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AKTUALU

Išlaisvintas sakymas
Pokalbis su lietuvių
kalbos ir literatūros Mokytoja

ar devintaisiais metais, Meilė Lukšienė, at
simenu, šnekėjo: mes negalime leisti nemo
kytos tautos, turime daryti viską, kad tauta
būtų mokyta, kad netaptume beraščiai, be
- Švietimo sritis pastaraisiais laikais iš
moksliai, nes tada daug prarastume... Bet
gyveno tikrai nekasdieninių pasikeitimų, gal
po to buvo keleri metai tikro atsipalaidavi
net sukrėtimų. Pašalinė akis tai gali numa
mo, kai nuo keturiolikos metų galima buvo
nyt vien apžvelgus pagrindinius per šį pen
ir eiti į mokyklą, ir neiti. Ir štai matom vi
kmetį pasirodžiusius švietimo pertvarkos do
sais požiūriais - mokslingumo, dorovės kumentus: „Švietimo įstatymą”, „Tautinę
baisūs nuosmukiai... Nemokėjom laisve pa
mokyklą”, „Lietuvos švietimo reformos gai
sinaudot. Blaškėmės. Beatodairiškai neig
res”, neseniai sulauktąsias, atrodo, užsimo
dami tarybmetį, paneigėm savo pačių pa
jusias apibendrinti visas ligšiolines pastan
tirtį. Išslydo iš po kojų pagrindai, netrukus
gas šioj srity - „Bendrąsias programas”. Ar
kažkaip susvyravo viskas —tai į vieną, tai į
jau teko išsistudijuot ir šią knygą?
kitą pusę: egzaminai —tai yra, tai nėr, ir vis
—Perskaičiau, pasižymėjau ir pagalvo
—kitokie, reikalavimai vis kiti... Lietuvių
jau: ką aš dariau labai seniai, nevadindama
kalbos dėstymas pradžioj buvo jau tiek su
to jokiais vardais, o natūraliai, savaime, no
stiprintas, kad stojant net į Medicinos aka
rėdama, kad vaikai savo tautos šaknis pa
demiją reikėjo rašyti tik lietuvių kalbos dik
žintų, charakterį surastų... Man atrodo, ki
tantą ir rašinį. Bet praėjo Valstybingumo
taip ir negali būti. Bet žvelgi į Programos
metai, dėmesys lietuvių kalbai gerokai at
visumą —tasai neįvardijimas, neapibrėžimas
slūgo, plūstelėjo užsienio kalbos. Supran
- labai neįprastas. Anksčiau buvo tiksliai
tu, mums reikia užsienio kalbų, apleista bu
nurodyta, kiek kam valandų skirta, kryptis,
vo sritis, tačiau lietuvių kalbai, manau, bet
temos. O dabar - niekur nieko nurodan
kuriomsąlygom, visais atvejais reikėtų skirti
čio. Tarkim —apie lietuvių literatūrą. Sura
ypatingą dėmesį. O dabar lietuvių kalba ir
šyti rašytojai, išvardintas vienas kitas kūri
vėl, kaip buvo kadaise, —nustumta, užgož
nys ir - palikta interpretavimo laisvė. Vie
ta svetimųjų.
nus, įpratusius plaukti paviršiumi pagal in Mokytoja Dalia ŽMUIDIENĖ
—Ar ne panašiai ir su etnokultūros ver
strukcijas, tai trikdo, kitiems, ieškantiems,
suteikia neribotas galimybes. Rėmai išlieka tik ta prasme, kad tybėmis? Bendrosiose programose, vienu kitu sakiniu padeklamokytojas vis tiek atsako už žinių teikimą, nors Programoje, ravus jų išskirtinę reikšmę tautos išlikimo, tapatumo išsaugoji
beje, deklaruojama ne žinių perteikimo pirmenybė, o asmeny mo kelyje, saviraiškos ugdymui, paskelbus, kad tai „mūsų dva
bė, asmenybės ugdymas. Tarp kitko, ko jau ko, o deklaravimo sinio atsinaujinimo pamatas”, toliau visi puslapiai mirgėte mir
joje nestokojama. Skaitai ir net pagalvoji: gal jau man ir smege ga „europinėmis”, „pasaulinėmis”, „bendražmogiškomis” irpaa
nys neveikia... reikia atsikvėpt... - tiek daug visko... Kokia di nuostatomis...
džiulė Asmenybė ugdoma!.. Siekiai, žinoma, gerai, bet —kaip!
—Ta bėda ir yra, kad tokie esam: linkę žiūrėti, kaip kiti
kaip?.. Viskas lieka mokytojui. O aš matau jį —kaip nusialinda daro, ir nemokam, nesiekiant būti savimi: vis linkstant, links
mas taiso sąsiuvinį to, kuriam visiškai nieko nereikia, —besi- tant, kaip tos žolės. Švietimo programos sudarinėjamos ne itin
plukiantį, diena iš dienos atsimušantį į nenorintį mokytis, do įsižiūrėjus į savąją švietimo tradiciją ir patirtį, o pirmiausia pamėtis, abejingą... Kaip rasti raktą į tas sielas?!Bėda ta, kad švie sivažinėjus po Vakarus. Tokie jau esant: buvom žergę į Rytus,
timo programas rengia vieni tie, kurie mokykloj nedirbę, prak dabar —į Vakarus, —taip ir stovimsvyruodami, nerasdami pa
tiškai atitolę nuo jos. Kartais atrodo, kad mūsų Didžiosios Mo grindo - kad tik ne lietuviškai, lygsvetiniai būtų kilniau ir aukš
terys, mokslininkai įsivaizduoja mokinį - pačių geriausių norų, čiau. Nuolat tarsi pripažindami, kokie esant niekai, - žeminam
troškimų, siekimų, pažinimo kupiną: tereikia tarti žodį —ir Pa save. Savąjį orumą lietuviai, atrodo, visapusiškai praradę... O
saulis sutvertas. Taip jau buvo po karo: pakeisim aplinką, san reikėtų apsivalyt ir atsižvelgus į visą mūsų istoriją, patirtį, visą
tvarką, ir žmogus iš karto, lengvai, paprastai iš tamsaus buržua ligi šiol nueitą pedagoginį kelią rasti tinkamiausią, savą, išeitį.
zinio taps šviesiu tarybiniu. Dabar, atrodo, mąstoma panašiai: Ne taip: va buvau Norvegijoj, ten —šitaip, Švedijoj —kitaip, o
pasikeis aplinka, programos - ir nežinia, kokiais būdais, Pikta Prancūzijoj —geriausia. Bet kas gi iš to, reiks patiems iš savo
bus išvaryta, sielos išvalytos... Nežinau nežinau - kiek reikia žemės išaugti.
—Ar Jums teko sudarinėt ir Asmenines programas, apie
kuopti, kad galėtume praktiškai padaryti, ko siekiama progra
mose. O dar kasmetinis eksperimentavimas su mokykla, nepa kurias šnekama Bendrosiose?
—Seniai. Kiekvieną kartą, gavusi naują klasę ar ką nauja
stovumas mokykloje, nežinojimas, kaip joje bus rytoj. Pradžioj,
kai pradėta kalbėt apie reformas, aštuoniasdešimt aštuntaisiais sužinojusi, nedėstai pagal tą patį planą, kaip prieš metus kitus.

1

Bet yrairbendrų svarbiausiųjųesminių dalykų, kurie negali keis
tis su naujomprogramom ar santvarkom: kalba, tautosaka, ga
lų gale - moraliniai principai, kriterijai... Ir rašytojai manbran
gūs pirmiausia tie ir tuo, kad yra tautos mokytojai, kad gynė,
gina tautinį orumą, savigarbą, kultūrą, kalbą, istoriją, nors da
bar, beje, skelbiamas kitas, sakyčiau, užsienietiškas požiūris į
literatūros kūrinį: svarbiausia - kaip čia gražiai žodžiai padeda
atskleisti meninį vaizdą. Literatūra teigiama kaip grynai žodžio
menas. Šitokio interpretavimo norima ir iš mokytojo. Štai irvėl
- lūžis. Juk mes įpratę prie literatūros, kuri visada kam nors
truputį tarnaitė: tautai, istorijai, politikai, moralei. Asmeniškai
mane visada labiausiai domino, kaip mūsų literatūroje atsisklei
džia tautos charakteris, kodėl mes vienaip arkitaip pasikeitėm.
Šia linkme ir asmenines programas sudarinėju, ir seniai dirbu
ne tikliteratūros, bet irkalbos pamokose. Tarkim, diktantų teks
tus renkuosi tokius, kurie duotų vaikams žinių apie tautą, apie
kalbą: A.Maceina ."Kalba —tautos dvasia". M.Martinaitis.
„Kalba - mūsų namai.” Ką apie kalbą sako filosofas, ką - po
etas ir ką sparnuotu žodžiu apie kalbą - stilistas J.Pikčilingis.
Juk tai mūsų vertybės —didžiausios! Kalba - tautos dvasia. Aš
girdžiu tave kalbant ir galiu pasakyti, kas tu esi, sako Justinas
Marcinkevičius. Taip ir mūsų tauta. Kalbėjo vienaip - lygiai,
ramiai, lėtai. „Svietas suvisais daiktais padrebėjo”, - taip atro
dė Kristijono Donelaičio būrams, kai vachmistras nusikeikė. Da
bar gi niekas nedreba, o tokios kalbos metaforiškai jau „keiks
mažodžių rožėm” vadinamos...
- Kokios metodinės paramos lauktų mokytojai, nuoširdžiai
siekiantys etninės kultūros pažinimą derinti su savo dėstomuo
ju dalyku, kas tuo, Jūsų požiūriu, turėtų pasirūpinti?
- Aš ir pati galėčiau savo darbo kruopelytę pateikti, tik ši
tai ne taip lengva —ir ne dėl mano kaltės... Nuo seno, kaip
sakiau, domiuosi lietuvių charakteriu, mūsų kultūra —kiek ji
savita, kiek persiėmus įvairių bruožų iš Vakarų ir Rytų, kiek čia
turi įtakos klimatas, kiek gamta, geopolitinės sąlygos. Kai per
skaičiau A.Maceinos mintis apie mūsų tautos charakterio for
mavimosi aplinkybes, išraišką etnokultūroje, J.Girniaus straips
nius „Lietuviškojo charakterio problema”, „Rūpintojėlis ir Vy
tis - du lietuvio dvasios simboliai”(„Metai”, 1991), mane šitai
taip užvaldė, kad, sakau, paruošiu vaikams pluoštą diktantų, iš
kurių gautų žinių ir apie savo tautą, lietuviško charakterio pro
blemas. Išbandžiau diktuodama fakultatyvo mokiniams. Kaip
jie susidomėjo! Įsitikinau, kad geri mokiniai tikrai nori žinot
esminius dalykus apie savo tautą, save, - jei tai pateikiama pro
tingai. Šitai mane juo labiau uždegė: darbas reikalingas. Pami
nėsiu vieną kitą tų diktantų temą. Minėtoji Marcelijaus Marti
naičio „Mūsų kalbos namai”. Apie tautos santykį su kalba, apie
tai, kaip lietuviai pasikeitė, kad dabar, atrodo, tarsi siena pasta
tyta tarpjų —tik šaukia vienas į kitą ir nesusišneka. Liudvikas
Rėza: apie lietuvių liaudies dainas. Kokia buvo lietuvių tautos
dvasia —sprendžiant iš tų dainų. Juk ir J.Gėtė susidomėjo lie
tuvių tauta būtent iš tųdainų... Donatas Sauka. Kaip prisipažįs
ta meilėje mūsų mergina, iš ko sprendžia apie jai besiperšančiojo būdą. Visiškai neliesta tema. V.Mykolaitis-Putinas. Tau
tosaka kaip tautos psichikos išraiška. Antanas Juška. Dainų et
ninis idealas. Ievos Simonaitytės romanai - Mažosios Lietuvos
muziejus... Štai jums —literatūros, kalbos ir visos etninės kul
tūros suderinimas. Jaučiu mokytojų poreikį, sulaukiu tiesiogi
nių pageidavimų padėti —tad suglobiau savo diktantus ir pa
siūliau išleisti Atviros Lietuvos fondui. Manbuvo atsakyta: „...ai,
yra dabar svarbesnių už diktantus dalykų: va eksperimentai vi
sokie, vertimai iš užsienio kalbų...”Ogi iš tikrųjų dabar mokyk
lai nėra gerų diktantų. Buvo vienintelė knyga su rišliais tekstais
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IX-XI klasėms „Kūrybiniai diktantai”, bet jau moraliai pase
no. Daugiau yra V-IX klasėms, bet ir tie dar iš tarybinių laikų,
kai neparašius pirmojo sakinio apie Leniną, Partiją, nebuvo ga
lima nė pradėt. Anksčiau tųsakinių akis nė nekliudydavo, auto
matiškai atmesdavo, o dabar - taip ir užkliūva... Tai va ir meto
dinė parama.
- Mokyklose, kiek žinau, dabar bandoma švęsti mūsų tra
dicines šventes. Ar, Jūsų požiūriu, tie šventimai nėra dažnai pa
viršutiniški, neįsigilinant į šventės esmę, kartais ir iškreipiant
ją? Esupastebėjęs, kad, tarkim, Kalėdos, kurių metuvaikai atos
togauja, atšvenčiamos gerokai anksčiau, dar prieš išsiskirstant
atostogų: tada ir pašokama, ir pagrojama, ir tuo pačiu Kūčios
„atvalgomos”. Gerai, kad visa tai švenčiama, bet šitaip vienu
metu susipina daugybė to švento laiko tradicinio šventimo, sa
kytum, „pažeidimų”:prieš Kalėdas - pasninkas, susikaupimas,
- nei šokti, nei kitaip kaip linksmintis, o Kūčios savo prigimti
mi —uždara šeimos šventė... Arba —Vėlinės: klasėj, ne ant
kapų deginamos žvakės... Kaip Jūsų akimi atrodo toks švenčių
transformavimas?
- Na, sunku pasakyt. Bet mūsų mokykloje prie stendo, ku
riame kasmet ilgėja sąrašas mirusių mūsų mokyklos mokytojų
ir mokinių, per Vėlines dega žvakės, žydi Vėlinių gėlės, skamba
gedulinga muzika. O klasėse esu dariusi ir šitaip: kiekvienas iš
mokinių uždega žvakutę ir savo mylimampoetui ar prozininkui
pasako kokį pasirinktą posmą arkitus žodžius.Klasės auklėtoja
ir aš pati pasakau... Žinau, jaučiu - tos liepsnelės kažkaip su
jungia ne tik su mirusiais, bet ir mus, gyvuosius, tarpsavęs. Ge
rai tai ar blogai? Bent jau dėl drausmės tokių renginių metu
jokių problemų nėra. Ir viskas atrodo labai vykusiai... O ir Ad
vento pabaigą prieš išsiskirstydami Kalėdų atostogų mes nuo
stabiai pažymime —prie didelio bendro stalo lyg simboliškai
Kūčias atšvenčiame —su specialia programa, giesmėmis, de
klamacija ir kukliomis pasninko stalo vaišėmis...
- Na, kaip sakoma, duok Dieve, jei šitaip...
- Ogi „tradiciškai”švenčiant tradicines šventes —gal irpa
viršutiniškumo neišvengiama. Kitur, pastebiu, tarkim, per Už
gavėnes tik blynai, blynai ir blynai. Ir, atrodo, nieko daugiau
toje šventėje nebūta. Išmanantiems reikia imtis iniciatyvos, aiš
kinti esmę, kreipti šventę tradicine linkme. Norintiems galėtu
me ir parodyti, ir plačiau papasakoti: te atvažiuoja...
- Kokie vaikai, mūsų tradicinės kultūros pažinimo požiū
riu, ateina iš šeimų, kokio patyrimo, kokio išgyvenimo gavę?
- Labai menko, ir labai retas. Apie tradicijas supratimas
primityvus.
- Visa viltis —mokykloj?
- Deja, manau, taip.
- Ar mokiniai domisi, noriai priimažinias apie savo kultūrą?
- Dalis labai noriai: ir džiaugiasi, ir pritaria, ir domisi. Yra
ir tokių: jei iš jo nieko nereikalauji, tik pasyvaus klausimo, tai
jam tas pat. Bet jeigu pastoviai, lašas po lašo, mokytojau, belsies - gal šį tą ir pažadinsi net abejingojo sieloj. Niekad, žino
ma, visko norimo nepasieki, bet vis viliesi, kad išbertas grūdelis
kada nors gal ir gražesniu daigeliu išdygę.
- Tokios tos mokytojo viltys... Bet ar negali taip atsitikti,
kaip su marksizmu: kuo daugiau kalė, tuo atkaresnis darėsi.
- Tai jau metodikos dalykas. Neįkyriai reikia, be prievartos,
be barimų. Čia tegalima svarstyt, patraukti iškeliant idealą, kurio
turėtume siekt. Reikia sudaryt sąlygas, sudominti, kad mokinys
norėtų pažinti save: kaipžmogų, kaip lietuvį, kaipsavo amžiaus,
savo Tėvynės narį —ką esam praradę, ką būtina atgauti...
- Ar mokykloje rengiami kokie vaikų polinkių tyrimai?
- Labai siauro profilio. Nebent santykiams tarp mokinių ir

