyčioje, ten jaunesnių klasių atstovai sveikina mus daina,
taip pat svarbus kunigo vaidmuo, jis visada taria žodį ir
sveikina visus susirinkusius“ (VDU ER 2285/1).
Moksleivių požiūrį į išleistuves atskleidžia ruošimosi šventei metu įdėtos pastangos ir laikas. Skirtingose
mokyklose pasiruošimo laikotarpis labai skiriasi – nuo
vienos dienos iki kelių mėnesių. Vis dėlto pats populiariausias atsakymas, kad buvo ruoštasi kelis mėnesius,
tačiau pasitaikė ir tokių abiturientų, kurie visiškai nesiruošė. Tose mokyklose išleistuvės nebuvo sureikšminamos, vyko kukli brandos atestatų įteikimo ceremonija.
Pastebėtina, kad mokyklose, kuriose pasiruošimo laikas
buvo ilgesnis, oficialiosios dalies programa buvo įdomesnė, mokiniai atliko muzikinius pasirodymus, vaidinimus, dalyvavo jaunesnių klasių moksleiviai.
Išleistuvės švenčiamos paskelbus visų abiturientų
egzaminų rezultatus, dažniausiai liepos viduryje. Kiekviena mokykla gali pasirinkti išleistuvių šventimo datą,
todėl ji įvairuoja. Išleistuvių data yra skelbiama kiekvienos mokyklos tinklalapiuose, ši informacija pasiekiama
ne tik mokyklos bendruomenės nariams, bet ir visiems,
kuriems tai aktualu. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos internetiniame tinklalapyje skelbta jau minėta
informacija: „Liepos 14 dieną net 330 mūsų gimnazijos abiturientų gavo vieną iš svarbiausių savo gyvenimo
dokumentų – brandos atestatą. Po oficialiosios dalies
kultūros namuose abiturientai skubėjo į pramogų centrą „Lūna“, kur juos linksmino šventės vedėjas Marius
Jampolskis ir dainininkas Žilvinas Žvagulis“.5
Kaip minėta, įvairuoja ne tik šventės data, bet ir savaitės diena. Vienose mokyklose brandos atestatai įteikiami darbo dienomis, kitose – savaitgaliais. Vis dėlto
dažniausiai švenčiama penktadieniais, kad po oficialiosios dalies abiturientai galėtų šventę pratęsti. Anot pateikėjų, šventė mokyklos aktų salėje užtrunka nuo vienos
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iki trijų valandų. Dažniausiai pasitaikantis atsakymas,
kad ceremonija užtruko dvi valandas.

Organizatoriai ir šventės dalyviai
Siekiant užtikrinti sklandų šventės vyksmą būtini organizatoriai. Tai žmonės, kurie imasi iniciatyvos ir savo
pastangomis sukuria šventę kitiems. Jie atsakingi už
šventės viešinimą (išplatinami pranešimai, kada ir kur
vyks šventė), organizuoja šventės eigą, dažniausiai būna
atsakingi už garbingų svečių pakvietimą, salės puošimą
ir pan.
Atlikus empirinių duomenų analizę, paaiškėjo, kad
išleistuvių organizatorių yra gana daug, todėl juos reikėtų skirstyti į šias grupes – išleistuves organizuoja: 1.
mokyklos administracija (pavyzdžiui, direktoriaus pavaduotojos); 2. mokytojai ir abiturientų tėvai; 3. patys
dvyliktokai; 4. vienuoliktokai; 5. suburta iniciatyvinė
grupė (pavyzdžiui, klasės seniūnai).
Dauguma pateikėjų nurodė, kad išleistuvių šventę
organizuoja mokyklos administracija ir mokytojai. Šios
šventės programa nesudėtinga, tad į jos organizavimą
nėra būtinybės įtraukti daug žmonių. Klasės auklėtojai
dažniausiai mielai prisideda prie šios šventės organizavimo, kadangi tai yra viena iš paskutiniųjų galimybių
pasirūpinti auklėjamąja klase.
Išleistuvės – išskirtinai dvyliktokų šventė, todėl
siekiama, kad jiems nereikėtų rūpintis šventės organizavimu. Abiturientai dažniau atlieka šventės dalyvių,
o ne organizatorių vaidmenis. Pagrindinė abiturientų
užduotis – nurodytu laiku atvykti į mokyklos aktų salę,
dalyvauti brandos atestatų teikimo ceremonijoje ir tai
džiaugsmingai atšvęsti su klasės draugais. Dar vienas
galimas pasirodymo scenoje variantas – vaidinimo,
dainos atlikimas su visa dvyliktokų laida arba padėkos
žodžių sakymas mokytojams ir tėvams. Nėra pastebėta,
kad patiems abiturientams tektų vesti šį renginį.
Pastebėtina, kad ne visi abiturientai dalyvauja išleistuvėse. Minėta, kad šventė vyksta vasaros viduryje, todėl jų nedalyvimą lemia kelios priežastys: 1. abiturientai būna išvažiavę į kitas šalis, nes ketina ten įsidarbinti
arba ruošiasi studijoms užsienyje; 2. kai kurie abiturientai būna nusivylę egzaminų rezultatais, tad yra nepatenkinti savimi, švietimo sistema, todėl nenori dalyvauti
atestatų įteikimo ceremonijoje.
Oficialiojoje išleistuvių dalyje dalyvauja ne tik dauguma abiturientų, bet ir jų auklėtojai, mokytojai bei
tėvai. Auklėtojai dalyvauja ne tik todėl, kad tai jiems
privalu, bet ir dėl to, kad dauguma iš jų labai prisirišę
prie auklėtinių, nori su jais atsisveikinti ir pasakyti įkve-
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piančias kalbas, pačius gražiausius žodžius. Dėstantys
mokytojai taip pat dalyvauja, tačiau tai jiems nėra privaloma, jų dalyvavimas atspindi mokytojų norą atsisveikinti su mylimiausiais mokiniais.
Jaunesniųjų klasių moksleiviai nėra kviečiami. Išimtys būna tais atvejais, kai jie rengia ir veda šį renginį
arba taria sveikinimo žodžius abiturientams.
Įdomiausia, kad išleistuvėse dalyvavo visų pateikėjų
tėveliai. Akivaizdu, tėvams tai ne mažiau svarbi šventė
nei jų vaikams. Beveik visi tėvai surado laiko ir galimybių pamatyti, kaip jų vaikams įteikiami brandos atestatai, simbolizuojantys perėjimą iš vieno statuso į kitą.

Mokyklos puošyba
Išleistuvės – viena svarbiausių abiturientų švenčių,
todėl ir pasiruošimas jai turėtų būti išskirtinis. Vis dėlto
atliekant empirinių duomenų analizę ar stebėjimo metu
nebuvo pastebėta ypatingos puošybos gausos. Visose
mokyklose vyravo minimali puošyba. Buvo puošiama
tik tam tikrais akcentais, siekiant pabrėžti pasirinkto
vaidinimo temą. Kai kurios mokyklos laikėsi nuostatos,
kad „mažiau yra daugiau“.
Nė vienas pateikėjas nepaminėjo, kad buvo papuoštos klasės, kuriose atsisveikinimo žodžius tarė klasės

auklėtojai. Taip pat nebuvo paminėta, kad buvo puošiamas įėjimas į mokyklą arba koridoriai, tačiau net 95
proc. pateikėjų prisiminė, jog mokyklos aktų salė atrodė išskirtinai. Galima išskirti tris pagrindinius puošybos elementus: 1. gyvos gėlės; 2. balionai; 3. paukščių
trafaretai.
Pagrindinis puošybos elementas – gyvos gėlės. Gyvomis gėlėmis scena buvo puošiama Kauno „Ąžuolo“
katalikiškoje vidurinėje mokykloje 2008 m. (VDU ER
2285/8), Kauno Milikonių vidurinėje mokykloje 2010
m. (VDU ER 2285/13), Kėdainių „Aušros” vidurinėje
mokykloje 2010 m. (VDU (2285/14), Kauno S. Dariaus
ir S. Girėno gimnazijoje 2008 m. (VDU ER 2285/15),
Jonavos Senamiesčio gimnazijoje 2010 m. (VDU ER
2285/19), Šėtos gimnazijoje 2010 m. (VDU ER 2285/4).
Galimi keli puošybos gėlėmis būdai. Kartais jos pamerkiamos į dideles vazas ir pastatomos ant scenos krašto. Padaroma rėminė kompozicija, ir atrodo, kad scena
„skęsta gėlėse“. Dar vienas stebėjimų metu užfiksuotas
puošybos būdas 2011 m. Kauno „Ąžuolo“ katalikiškoje
mokykloje: scenos kraštą puošia tautinė juosta, apipinta
ąžuolų lapais tarytum vientisa pynė. Ąžuolų lapai pasirinkti neatsitiktinai – ceremonijos metu ąžuolų lapų
vainikai buvo uždėti labiausiai nusipelniusiems abiturientams, nes ąžuolas – pagrindinis mokyklos simbolis,
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glaudžiai susietas su jos pavadinimu, be to, jis lietuvių
suvokiamas kaip stiprybės ir tvirtybės simbolis.
Kartais gėlės merkiamos į vazą, kuri padedama ant
stalo, šalia abiturientų brandos atestatų. Šiuo atveju jos
ne tokios svarbios, nes tampa dekoro elementu. Gėlių
netrūksta ne tik puošiant mokyklos aktų salę, bet ir abiturientų, ir mokytojų rankose. Jos yra svarbiausios dovanos (jų funkcijas aptarsime kitose darbo dalyse).
Šiek tiek mažiau populiaru mokyklos aktų salę puošti balionais. Vis dėlto kai kurios mokyklos pasirinko šį
puošybos būdą, nes aktų salei tai suteikia puošnumo,
žaismingumo. Balionai tarsi vaikiškumo simbolis, kurio bus netenkama užvėrus mokyklos duris. Juk vėliau
laukia kiti iššūkiai ir sunkumai, tad mokyklos baigimas
suvoktinas kaip naujo gyvenimo etapo pradžia.
Gana paplitęs puošybos elementas – paukščių trafaretai. Paukščiai atlieka esminį tarpininkų tarp dangaus
(Dievo) ir žemės (žmogaus) vaidmenį. Tai tarsi ne tik
dieviškosios kūrinijos rezultatas, bet ir paties kūrimo
proceso dalyviai. Tačiau esama ir kitos simbolikos, kai
paukščiai simbolizuoja žmones.6 Dvyliktokai suvokiami kaip paukščiai, kuriems jau reikia palikti mokyklą
ir žengti savarankiško gyvenimo keliu. Tai metaforiškas
realybės suvokimas ir atspindėjimas bei simbolinis situacijos apibendrinimas.7 Pasitaikė pateikėjų, kurie paminėjo, kad mokykla nebuvo puošiama. Viduklės Simono
Stanevičiaus gimnazijos abiturientė teigė: „Puošiama
kukliai, dominavo balta spalva“ (VDU ER 2285/17).
Pastebėta, kad išleistuvių metu jaučiamas puošybos
saikas ir minimalizmas, tačiau siekiama, jog mokyklos
aktų salė atrodytų nekasdieniškai, tad šventinei nuotaikai sukurti pasitelkiami gėlių žiedai, balionai arba dekoracijos, turinčios simbolinį atspalvį.

Oficialioji išleistuvių dalis
Brandos atestatų įteikimo ceremonija
Oficialioji išleistuvių eiga skirtingose mokyklose
šiek tiek įvairuoja, tačiau pačiu svarbiausiu momentu
laikomas brandos atestatų įteikimas. Brandos atestatų
įteikimo ceremonija visose mokyklose vyksta labai panašiai: mokyklos direktorius(ė) skaito abiturientų pavardes ir šie žengia į sceną pasiimti taip ilgai lauktų atestatų. Vis dėlto ir ši paprasta ceremonija yra praturtinama
įvairiomis savitomis mokyklos tradicijomis.
Kauno „Ąžuolo“ katalikiška vidurinė mokykla turi
savitą tradiciją. Abiturientų brandos atestatus į aktų salę
įneša keturi pradinių klasių mokiniai. Jų užduotis – medinę skrynelę su atestatais padėti ant stalo, esančio sce-
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noje. Pradinių klasių mokiniai pasirinkti neatsitiktinai.
Jie simbolizuoja vaikystę, primena abiturientams apie
nuolat bėgančio laiko tėkmę. Toks simbolinis atestatų
įnešimas – iššūkis paties jauniausiems, kadangi jie trumpam tampa dėmesio centru, juos stebi susirinkusieji:
mokytojai, tėvai, mokyklos administracija, abiturientai.
Pradinių klasių moksleiviams yra padaromas simbolinis
takas scenos link, kuriuo einant skrynelė sėkmingai pasiekia direktoriaus pavaduotojo rankas. Panaši tradicija
yra Kauno „Santaros“ gimnazijoje. Du vienuoliktų klasių mokiniai (mergina ir vaikinas), pasipuošę tautiniais
kostiumais, žengė scenos link, laikydami brandos atestatus. Šiuo atveju skambėjo klasikinė muzika, o susirinkusieji plojimais ragino kuo greičiau atestatus perduoti į
mokyklos direktorės rankas. Šiais iškilmingais atestatų
įnešimo akcentais norima parodyti jų svarbą ir reikšmę.
Mokyklose šiek tiek skiriasi atestatų teikimo tvarka. Pastebėta, kad galimi keli teikimo variantai: mokyklos direktorius(ė) į sceną pakviečia klasės auklėtoją
ir jos auklėjamąją klasę. Išgirdę savo pavardę, abiturientai prieina prie įgalioto asmens, įteikiančio atestatą, bei atestato gavimą patvirtina parašu tam skirtuose
dokumentuose. Stebėjimo metu užfiksuota, kad Kauno
„Ąžuolo“ katalikiškoje mokykloje ir Kauno „Santaros“
gimnazijoje 2011 m. kiekvienas abiturientas turėjo po
rožę, kurią pamerkdavo į didžiulę vazą, kai atsiimdavo
atestatą. Tai tarsi padėkos ženklas už suteiktą atestatą.
Vėliau tos gėlės atitenka klasės auklėtojams ir mokytojams. Kitas atestatų įteikimo būdas – direktorė abėcėlės
tvarka kviečia mokinius, jiems įteikia atestatus ir pasako
trumpą sveikinimo kalbą. Šiuo atveju atestatai atsiimami, vadovaujantis vienu bendru sąrašu, tačiau nėra klasifikacijos pagal klases, įteikiant atestatus nedalyvauja
klasės auklėtojas.
Visi pateikėjai teigė, kad atestatus jiems įteikė mokyklos direktorius(ė). 27 proc. pateikėjų paminėjo, kad
brandos atestatus padėjo įteikti klasės auklėtoja. Būta ir
įdomesnių variantų – mokyklos administracija į išleistuvių šventę pakvietė garbingų svečių iš miesto savivaldybės. Kauno „Santaros” gimnazijos išleistuvėse 2010 m.
dalyvavo Kauno meras Andrius Kupčinskas. Jo užduotis – pasakyti sveikinimo kalbą abiturientams bei įteikti
brandos atestatus. Anot Kauno Milikonių vidurinės mokyklos abiturientės Jovitos, Kauno meras tais pačiais
metais lankėsi ir jų brandos atestatų įteikimo ceremonijoje (VDU ER 2285/22). Garbingų svečių apsilankymas
atestatų įteikimo šventėje sukuria svarbos ir reikšmingumo įspūdį. Politikai pasižymi puikia iškalba, tad jų
sakomos pakilios kalbos apie gyvenimą, ateities kūrimą
bei valstybės raidos priklausomybę nuo jaunosios kartos
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darbų daro įspūdį ne tik patiems abiturientams, bet ir jų
tėvams.
Atlikus empirinės medžiagos analizę nekyla abejonių, kad brandos atestatų įteikimas – mokyklos direktoriaus pareiga. Kartais jam padeda klasės auklėtojai,
direktoriaus pavaduotojai(os) ir kviestiniai svečiai.

Oficialiosios dalies pasirodymai
Oficialioji išleistuvių dalis pradedama abiturientų
suėjimu į aktų salę. Kai kuriose mokyklose abiturientai
jau būna susėdę arčiausiai scenos – pirmosiose aktų salės kėdžių eilėse ir laukia prasidėsiančios ceremonijos.
Kitose mokyklose išleistuvės pradedamos iškilmingu
abiturientų įžengimu į aktų salę. Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos 2011 m. laidos abiturientai įėjimo į aktų salę laukė koridoriuje pusę valandos
prieš prasidedant ceremonijai. Mokyklos direktoriaus
pavaduotoja pasisveikino su susirinkusiaisiais ir tuomet
į salę ėmė kviesti abiturientus ir jų auklėtojas. Pirmo-

sios įžengė auklėtojos, o už jų pasirodė po du išsirikiavę
abiturientai (vaikinas ir mergina). Kiekvienas dvyliktokas nešėsi po rožę, grojo klasikinė muzika, susirinkusieji juos pasitiko aplodismentais. Kai visi abiturientai
iškilmingai suėjo į aktų salę bei atsisėdo jiems skirtose
vietose, mokyklos direktorius paprašė sugiedoti Lietuvos Respublikos himną. Po šios iškilmingos dalies direktorius, kapelionas bei tėvų komiteto atstovė pasakė
sveikinimo kalbas. Tačiau abiturientai nekantriai laukė
pačios svarbiausios išleistuvių dalies – brandos atestatų
įteikimo. Brandos atestatų įteikimo ceremoniją aptariu
kitame šio darbo skyriuje.
Žinoma, kad išleistuvės yra pati tinkamiausia proga
įvertinti tuos, kurie geriausiai mokėsi, puikiai išlaikė
abitūros egzaminus, aktyviausiai dalyvavo mokyklos
visuomeniniame gyvenime, pasiekė sportinių laimėjimų
bei garsino mokyklos vardą už jos ribų. Labai svarbu,
kad kiekvienas abiturientas būtų tinkamai įvertintas ir
jo pasiekimai neliktų pamiršti. Viešas pagerbimas labai
svarbus ne tik patiems abiturientams, bet ir jų tėvams,
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kurie po to gali didžiuotis savo vaikais, nori užtikrinti jiems kuo šviesesnę ateitį. Už nuopelnus žaidžiant
krepšinį buvo iškilmingai pagerbtas Kauno „Santaros“
gimnazijos abiturientas Renaldas Simanavičius. Jis
buvo vienas iš komandos narių, iškovojusių aukso medalius Pasaulio jaunimo krepšinio čempionate 2011 m.
R. Simanavičiui mokyklos direktorė įteikė didelę baltų
lelijų puokštę. Toje pačioje mokykloje gyvuoja savita
tradicija – ypatingai pagerbti abiturientus, kurie abitūros
egzaminų metu surinko maksimalų balų skaičių – 100.
„Šimtukininkai“ po vieną kviečiami į sceną ir dideliame
popieriaus lape parašo savo vardą, pavardę bei linkėjimą kitiems. Šis įsiamžinimas laikomas garbingu ne tik
todėl, kad sulaukiama gausių susirinkusiųjų ovacijų, bet
ir todėl, jog stendas su gabiausių vaikų pavardėmis ilgai
saugomas mokykloje.
Pastebėtina, kad svarbus atestatų įteikimo pirmumas:
„Tie, kurie baigė mokyklą su pagyrimu, atestatus gavo
pirmi“ (VDU ER 2285/1).
Dar iškilmingiau buvo apdovanoti Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos geriausiai mokęsi
moksleiviai ir įvairiausių konkursų prizininkai. Jie buvo
vainikuoti ąžuolo lapais. Merginoms ąžuolo lapų vainikais papuošė galvas, o vaikinams jie buvo uždėti ant
kaklo. Ąžuolų vainikais buvo išreikšta padėka ir pagarba. Tai simbolinis linkėjimas visuomet išlikti tvirtiems,
stipriems ir nepalūžti kitame gyvenimo etape.
Minėta, kad stengiamasi, jog abiturientai nedalyvautų šventės organizavime, tačiau patys aktyviausi net ir
tuomet nori pasirodyti, pademonstruoti įgytus dainavimo, šokio, vaidybos įgūdžius. Dažniausiai mokyklose
vyko trumpos atestatų įteikimo ceremonijos, tačiau 41
proc. pateikėjų sakė, kad per išleistuves buvo vaidinamas spektaklis. Spektaklių temos taip pat buvo labai
įvairios: pagrindinė Aleksandro Puškino gimnazijos
2009 m. laidos abiturientų spektaklio mintis buvo: „Ate,
ate, vaikyste!” (VDU ER 2285/9), Radvilų gimnazijos 2010 m. laidos abiturientai atliko vaidinimą, kurio
tema – „Viduramžiai, riterių kovos” (VDU ER 2285/7),
o Raseinių „Šaltinio“ vidurinės mokyklos 2008 m. abiturientai vaidino spektaklį jūreivystės tematika (VDU
ER 2285/16). Mėgstama dvyliktokų išlydėjimo iš mokyklos tema, kuri sukelia nostalgiškus jausmus (VDU
ER 2285/6).
Kur kas populiariau už vaidinimus yra padainuoti.
Dainos tampa tarsi atsisveikinimo simboliu, paskutiniu
pasirodymu mokyklos scenoje. Kauno A. Puškino gimnazijos abiturientas prisiminė, kad jie atliko dainą pagal žinomą melodiją, tačiau žodžius kūrė patys (VDU
ER 2285/9). Kėdainių „Aušros” vidurinės mokyklos
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abiturientė 2010 m. atliko „Tele bim bam“ vaikų kolektyvo atliekamą dainą – „Rytoj skrisim“. Žodžiais
Rytoj skrisim, šiandien būnam/ Būnam čia ir dabar atskleidžiamas skrydžio motyvas, kuris ypač paplitęs išleistuvių šventėje (VDU ER 2285/14). Taip parodomas
dabartinės padėties laikinumas ir neišvengiamas jos
pasikeitimas ateityje, tačiau kartu džiaugiamasi dabartimi ir šiuo metu vykstančiais įvykiais. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos 2011 m. laidos abiturientė Agnė
prisiminė, kad išleistuvių metu dainavo aktorių trio
atliekamą dainą „Paukščiai“: Baltais pūkeliais krinta
snaigės/ Iš viesulingų debesų,/ Išskrido paukščiai link
dausų,/ Tylu, jų meilės giesmės baigės.// Lai krykštauja toli nuo mūsų,/ Pamiršę darganas ir lietų!/ Išskridę
paukščiai į namus/ Sugrįš pavasarį saulėtą (VDU ER
2285/14).
Daina pradedama paukščių išskridimo motyvu. Atrodo, tarsi paukščiai atsiduria visai kitoje erdvėje, kurioje
jų laukia šviesa, šiluma, o žmonės turės iškęsti šaltąjį,
darganotą, lietingą metų laikotarpį, negirdėdami paukščių giesmių. Kad ir kokia būtų kuriama nostalgiška nuotaika, tačiau akivaizdus laiko rato motyvas – vėl ateis
pavasaris, sugrįš mažieji giesmininkai ir gyvenimas bus
toks, koks buvo anksčiau. Atrodytų, kad gamtoje niekas
nesikeičia, tačiau žmogaus likimas daug sudėtingesnis.
Tai bene pati populiariausia išleistuvių dainų tematika.
Oficialiajai šventės daliai būdingi tam tikri etapai:
1. abiturientų įžengimas į mokyklos aktų salę; 2. Lietuvos ir mokyklos himnų atlikimas; 3. sveikinimo žodžiai
abiturientams (juos sako mokyklos direktorius, klasės
auklėtojai, tėvų komiteto atstovai); 4. brandos atestatų
įteikimas; 5. spektaklio arba baigiamosios dainos atlikimas bei dvyliktokų padėka.
Šios dalys būdingos daugeliui mokyklų, tačiau visur
yra išimčių ir savitų tradicijų. Vis dėlto 86 proc. pateikėjų
teigė, kad jų mokykla neturi jokių išskirtinių išleistuvių
šventimo tradicijų ir papročių. Pateikėja Asta kaip savitą tradiciją įvardijo mokyklos himno atlikimą (VDU ER
2285/8). Jonavos Senamiesčio gimnazijos 2010 m. laidos
abiturientė Justina prisiminė įdomesnę tradiciją: „Tai abiturientų eisena nuo mokyklos iki Kultūros centro žingsniuojant pagrindine miesto gatve“ (VDU ER 2285/19).
Šiuo atveju abiturientai sulaukia praeivių dėmesio, tai
simboliška paskutinė kelionė iš mokyklos ar jos link. Tik
du pateikėjai paminėjo savitą tradiciją – kitą rytą po šventės kartu su auklėtoja ir klasės draugais einama sutikti
saulėtekio. Tai simbolizuoja ne tik naują dieną bei naujo
gyvenimo etapą, bet ir viso gyvenimo virsmą.
Per išleistuves daug dėmesio skiriama fotografijoms.
Abiturientai fotografuojasi laikydami rankose atestatus
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mokyklos teritorijoje. Vytauto Didžiojo gimnazijos abiturientai turi tradiciją įsiamžinti ant Vilniaus Rotušės laiptų.
Fotosesijoje dalyvauja visi abiturientai, vėliau ši bendra
nuotrauka įreminama ir pakabinama mokyklos fojė.