mokytojųpatikrinti, pažiūrąį atskirųdalykų dėstymą, namų dar
bus ir pan. Tiesa, dabar turime psichologę...
- Klausiu, nes ir Bendrosiose programose rašoma, kad mo
kytojai sudaro asmenines programas, atsižvelgdami į vaikų po
linkius, pageidavimus...
- Taip, bet kada tai padaryti: namo grįžti - jauvos gyvas, o
dar parsineši sąsiuvinių krūvą. Be to, vaikštai tu, mokytojau,
šiandien su amžina kupra dėl rytdienos. Juk nėra taip, kad grį
žai iš mokyklos —ir laisvos tavo mintys, laikas —te ir vėl į
mokyklą grįžt... Svajonė, kad pasirūpintų kas nors tavo buitimi.
Esamfiziškai nelaisvi.
- Visų tikslų tikslas mokykloje, anot švietimo reformų nuo
statų, - mokinys, o po to - ir mokytojas, jo, kaip žmogaus,
vientisumas, darbų iržodžiųvienovė, nuoširdumas, meilė moki
niui irvisos kitos kuo kilniausios ir geriausios savybės. Ogi mo
kytojųdaugumašiandien - iš tarybinių laikų, kai buvo priversti
šnekėti irelgtis ne būtinai taip, kaipjiems atrodė tiesa, bet kaip
reikalavo ideologija. Kas šiandien dedasi mokytojo sieloj?
- Jei žmogus visą gyvenimą moraliai buvo vienoks ar ki
toks, jis be abejo greit nepasikeis, tegali išoriškai prisidengti.
Bet dėl to buvusio ideologizuotumo - aš linkus pritart kažkur
girdėtai, manau, teisingai minčiai, esą lietuvis —tai kaip ridi
kas: tikpaviršius raudonas... Labai įdomu būna stebėt mokyto
jas, kurios kadaise garsiausiai šūkaliojo, gindamos “ideologinį
grynumą”. Yra tokių, kurios, būdavo, kiekvieną kalbą pradėda
vo “...aš, kaipkomunistė!..”Dabar, žinokit, būtent tos “didžiau
sios patriotės”, “didesnių” už jas sunku rasti. Mitinguoja, rė
kauja, šūkauja: už Lietuvą! už Bažnyčią! Tačiau įvairių švenčių,
rašytojųjubiliejų, Vėlinių, Advento, net Vasario 16-osios ren
ginių metujų nematyti —ne tik tarp organizatorių, dalyvių, bet
ir tarp žiūrovų. O tie, kurie ir anksčiau per daug neraudonavo
arba kaip tas ridikas - tik paviršutiniškai, ne iš esmės, ir anos
idėjos priejų nelipo - jie ir dabar tyliai ir sąžiningai dirba savo
darbą: buvo normalūs žmonės ir liko tokie. Tokių dauguma.
- Malonu girdėt. Buvau manęs šiuo požiūriu esant daug
blogiau. Bet noriu išsakyt dar vieną eretišką mintį: man atrodo,
kad tautinės mokyklos samprata Lietuvoje objektyviai —anti
lietuviška. Tautiniu požiūriu vienalytėj valstybėj - viskas būtų
gerai, bet pas mus, kur toks atkaklus svetimųjų (lenkų, rusų)
spaudimas, visose programose rašyti lik gimtosios kalbos moky
mas, tikgimtosios, irjokiu būdu ne lietuvių... Gal aš ko nesupra
tau, irman todėl liūdna, bet skaitydamas švietimo reformos do
kumentus, nuostatas, programas, apie tikslus - niekur nejutau,
kad mūsų švietimas norėtų mūsų kraštą lietuvinti. Ne.
- Tolstamnuo lietuvybės visose gyvenimo srityse, neverti
namjos visais nusistatymais - nenuostabu, kad taip iršvietime.
- Ar Kaunas mato, išgyvena tą negyjančią žaizdą ant Vil
niaus krašto lietuvybės kūno?
- Labai nedaug kas. Siauras tokių žmonių ratas, besiburiantis “Vilnijos” draugijos Kauno skyriuje, kuris rūpinasi Šal
čininkų rajonu ir pasiekė, kad vietoj vienos lietuviškos viduri
nės ten dirbs penkios.
- Bendrosiose programose rašoma, kad mokykla turi būti
bendraminčių bendruomenė. Ar galit taip pasakyti apie savąją?
- Apie mūsų mokyklą tam tikra prasme galima būtų taip
pasakyti. Žmonės čia beveik tie patys gal porą dešimtmečių.
Niekuomet nėra buvę jokio skilimo, atviro ko nors paniekini
mo, įžeidimo. Tūrim direktorių lituanistą, sakyčiau, “lietuviš
ką” ta prasme, kad mes visus savo reikalus aptariam ramiai,
dalykiškai, be barnių, minėtosios “persivertusios patriotės” su
savo dirbtiniais patriotizmo demonstravimais, pašūkaliojimais
pas mus tik kvailai atrodo.

- Koks dabar mokyklos santykis su Švietimo ministerija?
- Normalus. Į konkrečius mokyklos reikalus ar pamokas
nesikiša.
- Norėtųsi grįžti prie etnokultūriniųreikalų. Štai turimdide
lį reikšmingą svarbų uždavinį: etninės kultūros pažinimo deri
nimą su dėstomaisiais dalykais. Vadovėlių tokios pakraipos tuo
tarpu nėra, daugeliui mokytojų visa tai - nauja, nepažinta. Iš
vienos pusės - ar mokytojai apskritai tokioms Programos nuo
statoms linkę pritarti? Ir antra - kas, Jūsų supratimu, Lietuvo
je dabar galėtų suteikti postūmį ta linkme, kas galėtų mokyti,
patarti? Arpasigenda pagaliau patys mokytojai tokios pagalbos?
- Iš mokytojo visa tai reikalauja papildomo kūrybingumo
ir noro. Ne visi tai turi. Daugelis stengiasi tik “išeiti”savo pro
gramą, suteikti tiesioginių savo dėstomojo dalyko žinių, o į de
rinimą su etnine kultūra, pilietiškumo ugdymą dažnai pažiūri
kaip į šalutinį, ne itin svarbų reikalą. Antra vertus - jei kas
geranoriškai protingai patartų, padėtų, atvažiuotų, paskaitytų
paskaitą - visuomet būtų laukiami. Neseniai Anykščiuose bu
vo, anot “Dialogo”, “Mokytojų lituanistų dvasinė puota”: lite
ratūros dėstymo klausimų aptarimas, vadovaujant Marcelijui
Martinaičiui. Mokytojai veržte veržėsi ten, tris dienas šalo, ir
niekas neskubėjo namo. Ženklas, kad mažokašviečiančiųjų. No
riu paraginti šviesesnius protus: mes visad tikimės ir laukiam.
Visada reikia, kad kažkas uždegtų, įtikintų, tartų protingą žodį,
konkretaus ką patartų, įpūstų kasdienybės pelenais nejučia apnešamas žarijas, žadintų - ir ne tik literatūros mokytojus.
- Daug metų kas iytą einat į mokyklą: ar visada noriai, su
lengva širdimi, ar visada —su viltimi?
- Nesu “lengva” mokytoja. Nei “gera” ta prasme, kad susi
taikyčiau su nekultūringumu, mokinių “laisve”, suprasta “da
rau, ką noriu”. Negaliu užsimerkti prieš abejingumą tautiniams
siekiams, matymą, kai žmogus nejautrus kitam, grubus, juo la
biau - sadistinių polinkių. Negaliu teikti mokiniams to, ko pati
neišgyvenau, neišjaučiau, neperpratau. Esu irjiems reikli. To
dėl nelengva. Svajonė —dirbti mokykloje, kur visi mokiniai no
ri mokytis. Negailėtum, atrodo, nei jėgų, nei laiko. Keista, kai
pagalvoji - mokiniai, atrodytų, patys turėtų įkvėpti jaunatviš
kos dvasios, ugnies, veržlumo senstančiammokytojui, o tuo tarpu
dažnai tu iš paskutiniųjų turi juos kelti, judinti —sėdinčius kla
sėje susmukusius paltuose, sušalusius, dvasiškai pasenusius...
Visko būna einant į mokyklą.
- Gal atėjo laikas ir susipažinti. Mėgstu sakyt: kaip žurna
listas esu tik sąžiningas tarpininkas tarp žmogaus ir popie
riaus: ką Jūs šnekėjot, kiek pajėgsiu, stropiai surašysiu, įrėmin
siu Jūsų žodžių paveikslą į straipsnio ar pokalbio rėmus, pasi
stengsiu - kuo patrauklesnius, kad koks protingesnis pasiskai
tęs (pasvajokim) gal didėlesnį šapą vardan mūsų reikalo panūs
tų nešti. Pavardės ir vardo mano atsitiktinis derinys - Liudvi
kas GIEDRAITIS.
- Kauno Dainavos vidurinės mokyklos mokytoja metodi
ninkė Dalia ŽMUIDIENĖ.
T he liberated speaking

A dialogue with a teacher of the
Lithuanian language and literature
The article deals with the ideas of the teacher of the Lithua
nian language and literature of Dainava secondary school in Kau
nas interviewed by Liudvikas Giedraitis Dalia Žmuidienė about
reforms in a Lithuanian school: great aspirations and poorness
of today’s Lithuanian school, the integration of ethnic culture
into disciplines, the transformation and celebration of traditio
nal festivals at schools, status and hopes of teachers.
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Kur ir kaip laidosim savo artimuosius?
Į Liaudies kultūros centrą pašnekesiui apie kapinių apsaugą, tvarkymą, laidojimo tradicijas ir naujų
kapinių ateitį pakvietėme: habil. dr. etnografą Vacį MILIŲ, Komunalinio ūkio departamento valdybos
viršininko pavaduotoją Genovetą ZUOKIENĘ, Valstybinės įmonės “Komunalinis ūkis” vadovaujantį
specialistą Antaną LINGĮ, Paminklotvarkos departamento vyriausiąjį specialistą Zenoną BAUBONį,
Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoją Vidą ŠATKAUSKIENĘ ir vyresniąją specialistę
Alę POČIULPAITĘ
Pokalbį vedė Liaudies kultūros centro Papročių ir apeigų sektoriaus vyriausioji specialistė, Ritualų ir
apeigų komisijos sekretorė Birutė IMBRASIENĖ.

Netvarka, bevaldystė, nesusikalbėjimas
B.IMBRASIENĖ: Daug kas tvirtina, kad kapinių - mūsų
kultūrinio palikimo - apsauga mažai kam rūpi: įstatymuose
akivaizdus chaosas, laidojimo tradicijos primirštos, neaiški Vil
niaus ir visos Lietuvos senųjų ir projektuojamų naujų kapinių
perspektyva. Ar tikrai taip? Džiaugiuosi matydama čia žmo
nes, kuriuos drauge išvysti ne visada įmanoma, bet kuriuos
vienija ar bent turėtų vienyti rūpestis dėl mūsų Atminties iš
saugojimo. Pasikalbėjimu gal nieko mes ir nepakeisime, bet,
manau, reikia garsiai kalbėti, jeigu iš tikrųjų Respublikoje vy
rauja netvarka, bevaldystė, nesusikalbėjimas.
G.ZUOKIENĖ: Kas šiandieną yra viršiausias kapinių tvar
kytojas? Anksčiau buvo komunalinių paslaugų kombinatai,
dabar jų nėra. Tame pačiame departamente seniai dirbu, bet
man dabar pavesta rūpintis ne kapinių priežiūra, o komunali
niu ūkiu, todėl tiek miesto, tiek kaimo kapinės sudaro gal pen
kioliktąją pareigų dalį. Naujosiose taisyklėse parašyta: kapi
nės priklauso savivaldybėms. 1990 m. labai skubėjome (gal
gerai darėme?) parengti bendras kapinių taisykles, kurios ir
liko pagrindinės, bet kiekviena savivaldybė jas gali papildyti,
įvesti savo tvarką. Pagal taisykles į kapinių tvarkymą gali įsi
jungti ir bendruomenė, jeigu to pageidauja.
Kas savivaldybėje atsako už kapinių tvarkymą - nežinau.
Privačios įmonės (sakykim, kokie nors ‘Telšių keliai”) kapinė
mis nesirūpina. Išvis šiomis ekonominėmis sąlygomis neįsi
vaizduoju, kam jos galėtų rūpėti.
Kai į papročius žiūrima pro pirštus arba kai jų visai nepaiso
ma, sugalvojama kraupių dalykų: Stiklo plasto gamykloje prie
Šalčininkų pamatę plastmasinio (!) karsto pavyzdį, kai kurie
vilniečiai džiūgauja: “Koks gražus, viršuj su langeliu...” Matyt
tokius užsakymus teikia privačios įmonės? O jeigu bandai pa
prieštarauti ar nori paaiškinti, pareiškia, kad tai senų žmonių
pažiūra. Privatininkai išvis patarimų nepriima, nepalankiai rea
guoja, jeigu, tarkim, laidodamas savo artimą, pasisiūlai padė
ti. “Mes viską patys žinom, nemokykit”, - atkerta. Privačios
struktūros ir gerai, ir nelabai. Blogai, - kai negali pasitikėti.
Daug painiavos dėl dvivaldystės. Keistas dalykas: uždary
tos kapinės yra paveldo objektas, o veikiančios - ne, tiksliau
- galima sakyti, niekieno. Kaip atskirti ir ar įmanoma laikytis
tradicijų?
Miestai atsiranda kapinių žiede, kapinių plotai dideli. Jeigu
tie plotai yra paveldo, tai būtina bent šimto metrų zona. Neuž
darytoms kapinėms tos zonos nereikia, o uždarytoms reikia.
Pasitaiko, kai privatizuojant žemę visiškai priartėjama prie kapi
nių. Žemės ūkio ministerija tikina, kad žemę iki tvoros grąžin
sianti su sąlyga, jeigu savininkas zonos nelies. Bet jeigu neiš
kęs arba jeigu apsukrūs architektai ten “pridaigins” namukų?
Z.BAUBONIS: 1990 m. Aukščiausioji Taryba neveikiančias
kapines priskyrė Paminklotvarkos departamento metodinio re
guliavimo sferai. Trys tūkstančiai naujų objektų! Kaip aprėpti,
jeigu esi skurdžius? Veikiančios ir neveikiančios kapinės bu
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vo inventorizuotos, tačiau, reikia pripažinti, paviršutiniškai, tuo
ignoruojant, jog kapinės yra istorijos ir kultūros paminklas.
Uždarytosios kapinės faktiškai paliktos likimo valiai, nes jų sau
gojimas neapibrėžtas. Ogi kita paminklų apsaugos kontrolės
grandis - Kultūros paveldo apsaugos inspekcija (dabar jau
buvusi - red.) - neveikiančias kapines, kaip ir kitus kultūros
paminklus, reikalavo saugoti: uždraudė žemę privatizuoti, taip
pat paliepė nustatyti apsaugos zonas (dešimt metrų) ir kita.
Kadangi apsaugos zonų nustatymas - savivaldybės reika
las, Kultūros paveldo mokslinis centras ūkiskaitos pagrindais
kai kurioms savivaldybėms skyrė vieną žmogų... Bet iš to ne
daug naudos.
Griežtai reglamentuoti ir užrašyti “Paminklas saugomas
valstybės” nesiryžome, kol nesudaryti tikslūs objektų sąrašai.
Apsiribota informaciniu stendu, kiti teritoriją pažymėjo riboženkliais ar kitaip.
Akivaizdi tendencija: gyventojams pradėjus grįžti į buvu
sias tėvų žemes, neveikiančias kapines siekiama atidaryti, ar
ba atsiranda “giminių” (giminystę įrodančių dokumentų netu
ri), kiti nei iš šio, nei iš to, nusižiūri kapą ir griebia jį prižiūrėti.
Neretai ir pergudrauja.
Ir veikiančias, ir neveikiančias kapines administraciniais me
todais, įsakymais ar nutarimais vargu ar įmanoma išsaugoti,
arba patys sudarysime sąlygas dar vienai grandžiai imti ky
šius. Kalbama, kad Ukmergės rajone už šimtą litų sargas pa
tvirtinąs: “Taip, šita vieta laisva...” Gerai, jeigu tik sargas.
Jeigu kapinių ir ženklo nelikę, siūlėme privatizavimą pri
stabdyti, nors pagal įstatymą istorijos ir kultūros paminklai (ir
neveikiančios kapinės) savininkui gali būti grąžinami, jeigu šis
sutinka laikytis Paminklosaugos institucijų reikalavimų. O gal
pažadės, bet netesės?
Dar viena keistybė: operatyvią informaciją apie paminklo
būklę kaupia Paminklosaugos inspekcija prie Seimo, o mes
be informacijos metodines rekomendacijas teikiame.
Tikėkime, kad ilgainiui įstatymai keisis į gera, tada ir susi
kalbėti bus lengviau.
A.
LINGYS: Gyvenimas patikrins: gerai ar blogai, kad ne
bėra reguliuojančios ministerijos, kad tiek daug vadovaujan
čių, bet mažai dirbančių.
Mano manymu, žūtbūt turi išlikti Ritualų ir apeigų komisi
ja, kuri, kaip patariamąjį balsą turintis centras, rengtų normi
nius dokumentus, į kuriuos, teikdama siūlymus Respublikai,
privalėtų atsižvelgti Vyriausybė. Kam rūpi liaudies tradicijos,
turėtų girdėti komisijos balsą.
G.ZUOKIENĖ: Man taip pat rūpi Ritualų ir apeigų komisi
jos likimas. Anksčiau reguliariai rinkdavomės, daug ką patys
išsiaiškinę rekomendacijas rengdavome. Ar komisija oficialiai
paleista?
B.
IMBRASIENĖ. Nepaleista. Bet dveji metai kaip neturime
komisijos pirmininko ir keleto narių. Komisijos sudėtį reikia at
naujinti. Viltingai žiūrime į Kultūros ministerijos sekretorių Vytautą

Balčiūną. Esame aptarę ir pasiūlę kai ką pakeisti švenčių kalen
doriuje. Tik daugelio nuostabai Kovo 8-oji “išdygo”, kaip sako,
- “darbo žmonėms ir visuomeninėms organizacijoms papra
šius”. Laimei, ne raudonai pažymėtas kalendoriaus puslapis.
Tiesa, kad komisijos rekomendacijas ne visi nori pripažin
ti. Komisijos nariai buvo susirinkę Antakalnio kapinėse ir ar
chitektams išsakė aibę pastabų. Šis tas pasiekta: Sausio
13-osios ir Medininkų aukoms paminklo priekyje (kaip Leni
nui) nestatys, tik gaila, monumento kariams statymo tradici
jos nežadama atsisakyti - jau buldozeriais terasos išardytos,
neliks aukų kalnelio, bus platus takas (“marširuoti”, o gal net
ir mašinomis privažiuoti?).
Nei į komisijos, nei į žuvusiųjų artimųjų prašymą neatsi
žvelgta. Nebent spaudos žodis galėtų paveikti, nes dažnai jis
būna galingesnis už kanceliarijos aplanke įsegtą popierių. Pa
galiau ko ir tikėtis, jei svarbesni dalykai ignoruojami.
V.ŠATKAUSKIENĖ: Valdžia šiandieną pasikliauti nereikė
tų, vien su ja tartis - per maža. Manyčiau, jeigu didesnę įtaką
pavyktų daryti visuomenei, jeigu ji pati reikštų nuomonę, būtų
daugiau naudos.
B.IMBRASIENĖ: Sutinku. Tačiau tie, kurie imasi kapinėse
(ir naujų kapiniųl) projektavimo ar tvarkymo darbų, turi būti
susipažinę su laidojimo bei kapinių tvarkymo papročiais ir pri
valo juos gerbti. Tęskime -

Apie kapinių tvarkymo tradicijas
Kada kapinės uždaromos? Būdavo, išnyksta kryžius, ir lai
doja.
Z.BAUBONIS: Prieš karą kapines uždarydavo, kai aplin
kui nelikdavo gyventojų. Pastaraisiais metais - kai į centrines
gyvenvietes, bažnytkaimius žmones sukėlė, o kaimas išnyko.
Dabar sunku pasakyti, ar neveikiančiose kapinėse yra vietos
laidoti, - reikalingi archeologų tyrimai. Ar galima laidoti, kai
duobkasiai palaikus aptinka, kaip reaguoti ir kaip elgtis?
B.IMBRASIENĖ: Kaime gyveno kartų kartos, mirdavo daug
vaikų, bet vietos užtekdavo. Apsieidavo be archeologų ir teis
me dėl užlaidojimų nesibylinėdavo. Šeima turėjo nedidelį plo
telį; jeigu per metus mirdavo ne vienas, karstus glausdavo.
Kiek mirė, tiek laidojo.
V.MILIUS: Pagal tradiciją šeimos kape karstus dėjo visiš
kai šalia, taip gyvenimas vertė. Gera pastarųjų dešimtmečių
tradicija šeimos kapui skirti vietą. Pastebėjau, Rokantiškėse
jau yra po du tris kapus. Gal skiriant vietą vertėtų atsiklausti,
ar bus šeimos, ar vieno kapas. Vienišam galima skirti mažesnį
plotą, paprastai tokie (vienišų) kapai neprižiūrimi.
G.ZUOKIENĖ: Taisyklėse parašyta: dvidešimt metų nelaidoti.
V.MILIUS. Manyčiau, kad Rasų, Bernardinų, kitose seno
se kapinėse, kur yra vietos, žymius žmones vis tiek reikėtų
leisti laidoti, t.y. geriau gaivint senąsias, o ne steigt naujas.
Z.BAUBONIS: Ką reiškia “kur yra vietos”?
V.MILIUS: Jei ir kauburėlio nebėra.
Z.BAUBONIS: Turime raštišką antropologų nuomonę: vi
sos neveikiančios kapinės yra saugyklos. Beje, antropologams
Amerikoje iš trečiojo pasaulio supirkinėjami žmonių griaučiai,
moka, berods, šešiasdešimt penkis dolerius už komplektą.
B.IMBRASIENĖ: Turbūt tuo pavyzdžiu neseksime? Senas
uždarysime, naujas steigsime ir dar griaučiais prekiausime...
V.MILIUS: Įsivaizduoju, kokia grėsmė kiltų XVIII a. marų ka
peliams Žemaitijoje.
A.LINGYS: Reikia įrengt kaulinyčias arba bendrus rūsius,
kaip seniau buvo. Kasi duobę, radai palaikų - garbingai su
rink. Tai ir būtų lobis antropologams.
Pasidairykime po Rasas - kiek ten užžėlusių, keliasde
šimt metų nelankomų kapaviečių! Kodėl iš tikrųjų neatnauji
nus laidojimų?

G.ZUOKIENĖ: Atnaujintos kapinės pačios atgyja, ir viskas
tarsi prasideda iš naujo.
B.IMBRASIENĖ: Kokia kryptmi laidodavo?
V.MILIUS: Krypts visada į kelią, vartai visada prie kelio. Ar
ba dar paprasčiau: bažnyčia, kelias, vartai. Kunigus laidojo ir
paminklus statė taip, kad palaidotasis “žiūrėtų” į žmones. Tie
sa, Kražiuose pastebėjau: kunigas atvirkščiai palaidotas.
V.ŠATKAUSKIENĖ: Bažnyčių statyba buvo orientuota į pa
saulio šalis, o beveik visos Vilniaus bažnyčios - į rytus-vaka
rus; tad atitinkamai ir kapinės.
V.MILIUS: Pagal tradiciją lietuviai laidojo viena kryptimi. Ei
ni ir matai kelias eiles. Patogu ir gražu. Tarpukariu įvesta tvar
ka laidoti eilėmis, dažnai prisieina atsižvelgti ir į reljefą (Vilniuje
- Rokantiškėse, Karveliškėse). Bet pasitaiko, kai bet kaip su
grūda. Netikęs šiuolaikinių nejaukių kapinių pavyzdys yra Kre
tingoje - kapinės prie geležinkelio, suskirstytos lizdais. Tie
lizdai aukštais krūmais apsodinti, laidojama įvairiomis krypti
mis. Gerai, kad šiuo metu tų “įmantrybių” atsisakyta ir laidoja
ma eilėmis.
Norėčiau kreiptis į projektuotojus: steigiant naujas kapi
nes pirmiausia reikia pasirūpinti aptvėrimu (tokia buvo tradici
ja) arba bent liepomis apsodinti, tegu bitės medų neša.
Jau XV a. įvedus krikščionybę, bažnyčia, vėliau valstybė
reglamentuodavo ne tik kaip laidoti, bet nurodydavo aptverti
kapines akmenų tvora.
Apsodinti pradėta po Pirmojo pasaulinio karo ir nebūtinai
liepomis: Šiaurės Lietuvoje mėgo beržus, pasitaikydavo eglė
mis apsodintų kapinių. Važiuoji ir iš tolo matai: ant kalnelio
kaimo kapinaitės žaliuoja...
Viduje didelių medžių patartina vengti, ypač arti kapo, nes
šaknys verčia į šoną paminklą.
A.
LINGYS: Iš tiesų, ąžuolas, klevas gražu, ypač rudenį, bet
užaugęs medis pridaro daug žalos. Kiti žievę apskuta, nudžio
vina, o paskui prašo: “Nukirskite”. Tokių pavyzdžių pasitaiko
pravoslavų, Rasų, Bernardinų kapinėse - medį reikia gaba
lais pjaustyti, be alpinistų nebeišsiverti, o kiek kainuoja.
V.MILIUS: Dideli medžiai sudaro nejaukumo įspūdį, nes
šakos žemę siekia. Šakas reikėtų nugenėti, kad kapai maty
tųsi. Vengti krūmų, aukštų gėlių prie paminklo, kad užrašo
neužstotų. Paplito tujos. Tegu, griežtai reglamentuoti nebūti
na. Tačiau reikėtų vengti alyvų, tai ne kapinių krūmas.
B.
IMBRASIENĖ: Turbūt visais atžvilgiais mažiausiai regla
mentuotos kaimo kapinaitės, ypač Dzūkijoje.
V.MILIUS: Taip. Viename Rokiškio rajono kaime žinau iš
imtinį atvejį: ant mažų kalvelių stūkso trejos kapinaitės. Kai
mas buvo gatvinis, ilgas, todėl viena kaimo dalis laidojo vie
nose, kita kitose, o vidurys trečiose. Ir šiaip kaimo kapinaitės
turi savo “veidą” - daugeliu atvejų tradicija išliko nepakitusi.
B.IMBRASIENĖ: Ar bordiūras - lietuviška?
V.MILIUS: Ne, tai naujovė. Fabrikines tvoreles statė dvari
ninkai ir kunigai. Paprastai žmogus įpratęs rūpintis tuo, kas
aptverta. Už bordiūro dažnas žoles sumeta. Žiūrėk, savo na
muose kiemą susitvarko, o už tvarto šiukšlynas. Tai sunkiai
įveikiama kaimiška tradicija.
B.IMBRASIENĖ: Dar sunkiau įveikiama konkurencija sta
tyti kuo didesnį akmeninį paminklą. O būdavo, įkasa medinį
kryžių ar kryželį. Šis sunyksta, ir giminė išnyksta.
V.ŠATKAUSKIENĖ: širdį skauda dėl tų akmens gremėzdų.
V.MILIUS: Žemaitijoje atgyja medžio paminklai; jie piges
ni, meistrų (juos vadinu dailės saviveiklininkais) irgi ten ne
trūksta.
Reikėtų skatinti per spaudą išlaikyti regioninį savitumą: te
gu Dzūkijoje atgyja dzūkiškas medžio paminklas, Žemaitijoje
žemaitiškas, Suvalkijoje su spinduliais. Pavyzdžių pilna mu
ziejuose, albumuose.
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Pasitaiko, kai dėl nežinojimo atplūsta tam kraštui nebūdingi
paminklai. Atmenu, 1949 m. kunigo Paukščio paprašytas į Cei
kinius (Ignalinos r.) nusiunčiau Jaroševičiaus albumą, kurį jis
parodė žmonėms, sakydamas: jeigu statydinsite kryžių su pa
puošalais, už laidojimą pinigų neimsiu. Racionalūs kaimiečiai
kunigo klausė. 1953 m. nuvažiuoju į Dubičius-dzūkų kapinėse
pridygę suvalkietiškų kryžių; pasirodo, tas pats Paukštys čia
kunigavęs, irgi mano albumą rodęs... Kaimie6'ai, žinoma, pa
minklus statė iš nepatvarios medžiagos, ir kai po poros dešim
čių metų į Ceikinius nuvažiavau, paminklai jau buvo sunykę.
Regioninio savitumo nepajusi sostinėje. Vilniaus kapinės
- visa Lietuva.
Daugelis kraštų paminklus saugo. Garsiose Povonskų ka
pinėse Varšuvoje guli prieš du šimtus metų statytų paminklų
liekanos; Amerikoje didelio miesto vidury apleistose kapinė
se savivaldybė ryte iškelia vėliavą, vakare nuleidžia (amerikie
čiai labai gerbia savo vėliavą). Ir lietuvių Šv.Kazimiero, taip pat
bendrose kapinėse prie paminklų gali pamatyti įsmeigtas Ame
rikos ir Lietuvos vėliavėles.
Vokietijoje kiek kitaip: Hiutenfelde, kur gyvena ir yra palai
dota daugiausia lietuvių, po dvidešimt metų paminklų nebe
lieka. Girdėjau, lietuviai ketina įsiamžinti, kapinių pakraštyje
įrengdami lentą su mirusiųjų pavardėmis.
B.IMBRASIENĖ: Ar lietuviai dažnai kapines lankydavo?
V.MILIUS: Kapų priežiūros tradicija atėjo iš Vakarų. XIX a.
antroje pusėje kapų dar neprižiūrėdavo. Prasidėjo nuo kuni
gų kapų maždaug prieš šimtą, gal kiek daugiau metų.
Seniausias žemaitiškas įrašas - 1819 m. - aptiktas Grūšlaukės kapinėse - "... če ėls kaula..”. Paminklas stovėjo prie
koplyčios, centre, dabar nugriautas.
Kitaip buvo Mažojoje Lietuvoje: kai Rytuose dar buvo ap
žėlusios vejos, ten jau kapus tvarkė. Ir dabar kuo toliau į ry
tus..., slavų žemėse (sakykim, Sibire) ožkos ganosi...
Tiek mieste, tiek miestelyje iš pagrindų kapus sutvarko pa
vasarį, prieš Motinos dieną, ir prieš Visus Šventus. Prie artimųjų
kapų žmonių gali sutikti ir kiekvieną dieną, ypač vasarą sa
vaitgaliais, o miesteliuose - po sumos, pavakariais po darbų.
G.ZUOKIENĖ: Kapinių tvarkymas ir lankymas - ryšys su
išėjusiuoju. Keistas tas ryšys.
Juk kaime, kai mirdavo kaimynas, susirinkdavo, pindavo
vainiką, prisimindami velionio gyvenimą, gerus darbus. Toks
vainikas būdavo kur kas brangesnis už pirktinį.
Gyvenimas keičiasi, žmogus persikelia į kitą butą, į kitą
vietą, o kapas lieka.
B.IMBRASIENĖ: Sutinku, kapas, tas tradicinis smėlio kau
burėlis, - konkreti vieta išėjusiuosius prisiminti. Tačiau neprita
riu, kai kapinės tampa masinių renginių vieta, “marširuojama”,
kai afrikietiškos gėlės sodinamos, o jas reikia kasdien laistyti,
jeigu ne - virs šiukšlynu. Dar labiau erzina vestuviniai korte
žai, vykstantys kapinių link ir išrikiuoti prie kapinių vartų, taip
pat nuotakų po kapus lakstymas. Nieko panašaus nebūdavo.
D.SKERSYTĖ: Rūpi moralinė dalyko pusė, kuri, mano gal
va, su papročiais glaudžiai siejasi. Kiek dažnas kapinių tvar
kymas prieštarautų tradicijai, nemanau, kad neprižiūrimi, kiek
akys aprėpia apžėlę kapai nėra dvasinės kultūros rodiklis. Nors
stovi laikinas paminklėlis, kartais ir sunkiasvoris akmuo, bet
matai, kad nuo laidotuvių čia nebūta. Ką daryti, dvidešimt me
tų laukti?
A.LINGYS: Ne, per spaudą, per radiją reikia nuolat primin
ti kapinių tvarkymo taisykles, o po kurio laiko kapą sulyginti.
D.SKERSYTĖ: Kas netvarko kapo, tas ir laikraščių neskaito.
G.ZUOKIENĖ: Taip. Pagal taisykles kelis kartus artimie
siems raštu turi būti primenama, o jeigu negelbsti, leidžiama
kapą panaikinti, bet laidoti toje vietoje draudžiama. Jeigu sto
vi paminklas, sudėtingiau. Jeigu išvažiavę...
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D.SKERSYTĖ: Jūs, matyt, omeny turite ne katalikų kapus.
Beje, dauguma rusų stebėtinai integravosi į mūsų kultūrą ir
per Vėlines daro tą patį, ką ir mes. Apsileidėliai tautybės neturi.
O kartais ir tautybė lemia. Antakalnio kapinėse mačiau per
Vėlines: eina pulkelis pradinukų su mokytoja, sustoja prie vos
beįžiūrimo kupstelio, žvakutę uždega, pušies šakelę padeda,
mokytoja kažką lenkiškai paaiškina. Deja, lietuvės mokytojos
su klase nei prie savanorių, nei prie kito pamiršto kapo nepa
stebėjau.
Gad ir šiuo atžvilgiu į Rytus atgal suksime?
B.IMBRASIENĖ: Priklauso nuo auklėjimo (šeimoje, mokyk
loje), bet gink Dieve, kad neatgytų vajai! Jeigu vaikus iš mo
kyklos vesi į kapus prievarta, vėliau jis manys, kad jo artimųjų
kapais irgi kažkas kitas pasirūpins.
G.ZUOKIENĖ: Kai prieš Vėlines persekiodavo, rodos, jaut
resni buvome. Dabar per Visus Šventuosius - daugiau žiūro
vų, ypač Antakalnyje, dalis formaliai įbėgančių ir išbėgančių...
B.IMBRASIENĖ: Akivaizdi ir kita tendencija: žmonės ven
gia, kas nauja: palaidoti prašo gimtinėje, šalia artimųjų. Nors
jau dešimt ar daugiau metų mieste gyvena, pas vaikus, neno
ri naujų kapinių, ir tiek. Grįžimas tėviškėn iš dalies palengvina
didmiesčių rūpesčius, bet pasunkina provincijos padėtį.
G.ZUOKIENĖ: Pasitaiko atvirkščiai - vaikai tėvus mieste
palaidoja, nes šimtus kilometrų dažnai nenuvažiuosi.
V.MILIUS: Mano mama irgi prašėsi tėviškėn. Atkalbėjau.
Žinojo, kad toli dažnai aplankyti negalėsiu.
Esu pastebėjęs keisčiausių dalykų. Sakykim, iš Klaipėdos
kilę Latvijos lietuviai artimuosius laidoti veža į Švėkšną ar kitur,
tik ne į Klaipėdą, mat tuo kraštu nepasitiki. Kitas pavyzdys,
sugriovęs mano įsitikinimą, kad žemaičiai tvirtai tradicijų lai
kosi ir vengia to, kas nauja. Dar prieš karą Mosėdyje kapi
nėms paskyrė papildomą plotą, bet ištisus dešimtmečius nie
ko nelaidojo, ir tiek. Pasirodo, apylinkė tą plotą išnuomodavo
nusišienauti.
G.ZUOKIENĖ: Šiaipjau žmonės naujų kapinių vengia. At
menu, vieneriose kapinėse organizavome iškilmingą pirmąjį
palaidojimą su kunigo pašventinimu, šiek tiek padėjo.
B.IMBRASIENĖ: Turbūt daugiausia šiuo metu rūpesčių ke
lia Vilniaus kapinės - senosios ir naujos. Kiek žinau, išeities
intensyviai ieškoma ir sumanymų netrūksta. Tad -

Koks sostinės kapinių ateities vaizdas?
A.LINGYS. Taigi. Rytinė Vilniaus dalis greitai neturės kur
laidoti. Anksčiau taip manyta: kapinėms skirsime didelius plo
tus užmiestyje, patys mieste gyvensime, viskas bus gražu. Bet
gyvenimas parodė kitką. Todėl, būdami neturtingi, pradėjo
me ieškoti išeities - plėsime jau veikiančias kapines. Projek
tuojama (autorius ir landšaftininkas p. Pilkauskas) Rokantiš
kių kapinių tąsa - tai nevertingu mišku apaugęs plotelis. Ręsti
pačių Rokantiškių nebėra kur, nes jas supa sodai. Laidojimo
tradicijų laikomės, bet dėl šlaitų krypties nepasirinksi.
Plečiamos buvusios Baniškių kapinės (apie 0,6 ha), šiaip
jau uždarytos, bet jeigu yra šeimos kapas, laidoti leidžiama.
Įtikinome miškininkus (miškas priklauso Nemenčinės urėdi
jai). Nuostabus pušynas, ramus reljefas, sausa vieta. Užims
apie 10 ha. Tai bus senųjų tęsinys, abejas skirs keliukas. Ge
neralinis planas jau parengtas. Kadangi šalia yra sena Kairėnų gyvenvietė, kapines norima pavadinti jų vardu. Bent de
šimčiai metų nerūpėtų, kur laidoti.
Siūlome keisti laidojimo tvarką (apie tai prieš dvejus me
tus esu minėjęs Ritualų ir apeigų komisijos posėdyje) - norė
tume sekti lietuvių Anapilio kapinėmis Toronte (ir kitomis), lai
doti be antkapinių statinių, tik su paminklėliais ar kryžiais. Tai
būtų gražios miško kapinės.