Dovanos mokytojams ir abiturientams
Dovanas pagal jų gavėjus galima skirstyti į dvi grupes: 1. abiturientams skirtos dovanos; 2. mokytojams
skirtos dovanos. Be abejonės, populiariausia dovana
mokytojams – gėlės. Beveik visi pateikėjai paminėjo,
kad mokytojus apdovanojo gėlėmis, tačiau auklėtojai
sulaukė ir kur kas vertingesnių dovanų. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 2010 m. laidos abiturientė Santa teigė,
kad mokytojams buvo dovanojami paveikslai, servizai,
vazos (VDU ER 2285/6). Šėtos gimnazijos 2010 m. laidos abiturientė Ernesta paminėjo bene pačią įdomiausią
ir originaliausią dovaną, skirtą klasės auklėtojai – tai
skrydis oro balionu (VDU ER 2285/4). Kėdainių „Aušros“ vidurinės mokyklos abiturientė Laura sakė, kad
buvo perkama bendra dovana mokyklai – suoliukas, o
auklėtojai – čekis (VDU ER 2285/14).
Ne visose mokyklose gyvuoja tradicija, kad išeinančių abiturientų laida perka bendrą dovaną mokyklai.
Pastebėjau, kad dažniausia mokyklai teikiama dovana
– paveikslai. Jie būna kabinami mokyklos koridoriuose
arba fojė. Tai ilgaamžė ir gana naudinga dovana.
Kauno Milikonių vidurinės mokyklos abiturientė Indrė prisiminė, kad išleistuvių proga gavo stiklinį
rakto formos pakabuką, kabinamą ant kaklo (VDU ER
2285/13). Šis stiklinis raktelis – simbolinis raktas į naują gyvenimo etapą. Kita pateikėja prisiminė, kad klasės
auklėtoja padovanojo paukštelio pavidalo statulėlę. Labai panašią dovaną gavo Viduklės Simono Stanevičiaus
gimnazijos 2010 m. laidos pateikėjas – jiems auklėtoja
padovanojo balandžių statulėles (VDU ER 2285/17).
Jau minėjau, kad paukščių tematika itin mėgstama. Šios
statulėlės simbolizavo dvyliktokų skrydį į gyvenimą.
Tai simbolinis jų atsisveikinimo ženklas. Šiek tiek kitokią dovaną gavo 2010 m. mokyklą baigusi abiturientė
Iveta. Ji prisiminė, kad vienuoliktokai padovanojo pakabukus su mokyklos herbu.
Pastebėtina, kad pačios populiariausios dovanos abiturientams – gėlės, kurias oficialiosios išleistuvių dalies
metu įteikia tėvai ir artimieji. Pasitaiko atvejų, kai klasės
auklėtojos pasirūpina simbolinėmis dovanomis: mokyklą
primenančiais pakabukais, paukščių figūrėlėmis ir pan.
Kaip padėkos ženklą abiturientai savo mokytojams
įteikia gėlių. Dažnai auklėtiniai auklėtojas pradžiugina
vertingesnėmis dovanomis: pavyzdžiui, dovanų čekiais.

Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos
2006 m. laidos šventinis tortas. Autorės nuotraukos.

Atminimo dovana mokyklai nuo visos abiturientų laidos
nėra plačiai paplitęs reiškinys.

Neoficialioji išleistuvių šventės dalis
Populiariausios šventimo vietos
Po oficialių mokytojų ir mokyklos administracijos
sveikinimo kalbų, atestatų įteikimo ceremonijos mokykloje abiturientai išvyksta švęsti į kitą vietą. Visi nekantriai laukia neoficialiosios šventės dalies, kadangi jos
metu galima atsipalaiduoti, pabūti su klasės draugais,
nevaržomai džiaugtis mokyklos baigimu bei sunkiai
gautu atestatu. Atlikus empirinių duomenų analizę paaiškėjo, kad tėvų ir mokytojų dalyvavimas išleistuvėse
vertinamas gana prieštaringai: 50 proc. pateikėjų atsakė, jog tėvai ir mokytojai dalyvavo arba bent jau buvo
kviečiami, tačiau likusi pateikėjų dalis teigė, jog tai – tik
abiturientų šventė, todėl tėvų ir mokytojų dalyvavimas
buvo nepageidaujamas.
Švęsti neoficialiąją dalį pasirenkamos tam tikros vietos. Pačios populiariausios šventimo vietos šios: restoranas, kavinė, baras – 49 proc.; kaimo turizmo sodyba – 37
proc.; pokylių salė – 11 proc.; naktinis klubas – 3 proc.
Pati populiariausia šventimo vieta – restoranas, kavinė, baras. Nekyla abejonių, kad šios vietos pačios
patogiausios, kadangi šventinės nuotaikos neužgožia
organizaciniai rūpesčiai. Maistu, aplinka pasirūpina restorano ar kavinės aptarnaujantis personalas. Tiesa, tai ir
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pats brangiausias šventimo variantas, tačiau išleistuvės
– paskutinė šventė mokykloje, tad jai lėšų nėra gailima.
Restorane būna patiekiami šaltieji užkandžiai, karštas
patiekalas bei saldumynai. Daug dėmesio skiriama abiturientų tortui. Dažnai jis būna įspūdingo dydžio, puoštas gėlėmis; šokoladiniu glaistu išraižomas laidos numeris, šventės pavadinimas.
Šiek tiek mažiau populiaru švęsti kaimo turizmo sodybose. Užsakomų kaimo turizmo sodybų lygis labai skiriasi: vienose pasirenkamos tik patalpos, kitose – kaimo
turizmo sodybų savininkai ir tiekėjai rūpinasi ir maistu.
Gali būti, kad kaimo sodybų populiarumą lemia tinkamas
metų laikas – vasara. Labai palanku ne tik švęsti, bet ir
mėgautis gamta, vandens pramogomis ir pan.
Kai kada pasirenkama švęsti ne kaimo turizmo sodyboje, o išnuomotoje pokylių salėje, esančioje miesto
centre. Gali būti, kad tokį pasirinkimą nulemia puikus
susisiekimas, nedideli nuvykimo ir parvykimo kelionės
kaštai. Kai kurios šventimo vietos išsiskiria prabanga ir
puošnumu.
Tokio amžiaus jaunimas noriai lankosi naktiniuose
klubuose, tačiau šią šventę norima padaryti išskirtinę,
todėl švęsti naktiniame klube nemėgstama. Naktinio
klubo aplinka nesuteikia šventei išskirtinumo, o garsi
muzika trukdo bendrauti. Vilniaus naktinis klubas „Galaxy“ 2011 m. pasiūlė gana įdomų šventimo variantą –
jungtines dvyliktokų išleistuves: „Nesiekiame atgrasinti
abiturientų nuo tradicinių išleistuvių su savo mokykla.
Tačiau jei mokyklos renginyje su tėvais praleidus keletą valandų galima pasičiupti porą klasiokų ir išvažiuoti
švęsti į visai kito masto vakarėlį, kodėl to nepadaryti?
Be to, čia susirinks dvyliktokai iš įvairių Lietuvos mokyklų, tad tai puiki proga švęsti ne tik su klasiokais, bet
ir su draugais”.8
Kauno Milikonių vidurinės mokyklos 2010 m. laidos
abiturientė Jovita papasakojo įdomesnį šventės scenarijų: iš pradžių buvo švenčiama gamtoje, jachta plaukiojama po Kauno marias, o vėliau šventė pratęsta sodyboje
(VDU ER 2285/22). Šiuo atveju neoficialioji šventės
dalis skirstoma į šventimą keliose erdvėse: jachtoje ir
sodyboje. Nebūdinga neoficialiąją dalį švęsti mokykloje. Panašiai teigė ir laikinai Kauno savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjos pareigas ėjusi Toma
Lileikienė: tradiciniai išleistuvių vakarai, anksčiau vykdavę mokyklose, pamažu nyksta. Dabar kiekviena klasė pagal kūrybines ir finansines išgales atsisveikinimo
iškilmes rengia individualiai.9 Klaipėdos „Vėtrungės“
gimnazijos direktorius R. Juška teigė: „Neabejoju, kad
po dvejų trejų metų vadinamųjų užstalės balių nebeliks.
Jaunimas dabar linksminasi kitaip, o jų tėvai taip pat
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pradeda suprasti, jog susėsti prie maistu nukrautų stalų nėra smagu“. Jis prisiminė dar prieš penkerius metus
dvyliktokams siūlęs išleistuves švęsti laisviau, tačiau
tuomet naujovėms itin pasipriešino abiturientų tėvai.10
Per išleistuves ne tik linksminamasi, valgoma, bet
ir vartojami alkoholiniai gėrimai. Visi pateikėjai atsakė, kad šioje šventėje neišvengė alkoholio. Anot A.
Vyšniauskaitės, „<...> apeiginis gėrimas buvo tik žmogui ar bendruomenei itin reikšmingų įvykių simbolinis
įprasminimas“.11 Tai tarsi parodymas, kad abiturientas
jau nėra priklausomas nuo tėvų, pats atsakingas už savo
veiksmus.
Šios šventės metu ypač daug dėmesio skiriama aprangai. Populiariausia šventimo vieta – restoranas, tad
ir aprangos kodas derinamas prie pasirinktos vietos.
83 proc. pateikėjų minėjo, kad jų apranga buvo labai
puošni. Vaikinai vilkėjo kostiumais, o merginos – vakarinėmis suknelėmis. Stebėjimo metu užfiksuota, kad
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos dvyliktokių apranga priminė garsių kino aktorių, dainininkių pasirodymą bei žengimą „raudonuoju kilimu“. Merginų suk
nelės išsiskyrė giliomis iškirptėmis, tviskančiais audiniais, žėrinčiais papuošalais. Gali būti, kad taip atrodyti
įpareigojo aplinka – Vilniaus Rotušė. Minėtų Kauno ir
Klaipėdos mokyklų abiturientai taip pat išsiskyrė apranga, tačiau vyravo kokteilinės, o ne vakarinės suknelės. Buvo kuriamas ne prabangos, o subtilios elegancijos įvaizdis. Tai, kad apranga sureikšminama, pastebima ne tik iš abiturientų pasirinktų įvaizdžių, bet ir iš
žiniasklaidos. Internetinėje svetainėje www.stilingos.lt
trys žinomos moterys – stilistės ir drabužių dizainerės
– dalijasi patarimais, kaip derėtų atrodyti per išleistuves. Anot Jolantos Talaikytės, ji per išleistuves niekada
nerekomenduotų vilkėti amžiaus grupės neatitinkančių
drabužių. Derėtų vengti perdėto ar fatališko seksualumo, nesaikingos prabangos.12 Viena žymiausių Lietuvos dizainerių Ramunė Piekautaitė internetinėje svetainėje www.lrytas.lt taip pat dalijosi patirtimi: „Nereiktų
persistengti nei su makiažu, nei su šukuosena. Mergaitė
turi atrodyti natūrali, pakankamai puošniai, bet – ne per
daug“.13 Vis dėlto tokių ir panašių dizainerių pastabų
menkai paisoma. Interneto svetainėje www.spintosguru.lt taip pat gausiai dalijami patarimai, kaip apsirengti,
kad atrodytum skoningai ir originaliai.14

Nuotaikos ir jausmai išleistuvių šventės metu
Kiekvienas abiturientas mokykloje įgyja skirtingą
patirtį. Vieni buvo nuolatinio dėmesio centre – gerai
mokėsi, puikiai išlaikė egzaminus, tačiau būta ir tokių,
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kurie nesijautė deramai įvertinti bei mėgti mokytojų
ar klasės draugų. Turėdami skirtingą patirtį, žmonės,
žvelgdami retrospektyviai, apie šventę turi skirtingą
nuomonę. Atlikus empirinių duomenų analizę paaiškėjo,
kad net 63 proc. pateikėjų savo išleistuves gali apibūdinti tik pačiais geriausiais žodžiais. Šventė apibūdinama
tokiais epitetais: nuostabūs, geri, džiaugsmingi, teigiami, malonūs, šilti prisiminimai, norisi pakartoti. Kauno
„Santaros“ gimnazijos 2011 m. laidos abiturientė Lina
išleistuvių šventę apibūdino ypač jausmingai ir gražiai:
„Geri!! Ir šilti. Ir dar malonūs. Nes buvo žiaaaauriai
miela ir gal šiek tiek liūdna... Liūdna, nes reikėjo viską
palikti... Bet šiaip – super“ (VDU ER 2285/3). 24 proc.
pateikėjų jaučia nostalgiją, nes jiems buvo gaila palikti
mokyklą, skirtis su klasės draugais. Šventė paliko didelį
įspūdį, todėl norėtųsi, kad tai nebūtų pasibaigę taip greitai. 13 proc. pateikėjų atsakė, kad prisiminus išleistuves
neužplūsta jokie jausmai, kadangi šventė buvo neįdomi.
Gali būti, kad tokį šventės vertinimą lemia asmeninės
priežastys.
Kiekvienas pateikėjas į šventės išskirtinumą pažvelgė skirtingais aspektais. Vieniems ši šventė išsiskyrė
tuo, kad buvo paskutinė mokyklos šventė, kitiems tuo,
kad buvo linksma. Dar kiti pateikėjai daugiausia dėmesio atkreipė į tai, kad šventė išsiskyrė prabangumu ir
puošnia apranga.
Kiekvienas žmogus yra labai individualus, todėl dažnai pastebėjimai skiriasi iš esmės. Vieniems labiausiai
įsiminė nuoširdžios mokytojų kalbos, atestatų įteikimo
ceremonija, vienuoliktokų pasirodymas. Kiti pirmenybę
skyrė neoficialiajai šventės daliai: šokiams, šiltai vakaro
atmosferai, teigiamoms emocijoms, išdaigoms sodyboje. Vienos Kauno mokyklos abiturientės atmintyje giliausiai įsirėžė „girtų mokyklos seselių vaizdas“ (VDU
ER 2285/7).
Ankstesniame skyriuje minėta, kad išleistuvių metu
abiturientai nėra apkraunami darbais ir pareigomis,
stengiamasi, jog jie mėgautųsi švente. Retais atvejais
jie yra tos šventės rengėjai, tačiau kai kurie pažymėjo,
kad viena iš priežasčių, kodėl patiko išleistuvės, buvo
ta, jog turėjo galimybę pasireikšti, atskleisti gabumus.
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos 2011 m. laidos abiturientas Artūras sakė, kad buvo „vakaro žvaigždė“ (VDU
ER 2285/2).
Ne visose mokyklose išleistuvių šventė vyksta
sklandžiai. Internetinėje svetainėje www.musulaikas.
lt skelbiama, kad buvo atvejis, kai vėluojant egzaminų
rezultatams teko nukelti ilgai ir kruopščiai planuotą, nuo
gegužės mėnesio rengtą svarbų renginį. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pavaduotoja teigė,

kad tai – ne vienintelis pasikeitimas šiais mokslo metais.
Kasmet nuo vienintelės Jurbarko mieste gimnazijos lydint policijai per miestą kultūros centro link puošniais
apdarais iškilmingoje eisenoje žengdavo dvyliktųjų klasių mokiniai. Šiemet, anot J. Gudelienės, nesulaukus
abiturientų iniciatyvos rengti tradicinę eiseną jos paprasčiausiai atsisakyta.15
Šventinę nuotaiką užgožia finansiniai rūpesčiai. Išleistuvėms reikia gana didelių pinigų sumų, kurios kelia
rūpestį ne vieno abituriento tėvams. Internetinėje svetainėje www.delfi.lt bandyta preliminariais duomenimis
suskaičiuoti išleistuvių išlaidas litais vienam abiturientui:16 vakarėlis – nuo 100 iki 350; dovanos mokytojams
ir kitos išlaidos – apie 100; šventinė apranga – nuo 100
iki 500; kitos išlaidos – 100–200.
Tikrai ne visi gali sau leisti tokią prabangą. Finansiniai rūpesčiai neturėtų užgožti šventės esmės bei
džiaugsmo gavus brandos atestatus.

Išvados
1. Išleistuvių šventę galima skirti į dvi dalis: oficialiąją ir neoficialiąją. Oficialiosios šventės metu veiksmas
dažniausiai vyksta mokyklos aktų salėje, tačiau pasitaiko ir kitokių variantų, pavyzdžiui: miesto kultūros centre, Vilniaus Rotušėje, bažnyčioje. Šventę organizuoja
mokyklos administracija ir mokytojai. Abiturientai tik
išimtinais atvejais tampa pagrindiniais šventės vedėjais.
Dažniausiai siekiama, kad abiturientai tik mėgautųsi paskutinėmis akimirkomis mokykloje.
2. Rengiant išleistuves mokyklų puošyboje vyrauja
saikas ir harmonija. Paprastai puošiama tik aktų salė.
Populiariausi puošybos elementai: gyvos gėlės, balionai, popieriniai karpiniai. Mėgstama puošti išskrendančių paukščių motyvais, simbolizuojančiais abiturientus,
kurie palieka mokyklą ir žengia į naują gyvenimo etapą.
3. Svarbiausias oficialiosios dalies momentas – brandos atestatų įteikimas. Nepamirštama pagerbti pačius
gabiausius, talentingiausius, geriausiai besimokiusius,
sėkmingiausiai brandos egzaminus išlaikiusius abiturientus. Dažniausiai jie pirmieji kviečiami į sceną atsiimti
atestato ir pagyrimo rašto. Atestatus abiturientai gauna
iš mokyklos direktoriaus rankų. Kartais juos įteikiant
dalyvauja klasės auklėtoja ir garbus svečias.
4. Pasitaiko atvejų, kai po brandos atestatų įteikimo
vienuoliktokai atlieka parodomąją programą: vaidina,
šoka, dainuoja. Tai tarsi dovana išeinantiems dvyliktokams. Mokytojai nebūna tik pasyvūs stebėtojai: sako
padrąsinančias kalbas auklėtiniams, dėkoja už kartu
praleistą laiką. Abiturientų atstovai taip pat nepamiršta
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padėkoti už įgytas žinias, žada dažnai aplankyti mokyklą, nepamiršti klasės draugų ir mokytojų.
5. Oficialiosios dalies metu gaunamos ir dovanojamos dovanos. Dvyliktokai apdovanojami gėlėmis, kurias įteikia brandos atestatų ceremonijoje dalyvaujantys
tėvai ir artimieji. Kartais klasės auklėtojos įteikia po
simbolinę dovanėlę.
6. Neoficialioji išleistuvių dalis švenčiama abiturientų pasirinktoje vietoje. Dažniausiai pasirenkama švęsti
restorane/kavinėje/bare. Švenčiant šiose vietose daug
dėmesio skiriama prabangos įspūdžiui sukurti. Abiturientų apranga išsiskiria puošnumu: merginos vilki vakarinėmis suknelėmis, o vaikinai kostiumais. Mažiau populiari šventimo vieta – kaimo turizmo sodybos. Ne itin
mėgstama švęsti naktiniuose klubuose.
7. Žvelgdami retrospektyviai abiturientai išleistuves
prisimena su nostalgija, negaili komplimentų ir šiltų žodžių. Daugelis abiturientų prisipažįsta, kad mielai šventę pakartotų. Dvyliktokai įsimena labai skirtingus dalykus Tai priklauso nuo kiekvieno individualios patirties.
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Student Graduation Folklore
in the Beginning of the 21st c.
Justė VASILIONYTĖ
Graduation – the last celebration for high school students, during which they are given their Certificate of Secondary Education, say farewell to their teachers, preceptress and friends. Graduates enter a new phase in their lives,
where they will be faced with even greater challenges and
disappointments. This paper presents the details of the official graduation performances and songs. The author describes the graduation celebration time, location, organizers, participants, the most common ways of decorating the
school, the symbolic significance of the gifts. The article
deals with the characteristics of graduation in big cities and
smaller towns. But the most important and solemn moment
is the ceremony of receiving the Certificate of Secondary
Education. This ceremony is very similar in all schools,
but still depends on the cherished traditions of the school
and the administration’s attitude on graduates. The paper
also presents the characteristics of the informal graduation
celebration and most popular party sites, which depend on
the students’ imagination, desires and possibilities. The
official celebration usually takes place in the main hall of
the school, but there can be variations. The most popular
decorative elements are flowers, balloons, paper cuttings.
Most often the hall is decorated the motif of birds flying
away. The most important moment of the official part–presenting the Certificates of Secondary Education. Twelfth
graders are given flowers during the ceremony by their
parents and relatives. Sometimes, the preceptresses offer a
small symbolic gift. The unofficial part of the celebration is
usually in a restaurant/café/bar, or sometimes the celebration is outdoors. It should be noted that the significance of
graduation has declined in the 21st c., since not all graduates participate in the Certificates presentation ceremony,
“Šimtadienis” (100 days before graduation) is seen as a
more important celebration.
Vytauto Didžiojo universitetas, K. Donelaičio g.58,
LT-44248 Kaunas, el. p. j.vasilionytė@gmail.com
Gauta 2012-02-06, įteikta spaudai 2012-06-20
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Frazeologemos „skaičiuoti
žvaigždes danguje“ semantika
(baltarusių tradicijos pagrindu)
Cimafejus AVILINAS
Frazeologema „skaičiuoti žvaigždes danguje“ yra
ir daugelio įvairių paremijų (mįslių, priežodžių, patarlių bei pan.), apeiginių liaudies dainų (pavyzdžiui, pavasario bei rudens) centrinis dėmuo, ir papildomas
aprašomasis elementas, pasirodantis didžiųjų folkloro žanrų (pasakų, sakmių ir pan.) siužeto eigoje. Išvados, gautos išanalizavus folkloro bei etnografijos
tekstus (daugiausia XIX–XX a.), kuriuose pasitaiko ši
frazeologema, siūlo tam tikras jos kilmės, semantikos bei socialinės reikšmės interpretacijas.
Struktūriškai atitinkamas paremijas grindžia universali binarinė opozicija: „subjektas gali suskaičiuoti
žvaigždes danguje – negali suskaičiuoti žvaigždžių
danguje“. Sugebėjimas atlikti šį veiksmą visų pirma
būdingas tiems liaudies dainų ir kitų folkloro bei religinių tekstų personažams, kurie pasižymi antgamtinėmis ar maginėmis galiomis. Dainose tai, pavyzdžiui, Mėnuo arba Jurgio žirgas, lietuvių dainose –
Saulė (23, 11). Pastebėta (7, 71–75; 8, 284–288), jog
žirgas gali priklausyti ir Mėnuliui ar tiesiog jį atstoti:
Ясен месячык / Па небу хадзіў, / Па небу хадзіў /
Да зоркі лічыў. / «Ох, зоркі, зоркі, / Хадзема за мною,
/ Хадзема за мною / Бога шукаці» „Šviesus mėnesėlis / Po dangų vaikštinėjo, / Po dangų vaikštinėjo, /
Žvaigždeles skaičiavo. / ‘Ak, žvaigždės, žvaigždelės,
/ Eime su manim, / Eime su manim / Dievo ieškoti“
(žiemos ciklo daina); apie Mėnulį: А з поўначы зоркі
палічу „O nuo pusiaunakčio žvaigždes skaičiuosiu“
(kupolinė); apie Jurgio žirgą: Вушкамі неба падапрэ,
/ Вочкамі зоры палічыць „Auselėmis dangų paremia,
/ Akelėmis žvaižgdes skaičiuoja“ (pavasario).
Plg. rusų pasaką apie Ivaną Bykovičių: ...Вот
плывут они день и другой; вдруг ей (автор Царице) сделалось грустно, тяжко – ударила
себя в грудь, оборотилась звездой и улетела
на небо. «Ну, – говорит Иван Быкович, – совсем
пропала!» Потом вспомнил: «Аха, ведь у меня есть