poilsio zona. Bet paaiškėjo ... “Keturkampiai berniukai” sku
V.MIUUS: Žmonės nesutiks. Turėtų būti ir tokių, ir tokių pa
biai kurpia namus, garsūs architektai, garsiausiai propaguo
laidojimų.
A.
UNGYS: Taip, alternatyva liktų. Karveliškės ir Rokantišjantys rekreaciją, į tą teritoriją spraudžia “gerų vyrų” namus ir
žiedu spaudžia miestą. Jei ten būtų kapinės, ramaus poilsio
kės. Tegu renkasi.
vieta išliktų. O jeigu laikysime disneilendui, pilaičių pridygs.
G.ZUOKIENĖ: Žavimės Talino miško kapinėmis, bet atmin
A.
UNGYS: Jau metas rimtai galvoti apie krematoriumą.
kime, mūsų ir estų tikėjimai skirtingi. Kitoks šventos vietos su
Vieta numatyta prie vakarinio miesto apvažiavimo, už Spau
vokimas. Gink Dieve, tik ne kaip Talino.
dos rūmų Pilaitės link. Toloka. Bet kažkada ir Olandų gatvė
B.
IMBRASIENĖ: Kaip tada su tradiciniu smėlio kauburė
atrodė toli. Užkalbinti žmonės, ar norėtų krematoriumo, atsa
liu?
ko: “Kodėl gi ne?” Bet krematoriumo įrengimas labai brangus.
A.UNGYS: Karveliškių plėsti nesutinka apylinkė, nes že
Reikės aplinkui mažų kapinaičių mikrorajonams, jau dai
mė privatizuojama. Reikės taupyti - giliau laidoti, kaip Vokie
romasi.
tijoje. Arba ir pas mus kapavietė bus dvidešimčiai metų.
B.
IMBRASIENĖ: Lietuviams mirusiųjų deginimo tradicijos
Kol esame skurdžiai, vargu ar išgalėsime kapines tradiciš
kai - akmenų tvora - aptverti. Gal tai bus dailūs gelžbetonio nesvetimos. Bet krematoriumą projektuoti būtina su pagalbi
nėmis patalpomis, šarvojimo salėmis ir kt.
stulpeliai ir nužievintos kartys, keliomis eilėmis apželdintos gy
A.
UNGYS: Reikia vieną kartą pasiryžti ir nebijoti naujovių.
vatvore, kad bent šiek tiek nuo vagių apsaugotų.
Rašysime į spaudą, aiškinsime. Be to, pagal taisykles, projek
A.POČIULPAITĖ: Sakyčiau, kad planuojamosios supercivilizuotos kapinės, nusižiūrėtos iš Kanados ar iš kažkur, iš ki
tuojant naujas kapines skelbiami konkursai.
tokias tradicijas puoselėjančios kultūros, liudija savotišką mi
B.
IMBRASIENĖ: Konkursuose, gaila, mažai kas dalyvau
rusiojo ir gyvųjų atribojimą. Tas procesas pradedamas jau per ja. Manyčiau, kad vertėtų labiau sutelkti bandras pastangas ir
laidotuves. Labiausiai stengiamasi atriboti vaikus, kad tik tie su specialistais draugauti.
A.POČIULPAITĖ: ... Kapas būdavo konkreti vieta. Ir daino
nemalonių dalykų nepatirtų. Atriboti vaiko negalima, nes tada
kapinės jo sąmonėje savaime nutolsta.
se daug “kapelių” ...
A.
UNGYS: Dabartinio laidojimo tradiciniu irgi nepavadin
Mūsų tradicijoje ryšys su mirusiuoju labai gyvas, todėl nuo
mažumės šeima privalo tai skiepyti.
si, kai, sakykim, Rokantiškėse 30 proc. kapų - be kauburėlio,
Aš pati mirtį suvokiu kaip natūralų išėjimą, kaip gyvenimo skalda užpilta, marmuru uždengta, akmenim prislėgta...
tęsinį. Ryšys su išeinančiuoju lieka, o tą ryšį palaiko būtent
B.
IMBRASIENĖ: Kapinės be smėlio kauburėlio ... Svetima
kapo tvarkymas, gėlės pasodinimas. Nors ... kai kas perlen
mūsų tradicijai. Svetima ir kapinės - miško, parkas, ir poilsio
kia ir iš kapo daro kultą: pastato akmenį, kad, gink Dieve, mi
zona. Lietuviui kapinės - rimties, susikaupimo vieta. Nežinia,
ręs neišliptų.
kaip tą nuostatą reikės pakeisti? Ir ar ją reikia keisti?
Valdiškas kapinių tvarkymas šilumos, gyvo su mirusiuoju
Spaudai parengė Danutė SKERSYTĖ
santykio, savaime aišku, neteiks; tegu ir kultūringas pamin
klas, tegu ir gražiai pagal kažkieno nutarimą ir žolė nupjauta.
Tuo civilizacija siekia nuo žmonių akių atriboti “nemalonų da
Where and how shall we bury
lyką”, tuo pačiu ir nuo individualaus gyvojo bei mirusiojo san
our own folks?
tykio ir pareigos tvarkyti kapą.
V.ŠATKAUSKIENĖ: Kažkada įsivaizdavau, kad ant mano
The article deals with the ideas concerning the debates
kapo stovės kryžius, kad kapo niekas nelankys ir gėlių neso
about the provision of Lithuanian cemetries. The gatthering was
dins, bet gyvą prisimins. Prisimins atmintį. Man artimi liaudies
held in the Lithuanian folk culture centre. Ethnographers and
the representatives from executive institutions for the regula
dainos žodžiai: "... jei mirs tėvelis, aš paprašysiu savo tėtušio,
tion of cemetries took part in the discussions.
kad parašytų savo vardelį kiemo varteliuos. Praeidama kiemo
There are only few who care for cultural heritage - the pro
vartelius, atmindama tėvo vardelį, aš giliai nusiverksiu.'’ Kai
tection of cemetries: the chaos is in the law, a large number of
kalbama apie motinėlę, prašoma prisiminti aukštam svirnely,
functionaries makes no use. Their functions are not divided up
o sesę - rūtų daržely... Neturima galvoje kapo lankymo. Ma
in some cases.
nyčiau, kad žmogus turėtų rinktis, kaip nori būti palaidotas,
The suggestions were made to re-create the former com
mission for Rituals and rites and the Government should follow
su kokiom apeigom, sudeginti ar ne.
A.
UNGYS: Norime 2 ha pbte įrengti kapines Naujojoje Vil its recomendations and propose suggestions to the Republic.
Taking into account traditions, it is better to open old, not
nioje, plėsime Pavilnyje. Kairėnuose skirsime vietą pravosla
available cemetries, to renew buryings and to extend already
vams, nes jie senosiose nebetelpa. Atskiras kapines turi toto
acting cemetries.
riai, karaimai, sentikiai, todėl kol kas konfesijoms atskirų plotų
The designing of a new cemetry should start with a fence.
paskirti dabar veikiančiose kapinėse neturime galimybės. Pir
A traditional fence is of stone, but it is very expensive at pre
sent, therefore, one can plant round linden or other trees. Insi
ma reikia aptvarkyti, kas išardyta, kas išniekinta.
de lilacs, bushes and trees with large roots should be avoided.
Žydų kapinių Olandų gatvėje sutvarkyti dar nespėta. Ateis
One must induce our society to refurse mighty stone monu
diena, kai reikės ką nors daryti ir su liuteronų kapinėmis Kali
ments and to return to traditional wooden monuments. If relief
nausko gatvėje, eilės laukia totoriai, karaimai. Pokaryje masiš
allows to observe the traditional way of burying:church, road,
kai naikintos visų konfesijų amžino poilsio vietos, ne tik žydų.
gate as much as possible.
B.
IMBRASIENĖ: Žydai kapinių netvarkydavo. Mes jiems
There are intentions here, in Vilnius to change the order of
burying - to bury without graverstones, only simple monuments
svetimą tradiciją primėtėme.
and crosses to be allowed in the expanded Kairėnai cemetry
A.UNGYS: Pavilnio regioniniame parke, pakeliui į Rokan
and with the alternative in the Karveliškės cemetry for those
tiškes, kur stūkso garažai, norėjome įrengti Lyglaukio kapi
who wish to bury differently. It is planed to establish a cremato
nes, užimtų tik 50 ha, būtų išsaugomi šlaitai, bet valdžios po
rium.
zicija tvirta - laikosi savo, vilkina atsakymą.
But the grave without a traditional sandy hilloc is alient to a
G.ZUOKIENĖ: Nes nori įrengti disneilendą. Prieš dešimtį
Lithuanian. The same with the cemetry-forest. It was discus
sed if the order should be changed.
metų pati būčiau prieštaravusi čia steigti kapines, - tegu liktų
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ETNOKULTŪRA, KALBA IR KRIKŠČIONYBĖ
Dėl klaidingų analizės principų
Simas KARALIŪNAS
Vasarą, per atostogas, atsitiktinai man į rankas pakliuvo n ir g vietomis, gauname visai kitą žodį, būtent ganas „pie
1990 m. Vilniuje išleistos A.Patacko ir A.Žarskaus knygutės muo”. Kiekvienam iš mūsų, kam gimtoji kalba yra lietuvių,
„Gimties virsmas” bei „Mirties virsmas”. Trečiosios knygu visiškai aišku, kad nagas ir ganas - tai du iš esmės skirtingi
tės „Saulė ir kryžius” (išleistos Kaune 1989 m.) autorius ne žodžiai - ir struktūra, ir reikšme, ir galiausiai kilme. Todėl
nurodytas, bet iš mintijimo ir dėstymo būdo atrodo, kad ji jokio pagrindo kalboje neturi norimas suformuluoti vadina
parašyta minėtų asmenų arba vieno iš jų. „Gimties virsmo” masis veidrodinės simetrijos, arba atvaizdo, dėsnis („Saulė
pratarmę perskaitęs, apsidžiaugiau: nagrinėjami etninės bal ir Kryžius”, p.56), pagal kurį tik garsų-fonemų vieta besiskitų kultūros dalykai ir jų santykis su krikščionybe, taigi tie rią žodžiai kaip, pavyzdžiui, mirti - rimti, marus - ramus, gimti
baltų etnologijos klausimai, kurie, galima sakyti, visiškai ne - migti, dievas - veidas, rytas - tyras, esą tie patys. Tai iš
tyrinėti - per penkiasdešimt metų prie jų nebuvo galima pri esmės skirtingi žodžiai, nei struktūra, nei reikšme, nei tuo
siliesti, o prisilietęs be plūstamųjų žodžių nieko daugiau ne labiau kilme nieko bendra tarp savęs neturį. Žodžių skiriamągalėjai pasakyti. Ypač sudomino autorių užsimojimas pasi ją, distinktyvinę, funkciją atlieka ir balsinės fonemos. Dėl
telkti kalbos duomenis nustatant bei atstatant, kaip mūsų tos priežasties tariamoji vestuvinio (Rasos) virsmo formulė
protėviai suprato ir aiškino, pavyzdžiui, svarbiausius žmo „nokti - nykti” („Mirties virsmas”, p.9) taip pat niekų šneka.
Trečiajame mūsų amžiaus dešimtmetyje, kai buvo sukurta
gaus gyvenimo įvykius - gimimą, krikštą, vestuves, mirtį ir
pan. Bet toliau skaitant mano džiaugsmas bei susižavėjimas fonologija, kalbotyra tapo tiksliuoju mokslu. Tiriant, ar žo
nyko su kiekvienu puslapiu. „Mirties virsmo” 34-ą puslapį džiai giminingi, bendros kilmės, reikia žiūrėti, kad, pirma,
skaitydamas, pajutau savy kylant nesmagumo, nepasitenki gretinamieji žodžiai tiksliai sutaptų savo garsais, antra, kad
nimo jausmą: žodis kunigas kildinamas iš žodžio kūningasl jų reikšmės būtų tapačios ar artimos ir, trečia, kokiais dary
Tuojau prieš akis išniro karingojo ateizmo - valstybinės reli biniais formantais jie sudaryti. Be to, būtina žinoti žodžio
gijos - metų vaizdas, kai iš dvasininko asmens būdavo tyčio istoriją. Šių pagrindinių lingvistinės analizės principų mini
jamasi grubiai ir primityviai... Antai viename iš A.Vienuolio mi autoriai nežino. Todėl ir operuojama „priebalsinėmis kon
romano „Puodžiūnkiemis” leidyklos darbuotojo kagėbisto strukcijomis” n-k, r-m g-m, ar r-d („Gimties virsmas”, p. 9prirašytų skyrių tyčiojantis taip pat sakoma, kad kunigas ki 10, 88), kuriomis gali įrodinėti, ką tik nori, nes jos semantišlęs iš kūningo.
kai tuščios. Todėl ir siejami semantiškai negalimi sieti žo
Šis klaidingas teiginys nėra atsitiktinis. Jis eina iš to, kad džiai, tokie kaip, pavyzdžiui, virsti - vardas („Gimties vir
minėtų knygučių autoriai nesuvokė, neperprato, kas yra kal smas”, p.47), tilti - tiltas (p.60), apgėlai „motinos lankymas
ba. Žodžio, kitaip tariant, kalbos elementais jie laiko balses po gimdymo ir ta proga duodamos dovanos ar kartais kelia
ir priebalses („Mirties virsmas”, p.9). Bet kalbą sudaro gar mas pokylis” -gėlas „be druskos, be rūgšties, prėskas” (p.72),
sai - balsiai bei priebalsiai, o ne raidės - balsės ir priebalsės, nove „žudymas” novyti „žudyti” - navyną „naujiena” - nau
kurios yra tik grafiniai kalbos garsų ženklai. Tiek funkciškai, jas (p.84), vėlė - velti, vėltena „susivėlęs koks daiktas” velė
tiek genetiškai kalbą sudaro garsinė (foninė) substancija, tam ti „kultuve daužant skalbti” („Mirties virsmas”, p.55). Jų ne
tikru ypatingu būdu sujungta su mūsų minčių amorfine ma galima sieti dar ir dėl to, kad jie skirtingos kilmės. Navyna
se. Grafinė kalbos substancija (raštas) yra garsinės kalbos pasiskolintas iš slavų kalbų - baltarusių ar lenkų, gėlas gau
substancijos transpozicija, kitaip tariant, grafinė substancija tas iš latvių kalbos. Vardas yra senas baltų žodis, atsineštas iš
yra antrinė, išvestinė. Kalbos garsai nėra šiaip sau garsai; tai indoeuropiečių tėvynės. Tai rodo jo artimi giminaičiai: lat
savotiškai organizuoti ir suskirstyti garsai, atliekantys tam vių vards „žodis; vardas”, lotynų verbum „žodis; posakis, pa
tikras funkcijas. Todėl kalbos garsai vadinami fonemomis. sakymas” (iš prolytės *verdho-), prūsų wirds „žodis”, vokie
Garsų - fonemų paskirtis - sudaryti žodžius (žodžių sudaro čių wort, anglų word (iš germanų prolytės *vrdo-). Pamatinis
moji, arba konstitutyvinė, funkcija). Antra, garsai - fone veiksmažodis, iš kurio jie pasidaryti, išlikęs hetitų kalboje:
mos skiria žodžius vienus nuo kitų (žodžių skiriamoji, arba uerija- „iškilmingai kalbėti, šaukti, vadinti”. Iš čia aiškiai ma
distinktyvinė, kalbos garsų funkcija). Vilniaus gyventojų są tyti, kad žodis vardas su veiksmažodžiu virsti nieko bendra
rašus peržiūrėję, randame ir tokias pavardes: Gutkus - Kut- neturi. Tokiu pat būdu įrodoma ir kitų čia paminėtų žodžių
kus Butkus - Tutkus, Zutkus - Sutkus, Lutkus - Rutkus. Kuo skirtinga kilmė.
šias pavardes vieną nuo kitos atskiriame? Tikpirmųjų garsų,
Apie tai, kad A.Patackas klaidingai aiškina lietuvių kal
priebalsinių fonemųg/k, d/t, zis iri/r skirtumu. Dėl to šių garsų bos krikščionybės terminus, pavyzdžiui, kalėdų pavadinimo
skirtumas, jų vieno su kitu priešprieša kalbos vartotojams atsiradimą, jau teko spaudoje užsiminti (žr.: Pergalė.-1990.be galo svarbi, reikšminga - bejos negalėtume atskirti minėtų Nr.4.-P.186-189). Kiti krikščioniškieji terminai, kuriuos mi
pavardžių, o drauge ir jų turėtojų. Čia dar būtina pabrėžti, nimi autoriai laiko lietuviškais, yra kunigas („Mirties vir
kad skiriamąją, distinktyvinę, galią turi taip pat garsų- smas”, p.34-35) irkrikštas („Gimties virsmas”, p.44). Tai vie
fonemų vieta žodyje. Antai sukeitę žodžio nagas priebalsius ni iš pagrindinių krikščionybės terminų, todėl ir kitų tyrinė
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tojų jie nelikę nepastebėti. Netgi yra specialių studijų, pa ningas). Kadangi jie turi k, tegali būti pasiskolinti iš vokiečių
vyzdžiui, Antano Salio ir Antano Klimo apie žodžio kunigas kalbos. Vadinasi, istorinė-lyginamoji indoeuropiečių kalbo
atsiradimą mūsų kalboje. Bet A.Patackas ir A.Žarskus re tyra turi priemonių pasakyti, ar žodis yra skolinys, ar ne...
Pradedant XII a., kai Rytų Baltijoje ėmė rodytis vokie
miasi tik Kazimieru Būga. Klaidingas šių terminų traktavi
mas kilo ne vien iš mokslinės literatūros nežinojimo, bet, čių pirkliai, o vėliau ir misionieriai bei riteriai, šie žodžiai ir
kaip atrodo, ir iš ultrapatriotizmo - noro visų, kaip jie sako, bus pradėję brautis į lietuvių kalbą. Skolintis nebuvo sunku,
„Indoeuropos pradžių pradžioje” matyti baltų kalbą ir kul nes, pavyzdžiui, „Eiliuotoje Livonijos kronikoje” (XIII a. pa
tūrą, iš įsitikinimo, kad „Lietuviškas žodis stebuklingu būdu baiga) žemaičių vyresnieji vadinami kunige von Samaiten. Iš
- kitaip čia nepaaiškinsi - tebeturi būties slėpinio raktą, ir vokiečių, atitinkamai - germanų, skolinosi ir kitos tautos nusikalstume, jei neatrakintume juo tūkstantmetės senovės latviai (kungs „ponas”), suomiai (lamingas „karalius”), taip
išminties lobyno mūsų laikų žmonijai” („Gimties virsmas”, pat slavai (rusų kniazb, lenkų ksiądz iš slaviškųjų prolyčių
p.4). Deja, mokslui rūpi ne ambicijos - kad ir kokios jos bū kbnędzb, kbnęgb). Svarbu suvokti, kad šios tautos skolinosi
tų, - bet tiesa, jos suradimas, tikriau, prie jos artėjimas. Vi daug anksčiau kaip lietuviai; antai slavai - prieš visus slavų
sa, kas eina iš kitų motyvų, yra ne mokslas. Nereikia nė įro kalbų fonetinius pakitimus, suomiai - tada, kai germanai dar
dinėti, ko vertos iš klaidingų prielaidų padarytos etnologi tarė kuningaz, taigi archaišką formą, ir skolinosi iš žemyno
nės išvados ir neteisingai interpretuota medžiaga grindžia germanų, bet ne iš skandinavų, nes šie turi konungr.
Mūsų kalba atspindi dar vieną su kunigu susijusią seno
mi teiginiai. Kunigas, krikštas bei kiti krikščionybės terminai
dabar taip įaugę į mūsų sąmonę, kad sunku priimti mintį, vę, kurios nespėjo paliudyti istoriniai dokumentai. Kunigai
jog kažkada pas mus jų nebuvo, jog jie iš svetur atėjo. Bet ne tik valdė, viešpatavo, bet ir karo vadai buvo, jaunus vyrus
svarbiausia ir yra kiek galint objektyviau, teisingiau nustaty į karą šaukė. Oi kaip sunku buvo su gimtaisiais namais, tė
ti jų kilmę ir per jų istoriją atrasti tuos kelius, kuriais į mūsų vais ir seserimis, su mylima mergaite skirtis - gal niekad dau
giau namo nebegrįši, kovos lauke galvelę padėsi... Ir „būti
kraštą ėjo krikščioniškasis mokslas ir kultūra.
Gerai žinome, kad XIII-XIV a. mūsų valstybės valdovai karo vadu, šaukti į karą”, ir pats šaukiamojo „ėjimas į karą,
buvo vadinami kunigais. Tad senoji, taigi ir pirminė žodžio atsiskyrimas su šeima” buvo vadinama iš kunigas išsivestais
kunigas reikšmė buvo „nekarūnuotas valdovas, vadas, prin- žodžiais kunigauti, kuniguoti. Yra pastebėta, kad karinė ter
ceps, dux”, taip pat „ponas, viešpats, dominus”. Tokias reikš minija, dėl pasikeitusių socialinių - kultūrinių aplinkybių ne
mes dar spėjo užfiksuoti mūsų senieji žodynai ir gramatikos. tekusi aktualiosios reikšmės, pereina į papročių, vestuvių,
Senuosiuose raštuose ir tarmėse randame dar šiuos žodžio sritį. Archaiškais papročiais ir tarmėmis pasižyminčiuose ry
kunigas variantus: lamingas, kunegas, netgi kungas. Norėda tiniuose Lietuvos pakraščiuose, pavyzdžiui, Rodūnioje, ku
mi kunigas bei jo variantų kilmę išsiaiškinti, turime pasidai niguoti reiškia kvieslio kalbą sakyti, į vestuves kviesti. Jau
ryti po kitas indoeuropiečių kalbas, pirmiausia po artimiau noji, su gimtaisiais namais atsisveikindama, taip pat kunisias baltų kalbų giminaites - slavų bei germanų kalbas. Atsi guoja žodžiais skundžiasi, verkia, raudoja: „Kaselės mano,
vertę M.Lexerio žodyną „Mittelhochdeutsches Handvvorter- mielos mano!..” Tad jokio savęs apvaldymo, ruošimosi „vir
buch” (T.I.-Leipzig, 1872.-P.1774), sužinome, kad lygiai to smui - apmirimui ir prisikėlimui” („Mirties virsmas”, p.37)
kiomis pat reikšmėmis panašūs žodžiai - kunig, Joining, ku- jaunosios kunigavime nėra ir negali būti.
neg, chuneng ir kong - buvo plačiai vartojami vidurinėje vo
Žodžio kunigas istoriją lietuvių kalboje yra paveikęs vie
kiečių aukštaičių kalboje (taip vadinama XII-XIV a. vokie nas svarbus įvykis. Šiuo žodžiu, reiškusiu taip pat „ponas,
čių kalba). Kas tai? Iš indoeuropiečių prokalbės paveldėti viešpats, dominus”, gana anksti buvo imti vadinti ir katalikų
bendri lietuvių ir vokiečių kalbų žodžiai, kaip, pavyzdžiui, dvasininkai. Tas procesas buvo bendras su vakarų slavais, kur
kaimas ir Heim „namai” arba karas, karias „kariuomenė” ir žodžiais lenkų ksiądz, čekų knez ir slovakų knaz vadino ir
Heer (iš germanų prolytės *harja-), ar skoliniai? Bet kas ta dvasininkus, pirma pradėjus jiems taikyti šiuos žodžius kaip
da skolinosi, mes iš vokiečių ar vokiečiai iš mūsų?
lotynų dominus vertinius. Antai Šv. Vaitiekų vadino domi
Formą kuning (vokiečių Konig, anglų king) vartojo že nus episcopus - vokiškai HerrBischof, čekiškai knez biskop...
myno germanai, o skandinavai turėjo ir dabar tebeturi ko- Lenkų ksiądz pirmiausia reiškė nekarūnuotą valstybės val
nungr „karalius”. Su priklausomybę žyminčiomis priesago dovą, vadą (princeps, dux), bet reikšme „kunigas, sacerdos”
mis -ing/-ung jie pasidaryti iš germanų žodžio kuni „giminė” šis žodis paliudytas nuo 1398 m. Lenkų ksiądz su keista žo
(iš prolytės *gn-jo-) ir pradžioje reiškė giminės vyrą, iškilnų džio pradžios priebalsių grupe ks- vietoj laukiamojo *kniądz
vyrą, viešpatį, poną. Gana anksti šiais žodžiais imtas vadinti lenkų kalbos istorikai taip aiškina: kn-n su dviem nosiniais
ir valdovas, bet iš pradžių tik srities vyresnysis. Karaliaus, priebalsiais, kad būtų lengviau tarti, disimiliacijos būdu bu
karūnuoto valdovo reikšmė, kurią turi dabartinės germanų vo pakeistas į ks-n. Kadangi lenkų ksiądz, čekų knez, slova
kalbos, atsirado po to, kai susikūrė frankų Merovingų vals kų knaz gavo naują kunigo (sacerdos) reikšmę, valdovui, ku
tybė ir anglų bei skandinavų karalystės (IX-X a.). Germanų nigaikščiui vadinti imamos vartoti mažybinės, diminutyvinės
(gotų) kuni „giminė” (iš *gn-jo-), kilmės žiūrint, yra tas pats šio žodžio formos lenkų ksiąžę, čekų buže, slovakų knieža
žodis kaip lotynų gens, gentis „giminė”, lietuvių gentis „gimi (iš prolyčių *kbnęžę, *kbnęžęte). Lygiai tas pat atsitiko ir lie
naitis, giminė”. Pastarieji du turi prisijungę priesagą -/i-, o tuvių kalboje, ir atrodo, kad kunigaikščių vadinimas kuni
germaniškasis - priesagą -jo-. Be to, senuosius indoeuropie gais išnyko XV a. Tam reikalui imamos vartoti mažybinės
tiškuosius priebalsius g, d, b lietuvių, lotynų ir kitos giminin formos kunigaikštis, pirmojoje lietuviškoje knygoje (1547 m.)
gos kalbos išlaikė nepakeistus, o germanų kalbos juos išver ir J.Bretkūno psalmių vertime (1580) kunigaištis, viename
tė į k, t, p. Jeigu kunigas, lamingas būtų seni baltiški žodžiai, dokumente - 1572 m. priesaikoje - netgi kunigaitis. Įsigali
jie dabar atrodytų *gunigas, *guningas (tikriau, *genigas, *ge forma kunigaikštis.
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Nors ir labai norėtume, kad kunigas būtų senosios lietu
vių religijos dvasininkų pavadinimas („Mirties virsmas”,
p.33), paminėti faktai, deja, to nepatvirtina.
Gal kam ir pasirodys keista, kad žodis krikštas iš tikrųjų
yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardas. Kitaip sakant,
Krikštas ir Kristus iš kilmės yra vienas ir tas pats žodis. Kaip
atsitiko, kad krikštas pasidarė visai nepanašus į savo pirma
vaizdį lotynų Christus, graikų Christos (nuo žodžio chrio „pa
tepu”)? Tolimas ir vingiuotas buvo kelias į Lietuvą krikščio
niškosios civilizacijos, kilusios ir sužydėjusios Viduržemio jū
ros baseino kraštuose. Vienas kelias buvo, taip sakant, ofi
cialus - valstybei krikščionybę priimant. Tuo keliu, per baž
nyčią ir raštą, taigi mokytiems žmonėms dalyvaujant, pas mus
atėjo mūsų Viešpaties vardas Kristus, XVI a. raštuose dar
rašomas ir kaitomas Christus, Christuso ,Christusui... Tačiau
būta ir kito kelio, kurį galima liaudiniu pavadinti, kai Kris
taus mokslo žodis į mūsų kraštą ėjo iš lūpų į lūpas, papras
tiems žmonėms susitinkant, bendraujant. Kalbos tyrimas
mums atskleidžia neįtikėtiną dalyką, kurio nerandame nė
viename istorijos dokumente, būtent: krikščioniškoji kultū
ra mūsų kraštą pasiekė ir dalyje gyventojų —o gal ir visoje
visuomenėje? - įsitvirtino kur kas anksčiau negu ji buvo ofi
cialiu būdu priimta, pirma karaliaus Mindaugo, vėliau Jo
gailos ir Vytauto. Nustatyta, kad krikštas gautas iš senosios
rusų kalbos dar tada, kai dabartinį žodį rusinai tarė krbstb.
Supertrumpieji garsai b ir senojoje rusų kalboje, būdami
kirčiuoti, virto pilnaisiais balsiais e ir o XI a., o XII a. pabai
goje jų jau nebebuvo. Vadinasi, mūsų protėviai žodį krikštas
iš rusinu - rytų slavų - pasiskolino prieš XI a., kai šie dar
aiškiai tarė b. Garsų dėsniai verčia mokslininkus manyti, kad
slavai krbstb skolinosi ne tiesiog iš graikų ar romėnų Christus, Christos jų kalbose šaknyje turi ilgąjį y, - bet iš
senovės vokiečių kalbos (V-VIII a.) Kristaus vardo formų
Krist, Crist, Christ su trumpuoju i, kažkur prie Dunojaus su
ėję į kontaktą su Vakarų krikščionybe. Tik iš trumpųjų bal
sių i ir u galėjo atsirasti slavų supertrumpieji 6 ir b.
Senosios rusų krbstb, taip pat šis žodis kitose slavų kalbo
se žymi kryžių. Ir mūsų krikšto pirminė reikšmė yra „kryžius,
pastatytas mirusiam prisiminti arba prie kelio”. Kad Kris
taus vardas, slavams skolinantis, tapo kryžiaus pavadinimu,
matyti, lėmė pasakymas Christus crucifucus „nukryžiuotasis
Kristus”: kryžius, mirties ir kančios įrankis, sutapatinamas
su pačiu Kristumi. Anksti slavai iš šio daiktavardžio pasida
rė veiksmažodį krbstiti „kryžiaus ženklą dėti, žegnoti”, tai
yrakrikštyti. Iš čia irkilęs mūsų žodis krikštyti „suteikti krikš
tą, duoti vardą” ir „kryžiaus ženklu žymėti, žegnoti”. Atro
do, kad anuo metu kryžiaus ženklas krikšto apeigose buvo
laikomas daug svarbesniu nei nardinimas į vandenį. Lietu
vių kalboje krikštyti bus paveikęs daiktavardį krištas, atiduo
damas jam savo reikšmę „teikti krikštą, duoti vardą”, - grei
čiausiai taip atsirado krikšto reikšmė „krikštijimo apeigos,
vardo suteikimas naujagimiui”. Gyvojoj kalboje, tarmėse, ki
lo ir daugiau krikšto reikšmių, pavyzdžiui, „kertė, garbingiau
sia vieta prie stalo (užstalėje, stalo gale)”- čia juk kabėdavo
Kristaus paveikslas ir kryžius su Nukryžiuotuoju. Kadangi
krikštas žmonių sąmonėje asocijavosi - socialiai ir simboliš
kai - su ką tik į pasaulį atėjusio žmogaus pradžių pradžia,
kalboje išsirutuliojo ir tokia reikšmė kaip „vienas ar keli su
rišti pėdai gubos pradžiai”. Antai Joniškyje sakoma: Prastas
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rišėjas, tik krikštą ant pėdo uždeda (prastai suriša). Tad nieko

pagoniška tokiose reikšmėse negali būti išlikę.
Tai, kad krikštas įaugo į lietuvių kalbos dirvą, atsispindė
jo ir jo formoje. Pasiskolinus iš senovės rusų krbstb, mūsų
kalboje dėsningai turėjo būti *kristas. Gyvoji lietuvių kalba,
tarmės, mėgsta tarp balsio ir 5 (arba š), ypač jei po jų eina
koks priebalsis, nei iš šio, nei iš to įterpti priebalsį k, kuris
todėl kartais vadinamas „parazitiniu”, pavyzdžiui, gluoksnis,
pėksčias, raikštis. Tas pat atsitiko ir su žodžiu krikštas: į *kristas įspraustas k gebėjo, be to, s paversti š.
Kadangi krikštas tapo daugiareikšmis, o reikšmė „krikš
tijimo apeigos, vardo suteikimas naujagimiui”vyraujanti, kry
žiui vadinti jis pasidarė nebepatogus. Reikėjo naujo žodžio.
Tokį jau vartojo valstybėje gyvenę baltarusiai (kryž) ir kai
mynai lenkai ([krzyz). Iš jų kryžių ir pasiskolinome. Tačiau jo
pamatas yra lotynų crux, crucis „kryžius”. Šnekamojoje loty
nų kalboje šis žodis virto croce, dar vėliau romanai jį tarė
kaip krodže, krože. Pagal savo kalbos dėsnius slavai jį išvertė
į kryžb, kaip Roma —į Rym. Yra žinoma, kad tarp 650-850
m. pietų slavai krikščioniškąją terminiją iš romanų skolinosi
kažkur Akvilėjos regione (Italijoje, prie Adrijos jūros), bu
vusiame tuo metu svarbiu mazgu prekybinių kelių, ėjusių į
Rytų ir Šiaurės Europą. Iš pietų slavų šį žodį po 850 m. gavo
vakarų slavai - čekai, slovakai ir lenkai, perdavę jį toliau į
šiaurės rytus gyvenusioms tautoms.
Kaip matyti, pagrindinės krikščionybės sąvokos ir ter
minai į mūsų kultūrą ir kalbą atėjo per slavus —pirmiausia
ir daugiausia per vakarų slavus, nes nuo mūsų šalies jie gy
veno į pietus ir pietvakarius ir skyrė mus nuo Pietų, iš dalies
ir nuo Vakarų Europos tautų. Vakarų slavų gyvenamasis plo
tas VI-VII a. smarkiai išsiplėtė. Jų sodybos tęsėsi nuo Vys
los rytuose iki Elbės vakaruose, nuo Baltijos jūros pakran
čių šiaurėje ligi Dunojaus pietuose. Dėl to jų protėviai susi
lietė su krikščionybę priėmusiomis tautomis germanais bei
romanais. Pirmieji iš slavų apsikrikštijo čekai ir moravai. Jų
kunigaikštis Rostislavas (846—870) krikščionybę priėmė iš
Bizantijos, bet netrukus rytų apeigas bažnyčioje išstūmė lo
tyniškosios. Lenkų kunigaikštis Mieško 965 m. vedė čekų ir
moravų kunigaikščio Beleslavo dukrą Dobravą ir po metų
apsikrikštijo. Gerokai pavėlavusi, per lenkus krikščionybė
atėjo ir į Lietuvą. Iš istorinių aplinkybių aiškėja ir krikščio
niškosios terminijos skolinimosi kryptis —iš germanų bei
romanų kalbų - į pietų ir vakarų slavų, iš šių - į rytų slavų
kalbas ir į lietuvių kalbą. Tokio reiškinio kaip krikščioniškoji
terminija kilmę tiriant negalima iš akių išleisti istorinio pro
ceso irjo ypatybių.
* Žvaigždute pažymėti realiai nepaliudyti, atstatyti žodžiai irjų formos.

ETHNIC CULTURE, LANGUAGE, AND
CHRISTIANITY
Regarding erroneous principles of analysis
Simas KARALIŪNAS
Some neoromantic theories have recently been put for
ward in an attempt to explain phenomena of the Lithuanian
ethnic culture by means of the language which led to the dis
tortion of the relationship between the ethnic culture and
Christianity (e.g., the loanwords kunigas „priest; hist, duke,
sovereign” and krikštas „baptism; cross” are claimed to be
indigenous Lithuanian words).