товарищи. Эй, старички-молодцы! кто из вас
звездочёт?» – «Я, батюшка; мое дело ребячье»,
– отвечал старик, ударился оземь, сделался сам
звездою, полетел на небо и стал считать звёзды;
одну нашёл лишнюю, и ну толкать её! Сорвалась
звездочка с своего места, быстро покатилась
по небу, упала на корабль и обернулась царицеюзолотыя кудри „Štai plaukia jie dieną, kitą; staiga jai
[karalaitei] pasidarė liūdna, slogu – trenkė sau krūtinėn, pavirto žvaigžde ir nulėkė į dangų. ‘Na, – tarė
Ivanas Bykovičius, – visai prapuolė!’ Paskui prisiminė:
‘Aha, juk aš turiu pagalbininkų. Ei, šaunieji seneliukai!
kuris iš jūsų žvaigždžių skaičiuotojas?’ – ‘Aš, brangusis; mano darbas paprastas’, – atsiliepė senis, trenkėsi žemėn, pavirto pats žvaigžde, nulėkė į dangų ir
ėmė skaičiuoti žvaigždes; rado viena daugiau, ir kad
ims ją stumti! Atitrūko žvaigždelė iš vietos, greitai nusirito dangumi, nukrito į laivą ir pavirto auksaplauke
karalaite“ (22,37).
Šis antgamtinis sugebėjimas „skaičiuoti žvaigždes“, taip pat atitinkamas „skaityti iš žvaigždžių“
(21), tradicinėje visuomenėje perkeliamas nepaprastais laikomiems žmonėms – raganiams, burtininkams, pribuvėjoms: Пашчытае, шчытае
зорачки и скажэ: яго зорачки нет „Paskaičiuos,
paskaičiuos žvaigždes, ir sakys: jo žvaigždės nėra“
(ten pat). K. Bagdanau savo darbe (11) pateikia analogiškas situacijas, kuriose žmogus yra saugus nuo
ligos, kol burtininkas ar piktas žmogus negali ko
nors suskaičiuoti, be kita ko, ir žvaigždžių. Pietvakarių Baltarusijos užkalbėjimuose personifikuota liga
būdingai skaičiuoja žvaižgdes: kol negali suskaičiuoti, jai neišeina pakenkti. Šiuo atveju „žvaigždes skaičiuojantis“ mitinis personažas yra liga. Įdomu, kad
užkalbėjime nuo kaltūno tarp išvardijamų jo rūšių
pasitaiko ir зорны „žvaigždės, žvaigždžių, žvaigždinis“ kaltūnas (12, 836).
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Kita vertus, frazeologemos „skaičiuoti žvaigždes“ („skaityti iš žvaigždžių“) funkcinė paskirtis
ir paties veiksmo prasmė, kai jį atlieka paprastas,
profaniškas asmuo, gali būti tiesiog susiorientavimas erdvėje: Zeglarz gwiazdy policzył i nadał imio
na; tamtym Baby, Dzdzownice, te nazwal Wozami
„Jūrininkas žvaigždes paskaitė ir davė vardus: tam
Sietynas, tam Šienpjoviai, tą pavadino Ratais“ (13,
15; standartinę sąsają „skaičiuoti (žvaigždes)“ ir
„duoti vardus“ aptinkame Psalmėje 147.4: „Jis nustatė žvaigždžių skaičių, – kiekvieną jų vardu vadina“). „Priverstas buvo jis [Adomas] būti astronomu, žvaigždes įvardyti ir pagal jas skaičiuoti dienas,
savaites, metus“ (14, 99). Stellae nautis viam mons
trant „Žvaigždės jūreiviams kelią rodo“. Taigi pagal
paskirtį veiksmą galima skirti į „paprastą“ – orientaciją (jūreivio, keliaujančio pirklio, valstiečio) – arba
maginį – likimo lėmimą (ragana, pribuvėja ir pan.).
Reikia atkreipti dėmesį į žodžio astronomija kilmę
(iš gr. Àstron „žvaigždė, žvaigždynas“ ir n^moV „paprotys, nuostatas, įstatymas“) bei jo (sen.) baltarusiškuosius atitikmenis XVIII–XIX a. (pagal B. Lindės
žodyną): звездочетство „žvaigždžių skaičiavimas,
žvaigždžiaskaita“, zvezdomerztvo „žvaigždžių matavimas“, звездозорецъ „žvaigždžiažiūrys“. Literatūros kūriniuose šia frazeologema paprastai apibūdinama lyriška herojaus būklė. Pskovo tarmėse
frazeologema pavartojama išmokant fantą jaunimo
žaidime (už pabučiavimą gatvėje) (15, 41).
Ypač verta pažymėti latvių tikėjimus, genetiškai
artimesnius maginėms praktikoms, sulig kuriomis,
žvaigždžių skaičiavimas gali lemti laimingą santuoką:
Deviņus vakarus pēc kārtas jāskaita zvaigznes, katru
vakaru deviņas, tad pēc tam pirmais vīrietis, kuŗš snie
dz roku, būs brūtgāns. Bet ja kādu vakaru ir apmācies,
tad jāsāk atkal no gala skaitīt „Devynis vakarus iš eilės
reikia skaičiuoti žvaigždes, kas vakarą po devynias,
tada pirmasis vyriškis, kuris po to paduos ranką, bus
tavo jaunikis. Bet jei kurį vakarą apsiniaukę, tai reikia
vėl nuo pradžių skaičiuoti“ (23, 12). Neabejotina, kad
žvaigždžių skaičiavimas arba skaitymas, siekiant nuspėti arba nulemti santuokinę žmogaus būklę, kuri
iš esmės reiškia naują žmogaus gyvenimo etapą, jo
socialinio statuso pasikeitimą, buvo vienas iš svarbiausių daugybės įvairių maginių praktikų tikslų. Plg.
baltarusių pasakojimą apie būsimo merginos likimo
būrimą iš žvaigždžių: Дажа такі былі жэншчэны,
што на зорькі гадалі. Старуха адна была, дак адна
там радзіла дачку, так яна палядзела і што-та ана

60

там знала. Дак кажа: «Карацей, дзеўка родзіцца,
но бяспарная, адзінокая будзе». А тады радзіўся...
во эта другія, дык яна палядзела, бабка тая, дак
кажа: «О, харашо», он і радзіўся… I действіцельна
было… Адна радзілась красавіца, сорак сватоў
пасватала, а за ньякога не пашла і засталася адна.
Вы панямаеце, як угадывалі. А што яны там, хто
ж іх знае, як яны там зналі… это ужо большая
шыбка(?), паглядзіць на неба, туды і глядзіць. Ну,
вот на зорькі што-та яна глядзела… „Ir tokių
buvo moteriškių, kurios iš žvaigždžių būrė. Viena
senė buvo, tai ten vienai gimė dukra, tai ji pažiūrėjo
ir kažką ten ji žinojo. Tai sako: ‘Žodžiu, gims mergaitė, tačiau beporė, vieniša bus’. O tada gimė… na tai
kiti, tai ji pažiūrėjo, ta bobutė, ir sako: ‘O, gerai’, ir
jis gimė… Ir tikrai buvo… Viena gimė gražuolė, keturiasdešimt piršlių pas ją buvo, o nė už vieno nėjo ir
liko viena. Jūs suprantate, kaip nuspėdavo. O ką jie
ten, kas gi juos žino, kaip jie ten žinojo… tai jau didelė?, pažiūri į dangų, ten ir žiūri. Na, tai į žvaigždes ji vis
žiūrėdavo…“ (26, 42–44).
Svarbų vaidmenį perprasminant frazeologemą
tradicinėje visuomenėje, tiek individualiai, tiek kolektyviai, vaidino krikščioniškos dogmos, plačiai paskleistos per atitinkamus institutus (cerkves, bažnyčias ir kt.). Antai anot jau minėtos Psalmės 147.4,
Dievas „nustatė žvaigždžių skaičių, – kiekvieną jų
vardu vadina“ (tai kartu ir vėl patvirtinimas žvaigždes suskaičiuoti turint galios tik antgamtinę, aukščiausią būtybę). Dar štai Senojo Testamento apokrife „Apreiškimas Ezdrai“ (4, 10): „Ir tarė Dievas:
‘Suskaičiuok žvaigždes ir jūros smiltis, o kai sugebėsi
jas suskaičiuoti, galėsi ir su Manimi teistis“. Teologas Petras Skarga savo veikale Kazania na niedziele
y swięta calego roku (1618 m.) rašė: En ktory gwiazdy
y piasek morski policzyl... „Jis, kuris žvaigždes ir jūros
smiltis suskaičiavo…“ (16, 6; 9, 23). Visa tai ataidi
su baltarusių pasakymu: Тады ты мяне свірыдуеш,
тады ты мяне счарадуеш, када перашчытаеш на
небе звезды, на дрэве ліст, вып’еш тры мора вады,
перашчытаеш дзве гары пяску „Tada tu mane apžavėsi, tada tu mane pakerėsi, kai suskaičiuosi dangaus
žvaigždes, medžių lapus, išgersi tris jūras vandens,
suskaičiuosi du kalnus smilčių“ (4, 241). Taip pat latvių: …tas lai paliek guļot kā bluķis, stāvot kā stabs,
kamēr saskaitītas visas zvaigznes pie debesīm, un vi
sas smiltis, kas ir jūrmalā, un visi lietus pilieni, kas no
debesīm krīt „tas lai lieka gulėti kaip trinka, stovėti
kaip stuobrys, kol bus suskaičiuotos visos žvaigždės
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danguje ir visos smiltys, kurios pajūry, ir visi lietaus
lašai, kurie iš dangaus krinta“ (23, 11).
Iš čia, matyt, ir kyla viena iš draudimo skaičiuoti
žvaigždes priežasčių – kad nekiltų pagunda prilygti
Dievui, aukščiausiai būtybei. Pagal tradicines pažiūras, už tokius veiksmus žmogus gali būti nubaustas
mirtimi, plg. lietuvių tikėjimą: Jei suskaičiuosi savo
žvaigždę, tai ji tuojau nukris, ir pats numirsi; taip pat
frazeologizmą žvaigždžių skaityti pasiųsti „nužudyti“; panašiai latvių (23, 11); rusų: Звезды считать
нельзя – на свою попадешь, она сорвется.
Сорвется твоя звезда, и помрешь „žvaigždžių
skaičiuoti negalima – saviškę pataikysi, ji nukris. Nukris tavo žvaigždė, ir numirsi“ (27, 21). Bausmė gali
būti ir karpos (gruzinai, armėnai, dagestaniečiai bei
kt.) (24); dedervinė (dagestaniečiai) (24); šunvotė, antai rusai vaikus gąsdindavo: Будет столько
чириев, сколько они звезд насчитали „Bus tiek
šunvočių, kiek jie žvaigždžių priskaičiavo“ (27, 23).
Semantiškai artimi ir tie baltarusių tikėjimai, pagal
kuriuos žmogus, turintis karpų, turi, pamatęs krintančią žvaigždę (meteorą), nubraukti jas ranka (25).
Savotišku persergėjimu nuo tokio skaičiavimo galima laikyti viename lietuvių tekste nustatomą ribotą
galimų suskaičiuoti žvaigždžių skaičių – nuo 5 ligi
10: …ir imtum, į jas žiūrėdamas ir rodydamas pirš
tu, minti, skaityti, sakytum: „Gal šita mano? Gal šita
mano?..“ – kokius penkis–dešimt kartų… (23, 11).
Papildoma frazeologemos „skaičiuoti žvaigždes“ funkcija yra koncepto „begalybė“ aktualizavimas – dėl negalimybės tokį „skaičiavimą“ užbaigti. Pavyzdžiui, baltarusių: Колькі на небе зорачак,
/ Столькі на ніве копачак. / На небе зорачак – не
злічу, / На ніве копачак – не згляну „Kiek danguje
žvaigždelių, / Tiek vagoje gubelių. / Danguje žvaigždelių – nesuskaičiuoju, / Vagoje gubelių – nesužiūriu“ (iš pjūties dainos); На небе заблішчалі зоркі. Да
толькі там іх, што й ліку няма „Danguje suspindo žvaigždės. Tik jų ten tiek, kad ir skaičiaus nėra“
(2, 112). Šia frazeologema nusakomas ir tam tikras
„begalinis“ skaičius – pavyzdžiui, baltarusių mįslėje apie žvaigždes ir mėnulį: Поле незмярона, быдла
незлічона, адзін пастух пасе „Laukas nematuotas,
gyvuliai neskaičiuoti, vienas piemuo gano“ (8, 285),
panašiai lietuvių. Arba atitinkamai ilgas laiko tarpas: І не ўправіцца ён пералічыць, колькі на небе
звёздаў, як будзець ляцець! „Ir nė nesuskaičiuos,
kiek danguje žvaigždžių, kaip skris“ (3, 17); lenkų:
Nie wyliczam innych cudow w zyciu, y po smierci

Antoniego S. uczynionych, boby to samo bylo, co nie
przejrzane na Niebe liczyc gwiazdy „Nesuskaičiuojami šv. Antano gyvam esant ir po mirties padaryti
stebuklai, nes tai būtų taip pat neįmanoma, kaip
danguje žvaigždes skaičiuoti“ (17, 163).
Dar viena frazeologemos funkcija – tradicinis
žmogaus darbinės būklės apibūdinimas, kaip jos
situacinis komponentas, patarlėse: Сыты лічыць
зоры у небе, а галодны мае думку аб хлебе „Sotus
danguje žvaigždes skaičiuoja, o alkanas apie duoną
galvoja“ (6, 1609); Сядзі да на неба глядзі „Sėdėk ir
į dangų žiūrėk“ (5, 939); Хто на неба пазірае, той
без хлеба падыхае „Kas į dangų žiūri, tas be duonos dvesia“ (5, 871). Arba taip nusakomas veltui leidžiamas laikas: Прывяжыце іх [кабыліц-небыліц],
пушчай на небе звёзды лічаць, не падохнуць! „Pririškit jas [pasakų kumeles], tegu danguje žvaigždes skaičiuoja, nepadvės!“, juoba kad šios kumelės
buvo pagautos ir pririštos tuomet, kai забраліся на
неба за балакі „kai nusigavo į dangų virš debesų“
(3, 44). Arba pabrėžiama šitaip leidžiamo laiko mentalinė kokybė: Разумны гвяздоў з неба не збірае
„Protingas žvaigždžių nuo dangaus nerenka“ (5,
407); Калі не знае, дык на зоры пазірае „Jei nežino,
tai į žvaigždes žiūri“ (5, 471); Няхай тэй серадзіць,
хто на неба глядзіць „Lai tas trečiadienį pasninkauja, kas į dangų žiūri“ (5, 284). Plg. rusų XVII a. priežodį: Всякий звездарь смотрит на небо, а упадёт
в яму „Visokie žvaigždininkai žiūri į dangų, o įkris
duobėn“ (10, 120).
Kaip matyti iš pateiktų paremijų, „skaičiuoti
žvaigždes“ ar „žiūrėti į dangų“ folkloro pragmatiniuose kontekstuose pirmiausia reiškė žmogų
esant laisvą nuo darbo: bergždžiai leidžiantį laiką ar
tuščiai užsisvajojusį. Dar plg. rusų звезды считать
„dykinėti, tinginiausi“ (18, 125); lenkų: O to paste
rze i pasterki po calych dniach… licza gwiazdy „O tai
piemenys su piemenėmis ištisas dienas… žvaigždes
skaičiuoja“ (19, 270), …a ono [dziecko] zaczelo so
bie gwiazdy liczyc na niebie „…o jis [vaikas] ėmė sau
žvaigdes danguje skaičiuoti“ (20, 146).
Ypač pažymėtinos pasakos „Popas Kalistra“ (1,
194), „Vienuolyno viršininkas“ (2, 305) ir kt., kuriose frazeologema „žvaigždes skaičiuoti“ pavartojama kaip viena iš trijų minklių. Situacija tokia: herojus negali įminti vienos iš trijų minklių – suskaičiuoti žvaigždžių ir kreipiasi pagalbos į popo Kalistros
brolį, išvarytą vienuolį ar kt., kuris, jau gudraudamas, pasako kokį nors labai didelį skaičių („penki
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milijonai“, „tiek ir tiek kadriljonų“ ar pan.) ir pasiūlo
minkles uždavusiam Petrui Didžiajam pačiam patikrinti. Šis to negali padaryti, bet atsakymas jam
pasirodo tinkamas. Tokiems pasakų motyvams galėjo įtaką padaryti ir paplitę XVIII a. anekdotai apie
Chadžą Nasrediną, iš kurių vienas, pavadintas „Kaip
suskaičiuoti žvaigždes“, pasakoja, kad lieptas suskaičiuoti žvaigždes Nasredinas rado dvi dingstis išsisukti: dieną – daug žmonių bei reikalų, naktį – sunku danguje žvakę rasti. Tokio pobūdžio tekstuose
frazeologema įgauna neutralų pobūdį, nes, viena
vertus, veiksmas lieka neatliktas, o kita vertus, rastas „tinkamas“ atsisakymas jį atlikti.
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Specialiai „Liaudies kultūrai“
Iš baltarusių kalbos išvertė Dainius RAZAUSKAS
READINGS

Semantics of the idiom “count the stars in the
sky” (based on the Belarusian tradition)
Cimafej AVILIN
The paper presents the results of an analysis of such
worldwide-known phrases as “to count the stars.” The
analyzed ethnographic material comes from different
folklore sources from East Slavonic and Baltic regions.
The author reveals a close semantic similarity between
the phrases “to count the stars” and “to name the stars.”
In scriptural and traditional contexts only a character
with supernatural powers (God, a witch, Moon-horse,
etc.) may count the stars or name them. In a traditional
pragmatic context, this phrase represents different human mental states and actions like orienting in space,
wasting time, being out of work. This phrase is also used
to define “infinity” in different folkloric texts and the
process of “counting stars” is the central component of
some magic practices to attract a lucky marriage.

DISKUSIJOS

Ar reikia jaunimui tradicinės kultūros?
2011 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Baltojoje
salėje vyko diskusija „Ar dabarties jaunajai kartai tebesuvokiama ir reikalinga
tradicinė kultūra?“, kurioje jaunimo folkloro realybę – pasiekimus ir įvairius
kliuvinius – suinteresuotai aptarė jaunesniosios kartos folklorininkai
bei patyrę šios srities „vilkai“. Pateikiame įdomiausias mintis.
Vida ŠATKAUSKIENĖ, Lietuvos liaudies kultūros cen
tro direktoriaus pavaduotoja, Etninės kultūros skyriaus
vedėja. Praėjo dešimt metų po vienos iš konferencijų,
kurioje aptarėme tuometinę folkloro situaciją. Mes,
LLKC folkloro specialistai, pagalvojom, kad metas vėl
susitikti ir pasitarti dėl mūsų veiklos pamatų ir dėl jaunuomenės vaidmens puoselėjant mūsų tautinę kultūrą. Svarstėm, kokio pobūdžio turėtų būti šis mūsų
susitikimas, kad būtų ir įdomu, ir prasminga. Konferencijos, pranešimai neretai atgraso formalumu – vieni
pasisako, kiti paklauso arba nelabai... Ir lyg vanduo nuo
žąsies. Norėtųsi gyvo pokalbio, kad jo mintys paliktų
pėdsakus mūsų protuose ir širdyse. Tai priklausys nuo
visų šioje diskusijoje dalyvaujančiųjų. Tad kviečiu aiškiai
išsakyti savo nuomones, diskutuoti, nesidrovėti pareikšti ir priešingą matymą. Tikiuosi susikalbėjimo, nes
po truputį imame suvokti, kad gali būti mažiausiai trys
teisingos nuomonės.
Irena SELIUKAITĖ, Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja. Iš tikrųjų,
apie tradicinę kultūrą, jaunimo reikalus ne kartą Kultūros ministerijoje esame diskutavę siauresniuose ekspertų būreliuose, bet tokį gražų jaunimo ir „senimo“
būrį sveikiname pirmą kartą. O diskutuoti reikia. Per
„Kaimo valandą“, kurią išklausau kiekvieną rytą, šįryt
įvyko tarsi graži jūsų pokalbio preliudija. Buvo kalbinama jauna tradicinę duoną kepanti šeima, „pabėgusi“ iš
Vilniaus ir apsigyvenusi Širvintose. Duoną jie kepa ne
urmu ir po nedaug – tiek, kiek parduoda. Žurnalistas
sakė: „Jūsų duona greitai baigiasi, kai pamatau jus Vilniaus turgelyje, po valandos pastebiu, kad jau paskutinį kepaliuką parduodate...“ Ir jauna šeima džiaugiasi,
kad pasitraukė iš miesto triukšmo, amžino skubėjimo.
Jie sako – neturim milijonų, bet ne tai svarbiausia, nes
gyvenimą patiriame savo ritmu, kiekvieną praleistą
dieną matuojame tikromis vertybėmis. Manau, kad ne
tiktai ta jauna šeima, bet ir dalis jaunimo iš karto gali atsakyti į klausimą, kuris keliamas šios dienos pokalbyje.
Jaunimui ir reikia, ir nereikia tradicinės kultūros. Kaip

jaunimui ją parodysime, jos išmokysime, tokie jų poreikiai ir formuosis.
Vida ŠATKAUSKIENĖ. Turbūt visi suvokiam, kad būtent jaunimas yra ta grandis, kuri dabartinę tautą susies su ateities kartomis. Jie dažnai – sąmoningi žmonės, kurie renkasi sau priimtinus mąstymo būdus arba
savojo gyvenimo filosofiją jau žinodami, ką ir dėl ko
daro. Jeigu jau jie atsisuko į šią sritį, tai, manau, kad šį
ryšį visą gyvenimą išlaikys... Mūsų tradicinės kultūros,
dėl kurios neretai sielojamės, ateitis yra jų rankose.
Neatsitiktinai Lietuvos liaudies kultūros centro iniciatyva atsirado ir festivalis „O kieno žali sodai“, ir „Aukso
paukštės“ jaunimo nominacija, ir daugiau su jaunuomene susijusių organizacinių veiksmų. Parengėme informacijos apie jaunimo folkloro situaciją. Žinoma, jos
objektyvumas ne visada iki galo pamatuojamas, nes
oficiali statistika yra gana skurdi ir ne visada tiksli.
Jūratė ŠEMETAITĖ, Lietuvos liaudies kultūros cen
tro Folkloro poskyrio vadovė. Iš tiesų ši tema visiems
mums yra nepaprastai aktuali ir svarbi. Šį dešimtmetį
pastebime daug pozityvių pokyčių, viltingų tendencijų,
bet vis labiau jaučiame ir praradimus. Pagal kai kuriuos
rodiklius atrodo, kad daugelis mūsų folkloro bendruomenės raidos tendencijų keičiasi pozityvia linkme. Bet
vis tiek folkloro bendruomenės atotrūkis nuo didžiosios visuomenės dalies yra per didelis ir vis didėja. Matome, kokią neigiamą įtaką jaunimui daro popkultūra,
bendras mūsų žiniasklaidos polinkis skleisti ne tautinės
kultūros vertybes, o vien tai, kas vienadieniška, kosmopolitiška, kas esą madinga...Trumpai pateiksiu duomenis, kokia dabar yra vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvų
situacija. 2009 m. savivaldybių duomenimis, įvairių minėtos kategorijos folkloro kolektyvų buvo apie 300. Tačiau dabar tokių, kuriuos galėtume pavadinti klasikinės
sampratos folkloro kolektyvais, susidarytų tik apie 45.
Iki 2000 m. buvo tiktai 30 kryptingai veikiančių ansamblių. 2012 m. rengiamoje „Moksleivių dainų šventėje“
pareiškė norą dalyvauti 70 vaikų ir moksleivių folkloro
kolektyvų. Kas keleri metai prieš dainų šventes vyksta

63

DISKUSIJOS

Varėnos rajono kultūros centro rengtos Kūrybinės šokio ir meno stovyklos Kirklionių kaime vakaronė su Sarapiniškių kaimo
folkloro ansambliu, kairėje – Monika Gudonytė-Degutienė. 2011. Vaidos Naruševičiūtės nuotrauka.

apžiūros, kurios parodo, kokia yra reali vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių padėtis (apžiūrų ciklas vyksta
kas ketveri metai, bet į jį 2009 m. įsiterpė Tūkstantmečio dainų šventė). 2003 m. komisijos patikrintų ir
teigiamai įvertintų ansamblių buvo 45, 2007 m. – 75,
2009 m. – 66 (įskaičiuotos ir tradicinės vaikų kapelos).
Pagal vietoves galėtume išskirti dvi vaikų ir jaunimo
folkloro ansamblių grupes: 1) miestų (juose ansamblių
yra daugiausia), 2) miestelių ir kaimų. Pastarųjų labiau
pasigendame, nors ir kuriasi neformalūs dariniai, kurie
gali turėti teigiamos įtakos visam folkloro judėjimui,
nes tradicijos tęsėjų vis mažėja. Pavyzdžiui, prie Lazdinių–Adutiškio folkloro ansamblio atsirado vaikų ir jaunimo sambūris. Panašūs į jį įsisteigė ir prie Marcinkonių
(Varėnos r.), Pamūšio, Linkuvos (Pakruojo r.), Šeduvos
(Radviliškio r.) ir kitų ansamblių.
Vida ŠATKAUSKIENĖ. Svarbiausias mūsų diskusijos
klausimas yra savaip retorinis... Matome susidariusią
gana paradoksalią situaciją – yra nemažai folkloru besidominčių vaikų ir jaunimo, bet palaikymo jiems, ypač
rajonuose, stinga. Pastebime, kad jaunimas neretai
net keliuose folkloro ansambliuose dainuoja ir groja –
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tiesiog gyvena tradicija, bet vėliau kai kurie iš jų pasitraukia, nutolsta. Prisiminkime istoriją, juk būtent jauni
žmonės iš aukštųjų mokyklų sovietmečiu folkloro sąjūdį ir išjudino – ansamblių dalyviai pasklido po Lietuvą ir
pasėjo tikėjimą dainos galia, tarsi iš naujo pažadino tradicijos gyvavimą. Kiek dabar iš tiesų yra tokio jaunimo?
Iš statistikos matyti, kad jaunimo folkloro kolektyvų yra
nedaug, tai – nedidelė visuomenės dalis. Kitai visuomenės daliai tradicinė kultūra kelia visai kitus jausmus...
Ar galimas tų visuomenės dalių sugyvenimas, sąveika?
Turime tradicines vertybes skleisti plačiau ar ne?
Dainius RAZAUSKAS, žurnalo „Liaudies kultūra“ vy
resnysis redaktorius, dr. Atvirai šnekant, man jaunystėje liaudies kultūra buvo didžiausias keiksmažodis. Jeigu
ko labiau tada nekenčiau, tai turbūt tik sovietų kariuomenės ir milicininkų. Iš tikrųjų tada tai atrodė totaliai
neįdomu, taip neįdomu, kad, rodos, numirk vietoj. Išėjo taip, kad pastaruosius 20 metų esu „įmirkęs“ būtent
į šitą sritį. Ir vien dėl to turbūt, kad radau visiškai kitą
raktą. Gal taip palyginčiau: gražus toks baltų pūkuotų
avelių vaizdelis, o aš jame – vilkas. Toks vilkas, kad jeigu avelės atpažintų mane, tai bėgtų kiek kojos neša.
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Dabar esu susivaldęs vilkas ir gerai žinau, kur man reikia „ėsti“, o kur ne. Jeigu šita kultūra neišsiplės, kitaip
sakant, jeigu „vilkas“ nebus priimtas į etninę kultūrą,
tai jai ateis galas, ir nieko nepadarysi. Vienintelis svarstytinas klausimas, kaip etninę kultūrą paversti bendrosios kultūros dalimi. Nes kultūra nėra tik cipenimas čik
či rik, kultūra – tai giliausių būties pagrindų pažinimas.
Kultūra reikalauja aršaus, iš esmės mirtino santykio su
būtimi. Kultūra tarsi liepsna, dėl kurios žmogus gali viską paminti, mesti, eiti paskui ją nuogas, sušalęs, dantimis kalendamas, be maisto, be nieko. Iš esmės, jeigu
žmogus šitaip neužsidega, jeigu jis kaip vilkas nekaukia
prieš mėnulį, tai jokio kultūros judėjimo iš viso nėra,
tėra vaikų žaidimai, cackinimasis. Jeigu „vilkai“ ras
būdą gyventi ir ką „ėsti“ šitoje kultūroje, tai ji gyvuos.
Jeigu ne, tai čia ir kitur galite žaisti kiek norite, bet nuo
to niekas nepasikeis, ir kuo toliau, tuo bus tik blogiau.
Tiesą sakant, per pusantro tūkstančio metų mes,
baltai, šitaip praradom milžiniškas teritorijas ir daugybę žmonių. Būtent dėl to cackinimosi. Juk baltų niekas
neužkariavo, mes patys po truputį virtom tai vienais,
tai kitais. Pavyzdžiui, krikščionybė – ateina žvėris, kuris kalba apie avinėlį, bet iš tikrųjų tai žvėriausias žvėris, nebūtinai tik blogąja prasme. Ji sako: žmogau, štai
tavo gyvenimo riba, tavo išsigelbėjimas. O tautinė kul-

tūra ką sako? Kas čia dabar? Čik či rik, čik či rik kažkokie! Be kraštutinių, žūtbūtinių būtiškų klausimų tautinė kultūra neturi jokios perspektyvos. O dėl jaunimo
mano patirtis štai ką sako. Prisimenu, prieš kokius trisdešimt metų buvome jauni, iš visko juokėmės už pilvų
susiimdami, tada buvo tarybiniai laikai, ir viskas buvo
„skirta jaunimui“... O nuoširdus žvilgsnis ieškojo kažko
brandaus, kažko tikro, kažkokių neaprėpiamų žinių...
Pavyzdžiui, keliautojas Antanas Poška, kurį savo noru
aplankėme jau visai senuką. Tuo metu jis buvo visų
užmirštas, visuomenės atstumtas senas žmogus. Bet
traukė jo neaprėpiamos žinios, patirtis, kitokio pasaulėvaizdžio galimybės. Juk žiūrėti daugiau patyrusiam,
daugiau išmanančiam žmogui į akis – lyg žiūrėtum į
bedugnę. Ta bedugnė erdvė traukia augti. Todėl nemanau, kad reikėtų kažkaip ypatingai rūpintis jaunimu.
Jau kam kam, bet jaunimui pats gyvybinių jėgų perteklius savaime užtikrina būtį ir gyvenimą. Reikia rūpintis
esminiais dalykais, tąja erdve, kad jaunam žmogui būtų
kur augti... Mes juo neva rūpinamės, laistom laistom, o,
tiesą sakant, augti nėra kur... Kalbu būtent apie „vilko“
nasrus, apie tai, kiek savo dvasia ir protu galim apžioti
šito pasaulio.
Daiva VYČINIENĖ, Lietuvos muzikos ir teatro akade
mijos Etnomuzikologijos katedros vedėja, doc. hab. dr.

Folkloro ansamblio „Ratilio“ Etnosocializacijos projekto dalyviai. 2011. Justino Kilpio nuotrauka.
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Studentų folkloro festivalio „O kieno žali sodai“ kūrybinės dirbtuvės. Arvydas Kirda (centre) konsultuoja ragais grojančius
Mindaugą Lučką iš „Poringės“ (kairėje) ir Lauryną Bernotą iš „Linago“ (dešinėje). 2010. Gyčio Aučiniko nuotrauka.

Dainius pakalbėjo taip į tašką, kad tarsi nebėra apie ką
diskutuoti...
Vida ŠATKAUSKIENĖ. Tikiuosi, kad jaunimas pasakys, kaip mes į etninės kultūros gilumas kreipiam
dėmesį... Ir ar tas jaunimas taip godžiai į ją eina? Šiaip
esam įpratę, kad folklorinė tradicija gimsta šeimoje.
Bent jau mūsų brendimo laikais taip buvo. Bet prieš
kokius porą dešimtmečių pasigirsdavo – Dieve, mūsų
vaikai visiškai nesidomi tradicija... O dabar matom, kad
tie vaikai niekur į šoną nenuėjo, jie tik pamažu ėmė
daugiau dainuoti ar groti, ar galbūt tai apmąsto pačiais
giliausiais suvokimais, kiek tik jų jaunos galvos „neša“.
Justinas KILPYS, Vilniaus universiteto folkloro an
samblio „Ratilio“ narys. Kaip priartėjama prie tradicinės kultūros ir ar reikia jaunimui skirti dėmesio? Iš
dalies sutinku, kas buvo sakyta, nes jaunimo folkloro
ansamblių statistika neatspindi, kokia iš tikrųjų yra
etninės kultūros padėtis, ir neparodo, kur ji dabar „keliauja“. Kalbėta apie stovyklas, kaip į jas ateina jaunimas, ir aš manau, kad tai labai svarbu, nes daug kas
atsiranda per neformalų bendravimą. Konkursai, festivaliai ir panašūs renginiai labai atskiria žmones, nes yra
scena ir yra žiūrovai, ir iš karto iškyla profesionalumo
kriterijai: kas geriau pasirodys, kas jau yra profesionalus muzikantas, šokėjas, o kas dar ne, kokie yra akto-
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riniai atlikėjų gebėjimai. Manau, kad tradicinė kultūra
retai teturi būti scenoje. Jos gyvybė supulsuoja kitur.
Svarbios yra šventės, stovyklos, nes lygiai taip pat ir aš
atėjau į folklorą – per šventes, kurios priartino prie senosios baltiškosios tradicijos ir ją įprasmino, ypač kai
į kalendorinį metų ciklą pradedi žiūrėti kaip į gamtos
ratą. Reikia daugiau visokių stovyklų, kuriose jaunimas
galėtų išmokti ir amatų, ir atrasti giliausią dainų prasmę... Manau, kad labai svarbu į tradicinę kultūrą žvelgti ne kaip į formalų ugdymą. Ir mes su ratiliokais nuo
pavasario pusę metų vykdėm projektėlį: ėjom į vadinamuosius dienos centrus, kur yra vaikų, turinčių bendravimo problemų. Folkloro jų nemokėm, tiesiog su jais
bendravom, bet tam naudojom folklorą: atsinešdavom
būgną, pasaką ir tiesiog būdavome su jais... Nesakėm,
kad dabar visi mokysimės pagroti, bet sakydavom, kad
norime su jais pabūti. Ir tikrai matėsi, kad kai kuriems
vaikams tai buvo pirmasis sąlytis su folkloru.
Dalia VAICENAVIČIENĖ, etnomuzikologė, pedagogė,
dr. Visi turim šeimas, visi gyvenam savo gyvenimus,
vieni mirksta virtuvėj dainuodami, kiti kažką niūniuoja
skaitydami... Norėtųsi pareplikuoti į tą čik či rik santykį.
Būdama „įmirkusi“ į folklorą, gal visų jo gelmių nebeįžvelgiu, bet kuo toliau, tuo labiau matau, kad tai virsta
tam tikru kovos lauku. Jeigu folklore gali būti „vilkas“,

DISKUSIJOS

tai ir kiti jame kažkuo gali būti – kovotojais arba šiaip
patvoryje stovinčiais ir kažką apie tai kvaksinčiais žmonėmis. Nespjaučiau net ir į tą kuriamą koncertinį žanrą.
Kaip vieną iš formų – iš trisdešimties, iš keturiasdešimties... Kokybiškas folkloro atlikimas kartais kilsteri jo
vertę. Kodėl turiu manyti, kad jeigu dainuoju dainą, tai
ji tik čik či rik, o va kai jau groju Mocartą, tai matuoju tikrą kultūrinį gylį... Man visada norisi, kad tradicinę
muziką atliktume labai kokybiškai. Aš ir už minias dainuojančiųjų, bet jeigu norime parodyti tautinę kultūrą,
tai nekokybišku atlikimu atgrasom daug žmonių, kurie
kultūrą vertina ir kurie po to ima manyti, kad tai kažkoks patvorių parėkavimas. Idealiai atlikta dzūkiška
daina ar sutartinė, ar koks instrumentinis kūrinys yra
vienas iš folkloro reabilitavimo būdų. Mūsų tradicinę
muziką norisi vadinti profesionalia lietuvių muzika, ir
aš dažnai taip ją įvardiju.
Gediminas ŽILYS, Vilniaus dailės akademijos folklo
ro ansamblio vadovas, muzikantas. Nemažiau svarbi ir
dvasinė folkloro dalis, pirminė jo prigimtis. „Romuvos“
judėjimas tą lauką kažkiek išplečia. Koncertų salėse
folkloro šventumo beveik nelieka, nors ir jose galima
išgyventi dvasinį dainavimą... Pavyzdžiui, rugiapjūtės
daina. Kitais metais sėsiu rugių. Šiemet nesuspėjau,
labai dėl to gailiuosi. Vis tiek jų užsiauginsiu ir vegeta-

cinį rugio ciklą pamėginsiu praeiti su daina ir kartu su
šeima. O paskui iš to rugių laukelio derliaus išsikepsim
apeiginės duonos, pavyzdžiui, per Kūčias. Kada dainuoji, matai, kad taip yra tikrinama ne tik dainavimo,
bet gyvenimo nuostatų kokybė, nukreipta į kasdienišką santykį su rugiu, saule, žeme, lietumi, mirusiaisiais,
medžiais... Tie dalykai yra patys gryniausi ir tikriausi.
Kartais dvasinis dainavimas yra kažkas kita negu vien
tiktai techniškai gražus dainos atlikimas.
Atsiranda daug jaunimo, kuriam reikia folkloro. Jų
į ansamblius gal daug nepapuola (jie irgi gana uždari).
Ima rastis tarsi klubiniai sambūriai, kur renkasi norintieji tiesiog pašokti ir padainuoti. Ir Dailės akademijos
folkloro ansamblio tikslas nėra koncertuoti, labiau –
pažinti. Tu dainuoji ir taip pažįsti prigimtinės kultūros
gelmę. Dainuoji metus ar daugiau, o paskui dingsti iš
folkloru besidominčiųjų akiračio ir darai gyvenime kažką kita. Kai kuriems to pakanka, o kiti dainuoja visą gyvenimą.
Jonas MISEVIČIUS, Kauno VDU „Rasos“ gimnazijos
folkloro ansamblio „Lygaudė“ vadovas. Į liaudies kultūrą žiūriu kaip į išorinį dalyką, kuris gali turėti labai stiprų vidų. Įstrigo Dainiaus pasakymas: „Mes laimim iš
esmės visas fizines kovas, bet pralaimim vidines ar dvasines kovas“. Mes ir dabar esam nepriklausomi, ir kas

Darius Bagdonavičius smuikuoja „Eržvilko bandonijų“ 35-erių metų jubiliejaus šventėje Eržvilke (Jurbarko rajonas).
2011. Asmeninio archyvo nuotrauka.
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Vilniaus jaunimo fokloro ansamblis „Mindrė“ (vadovė Rūta Bartašiūtė – antra iš dešinės) festivalyje „Vaikų Velykėlės“
Pasvalio rajono Vakalėlių kaime. 2010. Nuotrauka iš ansamblio archyvo.

iš to? Kam tą nepriklausomybę naudojam, jeigu žmogų
kuriame tiktai pagal dabartines europines vertybes,
kurių esmė – „shoping and fucking“, bet tai yra labai
ribotas vystymosi variantas. Klausiu mokinių, kodėl
Lietuva iš tokios milžiniškos valstybės susitraukė į nedidelę špygutę? Iš tiesų mūsų, baltų, niekas neužkariavo,
mes patys virstam truputėlį kitais. Prasminga šnekėti
apie būties, ypač tikrosios kultūros klausimus. Kaip atskirti pelus nuo grūdų – kokia yra žmogaus gyvenimo
prasmė, tikslas? Eidamas gelmėn pamatai įdomų reiškinį – pasaulyje visą laiką vyksta kova tarp dievocentrinės ir demonocentrinės sistemų. Gyvenam pagal Dievo
arba savo susikurtus dėsnius – vyksta kova tarp esmės
ir formos, tarp sielos ir kūno. Romėnai yra pasakę: jeigu šiaurės tautos būtų vieningos, tai nebūtų žemėje
jėgos, kuri galėtų jas nugalėti. Romos imperija niekur
nėra dingusi, jinai yra atgimusi „eurosojūze“. Jeigu su
etnine kultūra dirbsime tiktai išoriniu lygmeniu, tai bus
panašu į tai, tarsi lavonui darytume masažą. Tikėkimės,
kad pasakų lietuvaitė vis dar labai giliai miega paragavusi obuolio, kurio ragana davė atsikąsti. Beje, ištirta,
kad obuolio kvapas labai stipriai stimuliuoja žmogaus
mąstymą... Karalaitei reikia pabučiavimo, ir man pasakų karalaitis ir perkeltine, ir tiesiogine prasme yra Dievo sūnaus ženklas. Jeigu jis atsiras, tai viskas bus gerai,
karalaitė atsibus. Šlifuojame išorę apleisdami esmę ir
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kalbą, per kurią galbūt geriausiai atsiskleidžia lietuvio
siela ir lietuviškoji savastis. Per kalbą patiriame, kokia
joje slypi dvasinė sistema, o mes juk lietuviškai kalbam,
bet gimtosios kalbos beveik visiškai nemokame. Įdomiausia, kad su vaikais apie šituos dalykus pakalbėjus
į ansamblį pradeda plūsti nauji nariai.
Kiekviena tauta turi savo paskirtį, kaip ir konkretus
medis turi savo vaisių skonį. Jei tikrai būsime savimi ne
tik išore, bet ir vidumi, tada ne tik sau, bet ir pasauliui
tapsim svarbūs ir reikalingi. Todėl arba per išorinius dalykus dar bandysim eiti, arba pradėsim judėti per vidų,
kuris ir sukūrė svarbias išorines formas – gimtąją kalbą
ir vadinamąją liaudies kultūrą. Tam tikrą laiką tradicijų
išlaikymas būna pozityvus, bet jei nebus vidinės gaivasties, tai tikriausiai neliks ir tradicinės Lietuvos.
Inija TRINKŪNIENĖ, Senovės baltų religinės ben
drijos „Romuva“, Vilniaus apeigų folkloro grupės „Kūl
grinda“ vadovė. Su folkloru susijusiose šeimose vaikai
vienaip ar kitaip įgauna tą perdavą. Jie išmoksta dainuoti ir daug ko kito. Ar jie paskui kažką iš to daro,
nesvarbu, nes į senatvę arba kai susilauks vaikų tikrai
pradės dainuoti. Probleminis dalykas yra visos kitos
Lietuvos šeimos, kaip jų vaikai perima etninę kultūrą,
nes visi žinome, kad ir kaimuose jau beveik nedainuojama ir menkai laikomasi tradicijų. Dauguma Lietuvos
vaikų etninės kultūros pagrindų dabar nebegauna. Iš
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žiniasklaidos matyti, kad į etninę kultūrą iš dalies žvelgiama kaip į marginalinę sritį. Tarmiškai per televizijas
kalba tik humoro laidų herojai... Tarmės pateikiamos
kaip prastų kaimo žmonių kalba. Formuojama nuomonė, kad etninė kultūra arba kalbėjimas tarmiškai yra
kaimo kvailelių lygmens dalykas. Šiuo požiūriu etninė
kultūra iš esmės išstumiama į paribį. Kita vertus, jinai
tampa elitine kultūra. Kodėl elitine? Dėl to, kad joje iš
tikrųjų yra giliausios dvasinės prasmės, ir dėl to, kad
daugeliui jinai jau yra nepasiekiama.
Jogintas ČEPULIS, Lietuvos muzikos ir teatro akade
mijos muzikinio folkloro specialybės studentas. Prancūzų režisierius Antoninas Artaud šnekėjo apie žiaurumo
teatrą. Tai yra teatras ne ta prasme, kaip, pavyzdžiui,
Oskaro Koršunovo „Shoping and Fucking“ spektaklis.
Jo tikslas – supurtyti žiūrovus tiek, kad jie pagaliau atsibustų. Kalbu apie tuos supurtymus, bet nemanau,
kad paveiku apie tai čia šnekėti. Dėl jaunimo supurtymo – kita kalba. Teko dalyvauti ansambliuose, ir dabar
dar dalyvauju. Manau, kad jeigu kas mano draugų ansambliečių paklausinėtų apie mane, suprastų, kad esu

tas, kuris irgi „kanda“. „Kandu“ minimaliai, pavyzdžiui,
noriu išeiti į sceną be liemenės. Tai yra mano principinis
nusistatymas dėl to, kad jaunimas galėtų pamatyti, jog
mes galime daryti tai, ką norime, kad galime žiūrėti į
tai savaip.
Prieš dvejus metus paprašiau mamos pamokyti kalėdinių dainų. Tai jinai mane išmokė iš sąsiuvinio. Na,
pasiėmiau sąsiuvinį ir sakiau – tu dabar padainuok, aš
taip išmoksiu. Jinai tų dainų mokėsi iš kažkokių dainynų, vėliau jas perdainavo ansamblis. Tie variantai man
tapo vieninteliai, ir man visiškai nesvarbu, iš kur jinai
juos išmoko, svarbu, kad aš juos išmokau iš mamos.
Dabar man taip atsiveria senoji kultūra... Man tai jau
yra tradicija. Dabar aš tuos variantus galiu tęsti, ir man
„vienodai rodo“, kad etnomuzikologai pasakys, jog jie
žino daug kitų variantų. Tai man duota mamos, tai yra
apskritai tikriausias folkloro perdavimo būdas. Kitoks
buvo tėčio perdavimas. Tėtis sakė, kad jo kaime buvo
muzikantas, kuris grojo armonika, ir tėtė bandė groti.
Mokė taip – tu žiūrėk, sako, į pirštus, kai aš groju, ir taip
mokykis. Tėvas taip ir išmoko. Jis savęs nelaiko labai