Mosėdžio ir Salantų apylinkių
senosios šventvietės
Vykintas VAITKEVIČIUS
Kiekvienas, atklydęs į Salantų miestelį ar jo apylinkes, Alkos kalne - V.V), ejė muštėi. Anuos ginklų neturiejė, saka,
išgirs apie Alkos kalną, prie kurio šliejasi to paties vardo tep kvartūgą pelėnų, va, iš pečiaus pasisiemė ir ejė vajavuokaimelis (dažnai vadinamas ir Alko vardu).
tėis. Tada anuos tep už akis, tep, va, tems kareivems pylė,
Alkos kalnu čia vadinama pietinė, iš visų pusių Erlos ir bet anėi, tėn, saka, turiejė kuokius tai ginklus, bet, saka, ne
Alkupio upelių slėnių supamo gūbrio dalis —apie 200 m šaudė ka gyvus žmuonis. Ka užgesint noriejė ognį, tou, šventą,
ilgio šiaurės-pietų kryptimi bei apie 40 m pločio vakarų—ry ta tuos i neprileida“ (8), „nepasėdavė, dėl tuo anuos ė kariatų kryptimi. Kalno šlaitai statūs, iki 10-13 m aukščio. Tai va su palėnas (pelenais - V.V.). Anuos vės dar užtęsė. Vėirespublikinės reikšmės archeologinis paminklas (Ar—497). ną kartą, ketą kartą viel susirinka, viel... nu tep bova —kad
Vietovė puikiai žinoma apylinkių žmonėms, ligšiol noriai tėn vėso paskiau užgesa —Lietuvuo vėsor bova užgesyta.
pasakojami ir praeities atsiminimai: „Tėn un Salontas, kap Omžėnuoji ognės bova. Jau kitor vėsor Lietuvuo bova už
anėi vadėn, Alkas kalns ė vadėnas. Alkas, mata, yr pramints, gesyta, jau įtikiejė, reiškia, įkatalėkų tikiejimą, o čė dar anėi
kad tėn a švedą, a kas bova anus apgolė, ta žmuonis išmėrė nepasidavė. Nu bet paskiau gavuos, jeigu gesyt, ta nier kap...
badu tam piliak... pri tuos pilies (...) ir Alkas kalns pramints vaidilutės išei jau“ (9) ir pan.
- išalka žmuonis, i reiškia...“ (1). Kartu sakoma, kad: „Ognį
Šie pasakojimai stebina tik iš pirmo žvilgsnio, nes štai ir
on aukura tenai, vaidilutės jau tėn bova, ognį tou švento lai vyskupas M.Valančius 1848 m. mini, kur reformacijos laiku
kė. Mata, kap tų pirktų degtokų nebova, ta bova ognį tų už vėl buvo užkurta šventoji ugnis: „Kaipogi nei katalikų, nei
kuri (...) vaidilutės, skaituos, ognės švėnts dalyks, kad anų liuterių beklausydami, sugrįžo į seną tėvų savo stabmeldišką
neprarastum“ (2). Arba: „Ketą kartą dėdėle bova daug tų arba pagonišką tikėjimą, paskyrę sau vaidelotus, arba kuni
aukų tėn - auksą vėsą sudies, panaše kap tėn, aš nežėnau. gus, vėl sukūrė šventą ugnį. Ant Aukos kalno pas Salantus,
Aukų yr, aukuojė. Saka, lyg kuokių gyvų žmuonių aukas — ir ant Birutos kalno pas Palangą apent pradėjo aukas arba
auka, o kap tėn bova, nebžėnau“ (3). Ir panašiai.
apieras dievui Perkūnui deginti“ (10). Tad šventvietės gyva
Išgirstam čia ir kone žemaitiškų „epų“ motyvų apie šve vimas čia nukeliamas net į XVI a. pab. - XVII a. pr.
dus (žuvėdus), apie jų žygius rogėmis per užšalusią Baltiją,
Pranoko lūkesčius Alkos kalno žvalgymas 1993 m.: piet
kovas Žemaitijoje, kapus bei štabus. Pasakojama, kad „šve vakarinėje pašlaitėje aptiktas akmuo su iškalta įduba —du
dą būk tai kalną supylė, apsigyvena tėn —rabavuojė, tep“, o beniu. Akmuo - 1,2 m ilgio, 1,0 m pločio, 0,9/1,1 m aukščio.
paskui „anėi tai turtus sava užsliepė, saka, kor tas ąžuols Iškaltos įdubos dydis 35x50 cm, gylis iki 10 cm, dugnas —
(Šventasis, Aukuro —V.V.). Tada jo dar nebova. Paskiau jį dubens pavidalo. Įdubos krašteliai dailinti, tarsi nusklembti.
kap kuokį, saka, lyg ženklą užsuodėna“ (4).
Švedai kalną net atpirkti norėjo ir perkąst
- dėl savo aukso, vien karas jiems sutruk
dęs (5). Įdomiausia, jog nerimas dėl švedų
antpuolio vietinių gyventojų sąmonėje likęs
dar ir šiandien: 1993 m. žiemą vienas žmo
gus sapnavo, kad švedų kariuomenė atjoja
Šv. Jurgio dieną savo aukso, paslėpto Alkos
kalne, „ratavuot“ (6).
Užfiksuotas ir kiek kitoks pasakojamasis
motyvas, apie tai, jog švedai lietuvių supiltą
Alkos kalną turėjo užėmę, laivai, paruošti
Šventosios uoste, per naktį tų kareivių lau
kė, bet moterys juos Alkos kalne per kažko
kią apgaulę išžudžiusios (7). Atrodo, tai pra
sminis painiojimas, nes esama kur kas labiau
išplėtotų ir net dramatizuotų padavimų apie
paskutines senojo tikėjimo dienas, kuomet
šventosios ugnies gesinti atvykdavę kareiviai.
„Tėn tuoki Brigytasena (jau mėrusi) (...)
yr pasakuojusi, kad vaina būdavus pėrma:
Laivių k. Imbarės ap. Laumės kulis. Tarp Laivių (Erlėnų) piliakalnio ir Laivių senkapių,
ejė muštėi, anuos, tuos motrėškas (vaidilutės
Bubino upelyje. Fotografuota 1993 m. birželio mėn.
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mena ne tokią seną dramą, kai į Alkos kalną atvykusiems kareiviams buvo pasipriešinta?).
Galima pastebėti, jog į sąlyginai vėlyvą ak
mens su iškalta įduba Alko kaime kilmę nurodo
ir daugelis kitų tokio tipo Lietuvos aukurų ak
menų (tiesa, tik dalis jų surasta, mat krikščiony
bės laikais senosios šventvietės buvo išstumtos į
nuošalias vietoves, kur aukurų akmenys faktiš
kai nebebuvo susieti sujokiais padavimais ar sak
mėmis. Pavyzdžiui, nuodugniau atlikus lauko ty
rinėjimus, atrasta nemaža tokių aukurų akmenų
grupė Dzūkijoje. Ir Kretingos rajone žinoma apie
keletą akmenų su taisyklingomis ar mažiau dai
lintomis įdubomis bei dubenimis (Vaineikiai,
Darbėnų apyl; Skaudaliai, Imbarės apyl. ir kt.).
Išsamiau kalbėti apie „pokrikštinių“ laikų Žemai
tijos aukurų akmenis bei tradiciją dar stinga duo
menų.
Aprašomasis Alkos kalnas senojo tikėjimo
šventviete buvo dar priešistoriniais laikais. Pava
Salantai. Laumės kulis 1-asis. Salanto upėje. Fot. 1993 m. birželio mėn.
dinimų su šaknimi alk—esama visoje Lietuvoje
(išskyrus Užnemunę). Alkos kalnai, Alkakalniai
aptinkami pirmiausia šiandieninėje Žemaitijoje:
Kretingos, Skuodo, Mažeikių, Plungės, Telšių, Ši
lalės, Akmenės, Šiaulių rajonuose maždaug še
šiasdešimtyje vietovių, o likusioje Lietuvos daly
je —septyniose (pastaruoju atveju „kalnams“ ne
priskirtos ežerų salos, vadinamos Alkais (ketu
riose), bei pusiasaliai (dviejose). Šie skaičiai su
laiku gali kiek pakisti.
Žinomas baltiškųjų šventviečių tyrinėtojas
Latvijos archeologas Eduardas Šturmas (Eduard
Šturms) apie istorinio Kuršo Alkos kalnus (lat.
Elka kalni) yra parašęs atskirą straipsnį. Latviš
ka medžiaga jam leidžia nurodyti netgi būdingus
istorinio Kuršo šventviečių —Alkos kalnų bruožus (13). Lyginamoji medžiaga, išsamesnis
Alkos kalnų Vakarų Lietuvoje aptarimas - ne
šio straipsnio tikslas. Tik noriu pastebėti, kad Va
karų baltuose „kalną“ reiškęs žodis „garbis“ (14)
rytinių baltų galbūt buvo perimtas religinio reiš
Salantai. Akmuo lygia plokštuma Gaidžio kalno senkapių šiaurinėje dalyje.
kinio apibūdinimo prasme („garbinti“). Ar tik nė
Fot. 1993 m. birželio mėn.
ra buvę, kad vakariniai baltai tam tikras religi
nes apeigas atlikdavę kaip tik kalnuose (šia pras
Akmuo šiandien guli per 20 m į pietus nuo Šventuoju ar me įdomus iršiandien pasitaikantis „prasminis“ painiojimas,
Aukuro vardu vadinamo ąžuolo bei apie 25 m į rytus nuo kai įvardijimas alk—keičiamas į auk—, net jei nebežinoma
stebuklingu laikomo trykštančio šaltinėlio (11).
nė padavimų apie senąjį tikėjimą). Tad pasakojamoji tradi
Dalis padavimų apie senojo tikėjimo apeigas šioje vieto cija praeityje bus bylojusi kaip tik apie kulto apeigas Alkos
vėje siejama kaip tik su Šventuoju (Aukuro) ąžuolu, šiandien kalnuose. Palyginkime: Dzūkijoje buvo pastebėtas Kaukalvisai benudžiūstančiu („Vaidiluta bova, degins tėn aukas: jau nių painiojimas su Auk(k)alniais ar pan.
Beje, vis dar mįslė —akmeninės eilės, maždaug 1 m plo
avėną pjaus, degins žmuogų, kur tas ąžuols. Ąžuols, tai kad
ir šešis šimtus metų gal tor. I va, iš pusės tuos, nu tuo lauža čio ir 0,6 m aukščio tvoros, skersai kertančios šiaurinę Alko
yr ė žymu, kap apdegės yr. Kada pas ąžuolą tep bova, ta nieką kaimo Alkos kalno dalį, jos tarsi primintų vien padavimuo
čia nebova šąli —ni suodybas šituos, nieką“ (4) ar pan. Be se minimos čia buvusios bažnyčios ir kapinių pamatus (15).
to, pokario metais žmonių dar buvo minimas ir Aukuro ak
Apibendrindamas Alkos kalno prie šiandieninio Salan
muo, kurio numanomoj buvimo vietoj praėjusiame šimtmety tų miestelio „bylą“, noriu dar kartą priminti čia, pelkių su
je per Jonines kūrenti laužai (12; 1,121-123). Taigi minėtos pamoje vietovėje, kur žmonių nebuvo gyvenama, tik pradžią
šventvietės Alkos kalno papėdėje gyvavimas galbūt sietinas randa kelios didesnės upės (Šventoji, Erla, Juodupis), buvus
su vyskupo M.Valančiaus nurodomu reformacijos —kon iškilią senąją šventvietę. Ta šventvietė —tai praeityje buvusi
trreformacijos laikotarpiu (galbūt ir pasakojamoji tradicija sala, apie kurią byloja ir padavimai, aiškinantys Salantų mies-
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telio vardo kilmę: plaukiantys žmonės pamatę sa
lą sušuko: „Sala ontai“ (16). Minima sala yra ne
kas kita kaip gūbrys, kurio pietinėje dalyje yra
aprašytasis Alkos kalnas. Senesnis aiškinimas bū
tų toks: „Če, mata, bovės ežers tėn, o tėn ta bova
sala tuoki —Alkas kaina, ko, mata, tu Salontas i
pramėnė. Če bova tas ežere, ta saka: „Onta sala“
- ė pramėnė Salonta“ (2).
Didelė Salantų apylinkių įdomybė —Laumių
kūliai (t.y. akmenys). Jų mitinio įprasminimo at
garsiai gerai iliustruoja pačios Laumės įsivaizda
vimą praeityje, su ja sietus tikėjimus.
Dažniausiai pasakojama prie šių akmenų lau
mes velėdavus skalbinius. „Baba mon, būdavo,
vis pasakuo, tų akmenį i vadėn Laumės kūlis. Va
karas, liūbpasakuot baba, kap mėgla, i mauduos,
skaituos, pasiruoda i drabužius skalb laumės.
Migluotė kada vakara, šėltė jau, tep būn. Kad
skalb’ laumės, su koltovė muš, garse. Bet tik anų
Salantą mst. Laivių k. Laumės kulis Salanto upėje, esą taip suskaldytas Perkūno.
nieks nematė“ (17). „Girdietė bova, kad skalb
Fot. 1993 m. balandžio mėn.
bielyzną, tuoks ir tebovau... mažė bovuom, ma
mytė saka: „Skalb skalb Laumė“. Tieva, žmuonės onksčiau lantų—Laivių Laumės kūlis (iš tiesų tai du dideli ir vienas
bielyzną —pakluodes, vėskou, i su tuokė koltovė mušdamos visai mažas akmuo, geologinių reiškinių metu nutolę vienas
jos skalbdava, a nueini —nieką nier, — a yr“ (3). „Tievielis nuo kito per 30—50 cm) laikomas Perkūno suskaldytu: „Perjau sens bova... sakydava, kad Laumė kuoki tėn bovusi, kad kūns i tų Laumės kūlį trenkė, i nu tuo... Dėl tuo yr dabar tas
ėjė skalbtė, kum baidė, a nieks tep jau nematė, nesutėka. kūlis parekėlės“ (25). Arba sakyta, kad Perkūnas trenkęs į
Ka nemata, ta daug kas pasibaida, kad nemata, a girdi —tep beskalbiančią ant akmens Laumę, tada akmuo suskilo (26).
ruoduos“ (8). Ir panašiai.
Kalbant apie Salantų 2-ąjį Laumės kūlį, painiojamasi: vie
Apie tai, jog laumių velėjimas —kone jų gyvavimo garan ni sako, jis yra laumių atneštas („a laumės tėn anų nešė, tų
tas, yra pastebėję mitologai (8). Atrodo, jog kultuvės laumių kūlį, a kuoki sustuojėma vėita, bova dėl tuo pravadyta“ (26),
rankose —kaip kad Perkūnui —žaibas, kirvis, ledai (kruša) ir kiti mano tai buvus Velnio (27) ar pan.
pan. (19). Sutapimai, pavyzdžiui, ir sąsajose su lietaus prašymu,
Imbarės kaime buvo ir akmuo su dubeniu, vadintas Šven
prisišaukimu (20), gimtuvių —krikštynų papročiais (21) ar kt. tyklos vartais (12; 1,79). Toje vietovėje per kelis šimtus met
Laumių kūlių įvaizdyje puikiai atsispindi senoji pasaulė rų į pietus nuo Alkupio upelio kartu gulėjo akmuo su dau
jauta, Laumės vaizdavimasis tiek dangaus, tiek žemės die geliu išglūdintų mažų dubenėlių, dabar Imbarės k., J.Baltavybe, jos siejimas ir su chtoniškąja erdve, ir su dangumi. Chto- ro sodyboje (Ar—2033). „Liūb pasakuot, kad tas avis papjuoniškieji Salantų apylinkių Laumių bruožai („sakydava, bai vė laumės“ (23), „ka dėrbuom daržus, ta žmuonės liūb pasa
dyklės tėn liūb baidyt, yr tėn tuoks sūkurys bovės, ta, saka, kuot, kad pas tų kūlį veršį papjuovė“ (24). Gausi lyginamoji
tėn įtrauks į ondėnį. Aš irgi neliūbijau tėn vakų leistė, kad medžiaga nurodytų, jog kaip tik tokia padavimų forma me
maudytėis“ (22), „mama tad’asaka, kad neikėt, vaka, da Lau namos ir senojo tikėjimo apeigos prie Laumės akmens lau
mė pagriebs pas tou kūlį“ (23) ir pan.) labai paryškina kaip kuose.
tik Salantų —Mosėdžio apylinkėse plytėjusios žmonių ne
Labai įdomios žinios apie maisto, valgių aukojimą ant
gyvenamos dykros galimą mitinį įprasminimą.
šventųjų akmenų: Antalksnės kaime būta akmens, ant kurio
Minėtieji Salantų —Laivių (Av—500), Salantų 1—asis „dievuliui“ žmonės nešdavę medaus, kito maisto (28), No
(Ar—548), Salantų 2—asis (Ar—549,1984 m. jau dingęs), Im reikiškių kaime pasakojama, kad žmogui, einančiam mėšlo
barės (buv. Kultūros paveldo inspekcijos įtrauktas į laikiną vežti, Ragana pasiūliusi sūrio; žmogus paprašęs jį padėti „ant
ją apskaitą, toliau —LA) Laumių kūliai yra Salanto upelyje stulpelio“; grįždamas žmogus ten pamatė vien kirmėlių krū
ir jo aplinkoje —tarei riboženkliai tarp žmonių ir „svetimos“ vą (29) (šiame kaime yra net du stulpo pavidalo akmenys.
erdvės. Pavyzdžiui, Laivių Laumės kūlis (LA) guli Bubino Ant akmens Strumbagalvės kaime, kaip pasakodavo, žmo
upelyje, kuris skiria piliakalnį (Ar—494) nuo plokštinio ka nės senovėje nešdavę valgio, duonos) (30).
pinyno (Ar—495). Panašūs ir kai kurie kiti Kretingos rajo
Norėtųsi prisiminti Laumių akmenų (jų identifikavimo
no Laumės kūliai (Kartenos mst., Naujosios Įpilties k., Pryš- požymiu pasirinkus, pirmiausia, sąsają su vandenimis: ak
mantų k. vietovėse).
menys upeliuose, prie ežerų ir pan.) Vakarų Lietuvoje arti
Salantų laumės, kurių pasireiškimo, pasirodymo numa mumą Prūsijos Kurkęs (Curche) akmenims, kurių nemaža
nomomis vietomis laikyti konkretūs akmenys Salanto upe nurodo istorikas J.Voigtas (31). Kronikininko S.Grunau už
lio aplinkoje, aiškiai siejamos su chtoniškąja erdve, Velnio, rašymą apie Kurkę ir šios dievybės garbinimą (32) galima
Vėlino paveikslu (tokie laumių vaizdavimo bruožai žinomi interpretuoti ir kaip nuorodą į tam tikrą dėsningą šventvie
ir mitologijos tyrinėtojams) (24).
čių Kurkei pagerbti parinkimą —tai akmenys prie vandens
Salantų apylinkėse Laumė kai kur, atrodytų, netgi už ar vandenyje (plačiai žinomas ir XVI a. aprašas apie pirmų
ėmė Velnio vietą. Ji —Perkūno priešininkė. Pavyzdžiui, Sa jų sugautų žuvų auką ant tokio akmens) (33).
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apie Gaidžio kalną XX a. pirmoje
Beje, istoriniuose šaltiniuose
pusėje: „... vieliavom, viskuo, kad
Kurkė minima kaip dievybė, besijau aplink bažnyčė apet, nues i lai
siejanti su derlumu, vaisiais. Jos pri
kys tėn mėšės (...) ta tėn jeigo kas
gimtis mitologų nusakoma kaip
skaud, a serg, a kas nuors, ta tėn
konflikto tarp gamtos stichijos ir
apžadieje kų nuors - kaspėną ar
kultūros (žmonių) erdvės rezulta
kuoke smėlgą Marije įsegtė, i liūb
tas (34). Taip charakterizuojamos
tėn rinkes (ratais) kėlės eit, i kad
ir laumės (35) ar slaviškoje tradici
būdava pavasarį egzamėna gimnajoje joms tapačios „rusalki“.
zijuo, ta tėn būręs edava i edava kė
Taigi padavimai apie Imbarės
lės (mata, ka jau Šėta užejė rusa Laumės kūlį kartu su kai kuriais ki
nebleida). Ta tėn edava, kad tik pa
tais duomenimis (pavyzdžiui, prie
sisektų egzamėnus išlaikytė. Eda
Naujosios Įpilties Laumės kūlio bū
va būręs, i čia liūbam matytė, kad
davo rengiamos gegužinės, ant ak
eit kėlės (keliais). Kada apsižadiemens šokama) —vien skurdūs liudi
dava, tėn bova kaspinų, aprėš...“
jimai apie tam tikrą ryškesnį šios ak(9). Ne vienas pasakoja, kad čia ap
menų grupės Vakarų Lietuvoje
sižadėjęs pagijo nuo niežų, rankų,
vaidmenį senojo tikėjimo tradicijo
kūno skausmų.
je, numanytųjų (kaip aukurų?) pa
Daugelyje vietovių aptinkant
skirtį. Šiandien žmonėms bežinoma
Gaidžio kalnus, Gaidkalnius, atro
vien „demoniška“ šių akmenų pri
dytų, vien Šiaurės Vakarų Lietuvo
gimtis.
je jie esti susiję su laidojimo pamin
Salantų miestelyje, Salanto
klais. Salantų Gaidžio kalnas taip
upėje, „pagarsėjusi“ ir sietuva ties
pat buvo laidojimo vieta: kalvoje ži
malūnu, kur upę kerta kelias į Kre
noma buvus bent 5 pilkapius (2 iš
tingą, Grūšlaukę. Miestelėnai ge Pasakoja Stefanija Slroputė Kazragienė, g. 1904 m.
likę) su degintiniais palaidojimais,
rai atsimena, kaip toje sietuvoje nu Salantų mst. Fot. 1993 m. birželio mėn.
datuojamais I tūkst. pr. m. e. vidu
skendo žmogus, pavarde Žioba. Jis
šventą dieną jojo maudyti arklio. Žmonių perspėtas, tik už riu (Ar-1529), šiaurinėje dalyje - senkapiai (Av-504). Beje,
sismaukęs kepurę ant akių ir pasakęs: „Velnias neraus savo kraštotyrininkas I.Jablonskis vakarinėje kalvos atšlaitėje ap
vaikų“. Įjojęs į upę ir nuskendęs (18). Tam tikro mitologiš- tiko senovinės gyvenvietės pėdsakus ir manė čia buvus se
kumo šiam pasakojimui suteikia tai, jog priduriama, kad „uo- nuosius Salantus (Gaidžiūnus), vienaamžius su XIII a. neto
želis (...) ons bova velnelis, ton Žiobą itraukė“ (9). Beje, Žio- limos Imbarės papilio gyvenviete (12; I, 150. II, 150—153).
bos ieškota plačiai žinomu būdu, —kuomet paleistas plauk
Senieji šaltiniai ne kartą liudija vykus iškilmingiems gai
ti ratų tekinys su pririšta „dermičine“ žvake sustoja ties ieš džio aukojimams (39). Tokių atgarsių gausu ir tautosakoje,
ir žemdirbiškuose tikėjimuose, priežodžiuose. Taigi šiuo atve
koma vieta (9).
Salantų miestelio alkakalniu tradiciškai nurodomas piet ju pirmiausia tektų kalbėti apie gaidžio auką, susijusią su
vakarinėje Salantų dalyje, apie 1 km į pietus nuo Salantų žemės ūkio darbais (šienapjūte, rugiapjūte, kt.), o minėtieji
bažnyčios, per 650 m į rytus nuo Salanto upelio, slėnyje esan Žemaitijos Gaidkalniai lyg ir papildytų šią bylą nuorodomis
tis Gaidžio kalnas (36). Šiandien ten senosios medinės kop į gaidžio auką mirusiųjų pagerbimo, paminėjimo apeigose.
lyčios vietoje apie 1911 m. statyta mūrinė šešiakampė. Dėl Šitai primena ir kai kurie senieji laidotuvių papročiai (pavyz
jos panašumo į gaidį esą netgi vietovė gavusi savo vardą. („Iš džiui, „prieš pat išlydėjimą numirėlio vienas ar kitas palydo
kur Gaidžio vardas?“) „Tykap skiauterie gaidž’. A nier? Ne? vų pjauja gaidį ir meta ant žemės, o žmonės per jo dar kru
Ta išnyka, vo pirmiau aiške bova parašyta, iš metala, ont pat tantį kūną pereina. Gaidžio mėsa paskui suvalgoma“) (40).
Nepamirškime irsenojo tikėjimo palikimo —Gaidžio kal
vėršūnės“ (3).
Kitiems čia tas gaidys realus, ne kartą matytas ar sutik no akmens „nulyginta“ plokštuma (neseniai išaiškintas pa
tas: „Gaidė kalne tai vaidenuos. Vaidenuos gaidys. Tep, tai minklas - IP—2406/A). Lygi viršutinė plokštuma 1,35x1,4
dėinuos metu net. Ir dvyliktą valondą naktėis, irgi. Būdava m dydžio, akmuo —iki 70 cm aukščio. Beje, kaip tik prie
gaidys su viedras lakiuo, ta da aš mažos buvau, būdava, mus tokio viena nuglūdinta plokštuma akmens (IP-2043/A), ty
mažus i gainiuo“ (37). Apskritai tokie pasakojimai apie Gai rinėjant Imbarės priešistorinius paminklus (vad. V.Daugudžio kalną ne itin skiriasi nuo kitų, apie kitas Lietuvos šven dis), buvo aptikta kulto vieta. Šventvietė datuojama: I tūkst.
tąsias vietas žinomų. Sakoma: „Senam laikė liūb žmuonės antroji pusė —II tūkst. pradžia (41; 64).
pasakuot, bažnyčė tėn buvus“ (9). „Saka, dvars bova, Gaidė
Kiek į pietus nuo Imbarės, Salanto upėje ties Kalnalio
kalne, a paskou kap tai tas dvars pranyka i tėn kapa bova“ kaimu, sakyta, naktimis girdėdavosi balsas: „Adyna bėngas,
(23). „Gaidė kalne, ta tėn, saka, liūb sueit melstėis žmuo vo žmuogaus nier“ (42). Lietuvių tautosakai tai ne naujiena:
nės, senė laika“ (27). „Tievs mona liūb pasakuot, kad bažny žmogaus, jo galvos reikalauja ežerai, aukas pasirenka upės...
čė, reiškia, nugrimzda į žemė tame kalne, i paskiau jau tik Čia dar daug netyrinėtų paslapčių. Pirmiausia, įdomūs tikė
tuo vėituo bažnyčė pastatyta koplyčė. Tep saka ka ta bažny jimai apie kasmetinę skenduolio auką upėse, ežeruose.
čia bova i pagrimzda ana į žemė“ (38). Išraiškingas Salantų
Įdomu, jog maždaug ties šia upės vieta (apie 550 m į rytus
senbuvės Anastazijos Simaitytės, g. 1912 m., pasakojimas nuo jos) dideliame ąžuolyne yra Skaudalių kaimo šventvietė
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(LA). Tai vienas iš užsitraukusių šalti
niuotos pašlaitės akivarų. Šalia jo ap
tiktas nedidelis 75 cm ilgio, 55 cm plo
čio ir apie 45 cm aukščio akmuo su
įduba - dubeniu (24 - 28 cm sker
smens, iki 6 sm gylio). Į vietovę dėme
sį atkreipęs archeologas V.Daugudis
šventvietę pagrįstai priskiria laikams
po krikščionybės įvedimo (41; 64—65).
Dar iki Antrojo pasaulinio karo čia
stovėjo dydžiu išsiskiriantis išpuvusiu
kamienu ąžuolas (beje, į jį spietė bi
tės, ir, kaip pasakojama, ne kartą čia
lankėsi aistringas bitininkas kalbinin
kas A.Salys). Padavimai mena, kad
vietovė buvo susieta su požeminio (po
mirtinio) pasaulio vaizdiniais. Pasako
jama apie čia nuskendusį dvarą: „Mū
sa kaimyns senis, būdava, sakys, ka yr senovinis dvars pa
skendęs tėn senuovie“ (43). Šiandieną „vaidenimaisi“, „bai
dymai“, „užkasti pinigai“ —vien tradicinis senovės pamin
klais turtingų vietovių palydovas.
Taigi praeityje neapgyvendintos šiandieninių Mosėdžio ir
Salantų apylinkių sandūros vietovės išsiskiria sakraliniu vaid
meniu senųjų žmonių pasaulėjautoje (44). Didingoji Alko kai
mo šventvietė, Salanto upės aplinkos Laumių akmenys, Nevočių Stabo kūlis , Salantų Gaidžio kalnas, taip pat Imbarės
apylinkių senojo kulto vietos —Šiaurės Vakarų Lietuvai bū
dingos priešistorinės senojo tikėjimo šventvietės. (42; 63—65).
Senųjų šventviečių tradicijai po krikščionybės įvedimo
atstovautų, matyt, pirmiausia cilindriniai aukurų akmenys
su plokščiadugniais dubenimis, kai kurie kiti aukurai su ne
taisyklingos formos dubenimis. Turint omenyje ir akmenų
aplinkos archeologinių tyrinėjimų duomenis (aptiktos apei
ginės duobės, laužavietės ir kt.), peršasi mintis, jog tokiose
šventvietėse vyko tam tikros aiškiai išskirtinės (galbūt atitin
kamai kanonizuotos?) kulto apeigos. Beje, vienas iš vėlyvų
jų tokių šventviečių bruožų - jų buvimas prie ąžuolų, ąžuo
lynuose (Šilalės, Alko, Skaudalių kaimų šventvietės, kitose
Kretingos r. vietovėse: Maloniškių, Plokščių, Vaineikių k.).
NUORODOS:
1. Papasakojo Juozas Domarkas, g. 1924 m. Šateikių apyl., Kadaičių k.
Užr. V.Vaitkevičius 1993 06. Arba: „Kalnas Alkos, nes išein, nubaus
žmogų, kad palik be maisto jau jj. Reiškia taip alko anie, tai nuo to
Alkos“. Papasakojo Antanas Nongaudas, g. 1942 m. Jakštaičių k., da
bar gyv. Alkos k. Užr. V.V. 1993 02.
2. Papasakojo Kazys Budrys, Pranciškaus, g. 1914 m. Salantų mst. Užr.
V.V 1993 06. Dar 1935 m. buvo užrašytas pasakojimas, kad Alkos kal
ne būta aukuro, kur senovės lietuviai (vaidilutės) kūrendavę šventąją
ugnį. Dvasiškiai laikydavę labai daug žalčių, kuriuos maitindavo jau
Gaidžio kalno (Žvainių k.) vaidilutės (VAK, byla Nr.20.-R199,206).
3. Papasakojo Stefanija Grigaitienė, Kazimiero, g. 1903 m. Salantų mst.
Užr. VV. 1993 06.
4. Papasakojo Antanas Nongaudas, g. 1942 m. Jakštaičių k., dabar gyv.
Alkos k. Užr. V.V 1993 02.
5. Papasakojo Janina Petrauskaitė-Nongaudienė, g. 1941 m. Alkos k.
Užr. VV 1993 02.
6. Papasakojo Antanas Nongaudas. Beje, jo žmona Janina Petrauskai
tė-Nongaudienė šneka, kad švedai ledu čia ateisią, kai užšalsianti Bal
tijos jūra.
7. Papasakojo Stefanijos Grigaitienės augintinis - Pranys, g. 1928 m.
Užr. V.V.1993 06.

i

Salantų mst. Gaidžio kalnas iš šiaurės. Fot. 1993 m. birželio mėn.
8. Papasakojo Stefanija Stroputė-Kazragienė, g.1904 m. Salantų mst.
Užr. V.V. 1993 06.
9. Papasakojo Anastazija Simaitytė, Kazio, g. 1912 m. Salantų mst. Užr.
V.V 1993 06.
10. Valančius M. Raštai. - V, 1972.-T2.-P86-87.
11. Žr.: Šliavas J. Žemė ir žmogus. - Žeimelis, 1978. - Saugoma VU bib
liotekos rankraščių sk.- F. 152-10.
12. Kanarskas J. Kretingos rajono archeologijos paminklai —Kretinga,
1989. I-II d.- Mašinraštis.
13. Šturms E. Elka kalni un pilskalni Kursą //Pagatne un tagadne. Vestu
res skolotaju biedribas rakštų kraj.- Riga, 1936.- T.1.-R83.
14. Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos kilmė.—V, 1984.—T.1.-R286.
15. LTSR MA Istorijos instituto archeologinės ekspedicijos 1948 m. die
noraštis.-V, 1948.-R48 -49. - Saug. Lietuvos istorijos instituto Ar
cheologijos skyriaus archyve - sg. Nr.l.
Palyginimui: Ne vienintelis latvių priešistorės tyrinėtojas J.Adamovičs laikėsi nuomonės, jog pats žodis „bažnyčia“ (lat. „baznica“), kas
kart girdimas ir daugelyje padavimų apie senąsias šventvietes, žymįs
bažnyčią kaip tokią, taip, kaip ją suprato padavimus sekę žmonės, jau
praeityje bus ženklinęs kaip tik senojo - ikikrikščioniškojo - tikėji
mo šventyklą, pastatą. Žr.: Adamovičs J. Senlatviešu religija velaja
dzelzs laikmeta //Vestures atzinas un telojumi: Rakštų kraj. - Riga,
1937.- R99-100.
16. Plg.: Pociūtė A Apie Gaidžio koplyčią // Aitvaras. —1990 01 20.
17. Papasakojo Zofija Jablonskienė, Kazio, g. 1949 m. Salantų mst., da
bar gyv. Nausėdų k., Darbėnų apyl. Užr. V.V. 1993 04.
18. BaneK (...) paccMaTpnBaeTCH Kate cBocro poaa ManmecKoe opyane
(cooTHecenHOCTb BajibKa c TyuoM yzrapmomero no Boae, c
opyaHCM TpoMOBepxa). Žr.: Cyan nk T. M., Hhiiumh T. B. K
peKOHcrpyKUHH oanoro MH(Į>ojiornMecKoro TeKCTa b ūarrro-

6aaKaHCKoit nepcncKTHnc // CTpyicrypa TeKcra. - Mocoa,

1980.- C. 258.
Plg.: Sakmėje „Laumių kultuvėlės“ bernui, pasiėmusiam kultuves, at
ėjusios laumės sako: „Jakomėl, atiduok mūsų kultuvėles, jau daugiau
neskalbsim. Meldžiam tave labai, tik atiduok. Šiaip mums labai piktai
es. Atiduok, brolel, šiaip mes būsim žudytos“. Žr.: Lietuvių tautosa
ka.-V, 1967.-T4.-R.552-553 (Nr.551).
19. Plg. žemdirbiškus tikėjimus. Žr.: Balys J. Lietuvių žemdirbystės tikėji
mai. —Silver Spring, 1986. Nr. 707, 633, 231.
20. Per Užgavėnes vandens (taip pat, kad derėtų linai) prašoma velėjant
kultuve: „Pajema kubilą, prisodina vaikų jau girtų j tą kubilą ir už
dengia paklode, ir dar viens dykas pajema kultuvą, kur kulia, ir sėda
užpakalyj ratų, už kubilo. O tas furmonas, susijuosęs su šiaudų grįžte,
važiuoja par sodžių, rėkdamas: „Vandenio, vandenio!“ Žr.: Davai
nis-Silvestraitis M. Pasakos. Sakmės. Oracijos.—V, 1973.-R333
(Nr.107).
21. „Kuomet puikiai žinomi naujagimio „tykantys“ pavojai būti apmainy
tiems, apsėstiems laikotarpyje iki pat krikšto, naujagimius atskiriant
nuo motinos, dažnai matomas kirvis ir kultuvė (lygiagrečiai berniukų