Vilniaus jaunimo folkloro ansamblis „Spiečius“ (vadovė Lauksmina Kriščiūnaitė – pirma iš dešinės) tarptautiniame folkloro
festivalyje „Baltica“. 2008. Nuotrauka iš asmeninio archyvo.
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geru muzikantu, bet jis prisilietė prie tęstinės tradicijos
šaltinio. Ne polkų, valsų formą, bet tai, kaip ir su kuo
tai atliekama. Kai paprašiau pagroti polką, jisai sakė:
„Na, ką čia tau sukūrus“, bet jis turėjo omenyje, kad
kurs remdamasis perimtu savo mokytojo dieduko kūrybos šaltiniu. Manau, kad šeima yra geriausias būdas
perduoti tradiciją.
Grižtant prie „vilko“. Viskas teisinga, jei aš puolu, turiu žinoti, kodėl. Pavyzdžiui, kad ir kiti jaunuoliai
matytų pavyzdį, jog mes galime, taip sakant, laisvai
reikštis. Prieš koncertą aš irgi turiu konkrečiai žinoti, ką
darysiu: ar dainuosiu dėl to, kad tą dainą dainuoti man
gražu, ar dėl to, kad kažką ja noriu perduoti. Jei taip,
tada koncertas turės prasmę, nes vyks perdavimas, o
jei jo nebus, tai koncertas vyks dėl koncerto.
Daiva VYČINIENĖ. Šeima, be abejo, labai svarbu, ir
Jogintas teisus, kad daugelį tradicijų paveldime iš šeimos. Bet turbūt daugelis iš mūsų folkloro pažinimo iš
šeimos negavo. Tą patį galiu pasakyti ir aš. Mano giminė, ypač tėvuko, kilusi iš Panevėžio krašto, buvo be
galo daininga. Jie rinkdavosi į didelius balius, kuriuose
per naktis dainuodavo. Tą norą apskritai dainuoti, matyt, paveldėjau iš jų, bet mūsų šeimoje folkloro iš viso
nebuvo. Jo suvokimą palaipsniui gavau besimokydama
M. K. Čiurlionio meno mokykloje ir bestudijuodama. Ir
paskui kaip alkanas vilkas dar ėjau ilgą pažinimo kelią,
nes nuo pirmo kurso tapau M. K. Čiurlionio meno mokyklos folkloro ansamblio vadove. Lygiai taip pat, kaip
dabar Jogintas mūsų archyve puola visko ieškoti, esu
skersai išilgai peržiūrėjusi visą archyvą. Ir vis nešdavau
vaikams dainas – kuo gražesnes, kuo retesnes... Galbūt
nieko baisaus, kad ir dabartinio jaunimo dalis šeimose
nėra pažinę folkloro, bet, norėdami giliau pažinti ir suvokti, imasi kitokių būdų, savo pastangomis.
Kaip folkloras pateikiamas šiuolaikinėmis formomis? Įsitvirtinusi nuostata (ir Veronika tai dažnai akcentuoja), kad folklorą reikia interpretuoti ir pateikti šiuolaikinės jaunimo muzikos kalba tam, kad jis taptų prieinamas jaunimui. Tai sutapatinčiau su prasta knygos
adaptacija, kai knyga verčiama, tarkim, iš anglų kalbos,
bet ne visa, o pristatoma tik neaiškaus meninio lygio
santrauka, kurią perskaitęs žmogus esą turi įsivaizduoti, kad susipažino su originalu. Aišku, nesu prieš naujas
šiuolaikiškas interpretacijas, bet manau, kad jos neturėtų būti siekiamybe, vieninteliu būdu. Daugelis gal ir
pastebėjote, kad kartais jaunimui suprantama kalba
pateikti folklorą yra žymiai paprasčiau. Pasirenki kokį
nors ritmą, pridedi būgnus, gitarą ar kokius kitus instrumentus, ir visa tai tarsi jau skamba moderniai, jaunimui
suprantamai. Žymiai sudėtingiau yra pasiekti folkloro
gelmę, ją suvokti ir žiūrovui bei klausytojui perteikti
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taip, kad jį tai paveiktų. Pavyzdžiui, norėdamos gerai
atlikti sutartines, turim nusikelti į laikus prieš daugybę šimtmečių, suvokti ir pereiti į visiškai kitą muzikinę
sistemą, pajusti kitą mentalinį lygmenį. Ir tiktai visa tai
transformavusios „per save“ galim bandyti atlikti. Tik
tada tai gali tapti paveiku.
Giedrė ŠUKYTĖ, Vytauto Didžiojo universiteto fol
kloro ansamblio „Linago“ narė. Manau, niekas taip nepatraukia grįžti prie tradicinių vertybių kaip jaunimo,
kuris tuo jau užsiima, tuo gyvena, pavyzdys. Gerai, jei
teko laimė gimti „folklorinėje šeimoje“ ir nuo mažens
dalyvauti koncertuose, šventėse ar tiesiog augti su
tuo. Bet jei ne? Tuomet atrandi folklorą kitaip. Ir dažniausiai – per bendraamžius. Kai pamatai, kad tai nėra
tik senučiukių reikalas. Kartą pažįstamas pasakojo – kai
pakvietė ateiti į ansamblį, galvojau: „Tik jau ne folkloras!“ Tačiau kai jau atėjo, praleido vos keletą repeticijų. Taip „įkliuvo“ nemažai mano bičiulių. Kai folkloras
tampa gyvenimu, o ne tik repeticijomis, ištrūkti iš jo
gniaužtų vargu ar įmanoma. Manau, būtent tai ir reikia
jaunimui rodyti – folklorą kaip gyvenimą.
Vis dėlto reikėtų pradėti nuo tradicinio folkloro
ir tik tada, jei labai norisi ir kitaip nebegali, bandyti jį
„tobulinti“. Man visada keistai skamba žodžiai: „Aš labai myliu folklorą, todėl su juo žaidžiu“. Kažkodėl man
atrodo, kad jei kažką labai myli, tai myli jį tokį, koks
jis yra, ir už tai, koks jis yra. Jei norisi jį apkrauti papildomomis brangenybėmis, vadinasi, jis neatrodo toks
gražus. Pavyzdžiui, laidotuvių ratelis bosanovos ritmu,
atliekamas paauglių scenoje, man iš karto sukelia daug
klausimų: ar atlikėjai suvokia kūrinio prasmę, ir, jei taip,
kodėl pasirinko būtent tokią interpretaciją? Yra puikių
atlikėjų, kurie į kitokią muziką žaviai įpina naujų folkloro garsų (ar ją į folklorą), bet jie daug metų yra gyvenę su tradiciniu jo variantu. Todėl studentams visada
stengiuosi leisti išgirsti autentiškus įrašus. Naujienas jie
patys susiras.
Rūta BARTAŠIŪTĖ, Vilniaus jaunimo folkloro ansam
blio „Mindrė“ vadovė. Norėčiau dar pakalbėti apie šeimos reikšmę folklorui. Manau, Jogintas teisingai kalbėjo, kad šeima yra pats stipriausias tradicijų perteikėjas,
nes vaikas, augdamas folkloro mėgėjų šeimoje, yra pats
laimingiausias pasaulyje. Mūsų šeimoje buvo mokoma
ne tiek tradicijų ar folkloro, kiek vertybių. Man atrodo,
kad daugelis žmonių dabar pamiršta svarbiausias vertybes. Mūsų šeimos didžiausia vertybė visada buvo būti
kartu. Pietūs visada būdavo valgomi kartu, susėsdavom,
papietaudavom, aptardavom dienos reikalus. Šeimoje
visada buvo demokratija, niekada niekas manęs nekišo
į folklorą... „Norės, pati ateis!” Augau folkloro aplinkoje, kartu į festivalius važinėjau. Ir atėjo laikas, kai tėtės
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paprašiau, kad man parodytų,
kaip reikia kanklėmis groti. Nieko jis man nesakė, net neparodė džiaugsmo: „Na, va, imk, čia
yra kanklės, va, trys akordai,
imk ir grok!” – ir išėjo. Tai buvo
pirmasis kabliukas, ant kurio
užkibau. Tėvai ir toliau niekada
man nedarė jokio spaudimo.
Jeigu tėvai vaikui išugdo teisingas vertybes, tai vėliau jam
reikės ir giliosios kultūros.
Birutė
NEMČINSKIENĖ,
Kauno vaikų folkloro ansam
blio „Dailingė“ vadovė. Etninė
kultūra lyg bandoma įtupdyti
į tam tikrus teisinius rėmus.
Mokykloje pagal ją ugdoma
nuo tam tikros klasės, reikia
„įtilpti“ į tam tikras programas, temas. Bet, mano galva,
etninė kultūra visų pirma turėToma Grašytė etnokultūrinio ugdymo stovykloje mokytojams „Kukutynė“ Trakų rajono
tų būti šeimą vienijanti granDaugirdiškės kaime. 2011. Lino Ambrasiūno nuotrauka.
dis. Pabandžiau suburti kolektyvą, į kurį iš tikrųjų galėtų ateiti tėvai su vaikais, bet, kius. Tad jei tėvai jaus poreikį vaikus ne tik išmokyti gimpasirodo, tokie kolektyvai nelabai kam reikalingi, ka- tosios kalbos, supažindinti su šeimos istorija, jos tradicidangi vaikų kolektyvas esą turi priklausyti kokiai nors jomis, bet ir padėti jiems suvokti tautinę priklausomybę,
švietimo sferos ugdymo įstaigai. O švietimo įstaigoje šeima augančiai asmenybei taps slenksčiu, nuo kurio
sakoma, kad ansamblyje neturi būti suaugusių žmonių, atsivers prigimtinė kultūra. Jei šeimos yra praradusios
tėvai ten esą nereikalingi. Jeigu yra suaugusiųjų kolek- etnines šaknis, ugdymo institucijos turėtų ieškoti būdų,
tyvas, tai atvirkščiai – nereikalingi ten tampa vaikai... kaip atstatyti pažeistą šeimų ir tautos ryšį.
Tokia nuostata vadovaujasi ir Vilniaus miesto folkloTai, kas yra duota žmogaus prigimties, kas visais amžiais buvo tradicija – šeimą iš ugdymo proceso dabar ro ansamblis „Virvytė“. Tai – jaunų šeimų kolektyvas,
bandoma eliminuoti, vaikus atplėšti nuo tėvų. Manau, kuriame kartu su daina auga ir ką tik pasaulį išvydę makad šeimų kolektyvai turėtų būtų siekiamybė ir tikslas. žyliai, judrūs, vietoje nenustygstantys darželinukai, įnoTurėtų galėti susiburti kelios ar kelios dešimtys šeimų, ringi paaugliai ir liaudies kūrybą pamilę jų tėčiai bei mapradedant kūdikiais ir baigiant seneliais, tėvais. Tai pui- mos. Kolektyvas gyvuoja jau 15 metų, šiuo metu jame
ki laisvalaikio praleidimo forma, dvasinės saviugdos, yra apie 50 žmonių nuo vienerių iki keturiasdešimties
metų. Jis išaugo iš Vilniuje studijavusio žemaičių (ir ne
tradicijų perėmimo vieta.
Vida ŠATKAUSKIENĖ. Tokie sambūriai iš tikrųjų ne- tik) jaunimo, buvusių Vilniaus universiteto folkloro anpaprastai gražūs. Ir „Virvytė“ po truputį tokiu virsta, ir samblio „Ratilio“ dalyvių ir kitų folkloro mylėtojų. Folkloras jiems yra savas ir artimas: „Arti kiekvienos tavo
daugiau panašių buriasi. Telkiasi tokios bendruomenės.
Loreta SUNGAILIENĖ, Vilniaus folkloro ansamblio dienos. Ir sakraliniai tekstai, ir pats folkloras yra labai
„Virvytė“ vadovė, dr. Tauta ir šeima – giminingos sąvo- arti tavęs. „Virvytė“ yra būdas kartu patirti gražią pokos. Jei tautą įsivaizduosime kaip šeimos lopšį, kuriame eziją ir malonų dainavimą sykiu“ (Jurga Sadauskienė).
Gaila KIRDIENĖ, etnomuzikologė, smuikininkė, dr.
ji įgauna etnokultūrinius bruožus, nesunkiai suvoksime,
kad šeima yra atsakinga už tautos etoso (papročių, tra- Nepažįstu lietuvių šeimos ir giminės, kurioje nebūtų
dicijų, įpročių) tęstinumą ir perdavimą iš kartos į kartą. švenčiamos bent jau svarbiausios metų šventės – KūŠeima – pirmoji ir svarbiausioji vaikų ugdymo institucija, čios, Kalėdos, Velykos, nebūtų minimi mirusieji per
tėvai – pirmieji vaiko mokytojai, kurie savo mažą kūrinį Vėlines, kurioje seneliai nemyluotų, nežaidintų anūkų,
gali „lipdyti“ pagal visuomenės arba asmeninius porei- nepadainuotų jiems bent jau vienos kitos dainelės,
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nesektų ar bent jau neskaitytų pasakų. Man neatrodo „iškasena“ šeimoje įdiegta pagarba duonai. Iki šiol
Lietuvoje yra nemažai šeimų, kurios karta iš kartos su
vaikais gyvena prosenelių statytose sodybose, kuriose
duona kepama duonkepėse krosnyse, kurių spintose pagarbiai sudėtos XX a. antrojoje pusėje merginų
išaustos drobės ir abrūsai, skirti ir namuose prireikus
panaudoti, ir vestuvių pulko nariams ar duobkasiams
apjuosti. Šeimoje vaiko patirti įspūdžiai ir pojūčiai yra
patys svarbiausi, jie formuoja asmenybę, ilgam išlieka
atmintyje.
Būtų puiku, jei šeima, mokykla, Bažnyčia ir visuomenė, valstybė veiktų išvien. Būtent tokią darnią ugdymo
sistemą mena prieškario metais augę Lietuvos žmonės. Gražiai apie tai pasisakė buvusieji Lietuvos laisvės
kovotojai (partizanai ir jų ryšininkai), nukentėję nuo komunizmo (stalinizmo) represijų, nepalūžę kalėjimuose
ir lageriuose. Jie su didžiausia pagarba ir meile prisiminė mokytojus: „O kokie buvo mano pradžios mokyklos
mokytojai! Iki šiol negaliu nuspręsti, kas mane išmokė
taip karštai mylėti Dievą ir Tėvynę Lietuvą – tėvai ar
mokytojai“ (Ona Svetikaitė-Jurgelienė). „To meto jaunimas buvo toks tvirtas todėl, kad buvo stiprus patriotinis auklėjimas šeimoje, mokykloje ir aukštojoje mokykloje. Šeima, Bažnyčia ir mokykla veikė išvien“ (Natalija
Gudonytė).
Vaikų ir jaunimo folkloro mokymo būdai bei formos
šeimoje, mokykloje, bendruomenėje gali būti labai
įvairios. Tai ir kasdienybė, ir šventės, gyvas vyresniųjų
pavyzdys ir tai, kas išmokstama iš bendraamžių, pamokos, koncertai, išvykos, kursai, dalyvavimas edukacinėse programose, etnokultūros, folkloro, tautodailės
kolektyvuose.
Lauksmina KRIŠČIŪNAITĖ, Vilniaus jaunimo folkloro
ansamblio „Spiečius“ vadovė. Mano šeima iš tikrųjų nėra
folklorinė. Mama šoko modernizuotus liaudies šokius,
o tėtis buvo choristas. Tai buvo stilizuotas folkloras, tačiau jie vis tiek iš kažkur buvo pasigavę tikrojo folkloro
ir tradicijų dvasią ir ją mumyse ugdė. Visos kalendorinės
šventės buvo švenčiamos tradiciškai ir t.t. Vaikystėje
folkloro nemėgau. Matyt, per daug man visko buvo:
modernizuotų liaudies šokių būrelis, liaudiškos dainos
namie, kelionėse ir kur tik įmanoma. Tada sakiau, kad
niekada gyvenime su folkloru neturėsiu nieko bendra.
Vėliau mano sesė Raminta mokykloje pradėjo lankyti
folkloro ansambliuką „Sietynėlis“. Kita sesė Dominyka pradėjo lankyti „Reketuką“. Dažnai tekdavo eiti jos
„pasiimti“ ir reikėdavo laukti. Buvome keli vyresni, kurie
ateidavo pasiimti savo jaunesniųjų. Laikui bėgant pajutome, kaip jiems „faina“, kaip linksma. Nusprendėm,
kad ir mes norim: nuo kitų metų visi pradėjome lankyti
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„Reketuką“. Vėliau prisijungė dar keli, ir taip susidarė
visa draugų kompanija. Esu dėkinga ansamblio vadovei
Irenai Strazdienei už tai, kad ji mane iš naujo įtraukė į folklorą. Vėliau mes iš „Reketuko“ pabėgom. Bet folkloro
poreikis nedingo, tad nusprendėm įkurti savo kolektyvą. O dabar mes tiesiog nebegalim be folkloro. Manau,
kad svarbiausia „nepersūdyti“, reikia labai subtiliai prie
folkloro prieiti, jausti, kada vaikui, paaugliui ar jaunuoliui
gali būti „per daug“, ir neversti jo per prievartą tapti folkloro mylėtoju.
„Reketuke“ man patiko žaismingumas, gyvumas.
Repeticijos vyko taikantis prie metų rato. Buvo aiškinamos ir tradicijos, ir kodėl būtent ta daina tuo metu
buvo dainuojama, kas joje paslėpta, iš kokio ji regiono
ir kaip geriau ją dainuoti. Man patiko, kad ansamblyje
buvo lavinamas balsas (to pasigendu kituose kolektyvuose). Dažniausiai, kai ateini į kitą kolektyvą, tave pastato šalia kitų – klausykis ir dainuok. O ten buvo įprasta
atlikti specialius pratimus, prasirėkimus. Vadovė mane
„prarykdė“, ansamblyje iš tikrųjų pradėjau dainuoti.
Šiuo metu vyrauja nuomonė, kad didžioji dalis visuomenės įsivaizduoja, jog folkloras yra kažkokios liūdnos
pagrabinės dainos ir kad folkloras niekam neįdomus.
Dažniausiai statistika fiksuojama folkloro kolektyvų
lygiu, o jaunimo kolektyvų skaičius tikrai nėra didelis. Bet ar kas nors bandė surinkti duomenis, kiek yra
jaunimo, kurie tiesiog dalyvauja renginiuose, užsiima
folkloru, nepriklausydami jokiam kolektyvui? Galbūt
reikėtų sugalvoti metodiką ir patikrinti, kiek iš tikrųjų
žmonės į folklorą žiūri neigiamai, o kiek vis dėlto teigiamai. Manau, kad vis daugiau jaunimo į folklorą žiūri
tikrai teigiamai. Galbūt jie neina į folkloro ansamblius,
bet nueina į naktišokius, į folklorinių pasidainavimų užsiėmimus. Jiems to gal užtenka, jie patys save ugdo,
skaito, dainuoja, klausosi įrašų. Skaičiuoti vien tiktai
folkloro kolektyvus nebeužtenka. Galbūt anksčiau tai
buvo vienintelės vietos, kur ugdėsi folkloro asmenybės, bet dabar taip nebėra.
Daiva VYČINIENĖ. Dėl to pasakymo apie liūdnas ir
pagrabines dainas... Liūdniausia, kad tokia nuostata
vyrauja ne tik tarp iš šalies į folklorą žiūrinčių žmonių,
bet ir folkloro mėgėjų sambūriuose. Mes tarsi bijom
pripažinti, kad dauguma mūsų dainų iš tiesų yra gal ir
ne visai liūdnos, bet melancholiškos, mąslios, gilios, ir
išorinio linksmumo jose tikrai neturėtų būti. Taip yra.
Apie kokį linksmumą galime kalbėti, tarkim, atlikdami
advento-Kalėdų laikotarpio programą, kuri yra prisodrinta mitologijos įvaizdžių, arba dainuodami žemaitiškas ar aukštaitiškas vestuvines dainas, kurios yra
apeiginės prigimties, skirtos atsisveikinti su jaunąja.
Jau gana to, kad dabar per kiekvieną televizijos kanalą
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matome vien tik linksmybių šou, iki koktumo vienas už
kitą linksmesnį... Ir „Duokim garo“ laidoje nuolat raginama dainuoti vis linksmiau, kita grupė – dar linksmiau,
o tada gal kiti dar linksmesnę polkutę pagrieš... Tai kur
gi to linksmumo ribos?
Lauksmina KRIŠČIŪNAITĖ. Manau, kad prie dainų
rimtumo ir gilumo reikia priaugti. I. Strazdienė mažus
vaikus moko vaikiškų paprastų dainų, bet kuo toliau, tuo
dainos gilėja. Daug lemia paaiškinimai, kodėl tam tikru
metu dainuoji rimtąsias dainas. Pavyzdžiui, „Mindrė“ –
jie iš tikrųjų dainuoja daug gilių ir labai gražių dainų, tai
jų amžiaus jaunimui atrodo labai neįprasta, bet jie turbūt
prie to priaugo, jie gali. Man atrodo, kad palaipsniui iki
to reikia augti ir teisingai pasirinkti repertuarą.
Vida ŠATKAUSKIENĖ. Puikiai žinom, kaip tėvai vengia skaityti lietuviškas pasakas vaikams, nes jos tokios
baisios! Taip, turim priaugti. Pasakos ir suaugusiesiems
yra skirtos. O augindami vaikus turime ugdyti visą emocijų spektrą, taip pat ir liūdesį, baimę ir kitus žmonėms
būdingus jausmus.
Irena STRAZDIENĖ, Vilniaus mokytojų namų vaikų
folkloro ansamblio „Reketukas“ vadovė. Dėl ko žmonės
ateina į folklorą? Vaikai ateina todėl, kad jiems linksma,
jauni – todėl, kad ten susirinkę jų draugai, suaugusieji –
dėl to, kad jau būna įpratę ateiti arba dėl paties folkloro. Todėl dirbant ansamblyje viena pirmųjų mano sąlygų, kad tėvai nesikištų į repeticijas: „Tu labiau išsižiok!“
Oi kaip pykstu, kai tėvai vaikui trukdo gyventi. Kada jis
norės, tada ir išsižios.
Bet mano tema yra žymiai platesnė: kaip mokyti ir
kaip išmokyti tradicinių dainų, muzikos ir šokių? Klausimas susideda iš dviejų dalių: kaip mokyti (orientuotas į
mokytoją/vadovą) ir kaip išmokti (orientuotas į saviugda užsiimantį asmenį). Pirmąjį klausimą šiek tiek pakoreguokime: kaip mokyti, kad išmokytume? Arba trumpiau – kaip išmokyti? Arba – nuo ko priklauso tradicinės
kultūros mokymo efektyvumas?
Tam, kad mokant tradicinės kultūros (dainų, šokių,
muzikos) rezultatas būtų efektyvus, būtinos tam tikros sąlygos: 1) kad mokytojas galėtų mokyti, t.y. turėtų pakankamą kompetenciją; 2) kad norėtų tai daryti,
t.y. būtų suinteresuotas moraliai ir materialiai; 3) kad
mokiniai turėtų motyvaciją tų dalykų mokytis. Etninio
ugdymo srityje tokia sistema nefunkcionuoja, nes atskiri jos elementai, jei ir gyvuoja, nėra sujungti į vieningą
visumą.
Kaipgi yra su etniniu ugdymu mokyklose šiuo metu?
Dauguma ikimokyklinio ir pradinių klasių amžiaus vaikų arba visai negauna jokių etninės kultūros pagrindų,
arba (dar blogiau) su etnine kultūra supažindinami neprofesionaliai, diletantiškai, netgi atgrasiai. Folkloras

dažnai nemokšiškai perdirbinėjamas, įkomponuojamas
į dirbtinius montažus, vaidinimus, kuriuose praranda
gyvastį, pirmapradį džiaugsmą ir natūralią improvizaciją, autentišką bei kūrybišką santykį su etnine kultūra. Iš
to kyla abejingumas, netgi pasidygėjimas tokia veikla,
kuri dažnai palieka neigiamą pėdsaką visam gyvenimui.
Dainius RAZAUSKAS. Kultūra yra tam tikrų įtampų
dermė. Pirmiausia, šeima yra ne tik gėris. Ji yra ir vieta, kurią anksčiau ar vėliau kiekvienas turime palikti.
Kultūros židinys nėra šeima – senosiose tradicijose tai
buvo iniciacijų namai, miško trobelė ar kažkas panašaus, kur jaunuolis, palikęs šeimą, atsidurdavo visiškai
priešingoje situacijoje negu buvo įpratęs. Tradicijos
branduoliu, aukštosios tradicijos vieta, kurioje ji buvo
perduodama, jokioje kultūroje niekada nebuvo šeima.
Kultūra iš tikrųjų yra įtampa tarp dviejų polių – vyriškojo ir moteriškojo, tarp gimimo ir mirties. Gintaras Beresnevičius rašė, kad „Moterys gimdo, o vyrai žudo“.
Žmogus gimsta ir miršta – tai du jo gyvenimo poliai. Ir
jeigu tėvynę sutapatinsim vien su šeima ir motina, tai
iš jos visi pabėgs, kaip užaugę, subrendę vaikai palieka
šeimą ir motiną. Tėvynė nėra tik motina, vaikystė ar šeima. Tėvynė, tradicija, kultūra apima visumą, kurioje telpa visi vidiniai žmogaus konfliktai. Kultūra, kuri žmogui
nesuteikia erdvės išeiti iš šeimos, yra pasmerkta – visi
anksčiau ar vėliau paliks ją pačią. Seniai šitą klaidą darom. Tiesą sakant, jau kokius du tūkstančius metų tai
vyksta. Religinė arba gilioji senųjų tradicijų pusė buvo
perduodama iniciacijos metu. Taip skleidėsi mirties, atskirtumo, pasitraukimo iš bendruomenės, apleistumo,
bet kartu didelės vilties perspektyvos. Man regis, paauglystė yra tas šansas, į kurį galima orientuotis, nes
tik tuo metu, kada žmogus dar daug ko nesupranta,
bet širdimi žino, kad yra kažkas daugiau, tiktai tada galima žmogų laimėti.
Marius GALINIS, Varėnos kultūros centro direktorės
pavaduotojas kultūrinei veiklai. Su jaunimu tiesiog reikia dirbti, bandyti juos įtraukti į įvairią veiklą. Kalbame,
kad yra folkloriniai sambūriai, folklorui neabejingos šeimos, bet egzistuoja ir begalės kitų dalykų, daug gražių
žmonių, kurie nuveikia vertingus darbus ir puoselėja
tradicines vertybes. Bet yra ir labai daug tokių, kuriems
tai visai nerūpi. Tris dienas galėtų tęstis diskusija apie
tai, ko valstybė neduoda, kokios prastos ir antilietuviškos yra tapusios televizijos, bet žmonės, skleidžiantys
tradicinę kultūrą, dirba atsakingai. Reikalingos visos
tradicinės kultūros skleidimo formos. Kad jaunimas
būtų toks, kokį norim matyti, jis turi matyti mūsų darbo ir asmenybių pavydžius. Varėnoje daug metų vykdavo nemažai gražių renginių, bet ypač visus patraukia tradiciniai šokiai. Kai užsitikrinome savivaldybės ir
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kultūros centrų palaikymą, tada pakito ir valdžios bei
folkloro propaguotojų santykis. Varėnos rajone vyksta
tradicinių šokių sąjūdis, pavadinkime šį reiškinį taip. Ir
dabar Vaida Naruševičiūtė puikiai jį koordinuoja ir vairuoja, jisai prasidėjo visiškai iš apačios, nebuvo niekuo
ypatingu skatinamas, bet po truputį įgavo pagreitį, kai
pajutome valdžios ir kultūros įstaigų atgarsį. Kartais sakome, kad folkloras yra kultūros dalis, į kurią reikia pritraukti daugiau žmonių. Manau, kad kultūrinės veiklos
svorio centras turi būti ten, kur vyrauja supratimas,
kad folkloras, tradicinė kultūra yra bendra mūsų tautos pasaulėžiūra, kad nėra tik vienas iš laivelių, kuriuo
susidomėję stengiamės pritraukti ir daugiau plaukiančiųjų. Tai yra mūsų didysis laivas, kuris plukdo visa tai,
ką geriausio turime.
Milda RIČKUTĖ, Vilniaus etninės kultūros centro di
rektorė, Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ra
tilio“ vadovė. Esu chorvedė, sėkmingai dirbau su chorais ir įvairiais ansambliais. Kartą po choro repeticijos
mergaitės priėjo ir sako: „Gal mes galim pasimokyti
ir liaudies dainų?“ Tada nemokėjau nė vienos liaudies
dainos, man iš tikrųjų labai nepatiko folkloras, liaudies
dainos. Sakiau, pasižiūrėsim... Paskui, girdžiu, jos sėdi
ir dainuoja folklorines dainas (tai buvo mergaitės iš Kelmės, iš Valdo Rutkūno etninės kultūros vasaros stovyklos, pas mus į Telšių kultūros mokyklą atvažiavusios
studijuoti režisūrą, nes muzikinių specialybių tada dar
nebuvo). Vienąkart praeinu – ir taip gražu, ir tokia gėda
apėmė, kad tų dainų nemoku ir negaliu vaikams padėti
jų mokytis. Tada greit pasižiūrėjau, kokie vyksta kursai,
ir išvažiavau į Vilnių. Zita Kelmickaitė apvertė mane visokiais įrašais, kompaktais ir literatūra. Ir susidomėjau
visam gyvenimui.
Reikia užkabinimo. Daug ko išmokau Romuvos stovyklose. Ten pajutau norą pažinti, giliau suvokti ne tik
folklorą, bet ir žymiai platesnį kultūros lauką. Taip pat ir
seminaruose, kurie vyko buvusiame Kultūros darbuotojų tobulinimosi institute. Per pertraukas ten sėdėdavom
ir dainuodavom, žodžiu, daugiau išmokom praktiniu
būdu, bet turi būti žmonės, kurie patraukia. Kai dabar
vėl bandysim etninę kultūrą įvesti į mokyklas ir ruošti
specialistus, tai nežinau, ar tai bus gerai, ar bus naudinga. Visą gyvenimą dirbau su jaunimu ir man labiau patinka pasišiaušėliai, nes jie turi savo nuomonę ir turi ką
pasakyti, nes yra mąstantys. Man patinka bendrauti su
tokiais žmonėmis, su jais jau gali diskutuoti ir turi rasti
kompromisą, nes jie pasyviai neima to, ką duodi.
Vida ŠATKAUSKIENĖ. Juk niekas neužginčys, kad didžiulę įtaką skleidžiant tradicinę kultūrą turėjo minėta
Telšių kultūros mokykla – ir darbas su folkloro ansambliu, ir ten užauginti specialistai.
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Milda RIČKUTĖ. Iš tų trijų mergaičių ir išaugo ta mokykla... Iš jų susidarė ir folkloro ansamblis. Remdamiesi
folkloro ansamblio patirtimi parengėme etninės kultūros specialistų programas, kurios lėmė mokyklos kryptį
ir veiklą. Ir jaunimas ne tik noriai eidavo į mokyklą iš
ryto, kartais pasilikdavo net per visą naktį... Girdėdavau, kaip nuo ryto iki vakaro skamba mokyklos koridoriai ar kiemelis – daugelį buvo apėmusi džiugi kūrybiška
nuotaika.
Rima VITAITĖ, Zarasų r. savivaldybės kultūros centro
folkloro ansamblio „Oželis“ vadovė. Vienas iš mano tikslų rengiant „Zalvynės“ festivalį – fasadinio folkloro kolektyvo įvaizdžio neigimas. Suteikti ansambliams daug
laisvės, galimybių improvizuoti ir kokiu nors aspektu
pristatyti regiono kultūrą. Stengiamasi jaunimą „įkelti“ į tokią aplinką, kurioje norėtųsi daryti prasmingus
kultūros veiksmus. Labiausiai jaunimas atsiskleidžia
Šavašos miške prie Dubenuotojo akmens, kur tradiciškai aukojame ant aukuro ir sukame sutartinių ratą. Ten
nėra žiūrovų, visi – dalyviai, todėl iš jaunų veidų sklinda
šviesa ir šventumas. Mažesni vaikai dar nesuvokia, ką
ten darome, todėl jiems galime pasiūlyti, pavyzdžiui,
ką nors surasti miške. Jaunimui patinka viską daryti
patiems, todėl jie mielai kepasi kiaušinienę, o kulinarinio paveldo popietė Šlyninkos vandens malūno bendruomenėje pernai, kai festivalio dalyviai kepė blynus
ir vaišino vieni kitus, galėjo tęstis be galo ir būtų neatsibodusi. Vakarojant griežia ne kolektyvai, o tie, kurie
nori ir kiek nori. Gaila, kad jaunimo folkloro ansamblių
rajonuose yra vos po vieną, o kai kur ir visai nėra.
Improvizuotas folkloras jaunimui patrauklesnis, bet
taip iškyla pavojus nutolti nuo dainų prasmių, paskirties. Man neatrodo nepriimtinas daugiabalsumo formų
naudojimas jaunimo renginiuose, gal pavojingesnė –
įvairių instrumentų ir perkusijų gausa. Man priimtiniausios improvizacijos, kuriose modernesnis muzikavimas
miksuojamas su autentika.
Ar galime jaunimui „užkrauti“ atsakomybę už tradicinės kultūros išlikimą? Galėtume, jei jiems ryškiau
šviestų kelrodė tautiškumo žvaigždė.
Alma PUSTOVAITIENĖ, Kupiškio r. kultūros centro
folkloro ansamblio „Kupkėmis” vadovė. Ar jauni žmonės
tebėra atsakingi už tradicijų tęstinumą, ką ir kaip saugome/išsaugosime kiekvienas visuomenės narys, folkloro
grupių dalyviai? Manau, kad jauni žmonės dabartinėje
situacijoje nėra atsakingi už tradicijų tęstinumą, nes
dažniausiai jų neišmano ir iš esmės jos jiems jau nėra
vertybė, būtinybė, reikmė. Mes, vyresnieji, turime prisiimti atsakomybę už jaunimo supratimo, kas yra svarbiausios tautos vertybės, formavimą. Tai turime daryti
organizuotai, pradėdami nuo reikalingos privalomosios
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etnokultūros pamokos vidurinėse bendrojo lavinimo
mokyklose. Svarbu ir tai, kokie mokytojai tai dėstys. Tai
turėtų būti laiko ir darbų patikrinti žmonės, mylintys
savo krašto vaikus. Jeigu norime išlikti kaip tauta, turime ugdyti vaikų pasididžiavimo istorine praeitimi, susiklosčiusiais papročiais, dvasinėmis vertybėmis jausmus.
Rūta BARTAŠIŪTĖ. Buvo gerai pastebėta, kad diskutuojame nediskutuotina tema – ar reikia, ar dar suvokia?.. Klausimai turėtų būti pakeisti – kaip padėti susivokti tiems, kurie dar toli nuo to, apie ką čia kalbame.
Vyresnės kartos jau nebepakeisim, bet mano karta yra
tie, kuriuos dar galime pakeisti ar privilioti, vien tiktai
parodydami patį geriausią folklorą, kokį turime. Pavyzdžiui, nusivedžiau tris, tiesiai šviesiai kalbant, blondines
į šokius, niekada gyvenime neturėjusias nieko bendra
su folkloru. Tai jos ten pašoko, nors iš pradžių sakė: „Tu
ką, gal durna, kur čia mus atsivedei?“ Bet po to vakaro
jos man vis rašinėjo klausdamos, kada bus kiti šokiai,
nes jas „žiauriai“ užkabino.
Darius BAGDONAVIČIUS, Kauno tradicinės muzikos
kapelos „Kuparas“ vadovas. Mokausi Kauno A. Gruodžio konservatorijoje, ten įvyko keli mano susidūrimai
su folkloru. Klasikos muzikantų požiūris į folklorą toksai... čir vir, jie mano, kad tai kažkokia prasta muzika.
Ir buvo neseniai Vasario 16-osios ar Kovo 11-osios minėjimas. Iš pradžių vyko koncertas, o paskui istorijos
mokytoja paprašė manęs sporto salėje surengti tradicinius šokius (nes buvo girdėjusi, kad užsiimu folkloru).
Žinojau, kas konservatorijoje užsiima folkloru, ir mes
susiėjom, pasimokėm truputį folkloro šokių ir paskui
po koncerto visi suėjom į sporto salę ir tų šokių visus
pamokėm. Ir be galo visiems patiko. Tokios reakcijos
tikrai nesitikėjau. Po kiek laiko surengėm Užgavėnes,
dieną vaikščiojom persirengėliais, o vakare pasikvietėm Kauno tradicinių šokių rato muzikantus, šokėjus
ir surengėm vakaronę. Prisirinko tikrai daug mokinių.
Girdėjau, kad į tą vakaronę daugiau mokinių prisirinko
negu į diskoteką.
Vida ŠATKAUSKIENĖ. Matom, kad vakaronės gerokai „kabina“, nes jaunimas turi kur pabendrauti,
pašokti...
Jonas MISEVIČIUS. Kodėl į diskoteką ateina 50 ar
100, o į vakaronę 150 ir daugiau moksleivių? Priežastis
paprasta – mūsų tradiciniuose šokiuose vyrui galima ir
netgi reikia liesti ir apkabinti moterį. Diskotekoje pasišoka kas sau, o čia legaliai vyksta kitoks bendravimas...
Šneku, kaip yra iš tikrųjų...
Ramunė PEČIULIENĖ, Kauno folkloro klubo „Žaisa“
vadovė, pedagogė. Manau, kad ir dainos gali būti pateiktos taip, kad užkrėstų. Mano supratimu, tas, kas
dainuoja, turi dainuoti taip, kad mokinys sėdėtų ir be

žado klausytų dainos. Dabar žinome, kad muzikos ar
pradinių klasių mokytojai retai padainuoja – gerų geriausiai paleidžia įrašą, ir tai paprastai būna linksmos
dainos. Tam, kad susitikimas su daina būtų išskirtinis,
reikia aiškintis simboliką, tradicijas, papročius, per tai
pateikti dainas. Su daugeliu mokytojų kalbėjome, kad
vaikus pradėti mokyti etninės kultūros nuo penktos
klasės yra kvailystė. Visa tai turi prasidėti nuo darželio
ir dar ankstesnių metų.
Nijolė ČERNEVIČIENĖ, Šakių r. Patašinės laisvalaikio
salės folkloro ansamblio „Nova“ vadovė. Pabandžiau
suorganizuoti dvi pirmąsias stovyklas ir „dengiausi“
tuo, kad jose bus etninis pamatas ir visa kita. Kai jaunimas klausė, ką mes veiksim toje stovykloje, sakiau, kad
sportuosim, daug ką darysim. Na ir, aišku, sportavom,
ir dziudo klubas buvo, ir motociklai, ir visa kita, bet
buvo ir vakaronės, laužas. Buvo smalsu, kaip jie pažiūrės į etninę vakaronę, kaip veiks liaudiški šokiai, muzikavimas bandonija ir kita. Ir vieni metai, ir kiti praėjo, ir
mano kolegės ėmė sakyti, kad jokių dziudo nereikia, tu
pažiūrėk, ką tas jaunimas daro! Ir mes, septynios mokytojos, susibūrėm be jokio atlygio, ir mūsų krašte įvyko
jau aštuntoji kanklininkų stovykla. Į jas kartais ateina ir
tokie vaikai, kurie net nežino, kur eina. Diskutuočiau,
ar į sceną reikia leisti tik gerai grojantį vaiką... Galėčiau
drąsiai pasakyti, kad reikia palaikyti vien tik vaiko norą
muzikuoti. Šiemet stovykloje skambino vaikai, vos septynias dienas prisilietę prie kanklių, aišku, ne visi galėjo
paskambinti baigiamajame koncerte, bet iš 47 vaikų 6
kanklėmis skambino du kūrinius, ir, patikėkit, bažnyčia
buvo pilna, ir visi, ten buvę, atsistojo... Kažkas sakė, kad
jaunimas yra pasiryžęs imti, bet ar mes esam pasiryžę
duoti? Prikuriam be galo daug įstatymų, reglamentų,
aktų, prirašom visokių tikslų ir daug ko kito, ir atrodo,
kad turim tą pamatą, savo etninę kultūrą... O iš tikrųjų?
Mokyklos irgi turi didelę galimybę dirbti, neskriaudžia
mūsų nė valdžia, tik gal trūksta dirbančių šioje srityje
bendradarbiavimo.
Gvidas VILYS, Kultūros centro Panevėžio bendruo
menių rūmai vadovas, dr. Manau, kad tradicinę kultūrą
labiau turėtume sieti su tautiškumo ugdymu. Tai yra
jaunąją kartą formuojanti banga, ir tautiškumas, lietuvybė ir lietuviška kultūra jaunimo atveju yra populiaru. Galbūt tai ir nacionalizmas, bet pirmiausia tai yra
kultūra. Mes propaguojame tai, kuo gyvename. Nežinome, kas ta tradicinė kultūra, nes gyvename čia ir
dabar. Dabar esam tiesiog kultūros nešėjai. Turim savo
lietuvišką kultūrą su kalba ir kitais esminiais dalykais, ir
jaunimas turi savo kultūrą. Ji truputėlį skirsis nuo mano
kultūros O tam tikrų lietuvių etninės kultūros raiškos
būdų reikia mokytis: ar mes juos išmoksime šeimoje,
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mokykloje, ar folkloro ansamblyje, ar draugų sambūryje... Visų pirma jos turime išmokti tam, kad pažintume
save, kas mes tokie esam. O po to reikėtų nepasilikti
toje kultūroje, reikėtų ją toliau kurti, nešti į visuomenę,
būti savimi. Būdami savimi, manau, patrauksime ir jaunimą, ir jis bus savimi.
Diana MARTINAITIENĖ, Šiaulių universiteto folkloro
ansamblio „Vaiguva“ vadovė. Esame tie etninės kultūros artojai, kurie žinom, kokią vagą norime išvaryti,
žinom, kaip tai padaryti, ir darom. Gal esu visiška pragmatikė, pesimistė, bet tikrai nenuversime kalnų, kokių norėtume, nes visuomenėje mūsų yra per mažai.
Gal galim kažkiek daugiau žmonių įtraukti į šokių vakarones, bet ne iš visų išauginsime panašius artojus, nors
manau, kad, jeigu užaugintume po antrą ar trečią tokį
pat, tai jau padaugintume iš dviejų ar trijų ir paliktume
vietoje savęs daugiau folkloro darbininkų.
Toma GRAŠYTĖ, Lietuvos liaudies kultūros centro
Folkloro poskyrio specialistė. Kaip folklorininkė užaugau puikiame Kauno folkloro ansamblyje „Linago“.
Natūraliai su juo gyvenome, dainavome ir keliavome
kalendoriniu ratu. Man atrodo svarbu, kad ansamblių
dalyviai neišmoktų atlikėjiškumo ar teatrališkumo, bet
gautų visumą. Dabar, išėjusi iš to ansamblio, jaučiu,
kad gavau daug tos būtinos visumos, ir, kadangi studijuoju, jaučiu, kad atėjo metas, kai galiu kai ką ir kitiems
perduoti. Veikiu su grupele aktyvistų, kurie jaunimą
stengiasi prikeltiti „iš apačios“. Organizuojame šokių
vakarones mokyklose ir vaikų namuose arba tiesiog
važiuojam į miestukus ir stengiamės jaunimą pabudinti. Ir, žinoma, mokytojus, kad jie kartu dalyvautų vakaronėse ir pamatytų, ko vaikai nori. Man atrodo, kad to
labiausiai ir reikia. Nelaukiam, kol kas nors mums duos
pinigėlių, darom tai iš entuziazmo. Noriu kreiptis į jaunus žmones – grįškim į kaimus ir atiduokime dalelę to,
ką iš ten paėmėm. Juk ekspedicijų metu iš kaimo žmonių surinkom daugybę tautosakos, šokių ir etnografinių aprašų, todėl turime tuo pasidalyti sugrįždami į
kaimus. Galbūt taip pavyktų labiau sutelkti jų bendruomenes. Man atrodo, kad tai yra be galo svarbu – kol
bus bendruomenės, tol kaime bus žmonių, tol jiems
norėsis gyventi kaime. Juk kultūrinis bendravimas turi
vykti ir kaimuose bei miesteliuose, nors žinau, kad, norint mokyklėlių mokinius surinkti į vakaronę, iškyla daugybė kliūčių. Pirmiausia patys turime to norėti.
Lina VILIENĖ, Panevėžio kraštotyros muziejaus Etni
nės kultūros skyriaus vadovė, etnomuzikologė. Važiuokit, bandykit, būkit... Kaimiečiams labiau norisi valgyti
ir popso... Jauni kaimo žmonės visiškai nevertina to,
kad turi močiutę, tėviškę, šaknis. Savo kultūros pažinti
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jie irgi nenori, neina į renginius. Mokykla, kultūros namai – dvi atskiros institucijos. O vaikus prisikviesti yra
sunku – mokykliniai autobusiukai vaikus išveža ir tiek
juos tematai...
Šeima? Nugyvenusi trečdalį gyvenimo, galiu pasakyti, kad dirbu ne tai, ką turėčiau daryti. Kai darbo dieną
atiduodi muziejui, folklorui darai tai, kas patinka – dirbi
su dviem folkloro ansambliais... Pareini namo ir ką tu
nori daryti? Nori tik ištiesti kojas... Namuose muzikuoti,
dainuoti? Tiesą pasakius, nebepamenu, kada tai buvo.
Liūdna pripažinti, kad vaikams nebegalėjome atiduoti
to, ką turėtume. Tai ką darėme? Tiesiog abidvi merginas vedžiojausi su savimi tiek, kiek galėjau – į muziejų,
į edukacines programas. Niekas jų vaikystėje neklausė, ar reikia, ar nereikia – jūs turite, jūs privalote... Gal
todėl dabar ir nėra pasipriešinimo, einam kartu. Merginos užaugo su „Raskila“. Toks tas bendruomeniškumas, tas perdavimas... Staiga išgirsti, kad savo kambaryje dukterys dainuoja dainą ar gieda sutartines, kurių
nesimokėm. Tai paglosto širdį.
Vida ŠATKAUSKIENĖ. Su džiaugsmu galvoju apie
jaunus žmones, kurie turi tautinius idealus ir yra pasirengę perduoti tai, ką jau sukaupę. Manau, kad kiek
vienas šioje diskusijoje išgirdome įdomių pastebėjimų
ir gavome postūmį tolesniems apmąstymams bei
sprendimams.
Parengė Toma GRAŠYTĖ ir Juozas ŠORYS
Discussions

Do Young People Need Traditional Culture?
Toma Grašytė’s and Juozas Šorys’s prepared paper
presents the most interesting thoughts of speakers from
the discussion “Does today’s younger generation need
and understand traditional culture?” which took place
in the Lithuanian Ministry of Culture at the end of 2011.
According to one of the discussion’s authors, specialist Jūrate Šemetaitė from the Lithuanian Centre of Folk
Culture, the youth folklore movement and activities of
cultural institutions this decade show a trend of not only
hopeful tendencies, but also a feeling of loss. The Lithuanian folk music community’s gap between the majority
of society is evident and increasing. A negative impact
on young people comes from popular or show culture,
the media tends to not spread the values of national
culture, but unilaterally all that which is ephemeral, cosmopolitan and trendy. Examined is what determines the
paradoxical situation – there is some interest in folklore
among children and youth, but financial, institutional
and moral support, especially in remote areas far from
the larger cities, is lacking.

LEIDINIAI

Knygos apie praeitį, dabartį ir kaimynus
Vyraujanti etninei kultūrai skirtų leidinių tematika ir pobūdis gali puikiai atskleisti šiuo metu etnokultūrininkams labiausiai rūpinčius dalykus ir klausimus, savo veiklos ir jos tikslų suvokimą. Tokia publikacijų pagrindu atlikta savivokos analizė turėtų
būti labai įdomi. Žinoma, nuodugnaus tyrimo šioje
pastaruoju metu pasirodžiusių knygų apžvalgoje
nereikėtų tikėtis, bet tam tikras tendencijas galima
išskirti ir čia.

Mokslininkų dėmesys praeičiai
Mokslininkai, atrodo, labiau domisi etninės kultūros praeities aspektais. Jie nagrinėjami pirmojoje išleistoje Martyno PURVINO planuojamo monografijų ciklo apie Rytų Lietuvos kaimų istorinę raidą
knygoje Rytų Lietuvos kaimų istorinė raida (Kaunas: Technologija, 2011. 707, [1] p. Tiražas 150 egz.
– ISBN 978-609-02-0270-8), kurioje pristatomi kelis
dešimtmečius trukę autoriaus tyrimai. Monografijoje aptariami teoriniai kaimotyros pagrindai, Rytų
Lietuvos kaimų savitumai ir nuodugniai nagrinėjama Švenčionių rajono Miežionių kaimo istorinė raida XIX a. pabaigoje – 1988 metais. Autorius pastebi
kaimo svarbą lietuviškumo įvaizdžiams bei sąvokos
„kaimas“ neapibrėžtumą ar daugiaprasmiškumą
ir bando ją išgryninti apžvelgdamas jos vartoseną,
išskirdamas analitinius jos dėmenis. Tad su teorine
šios monografijos dalimi ir nuodugnia vieno kaimo
istorinės raidos analize turėtų susipažinti daugelis
tradicinės kultūros tyrėjų, dažnai besiremiančių miglota idealizuota kaimo vizija.

nės keramikos visumą. Aptariamas baltų keramikos
vystymasis nuo priešistorinių laikų, pristatant istorinį kultūrinį kontekstą, analizuojamos įvairias funkcijas atlikusių dirbinių formos, ornamentika ir simbolika, technologiniai procesai ir taip šis liaudies menas
atskleidžiamas kaip susijęs su politika, religija bei
ekonomika ir nuo jų priklausantis. Knyga reikšminga ir kaip nuodugnus tradicinės lietuvių keramikos
pristatymas pasaulinei auditorijai, ir kaip užsieniečio tyrėjo perspektyva, galinti atskleisti liaudies keramikos aspektų, kurių mes patys, lietuviai, tiesiog
nepastebime.
Praeitimi besiremiantis, bet jau dabarties link
krypstantis Alfredo JOMANTO sudarytas straipsnių
rinkinys Wooden heritage in Lithuania (Vilnius: R.
Paknio leidykla, 2011. 151, [1] p. Tiražas [500] egz.
ISBN 978-9955-736-36-3) pirmiausia yra bandymas
pristatyti Lietuvos medinės architektūros paveldą
užsienio skaitytojams. Žinomi šios srities specialistai aptaria medinę kaimų (Martynas Purvinas, Rasa
Bertašiūtė), miestelių ir miestų (Nijolė Lukšionytė),
dvarų (Dalė Puodžiukienė) architektūrą, krikščioniškąjį (Algė Jankevičienė, Elena Počiulpaitė), tautinių
mažumų (Marija Rupeikienė) paveldą ir kt. Vis dėlto
užsieniečiai čia nėra pasyvūs skaitytojai: leidinyje
publikuojamas ir H. Sandströmo tekstas, šį lietuvišką reiškinį įterpiantis į Baltijos šalių paveldo ir paveldosaugos kontekstą. Taigi leidinys nėra tik prisistatymas pasauliui; juo taip pat liudijamas noras būti
pasaulio dalimi.

Specialistų ir entuziastų rūpestis dabartimi
Praeitis svarbiausia ir Anthony STELLACCIO studijoje Lithuanian folk pottery: inside and out (Vilnius: Amatų gildija, Mintis, 2011. 379, [1] p. Tiražas
[500] egz. ISBN 978-609-95342-0-6) – įdomiame užsieniečio tyrėjo bandyme pažvelgti į lietuvių tradici-

Regioninėms etninės kultūros institucijoms, atrodo, visai natūraliai rūpi jos puoselėjimas dabartyje
ar bent bandymas pademonstruoti tokį esant – dabartinei krašto tapatybei svarbios ne tik praeities
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tradicijos, bet ir kataloguose pristatomos gausios
jas palaikančių kraštiečių gretos. Taip manyti leidžia
pastaruoju metu pasirodantys leidiniai, kuriuose muziejai, kitos etninės kultūros puoselėjimu užsiimančios institucijos ir pavieniai entuziastai aktyviai bando senųjų amatų, tautodailės dirbinius „ištraukti“
iš archyvų lentynų, mokyti įvairių amatų ir pristatyti
juos puoselėjančius žmones. Publikuojami katalogai
su eksponatų nuotraukomis ir aprašais, suteikiant
visiems norintiems galimybę jų pagrindu kurti savas
interpretacijas, arba, atėmus šį malonumą, spausdinamos jau išmąstytos vizijos.
Danutės KATKUVIENĖS ir Astos VANDYTĖS sudarytame kataloge Suvalkiečių marškiniai (Marijampolės kraštotyros muziejus. Marijampolė: Piko
valanda, 2011. 175, [1] p. Tiražas 500 egz. ISBN 978609-422-036-4) pateikti ir pristatyti 83 Marijampolės kraštotyros muziejuje saugomi marškiniai ir jų
detalės. Publikuojamos jų nuotraukos, aprašai ir
ornamentai. Leidinyje nesiekta giliau analizuoti šių
aprangos elementų. Svarbesnis, atrodo, yra kitas
dalykas: trumpame įvade ir muziejaus rinkinio aprašyme aiškiai išsakomi lūkesčiai, kad šie eksponatai
gali pasitarnauti kaip puikus šaltinis šiandieninei kūrybai, o katalogas bus naudingas norintiesiems pasisiūti ar išsisiuvinėti savo marškinius.
Taikomasis pobūdis dar ryškesnis Vidos NAVIKIENĖS sudarytoje, gausiai iliustruotoje knygelėje
Aukštaitiškos pirštinės (Utena: Utenos Indra, 2011.
79, [1] p. Tiražas 1000 egz. ISBN 978-609-455-0089). Irena Regina Merkienė trumpai aptaria šios tradicijos istorinę raidą; daugiausia dėmesio skiriama
penkioms pirštinių mezgėjoms (Angelei Juškienei,
Giedrei Kristinai Kiškienei, Onai Danutei Mintaučkienei, Onai Puodžiukienei ir Ritai Sriubienei) bei jų
darbams, praktiniams mezgimo aiškinimams; publikuota ir pirštinių raštų pavyzdžių.
Norą tęsti aukštaičių tautodailės tradiciją liudytų
ir 2-as papildytas Genovaitės BANIULYTĖS-DYRIENĖS knygelės Šiaurės Aukštaitijos rankdarbiai (Panevėžys: Panevėžio spaustuvė, 2011. 143, [1] p. Tiražas 100 egz. ISBN 978-9955-694-49-6) leidimas. Joje
pristatomi mezginiai, siuvinėti rankdarbiai, pinikai,
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karpiniai, skiautiniai, audiniai ir penkios jų autorės
– Genovaitė Baniulytė-Dyrienė, Ieva Lukoševičiūtė,
Sigutė Karosaitė-Paliulionienė, Emilija Baniulienė ir
Danutė Dyraitė. Moterys pasakoja, kaip, kada ir iš
ko išmoko šių amatų; pristatomi keli „labiausiai pavykę“ darbai su nurodymais, kaip juos nusimegzti,
nusiausti ir pan. Ar šie dirbiniai (pvz., nerta lininė
suknelė, p. 9–11) laikytini Šiaurės Aukštaitijos paveldo tradicija, o jų kūrėjos – jos tęsėjomis? Atsakymas
priklausytų nuo paveldo, tradicijos apibrėžimų ir
apibrėžinėtojų tikslų. Autorė, atrodo, šiuos rankdarbius laiko tradicija ir siekia paskatinti ją tęsti visas moteris. Vien jau dėl labai praktinių priežasčių:
„Mezgimas ir nėrimas ramina nervų sistemą, padeda atgauti dvasinę pusiausvyrą ir ramybę šiais nuolatinio skubėjimo laikais“ (p. 4).
Kitokia motyvacija grindžiamas Aldonos KUPRELYTĖS parengtas katalogas Amatai ir tautodailė
Plungės krašte (Plungė [i.e. Klaipėda]: S. Jokužio
leidykla-spaustuvė, 2011. 71, [1] p. Tiražas 350 egz.
ISBN 978-9986-31-340-3), kuriame pristatomi šiandien tradicinius amatus (medžio apdirbimą, pynimą,
audimą, mezgimą, margučių skutinėjimą, kalvystę,
keramiką) puoselėjantys Plungės krašto meistrai.
Pateikiami trumpi jų biografiniai duomenys, kontaktai, publikuojamos darbų nuotraukos.
Panaši, bet šiek tiek platesnė yra Astos JANKELIŪNIENĖS, Laimos KARPAVIČIENĖS bei Sigitos PALIONIENĖS sudaryta knyga Kalvarijos krašto senieji
amatai ir amatininkai (Marijampolė: Piko valanda,
2011. 79, [1] p. Tiražas 1000 egz. ISBN 978-609-422042-5). Po trumpučio Astos Jakeliūnienės įvado publikuojamas šio krašto amatininkų sąrašas, kuriame
keliais sakiniais pristatomas kiekvienas minimas
amatininkas ir nurodomas apie jį medžiagą pateikęs asmuo. Amatininkai ir jų amatai labai įvairūs: be
įprastų stalių, pynėjų ir pan., minimi ir, pavyzdžiui,
muzikantai ar žaislininkė, siuvanti lėlėms tautinius
kostiumus. Toliau šiek tiek plačiau pasakojama apie
kelis amatininkus ir jų amatus: fotografus, kalvius,
audėjas ir siuvėjas ir kt. Galiausiai publikuojamas
račių, rimorių ir kalvių sąrašas (nurodant pavardę,
amatą, gimimo metus ir vietą) iš panašaus 2008 m.
išleisto katalogo. Kai kuriais atvejais iš aprašymų
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visai neaišku, kodėl žmogus įtrauktas į tokį sąrašą.
Visus šiandien dirbančius siuvėjus ar stalius iš tiesų
galima laikyti amatininkais, bet ne kiekvieno jų veikla siejasi su senąja amatų tradicija.
Šios dvi tautodailę ir amatus pristatančios knygos daugiau orientuotos į vartotojus, mėgstančius
tradicijos pagrindu sukurtus dirbinius ir galbūt norinčius jų įsigyti, įvairius renginių ir projektų rengėjus ar pačius amatininkus, tokių leidinių dėka galinčius pajusti visuomenės pripažinimą. Pripažinimas
iš tikrųjų svarbu: šiuose kataloguose nemokoma
austi, lipdyti puodus ar skutinėti margučius, bet tradiciniai amatai ir juos tęsiantys amatininkai parodomi kaip dalykas, kuriuo regionas gali didžiuotis.
Anastazijos SIDARIENĖS knyga Juosta žmogaus
gyvenime: senosios juostų panaudojimo tradicijos
ir dabartis Punsko krašte (Kaunas: Naujasis lankas; [Punskas]: Lenkijos lietuvių etninės kultūros
draugija, 2011. 119, [1] p. Tiražas 500 egz. ISBN 9789955-03-701-9) juostas įterpia į įvairius, kartais net
netikėtus konkrečius naudojimo kontekstus. Jie
daugiausia pristatomi vizualiai – jokiais tekstiniais
komentarais neapipintose nuotraukose. Mažų mažiausiai neaišku, kur iliustruojami senieji papročiai,
o kur – žavėjimusi tradiciniu objektu grindžiama
naudosena, pati tapusi tradicija. Vis dėlto knyga yra
puikus liudijimas, kaip įpaveldinta liaudies kultūra ar
tam tikri jos fragmentai imami kūrybingai naudoti
daugybėje naujų situacijų.
Apžvelgti regioninį paveldą propaguojantys leidiniai išleisti remiant valstybinėms ar Europos Sąjungos programoms. Tai iškalbinga – etninės kultūros puoselėjimas Lietuvoje neįsivaizduojamas be
valstybinės paramos. Šiuo atveju išsiskiria komercinę leidyklą sudominusi, jokios paramos negavusi
knyga, savitai susijusi su paveldu. Gyvenimas už
miesto: šiuolaikinės lietuvių sodybos (Vilnius: Tyto
alba, 2011. 359, [1] p. Tiražas 3000 egz. ISBN 9789986-16-869-0) yra leidinys, kuriame Tanios Serket
nuotraukomis ir Aušros Narkeliūnienės tekstiniais
komentarais pristatoma šešiolika šiuolaikinių lietuvių sodybų. Liaudies kultūros puoselėtojams ir tyrėjams jos gali būti įdomios ir tiesiog kaip „šiuolaikinės liaudies“ vertybių, estetikos ir kūrybingumo

išraiška ar paprasčiausiai puikių sodybų aplinkos ir
interjerų rinkinys. Iš esmės visais aptariamais atvejais susiduriame su savaip interpretuojamu senojo
kaimo ar dvarų kultūros paveldu. Šios interpretacijos iš tiesų skiriasi, bet priekabūs kritikai vargiai
galėtų jas apkaltinti kiču – ką iki šiol mėgo daryti
menotyrininkai ir etnologai, komentavę paprastų
žmonių, verslininkų ir kitų ne specialistų žaidimus
„kaimo tema“ restoranuose, kavinėse ar šiaip gyvenamojoje aplinkoje. Tad ši knyga yra liudijimas, kad
lietuviams iš tiesų rūpi kaimiškas, dvariškas ir kitoks
lietuviškas paveldas, kuris yra noriai įterpiamas į
savą buitį ir – nepaisant specialistų pretenzijų – mėgėjiškos jo matymo vizijos gali visai nekvepėti kiču
ir kitokiu blogiu.
Kukli Stanislovo BUDRAIČIO knygelė Šešuolių
seniūnijos kryžiai ir koplytstulpiai (Vilnius: Biznio
mašinų kompanija, 2011. 58 p. Tiražas [200] egz.
ISBN 978-9955-888-66-6) taip pat skiriasi nuo aukščiau aptartų. Atrodo, kad šiame leidinyje siekiama
ne tiek pristatyti kryžius ir koplytstulpius, kaip galima būtų numanyti iš pavadinimo, bet daugiau papasakoti apie patį kraštą, kurio tapatybei autoriaus vizijoje šie paveldo objektai yra esminiai. Trumpai nupasakojus Šešuolių istoriją, glaudžiai suaugusią su
Bažnyčia, daug dėmesio skiriama ne tik sodybose,
pakelėse ir kitose panašiose erdvėse stovintiems
kryžiams bei koplytstulpiams, bet ir pačios Šešuolių
bažnyčios ansambliui, interjerui ir joje dirbusiems
kunigams. Šio paveldo svarbą vietovės tapatybei
liudija ir publikuojami duomenys apie 2009 m. Šešuolių seniūnijos kaimus ir jų gyventojų skaičių.
Galiausiai pasirodo, kad tokie leidiniai, nepaisant
jų spaudos kokybės, iš tiesų yra svarbūs pirmiausia
vietos gyventojams: tą liudija ir šios knygelės rėmėjai – vietos klebonas J. Dabravolskas ir ūkininkas J.
Paliukas.

Daugiatautės Lietuvos vizijos
Galima pastebėti ir tai, kad vis geriau suvokiama,
jog Lietuvoje šalia lietuvių nuo seno gyveno įvairios
kitos etninės grupės. Pastaruoju metu pasirodė ne
vienas jų kultūrą pristatantis leidinys. Pavyzdžiui,
daktaro disertacijos pagrindu parengtoje Aistės
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NIUNKAITĖS-RAČIŪNIENĖS monografijoje Lietuvos
žydų tradicinio meno ir simbolių pasaulis: atvaizdai, vaizdiniai ir tekstai (Vilnius: Valstybinis Vilniaus
Gaono žydų muziejus, 2011. 695, [1] p. Tiražas 600
egz. ISBN 978-9955-767-10-7) nagrinėjamas XVII–
XX a. pirmosios pusės Lietuvos žydų, gyvenusių
Lietuvos teritorijoje, Baltarusijos, Lenkijos ir Latvijos pakraščiuose, tradicinės dailės ir architektūros
paveldas. Istorinių ikonografinių šaltinių kataloge,
sudarytame kartu su Vladu Niunka, pristatoma ikonografinė medžiaga, surinkta iš įvairių Lietuvos ir
užsienio muziejų bei privačių kolekcininkų rinkinių.
Mokslininkai parengė ir populiariai parašytą Lietuvos sentikius pristatančią knygą. Lietuvos sentikiai: istorija, kultūra, dailė (sudarytojai Grigorijus
Potašenko, Nadežda Morozova. Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos centras, 2011. 151, [1] p. Tiražas 800 egz. ISBN 978-5-420-01696-1) yra puikiai
iliustruotas, įvairius kultūros aspektus – istoriją,
knygų kultūrą, folklorą, ikonas – aprėpiančių Grigorijaus Potašenko, Nadeždos Morozovos, Jurijaus
Novikovo ir Mari-Liis Paaver tekstų rinkinys apie
XVII a. antrosios pusės – XXI a. Lietuvos sentikius.
Šiame mokslo populiarinimo leidinyje pristatomi
svarbiausiais ir įdomiausiais laikomi ir daugiausia ištirti kultūros klodai. Sentikių folkloras taip pat yra
daugiausia mokslininkų dėmesio sulaukusi sritis;
jam skirtame skyriuje aptariami pagrindiniai žanrai
– kalendorinių švenčių, vestuvių ir laidotuvių papročiai, religinės giesmės, istorinės, karinės, lyrinės
dainos, baladės, čiastuškos, padavimai, sakmės, pasakos, krikščioniškos legendos, patarlės, aforizmai,
priežodžiai, mįslės, užkalbėjimai – iliustruojant keliais pavyzdžiais.
Kukliame Fridos ŠIFRISOVOS sudarytame leidinyje Лета, маi лета, лета маладыя…: белорусский
фольклор в Литве (на материале Шяуляйского
региона) (Šiauliai: Lucilijus, 2011. 52 p. Tiražas 100
egz. ISBN 978-9955-32-117-0) publikuojamas Šiaulių
regione gyvenančių baltarusių folkloras. Įvadiniame
straipsnyje sudarytoja pasakoja Lietuvoje gyvenančių baltarusių istoriją, folklore puikiai atsispindinčias
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sąveikas su kitomis etninėmis grupėmis. Atskirame
skyrelyje nuodugniau apibūdinti pateikėjai. Plati publikuojamų tekstų žanrinė įvairovė: kalendoriniai ir
vestuvių papročiai, dainuojamasis, vaikų folkloras,
mįslės, patarlės ir priežodžiai. Teigiama, kad leidinys yra skirtas visiems besidomintiems skaitytojams – baltarusiams, rusams ir lietuviams. Vis dėlto
akivaizdu, kad tikrasis jo adresatas bus baltarusiai
ir specialistai rusai bei lietuviai: pats folkloras publikuojamas baltarusių, įvadinis straipsnis ir pateikėjų
sąrašas – rusų kalbomis.
Savai bendruomenei, atrodo, skirta ir su karaimų papročiais ir tradicijomis, religija ir kalba supažindinanti kukli jau mirusio Lietuvos karaimų bendruomenės dvasinio ir pasaulietinio vadovo Marko
LAVRINOVIČIAUS knygelė Avaldan kieliasigia. Из
далекого прошлого в будущее (Trakai, 2011. 80 p.
Tiražas [100] egz. ISBN 978-9955-888-65-9).
Šie pristatymai yra tikrai nevienodo pobūdžio,
apimties ir paskirties. Žinoma, ir pačios pristatomos
mažumos skiriasi savo kultūra bei istorija. Galbūt
netikėčiausia yra baltarusių folkloro publikacija. Iš
tiesų būtų įdomu kada nors sulaukti ir daugelio kitų
mažiau pastebimų – palyginti, pvz., su lenkais ar žydais – Lietuvos etninių-religinių grupių folkloro ar
kultūros apskritai pristatymų arba net nuodugnių
studijų.
Galbūt ne visos aptartos knygos yra itin reikšmingos visos Lietuvos mastu, bet tikrai visos jos
svarbios regionams ir grupėms, kurių kultūra jose
pristatoma.
Eglė ALEKNAITĖ
PUBLICATIONS

Books about the past, present, and neighbours
Eglė ALEKNAITĖ’s publications review this time a
limits its number of themes: researcher focus on ethnic
culture’s past; the concern of cultural figures for the
present and the publication of applied and descriptive
works on regional culture; publications revealing the culture of other nationalities living in Lithuania.
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Ar lietuviai senovėje buvo žaismingi?
BLAŽEVIČIUS, Povilas. Seniausieji Lietuvos žaislai.
Monografija. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011,
240 p. Tiražas 700 egz.
Homo ludens („žaidžiantis žmogus“) – šis svarbus bei įdomus kultūros aspektas Lietuvos praeities
visuomenės raidoje pažintas tebuvo menkai. Iki šios
P. Blaževičiaus monografijos apie tai neturėta platesnių diskursų kultūros istorijos erdvėje, gilesnių ir
išsamesnių vertinimų. Priežastis akivaizdi: gausesnis artefaktų rinkinys susidarė tik pastaraisiais dešimtmečiais, archeologiškai tyrinėjant Vilniaus pilis,
Trakų ir Kernavės istorinius kompleksus, Klaipėdos
pilis ir senamiestį, Kauną, kitas istorines vietoves.
O žaislai ir žaidimai turi daugybę svarbių sociokultūrinių funkcijų: vaikai jais ugdosi fizines ir dvasines
savybes savarankiškam gyvenimui; suaugusiesiems
jie praverčia įvairiausiems bendravimo atvejams. Tų
galimybių tiek daug, kad kyla noras visą kultūrą įvardyti kaip protingo žmogaus žaidimus. Juk netgi literatūra ir menas, – ar tai nėra realaus gyvenimo simuliakrai, naratyvai, refleksijos? Mokantys teisingų
nuostatų gyvenime, aštrinantys estetinius pojūčius,
teikiantys pramogą ir poilsį... O kiek žaismės santykiuose tarp vyro ir moters! Tačiau grįžkime prie archeologijos duomenų – ką jie kalba apie žaidimus
Lietuvos senovėje?
Būtent Povilo Blaževičiaus monografijoje, parašytoje daktaro disertacijos pagrindu, pristatomas
archeologinių tyrinėjimų Lietuvoje metu sukauptas
XIII–XVII amžių žaislų ir žaidimų inventorius. Maža
to, jis suklasifikuotas pagal autoriaus sukurtą tipologinę sistemą, aptariant dirbinių teritorinį paplitimą ir
ryšius su geografine aplinka, taip pat chronologines
ribas. Kartu įvertinami ir sociokultūriniai aspektai:
žaislų bei žaidimų priklausomybė atskiroms amžiaus
grupėms, jų edukacinė ar lavinamoji paskirtis, galimos kultūrinės, ekonominės ir politinės priežastys,
turėjusios įtakos tam tikrų žaislų bei žaidimų paplitimui, jų legalumui ir vietai tuometinėje visuomenėje.

Stengiamasi taip pat įžvelgti ir atskirų identifikuotų
tipų vidinę raidą.
Knygoje žaislai aptariami, suskirsčius juos į vaikų
ir suaugusiųjų. Vaikams priskirtini žaislai gali būti labai įvairaus pobūdžio: karybos, ūkinės veiklos, namų
apyvokos, globos, pramogų, muzikos ir sporto. Dalis
šios klasifikacijos visiškai tinka ir suaugusiųjų žaidimams, tačiau greta to yra specifinių: stalo (šachmatai, šaškės ir jų pirmtakas kvirkatas), strateginių (nardai), sėkmės (lošimo kauliukai). Valdovų rūmuose
buvo žaidžiama kėgliais, pagamintais iš gyvulių pirštikaulių, ir odiniais skirtingų dydžių kamuoliais.
P. Blaževičiaus atliktas darbas tikrai aktualus, nes
Lietuvos archeologijos praktikoje sukaupta vaikų
žaislų ir suaugusių žaidimų artefaktų gausa sistemiškai dar nebuvo tyrinėta. Pastaraisiais dešimtmečiais
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Vaikai žaidžia mediniais rutuliais, XV a. rankraščio fragmentas (Bodleian Library MS. Bodl. 264, fol. 63r).
Bodleian: Bodleian Library MS. Bodl, http://image.ox.ac.uk/show?collection=bodleian&manuscript=msbodl264 [žiūrėta 2006-09-02].

vis daugėjant tokių radinių iš senamiesčių ir pilių tyrinėjimų, dirbinių interpretacijai būtinai reikėjo sukurti
teorinę metodinę ir praktinę pažinimo terpę, o pirmiausia – tipologinę sistemą. Monografija kaip tik ir
užpildo šią metodologinę spragą. Jos rezultatus bei
išvadas gerai verifikuoja kompleksinė tyrimų metodika, susidedanti iš analizės ir sintezės derinimo, tipologizacijos bei sisteminimo, lyginimo su kitų šalių
artefaktais bei etnografiniais duomenimis. Apskritai
pristatomoji monografija yra pirmoji apibendrinanti
Lietuvos archeologijos duomenis apie žaidimus, tokią svarbią civilizacijos raidai sociokultūrinės veiklos
sritį. Plati, net 35 puslapių santrauka anglų kalba
neabejotinai išves šią knygą ir į tarptautines erdves.
Pagirtina, kad 184-ių monografijos iliustracijų parašai
pateikti taip pat ir angliškai.
Autorius artefaktų klasifikaciją sukūrė remdamasis dedukcinės hierarchijos principu, plačiai naudodamas istoriografinius kaimyninių šalių šaltinius. Ir
dar būtina pažymėti, kad daugelio artefaktų analizei,
chronologijos nustatymui pasitelkti moderniausi būdai – rentgenas, cheminė analizė ir kitokia medžiagotyra, dendrologija. Atskirų dirbinių identifikacija, jų
panaudojimo būdai ir tikslai aptariami visapusiškai,
apsvarstant visas galimybes, ieškant analogų europinės dailės ikonografijoje. Juk daugelis viduramžių
žaidimų ar pramogų buvo užmiršti, neatėjo iki mūsų
laikų. Tad tenka jų esmę suvokti pagal ikonografinius
bei istoriografinius šaltinius; iškalbingas atlikto darbo įrodymas – solidus literatūros sąrašas.
Darbo naujumą apibūdina ne tik panaudota
kompleksinė metodika; lygiai tai akivaizdu ir iš galutinio rezultato – pirmą kartą mūsų istoriografijai
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pateikta visavertė informacija apie XIII–XVII a. lietuviškų pramogų lygį europiniame kontekste. Neabejotinai darbo išvados ir sudarytos loginės schemos
bus pravarčios tolimesniems tyrimams archeologijoje; taip pat ir aiškinantis kai kurių etnografinių
reiškinių genezės klausimus. Žinia, labai įdomu būtų
sulaukti rezultatų iš archeologinių tyrinėjimų senose kaimavietėse; gal tada sužinotume, kuo žaisdavo
baudžiaunininkų vaikai.
Įdomu skaityti tekstą, įtikinamai parodantį, kad
per žaislus ir žaidimus Lietuvos kultūra irgi integravosi į bendraeuropinę erdvę, pradedant jau XIII a. O šis
procesas vykdavo labai sparčiai... Neabejotinai monografija sudomins ne tik specialistus – archeologus,
kultūros istorikus, bet ir plačiąją visuomenę.
Libertas Klimka
PUBLICATIONS

Were the Ancient Lithuanians Playful?
Libertas Klimka presents Dr. Povilas Blaževičius’
monograph, which for the first time summarizes the archaeological research about toys and games that were
widespread in Lithuania in the XIII and XVII century. The
book presents the typological system of these artefacts,
analyzes individually identified types, discusses their
spatial distribution, and sets chronological limits. At the
same time evaluated also are the socio-cultural aspects:
dependency on toys and games for age groups; their educational or developmental purpose; as well as the causes
that affected the prevalence of certain toys, their legality
and place in society. Most of the artefacts are of a shared
pan-European nature; this highlights the close ties in the
Middle Ages that Lithuania had with European culture.
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Karaliaučiaus lietuvių
gyvenimo istorijos
Karaliaučiaus lietuviai – įvairių likimų broliai ir seserys: tremtiniai ar jų vaikai ir anūkai, savo noru atvykusieji, iškentę gyvenimo negandas, norėję grįžti į gimtinę, bet neturėję kas teisių, kas galimybės, tačiau siela
gyvenantys savo brangioje Lietuvoje.
Viena iš jų esu ir aš, Laima DRAZDAUSKAITĖMEŠČERIAKOVA, gimusi 1948 metais Prienuose.
Atrodo, viskas turėjo būti gerai. Buvo tėvelis, buvo
mamytė ir sesutė. Bet staigiai mirė mama, o man
buvo tik metukai. Po trejų metų mirė ir tėvelis. Mus
našlaites auklėjo mūsų tetutė, mamos sesuo Marijona
Lukšaitė-Rudienė, mano brangiausia antra mamytė.
Tik dabar suprantu, kaip jai, vargšei, buvo sunku auginti dvi mergaites. Darbo nebuvo, bet turėjo karvę,
gabaliuką žemės. Gyvenom sunkiai, bet taip gyveno
beveik visi tais laikais. Sesutę padėjo žmonės įtaisyti į Kauno amatų mokyklą, iš kurios dar nepilnametę
ištrėmė, kito žodžio nerandu, nors oficialiai trėmimai
jau baigėsi, į Tadžikistaną, Leninabado šilko kombinatą, dirbti. Tai buvo jau 1956 metai. Tais pačiais metais
mirė tremtyje mūsų močiutė Eva Drazdauskienė, ji
buvo ištremta į Buriatiją, Chorinsko r., 1948 m. gegužės 22 d. kaip buožių šeimos, padėjusios nacionaliniam pogrindžiui, narė. Aš gimiau lygiai po mėnesio
ir savo močiutę mačiau tik nuotraukose iš tremties.
1959 metais mirė mūsų antroji mama, ir nežinau, kaip
būtų susidėjęs mano likimas, jeigu sesutė nebūtų
manęs pasiėmusi. Giminių turėjome, jau tėvo broliai
buvo grįžę iš tremties, bet jiems mergaitė nebuvo reikalinga. Dar iš kaimo buvo atvažiavę žmonės, jiems
reikalinga buvo piemenaitė. Bet sesutė manęs neatidavė svetimiems ir išsivežė į Tadžikistaną. Taip aš praradau tėvynę, kurią mylėjau visa savo vaikiška širdele ir vis svajojau sugrįžti, kai tik galėsiu. Bet svajonės
pasilieka svajonėmis, o gyvenimas veda savo keliais.
Nuo 16-os metų pradėjau dirbti šilko kombinate ir mokinausi vakarais mokykloje. Baigusi vienuolika klasių,
bandžiau įstoti į Vladivostoko universitetą, bet neišlaikius egzaminų jau buvo gėda grįžti pas sesutę, tai ir
pasilikau dirbti Vladivostoke, tenai ir ištekėjau, bet ne
už lietuvio, kaip svajojau, o už ruso, tenai ir išsilavinau,

ir dirbau dėstytoja. Taip ir pasilikau tolių toliuose nuo
savo mylimos Lietuvos. Mano svajonė nuvažiuoti ir
aplankyti savo gimtinę, tėvų kapus išsipildė tik po 22ejų metų. Negaliu pamiršti, kaip mes su vyru atvažiavom į Kauną, kaip stotyje pamačiau lietuvius, matyt,
tai buvo žmonės iš kaimo, laukė savo traukinio, valgė
naminę duoną su lašiniais, o aš negalėjau atitraukti
nuo jų akių ir vos neverkdama sakiau savo vyrui: čia
aš gimiau, mano širdyje šitas kepalas duonos, šitas
kvapas... Atvažiavusi į Prienus ir beveik nebemokėdama gimtosios kalbos, nes jos negirdėjau ir ja nekalbėjau nuo to laiko, kai buvau išvežta, greitai suradau
ir namą, kur mes gyvenome, ir kapines, ir pačius kapus, kurie per dvidešimt su viršum metų taip apaugo alyvomis, kad mes vos galėjom prie jų prieiti. Bet
žmonės Lietuvoje labai jautrūs ir širdingi. Nors mūsų
nepažinojo, davė viską, ko reikėjo kapams sutvarkyti.
Pasikalbėjusi su moterim, suradau mamytės draugę,
kuri negalėjo patikėti, kad ta mergaitė, apie kurią visi
galvojo, jog ji prapuolė gyvenimo keliuose, gyva, sveika, nepamiršo, kad čia jos šaknys. Grįžus namo, vyras
stebėjosi, kad Lietuvoje tokie jautrūs žmonės ir sakė
dabar suprantąs savo žmoną.
Visą laiką palaikiau ryšius su tėvyne, domėjausi jos
kultūra, ekonomika, kaip gyvena žmonės. Džiaugiausi
su visa Lietuva, kai sužinojom, kad ji laisva, nepriklausoma. Visą laiką galvojau, kaipgi ir man prisidėti prie
lietuvybės puoselėjimo, kaip pakelti jos autoritetą tolimajam Primorės krašte. Bet kiek neieškojau lietuvių,
man nesisekė, ir tik įpusėjus devyniasdešimtiesiems,
kai Vladivostoke įsikūrė katalikų bažnyčia, sutikau keletą lietuvių, tarp kurių buvo ir Vita Ramm. Pradėjome
galvoti, kaip sukurti lietuvių draugiją, kur surasti lietuvius? Bet Vita išvažiavo į Maskvą ir tik 1998 metais
aš oficialiai užregistravau Lietuvių kultūros bendriją
„Gintaro krantas“. Iš pradžių joje buvo tik penki nariai, bet mes, pasiilgę savo kultūros, savo papročių,
negirdėję lietuvių kalbos, pradėjom veiklą. Man išvažiuojant iš Vladivostoko 2001 metais, mūsų bendrijoje
buvo jau per 70 narių. Pradėjome puoselėti savo kultūrą, tradicijas, rengėme lietuvių kalbos kursus. Tuo
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laiku Vladivostoke labai aktyviai veikė Nacionalinių
kultūrų komitetas prie Primorės krašto vyriausybės
ir visų tautinių draugijų pirmininkai buvo įtraukti į šį
komitetą. Labai draugiškai rengdavome nacionalinius festivalius, konferencijas, parodas, pristatymus,
diskusijas per televiziją ir radiją. Užmezgėme ryšius
su Lietuvos institucijomis ir mums daug padėjo prie
Lietuvos Vyriausybės veikęs Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, per jį mes palaikėme ryšius su
Rusijos lietuviais, per jį gaudavome lietuvių kalbos vadovėlius, grožinės literatūros, tautinius kostiumus...
Gražiai ir iškilmingai atstovavome savo Lietuvai, daug
gražių akimirkų tuo metu išgyvenome... Bet likimas
yra likimas, ir jis mane atvedė jau arčiau Lietuvos, į
Karaliaučių, kur iš karto įsitraukiau į lietuvių draugijos veiklą ir po poros metų mane išrinko Kaliningrado
miesto Liudviko Rėzos lietuvių kultūros draugijos
pirmininke. Čia aktyviai dirbame lietuvybės labui.
Džiaugiausi, kad mano mylimoji tėvynėlė netoli, kad
galiu aplankyti brangią gimtinę, tėvų kapus, kad galiu dirbti ir puoselėti mūsų tautos papročius, tradicijas, gimtąją kalbą, sužinoti daugiau apie jos istoriją,
geografiją, kad galime padėti vieni kitiems, pasidalyti
su kitais, ką patys žinojome. Labai daug padėjo dirbti lietuvybės labui TMID prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, o vėliau – Užsieno reikalų ministerija ir
prie jos dirbantis Užsienio lietuvių departamentas, čia,
Kaliningrade, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas, Šv. Šeimynos parapijos klebonas, kanauninkas,

kunigas Anupras Gauronskas ir mūsų lietuviai, kurie
labai gerbia savo tradicijas, platina jos dainas, švenčia visas valstybines, tautines šventes, palaiko ryšius
su kolektyvais iš Lietuvos, rengia kūrybinius vakarus.
Turime savo lietuviškų knygų biblioteką, esame Dainų
švenčių dalyviai, keliaujame į Lietuvą ir kviečiame svečius iš jos. 2006 m. sukūriau lituanistinę sekmadieninę mokyklėlę, esu jos vadovė ir mokytoja. Mokyklos
tikslai – puoselėti lietuvių tautinę ir kalbinę tapatybę,
mokytis kalbėti lietuviškai, supažindinti tėvus ir jų vaikus su dabartiniu Lietuvos gyvenimu, jos tradicijomis,
puoselėti norą gyventi Lietuvoje, skiepyti pasididžiavimą savo tauta. Už savo veiklą draugija apdovanota padėkos raštais, dovanomis, L. Rėzos skulptūra.
Mano darbas pažymėtas auksiniu garbės ženklu „Už
nuopelnus“, padėkos raštais. Aš labai didžiuojuosi,
kad galiu savo darbu, savo meile, nors mažu lašeliu
savo sielos prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo ir būti
reikalinga savo Tėvynei.
Laima MEŠČERIAKOVA,
Kaliningrado miesto Liudviko Rėzos
lituanistinės mokyklos vadovė

Esu Aleksas BARTNIKAS. Gimiau Antrojo pasaulinio
karo pabaigoje Prienų rajono Kuišių kaime pasiturinčio
valstiečio ir savanorio Juozo Bartniko šeimoje. Tėvą
1949 metais su keturiais mažais vaikais, našlį (mūsų
mama mirė 1946 m.), ištrėmė į Sibirą. Tremtyje baigiau
vidurinę mokyklą ir 1961 metais grįžau į Lietuvą, sumanęs studijuoti rusų filologiją Vilniaus pedagoginiame institute. Bet mano tikslas buvo
nepasiekiamas. Instituto priėmimo komisijos sekretorė griežtai įspėjo dėl būtino lietuvių kalbos raštu stojamojo egzamino išlaikymo, nors gerai žinojau, kad kiekviename fakultete egzistavo rusakalbių grupės,
kurioms toks egzaminas nebūtinas. Gerai
buvau išmokęs lietuvių šnekamąją kalbą,
o Sibire mokytis gramatikos, deja, nebuvo
galimybės. Taip ir sužlugo mano pirmas
bandymas pasilikti gimtajame krašte.
Dėl to ir važiavau į Kaliningradą
(Karaliaučių). Čia sėkmingai įstojau į universitetą, studijas baigiau 1968 metais. Baigęs
studijas vėl bandžiau apsigyventi Lietuvoje.
Sesuo Teresė, tais laikais dirbusi Kauno rajone mokytoja, labai norėjo, kad dirbčiau
pedagoginį darbą gimtojoje žemėje. Tuo
tikslu buvo kalbėjusi su Kauno rajono švieLaima Drazdauskaitė-Meščeriakova.
timo skyriaus vedėju, kuris užtikrino, kad
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įdarbins mane, nes Kauno rajono mokyklose tuo metu
buvo nemažai vakansijų. Tik reikėjo, kaip jaunam specialistui, Švietimo ministerijos paskyrimo. Ir vėl mane
ištiko nesėkmė. Ministerijos kadrų skyriaus vedėja
kategoriškai pasakė, kad visose Lietuvos mokyklose
laisvų darbo vietų nebėra. Tada supratau, kad sovietinėje Lietuvoje jaunam specialistui tremtiniui gauti
darbą nerealu.
Buvau priverstas sugrįžti į Kaliningrado sritį. Čia
daugiau kaip 40 metų atsidėjau švietimui. Mokytojas,
mokyklos direktoriaus pavaduotojas, švietimo skyriaus
vedėjas, Pedagoginės kolegijos direktorius, dėstytojas.
Toks mano pareigų išvardijimas. Man buvo suteiktas
Rusijos Federacijos nusipelniusio mokytojo vardas.
Prireikė gana daug laiko, kol suvokiau, kad šis
kraštas man labai artimas ir mielas, nepaisant jo
valstybinės priklausomybės. Per pastaruosius metus Kaliningrado srityje ne tik vietos lietuviams, bet
ir skirtingų tautybių gyventojams jau gerai žinomi
Kristijono Donelaičio, Martyno Mažvydo, Liudviko
Rėzos, Vydūno vardai. Vyksta konferencijos, minėjimai. Atidengiamos atminimo lentos, rengiamos ekspozicijos ir plenerai. Vis mažiau sukiršina pirmapradžiai etnonimai ir toponimai: Mažoji Lietuva (Malaja
Litva), Tolminkiemis (Čistyje Prudy), Karaliaučius
(Kaliningradas) Gumbinė (Gusevas). Kalbant apie
Lietuvos kultūros, švietimo bei raštijos paveldą, susijusį su mūsų kraštu, dažnai vartojamas kelintinis skait
vardis „pirmasis, pirmoji“: pirmoji lietuviška knyga,
pirmoji lietuvių kalbos gramatika, pirmasis lietuviškas
laikraštis, pirmasis lietuvių grožinės literatūros kūrinys, giesmynas, elementorius, lietuviškų dainų rinkinys ir t.t. Jau šių pavyzdžių pakanka, kad suprastum
vaizdingą posakį: „Mažoji Lietuva – Lietuvos kultūros
lobynas“. Dėl to mums, vietos lietuviams, priskirta
ypatinga atsakomybė išsaugoti, puoselėti bei populiarinti Mažosios Lietuvos kultūros paveldą, lietuviškąjį
žodį ir lietuvininkų tradicijas.
Konkrečiau apie šią veiklą. Karaliaučiaus krašte veikia kelios lietuviškos visuomeninės organizacijos. Tarp
jų – Kaliningrado regioninė lietuvių kalbos mokytojų
asociacija, kuri buvo įkurta 1995 metais Karaliaučiuje.
Jau daugiau kaip 10 metų aš esu šios organizacijos
pirmininkas. Karaliaučiaus krašte mokytojų asociacija
skatina lietuvių kalbos bei etninės kultūros ugdymą,
padeda Kaliningrado srities lietuviams ir visiems kitiems gyventojams pažinti Lietuvos kultūrą ir istoriją,
populiarina jos kultūros paveldą ir nacionalines tradicijas, stiprina draugystę ir supratimą tarp lietuvių ir
rusų tautų.

Aleksas Bartnikas.

Šiuo metu lietuvių kalbos ir etninės kultūros mokoma bei ugdoma 24-iose švietimo ir kultūros įstaigose.
Pagrindinė mokymo forma – kalbos ir etninės kultūros fakultatyvai. Bet yra ir kitų variantų: lietuviškos
klasės, specializacija.
Turime net 7 vaikų lietuviškos muzikos bei dainavimo ansambliukus. Nuostabūs jų pavadinimai:
„Kupolytė“, „Nadruvėlė“, „Liepona“, „Šešupė“,
„Gintarėlis“, „Beržynėlis“, „Rūtelė“.
Jau tradiciškai rengiamos lietuvių kalbos olimpiados, muzikos festivaliai, Kristijono Donelaičio muzikos
ir literatūros popietės. Be to, vyksta nemažai renginių
Lietuvos ir Mažosios Lietuvos kultūros bei istorijos paveldo tematika. Per pastaruosius metus įvyko krašto
jaunimo konferencijos, skirtos Vydūnui, M. Mažvydui,
M. K. Čiurlioniui, taip pat jaunimo ir moksleivių kūrybiškumo konkursai „Baltija – mūsų namai“, „Žalgirio mūšis – tautų mūšis“, „Donelaitis ir mes“. Asociacija 2011
metais inicijavo Kaliningrado srities pedagogams ir kultūros darbuotojams dvi konferencijas: mokslinę praktinę, skirtą 200-osioms Karalienės mokytojų seminarijos
atidarymo metinėms, „Mokytojų rengimas – nuo tradicijos iki modernumo“ ir mokslinę metodinę konferenciją „Kristijono Donelaičio dvasinis pasaulis ir kūryba“.
Lietuvių kalbos mokytojai aktyviai dalyvauja Lietuvių
kalbos instituto ir Baltijos federalinio Imanuelio Kanto
universiteto konferencijose, kurios skirtos mažosios
Lietuvos lituanistikos tradicijoms. Deja, buvusioje Rytų
Prūsijoje, dabartiniame Rusijos krašte, nėra nei autochtonų lietuvininkų, nei jų palikuonių. Bet yra krašto lietuviai, tarp jų mokytojai, kurie gerai suvokė: kad ir kaip
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būtų, šiam kraštui reikia išlaikyti lietuviškąjį žodį, puoselėti ir propaguoti Mažosios Lietuvos kultūros paveldą. Bet siekti numatytų tikslų neįmanoma be Lietuvos
dėmesio ir rūpesčio. Esame dėkingi už suteikiamą paramą LR užsienio reikalų ministerijai, Švietimo ir mokslo
ministerijai, Lietuvių kalbos institutui, taip pat partneriams: Vilniaus lietuvių namams, Marijampolės kolegijai, Kauno pedagogų kvalifikacijos centrui.
Tikime, kad Lietuvos mokyklos, kitos švietimo ir
kultūros įstaigos, pedagogai ir mokslininkai, moksleiviai ir jaunimas, rengiantis Kristijono Donelaičio
300-osioms metinėms, dar labiau supras mūsų krašto reikšmę visai Lietuvai. O mes tokiu atveju pasiryžę
tapti tarpininkais.
Aleksas BARTNIKAS,
Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos
mokytojų asociacijos pirmininkas
Aš – Česlova BLAUZDŽIŪNAITĖ-DRUČIŪNIENĖ.
Gimiau Lietuvoje, Grajauskų kaime, Bartninkų valsčiuje, Vilkaviškio apskrity, Gražiškių parapijoje, 1935 m.
birželio 22 dieną. Mūsų šeima buvo didelė. Šeši vaikai.
Mūsų šeimą pirmutinę iš mūsų kaimo 1945 metais ištrėmė į Sibirą. Visus šešis vaikus, vienas nepilnametis
dar tėvelio brolis, o močiutė liko. Tėvelis buvo silpnos
sveikatos. Mama buvo dar nėščia paskutinį mėnesį.
Na, ir pas mus tą dieną, kai atvažiavo kagėbistai, tai
darė didelę kratą, na, ir mes labai mažai maisto pasiėmėm, tėvelis buvo likęs kiaulę papjaut namie, miltų
primalt, nes jis sėjo, jis turėjo mašiną kuliamą trijų
rūšių, jis užsidirbdavo iš to, užtai, kad žemę negalėjo
jau arti vienas, kagėbistai jį dažnai į kalėjimą imdavo.
Buvom neturtingi, po karo išvis. Buvo tėvelis įskųstas, kad šelpia partizanus, kad pas mus du bunkeriai..
Vienas šautuvų, o kitas – slėptuvė partizanų. Tai buvo
tik skundas. Dar darė kratą ir pasiuntė komendantas
pas viršininką į Bartninkus. Išvežt ar ne? Vadinasi, nėra
faktų. Vis tiek – mums reikia, planas. Tėvelis apalpo,
gaivino, pasodino, na, ir, vadinasi, jis atsakinėjo į klausimus. Bulvių, grūdų pasiėmėm, mama daugiausia
drabužių. Na, ir taip mes iš karto pradėjom badauti.
Man tada buvo trylika. Viską prisimenu – ir karą, ir keturiasdešimtus metus.
Grįžome 1956 metais rugpjūčio mėnesį. Parva
žiavome į Kybartus pas gimines, apsistojom. Tėvelis
dar važiavo pas tetą į Gražiškius. Ten gyveno dvi šeimos. Mūsų namai buvo konfiskuoti. Mūsų Lietuvoje
niekur daugiau nepriėmė – tiktai į kolūkį. Tais laikais
kolūkyje nieko neuždirbo žmonės. Mes gyvenom iš
to, kiek pasivogėm iš kolūkio ir kiek užsiauginom ant
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savo. Vienos moters iš mūsų kaimo duktė gyveno
Kaliningrade. Nu, ir jinai atvežė čia. Bet ir čia mes negalėjom niekur prisirašyti, nes buvom liaudies priešai.
Mano vyresnės seserys išvažiavo, o aš ištekėjau, jis čia
tarnavo, lietuvis, kariuomenėje tarnavo, nuo Kauno
jisai. Aš ištekėjau ir taip pasilikau čia. Na, žinoma, aš
tylėjau, aš niekam nesakiau, kad buvau ištremta, aš –
tarybinė. Niekam niekam nesakiau. Tarybinė. Iš karto
griovius kasiau, ant kelio dirbau. O paskui dirbau prie
statybų, paskui gimė vaikas ir aš tada su vaiku, mes
gavom kambarėlį, keturiasdešimt metrų, su vaikais,
laikėm karvę, gyvuliai, daržas, ir taip keturiolika metų
aš nedirbau, o vyras dirbo Kaliningrade fabrike ir ten
gavo butą. Iš karto aš Radijo komitete dirbau valytoja, dirbau „konditerskoj“ tokioj, dar ir dabar yra kavinė, mane pervedė į valgyklą, buvo šventė ir aš taip
pavargau ir dar man tą dieną pavogė paltą, ir aš iš ten
išsistačiau. Ir mes abi indų nurinkėjos padavėm pareiškimus, kad mus atleistų, bet viršininkė mane norėjo
pasilikti, bet aš vis tiek nelikau. O paskui aš įsidarbinau
universitete. Aš užėjau, mane komendantė lyg ir pažadėjo į rūbinę paimti. Aš sutikau savo pažįstamą, jinai
čia valytoja dirbo, kažkada mes gyvenom priemiesty,
ji vienoj gatvėj, mes – kitoj. Ji man pasakė, kad jiems
reikia dežuruotojo. Aš sakau: man sakė, kad nereikia.
O ji man sako, nueik ir pasakyk, tik nesakyk, kas sakė.
Na, aš sugrįžau ir pasakiau. O jinai, girdi, o kas jums
sakė? Na, sakau, prašė nesakyti. Tai, sako, tada aš
jūsų, girdi, nepriimsiu. Na, aš pasakiau. Na, sako, aš
jūsų nepriimsiu, jūs jauna ir bijosit. Na, sakau, priimkit
mane laikinai, jeigu bijosiu, tai pereisiu į rūbinę. Nu,
ir jinai sutiko. Ir jau trisdešimt treji metai aš čia dirbu.
Sibiro metai buvo patys ilgiausi. Išvis tai aš visą
gyvenimą ilgesy. Aš ir dabar ilgiuosi tėvynės. O ten...
Na, iš karto mes, vyresnės, išėjom tarnauti pas rusus.
Ten buvo močiutė, ji irgi buvo ištremta. Ir šeimininkas
geras buvo, ir šeimininkė. Jie mane mokė ir kalbos, ir
darbo, ir priėmė mane, taip sakant. Dirbau visus namų
darbus. Malkas nešti, vaiką prižiūrėti. Valgyt darė močiutė. Vandenį nešiau. Namų darbus.
Sako, kad gražiai šneku lietuviškai. Kaip išmokau
Lietuvoje lietuvių kalbos, taip ir nepamiršau. Mažu
ką, kokį žodį ir pamirštu. Daugiau mokytis man neteko. Aš tik keturias klases baigiau, buvau penktoje.
Penktame skyriuje ir suėmė.
Dabar mes reabilituoti. Ir Lietuvos pilietybę gavau
kaip reabilituota, turiu ir pasą. Na, nežinau, mano vaikai lietuviškai nekalba, neišmokėm mes jų, na, aš čia
kalčiausia, iš karto vyras su manim kalbėjo lietuviškai, paskui jis labai surusėjo, ir mama mane barė, kad

Žmonės pasakoja

Česlova Blauzdžiūnaitė-Dručiūnienė.

aš nemokinu, na, aš pripratus irgi buvau – rusiškai,
rusiškai. Vyresnysis mokėjo, buvo pas močiutę, bet
grįžo į mokyklą ir pamiršo. Jis net dabar stebisi – aš
gi kalbėjau lietuviškai, kaip aš pamiršau, aš nežinau.
Jaunesnysis visai niekad nekalbėjo. Jis buvo trejų metukų, mes važiavom į Lietuvą, į Kybartus, mums reikėjo persėsti į autobusą, į kaimą važiuoti. Ten remontą darė iš mūsų kaimo name. Mes užėjom į viešbutį.
Viešbutyje nebuvo vietų, kadangi iš Kaliningrado, tai
ta moteris, kuri ta viešbutį prižiūrėjo, mus pas save
nusivedė, vaikai jos atbėgo. Vaikai susidraugavo su
mano vaiku, ta moteris ir sako man: dabar eisim su
jumis, o jūs užimkit tą vaiką. O jis kai buvo nusisukęs
visas, ne, aš neliksiu. Suprato. Aha, ne, aš neliksiu, aš
ir su jumis. Ta moteris ir sako: jis supranta, tik nekalba,
užtai, kad jūs nekalbat su juo lietuviškai. Ir jis kažkaip
prisipažino, kad būdamas tarp lietuvių, ne viską, bet
kai ką supranta. Va, taip.
Anksčiau retai nuvažiuodavau į Lietuvą... Už tai,
kad daržai, ūkis. Vyras mano visiškai nesigiminiavo su
savo artimaisiais. Jo motina su seseria buvo atvažiavę
ieškoti. Ir kai juos atvedė pas mus, na, ir paklausė ta
moteris, jo motina: ar pažįstat mane? Jo nebuvo namie, mano vyro. Sakau, pažįstu. Jūs – Jurgio motina,
o jūs – sesuo, o jūs – brolis. Neatspėjau tik dėl brolio,
ten buvo sesers vyras, o ne brolis. Aš nuėjau pas kaimynus ir parvedžiau. Na, tai motina ir klausia: ar pažįsti mus? O jisai, girdi, – neee.
O aš su giminėm labai bendrauju. Ir seserys, šeima
mano labai draugiška, dievobaiminga.

Vyriausioji sesuo Klaipėdoje, o antroji kaime gyveno, antroji mirė, o aš trečia buvau, ketvirtoji visus
globoja, ir motiną, ir dar du jaunesni invalidai. Sesuo
– pirmos grupės invalidė, ir brolis, kuris Sibire gimė.
Bet užaugom visi. Labai daug ten žmonių mirė, ypač
vaikų ir senelių.
Pirmiausia mus nuvežė į Tropinską, Tiumenę, taip
vadinasi. Šeimas Tropinske paliko, o vyrus išvežė į
Lebediovką. Ten turėjo būti viena ziemlianka. Tai buvo
Jurginsko sritis. Na ir ten pradėjo statyti naują gyvenvietę. Tėvelis mūsų buvo brigadyrius statybininkų. Iš
pat pradžių labai mažai uždirbo, girdi, avansą gaudavo, algą likdavo skolingi.
Prisimenu, parsinešdavom šakų iš girios, o jei užklumpa mus, tai vaikai apmuša, pareinam verkdamos...
Mūsų šeimą vienintelę paleido. Buvo ir daugiau šeimų – pas kažką susišaudė partizanai, kažkokių faktų
buvo. Pas mus nebuvo faktų, tik skundas. Tėvelis šiaip
labai mėgo partizanus, šelpė juos maistu. Partizanus
atvedė pas mus Uosis (vardas Albinas, pavardės neprisimenu), jis pas mus tarnavo prie vokiečių. Paskui
partizanas buvo. Atėjęs pas mus tik porą kartų buvo.
Per susišaudymą Alksninėj žuvo. Mama jo gailėjo.
Apie jį skaičiau knygoj apie partizanus, kurią man
davė šio universiteto lietuvių kalbos dėstytoja Violeta
Lopetienė. Tėvelis kokį tai raštą ir ženkliuką buvo gavęs nuo partizanų. Rado paskui žmonės, kurie ten gyveno, ir sunaikino. Paskui net grasino. Girdi, pasakysiu, kad raštą gavai. Sakau, tai kur gi raštas tas, kur gi
ta dovana? Sunaikinai...
Česlova BLAUZDŽIŪNAITĖ-DRUČIŪNIENĖ,
Baltijos federalinio Imanuelio Kanto
universiteto budėtoja
Pasakojimus surinko Violeta LOPETIENĖ,
spaudai parengė Beatričė RASTENYTĖ
PEOPLE TELL

The Living History
of Lithuanians in Königsberg
Three stories on the history of the life of Lithuanians
in Königsberg (now Kaliningrad) are being published.
These are the stories of exiles or their children, who had
no opportunity to return to Lithuania. Sent away to the
farthest reaches of the former Soviet Union, Siberia,
and even the Far East, as the only chance to live close
to Lithuania they chose Königsberg. Their life was accompanied by ever-present homesickness and a sincere
desire to take care of the Lithuanian heritage present in
the Kaliningrad region, which belongs to Russia.
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