15

ir mergaičių atvejais arba ir kartu). Naujagimį atskirti nuo motinos
kirviu - bus geras dailidė, gimus mergaitei, ją atskirti kultuve - velė
dama nebijos šalčio.“Žr.: Balys J. Vaikystė ir vedybos. - Silver Spring,
1984.-Nr.266 B-C. Taippat: Lemke E. Volkstumliches in Ostpreussen.- Allenstein, 1920.- T.l. - S.41,61-62.
22. Papasakojo Ona Budrienė, Juozo, g. 1923 m. Vaineikių k., dabar gyv.
Salantų mst. Užr. V.V. 1993 06.
23. Papasakojo Milė Donauskienė, g. 1940 m. Žvainių k., dabar gyv. Sa
lantų mst. Užr. V.V. 1993 06.
24. Sealey R. Velnias lietuvių tautosakoje // Lituanistikos darbai. - Chi
cago. - 1966. - Nr.l.- P74-79; Vėlius N. ChtoniŠkasis lietuvių mi
tologijos pasaulis.- V, 1987.-R156-157.
25. Papasakojo Jonas Smulkys, Jono, g. 1921 m. Salantų mst. Užr. V.V.
1993 02.
26. Papasakojo Pranas Enkis, g. 1950 m. Salantų mst. Užr. V.V. 1993 06.
27. Papasakojo Marijona Rubinienė, Silvestro, g. 1914 m. Mockaičių k.,
Barstyčių apyl. Užr. V.V. 1994 01.
28. Matulis R. Istoriniai akmenys. - V, 1990. - R50 (Nr.14).
29. Papasakojo Domicėlė Ptašnikienė, Motiejaus, g. 1913 m. Noreikiškių
k., Stakliškių apyl., dabar gyv. Juodupio k. Užr. V.V. 1992 03.
30. Papasakojo Alfonsas Žukauskas, Prano, g. 1907 m. Strumbagalvės k.,
Rudaminos apyl., dabar gyv. Kauno m., D.Poškos 7. Užr. V.V. 1994 04.
31. Voigt J. Geschichte Preussens von den altesten Zeiten bis zum Untergang der Herschaft dės deutschen Ordens.—Konigsberg, 1827. -Bd.
L -S. 589-590.
32. Žr.: Mannhardt W. Letto-Preussische Gotterlehre.- Riga, 1936.S. 198.
33. Plg. žr.: Beckherrn C. Merkwurdige Šteine in Ost und West Preussen
/ / Altpreussische Monatsschrift.-Konigsberg, 1893.-Bd.XXX.Hf.2.—S.389.
34. TonopoB B.H. 3aMencH no 6<utthhckoh mm^ jioiuh / / BanrocjiaBHHCKHft cOopHHK. - MocKBa, 1972.- C. 306-307.
35. Greimas A.J. Žvėrūna Medeina // Baltos lankos.-V, 1993.-Nr. 3.P 93-111.
36. Plg.: Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Telšių vyskupija. - Chicago, 1980.
-T .l. -P271/
37. Papasakojo Algimantas Bierantas, Zakaušo, g. 1944 m. Salantų mst.
Užr. V.V. 1993 02.
38. Papasakojo Adomas Beržonskis, Adomo, g. 1933 m. Kūlsodžio k., Kū
lupėnų apyl. Užr. V.V. 1993 06.
39. Plg.: Balys J. Vaikystė ir vedybos. - Silver Spring, 1979. - R38 (Nr.551).
40. Basanavičius J. Iš gyvenimo lietuviškų vėlių ir velnių. - Kaunas, 1928.
- R L-LI.
41. Daugudis V. Imbarės archeologiniai paminklai ir jų tyrinėjimai //Že
maičių praeitis.-V, 1990.-R 64.
42. M.Užpelkio 1993 m. informacija.
43. Papasakojo Stefanija Kasperavičienė, Jono, g. 1926 m. Skaudalių k.,
dabar gyv. Imbarės k. Užr. V. V. 1993 06.
44. Apie dykrų vaidmenį senojoje pasaulėžiūroje žr.: Žulkus V Tarpgen
tinės dykros ir mirusiųjų pasaulis baltų pasaulėžiūroje //Vakarų bal
tų istorija ir archeologija. - Klaipėda, 1989.-P107-114; Žulkus V.
Mirusiųjų pasaulis baltų pasaulėžiūroje: archeologijos duomenimis //
Žemaičių praeitis. - V, 1993.
Vykinto VAITKEVIČIAUS nuotraukos

(Pabaiga. Pradžia Nr.2)
T h e a n c ie n t h o l y places in t h e

SURROUNDINGS OF MOSĖDIS AND SALANTAI

Vykintas VAITKEVIČIUS
The article deals with the end of the publication on the
material about the ancient sacred places in Mosėdis and Sa
lantai districts. It is wanted to draw one’s attention to indivi
dual groups of the sacred places and their connections with
plentiful mithic images. Future investigations will show Cu
ronian traditions of the arrangement, choice and use of holy
places and also the model of a holy place itself.
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ŠERMENŲ IR LAIDOTUVIŲ
TRADICIJŲ KAITA PUNSKO
IR SEINŲ KRAŠTO LIETU
VIŠKUOSE KAIMUOSE
(1920-1990)
Katarzyna KORZENIEWSKA
Iš trisdešimt aštuonių pateikėjų (amžiaus vidurkis še
šiasdešimt septyneri metai) užrašytos etnografinės medžia
gos norėta pasiaiškinti šermenų ir laidotuvių prasmės bei
funkcijų kitimą. Naudotasi Reginos Merkienės parengta an
keta „Vėlinės - mirusiųjų šventė” ir pačios suformuluotais
klausimais. Medžiaga rinkta lietuviškoje etninėje anklavoje
už Lietuvos Respublikos ribų, tačiau priklausančioje vienti
sam lietuvių etnografiniam plotui. Ši anklava tarmės požiū
riu - dzūkiška, tik keliuose pasienio kaimuose (Burokų ir
Eglinės) kalbama vakarų aukštaičių kauniškių tarme. Ji ap
supta lenkiškai kalbančios kultūrinės aplinkos ir lenkiškos
moderniosios kultūros, nes daugiau kaip septynis dešimt
mečius priklauso Lenkijos valstybei. Visa tai, be abejo, spar
tino tradicinės kultūros nykimą (ji geriau išsaugota Dzūki
joje, šiapus sienos) ir drauge parodė jos savotišką vaidme
nį pabrėžiant tautinį išskirtinumą iš lenkiškos aplinkos.
Punsko ir Seinų krašte, kaip visame lietuvių etnografi
niame areale, šermenys prasideda mirtimi, baigiasi karsto
išlydėjimu iš namų. Išlydėjimas laikomas laidotuvių pradžia,
o pabaiga - kai laidotuvių dalyviai grįžta į mirusiojo namus
gedulingų pietų. Nuo mirties iki palaidojimo turi praeiti ma
žiausiai dvi naktys. Tokia apeigų schema yra tradiciška ir
išliko iki mūsų dienų.
Religijos ir magijos santykis šermenų bei laidotuvių
apeigose
Krikščionybė universalias šermenų ir laidotuvių apeigas
įprasmina kaip moralinę pagalbą mirusiajam (meldžiamasi
už jo vėlę) ir jo, kaip žmogaus, pagerbimą, o ikikrikščioniš
kieji tikėjimai tai laikė priemone mirusiojo vėlei nuo galimų
piktų darbų (galbūt vaidenimosi) apsaugoti ir siekė padėti
kuo greičiau, kuo saugiau persikelti anapus; abu šie as
pektai apeigų eigoje susipina. Esminis skirtumas tas, kad
ikikrikščioniškieji tikėjimai siekė paveikti vėlę, o krikščioniš
ki - nukreipti į įasmenintą dievą.
Pagal tradicinius tikėjimus iki karsto išnešimo (ar kitaip
nusakyto laidotuvių pradžios momento) mirusiojo vėlė te
bėra namie. Vadinasi, per šermenis ji yra tarp gyvųjų ir mi
rusiųjų, ir daugelis veiksmų skirti vėlei apsaugoti nuo „tar
pinei” erdvei būdingų pavojų. Taip aiškintinas paprotys bu
dėti prie ligonio. Beje, budėjimas turi ir praktinę prasmę:
ligonį reikia marinti, nes, kaip teigia 1918 m. gimusi patei
kėja, - „šeimynai būna labai nesmagu, jeigu miršta ir (na
miškiai) nemato.”6
Mirštančiajam būtina paduoti šventintą vaškinę žvakę
(grabnyčią) —nuo piktųjų dvasių apsaugoti. (Dabar žvakės

liepsna pabrėžtinai aiškinama kaip Kristaus šviesos ženk
las.) Septyniasdešimtmetė Magdalena Markevičienė sakosi
žinanti, kaip palengvinti ir paspartinti mirtį: „Reikia šaukti
birmavonės vardu”. Dažnai vėlės padėtį per šermenis pa
teikėjai nusako cituodami kantiškų (maldaknygės su religi
nėm giesmėm) eilutes:
Verk biedna dūšia
Šalia grabo stovėdama...
Tradicine magine ir apsaugine priemone laikytos šventin
tos žolės (žolynai, žolukės), kurios šiais laikais dažniausiai
jau pamirštamos įdėti į karstą. Vyresnieji atmena tėvus ir
senelius pasakojus, ką karstan įdėdavo: „kad labai rūkė,
tai jam pypkį, katras staliorius, tai kokį kaltą, plaktuką (...)
eina ir eina tokios pasakos.” (Antanas Gaidinskas, g. 1915
m.) Arba: „Žmonės pasakojo, kad koks amatininkas, tai de
da jam (į karstą) kokį įrankį. Už mano atminties tai to nebuvo.
(...)Tėvai pasakojo ir močiutė.” (Vincas Pajaujis, g. 1912 m.)
Tikėta, kad mirusysis mato namiškių elgesį per šerme
nis, ir jam svarbu, ar jis yra apgailimas (sakykim, raudš):
„Taip vis sakydavo, kad jau dvi dienas tos šermenys arba
tris, tai sako, kad tas nabaščikas dar viskų žino, viskų jau
čia, ar kas jo škadavoja, ar kas jo verkia...” (Regina Nevulienė, g.1933 m.)
Išlikęs verksmas ir aimanavimas, taip pat žodžiais reiš
kiamas gailestis - aiškiai degradavusi raudos forma, ku
rioje liaudies melodikos ir poetikos ir pėdsako nebėra. Il
gainiui rauda pasidarė nesuprantama, todėl, kaip nesideri
nanti su krikščioniškąja etika, tapo atmestina. Sako, ir mi
rusiajam ji esanti našta...
Punsko ir Seinų krašte prisimenama, kad samdydavo
verkėjus, tačiau jau apie šio šimtmečio vidurį iš tokios rau
dos savotiškai pasišaipydavo:
Kaip gaila stojosi,
Tai žodžiai radosi:
Aduok, bobula, vilnų.33
Arba Teklės Valinčienės mama pasakojusi, kad ir juokų
žodžiais priskaitydavo...
Dėl raudų išnykimo ir supaprastėjusių maldų šermenys
ir laidotuvės tapo tylesnės, labiau sukaupiančios. Kai ma
giniai dalykai ėmė nykti, laidotuvių akcentą nukėlė į bažny
tines apeigas: dabar dažniausiai užperkamos mišios (se
niau ne visiems išgalės leido), pagrindinė apsauginė prie
monė tampa malda (dažniau kalbama nei giedama). Pas
taraisiais metais šermenyse paplitusi ir asmeniška malda,
kuriai skiriamas specialus laikas.
Vadinasi, oficialios religijos mokymu neįmanomi paaiš
kinti tikėjimai ir veiksmai nėra patvarūs. Todėl šermenyse ir
laidotuvėse religiniai ir moraliniai motyvai pasidarė esmi
niai, vos ne vieninteliai, o maginiai ir apsauginiai gerokai
apnyko.
Daiktų ženklų (simbolių) maginė ir estetinė prasmė
bei funkcija
Tradiciška šermenų ir laidotuvių atributika yra šventi pa
veikslai, kryžius, rožinis. Svarbus simbolis - šventinta vaški
nė žvakė (grabnyčia). Ši žvakė iš kitų išskirta, ji mirusįjį lydi
nuo mirties iki šermenų pabaigos. Mirštančiajam paduoti
„paprastą žvakę - tai lyg antkokių baikų būtų.”12Anotdau
gelio pateikėjų, grabnyčios išskirtinumas susijęs su tuo, kad
ji šventinta ir kad pagaminta iš bičių vaško. Su degančia
grabnyčia dažnai karste išlašinamas vienas ar keli kryželiai.

Minėtieji šermenų ir laidotuvių elementai statiški, patei
kėjų visada minimi pirmiausia, pabrėžiant tiesioginį ryšį su
krikščionybe. Oficialios religijos įprasminti, šie atributai yra
pastovūs ir nykti nelinkę.
Kita grupė - mirusiojo šeimyninę padėtį, amžių pabrė
žiantys dalykai. Jie kiek labiau pakitę. Antai maždaug iki
septintojo dešimtmečio gėlėmis puošdavo tik nevedusių ir
netekėjusių šarvojimo vietą. Dabar puošia visų. Anot Onos
Stankauskienės (g. 1924 m.), kai kas išliko iki šių dienų:
„Jeigu jauna mergina miršta (...), tai ją taip aprengia, kaip į
šliubą: su velionu, su baltu sukneli, balti batai... O berniuką
irgi kai į šliubą.”
Mirusiojo lytį ir amžių žymintys išorės ženklai griežtą
tradicinę prasmę prarado ir dažniausiai reiškia amžių: ište
kėjusi sena moteris šarvojama ir laidojama tradiciškai aprišta galva: „kai senesnė, tai taip, o kai jaunesnė, tai ne
riša.”5 Arba pasak Teklės Valinčienės: „Viena jauna pas mus,
Seinuose, mirė, porą metų ženoti gyveno, ir ji mirė, tai ji
prašė: „Mane aprenkit mano šliūbine suknele (...) Bet tik
veliono ir rūtų jau ne.”
Keli pateikėjai paminėjo gan archaiškų bruožų turintį pa
protį: „O bernas, jeigu nevedęs, tai kad ir senas, tai raiti
palydi jį in kapines.” (Jurgis Jankauskas, g.1912 m.). Įdomi
papročio transformacija: „Mirė berniukas, tai jaunimas, ber
nai motociklais lydėjo ir su rankšluosčiais persijuosį.” (Ona
Šimčikaitė-Merteckienė, g.1917 m.) arba: „Kad joja raite
liai, kaip turi (arklių), o kaip ne, tai dviračiais lydėja.” (Anelė
Šliaužaitė-Pečiulienė, g.1912 m.). Pasitaikė, kad šitaip išly
dėjo ir jauną moterį.11
Per puošybos elementus reiškiasi ir tautinis identitetas:
dažniau naudojamos iš Lietuvos atvežtos ar atsivežtos juos
tos (Lenkijos lietuviai jų neaudžia). Kaip tautinį simbolį pa
teikėjai aiškina aplink karstą nešamą rūtų ar ąžuolo vainiką.
Šermenys ir laidotuvės- kaimo bendruomenės
gyvenimo raiška
Nelaimei artėjant reikšdavosi konkretus kaimynų soli
darumas: pagal paprotį prie ligonio budėti ir per šermenis
melstis rinkdavosi visas sodžius, netgi iš aplinkinių kaimų
ateidavo. Budėti pasiskirstydavo pagal amžių: dieną prie
mirusiojo melsdavosi jaunimas, vakare sueidavo darbingi
žmonės, o jaunimas likdavo iki paryčių, kol vėl susirinkda
vo seneliai. Pateikėjai pabrėžia, kad jaunimas į šermenis
eidavo noriai: nežiūrint religinės motyvacijos, tai buvusi pro
ga susitikti. Ilgainiui šermenys šį vaidmenį prarado. Po ka
ro pakito šermenų dalyvių amžiaus struktūra - sumažėjo
jaunimo. Šiais laikais šermenyse dalyvauja daugiausia vy
resnioji ir vyriausioji karta; kaimynai budi tik nuo popietės
iki vidurnakčio, likusiąją paros dalį - mirusiojo artimieji ir
giminaičiai.
Nyksta ir kitos kaimo bendruomenės solidarumo apraiš
kos. Antai už paslaugas mirusiojo šeimai atsilyginti nerei
kėdavo, maistą gaminti padėdavo kaimo šeimininkės; da
bar šermenų ruošimas - vien mirusiojo artimųjų pareiga,
net virėją dažnas samdo.
Šermenys tebėra visiems atviros, bet jau rečiau visi vaiši
nami, - grįžus iš kapinių, į vadinamuosius gedulo pietus
eina tik kviestieji. Viena pateikėja užsiminė, kad ir dabar,
kaip kadaise, į šermenis atsinešama kokių nors maisto pro
duktų (kavos, cukraus). Reikia manyti, kad šis archaiškas
paprotys atgijo ne iš gero devintąjį dešimtmetį, kai pateikėjos
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išvardytuosius produktus Lenkijoje normavo, o kito vaišėms
paruošti maisto buvo sunku gauti.
Bendruomenės gyvenime, taip pat šermenyse ir laido
tuvėse, savo vietą turėjo elgetos, - šeimininkės tradiciškai
jiems skirdavo suneštojo maisto. Tikrųjų elgetų išnykimas
nuskurdino bendruomenės tradicijas.
Pakito vėlesnė mirusiojo pagerbimo forma. Iki metinių
paprastai susirenkama palaidojus po savaitės, o jau paskui
- tik per metines. Dalis tradicinių susirinkimų maldai - po
mėnesio, trijų nuo laidotuvių, į antras, trečias metines išnyko maždaug prieš dešimtį ar penkiolika metų. Atvyksta
tik kviestieji. Ogi anksčiau tai buvo atvira kaip šermenys ir
laidotuvės.
Šiais laikais šermenys ir laidotuvės reikšmingos šeimy
nai bei giminei sutelkti ir kartų ryšiui palaikyti. (Kai kurie
pateikėjai sako, jog ir šermenys esančios tam, kad giminai
čiai į laidotuves suvažiuoti spėtų). Iš kapinių sugrįžus, prieš
gedulingus pietus dar kartą kalbamas (rečiau giedamas)
rožinis, pagerbiami ir anksčiau mirę šios giminės nariai; kiek
gyvieji prisimena —minimi vardais. Po maldos valgomi pie
tūs, per kuriuos pastaraisiais dešimtmečiais vis dažniau (de
ja) padedama degtinė. Pateikėjai pabrėžia, kad laidotuvės
dėl puošnumo ir vaišių gausumo primena vestuves. Už stalo
pirmiausia sodinami kviestiniai šermenų ir laidotuvių daly
viai, t.y. giminaičiai, giesmininkai, kartais artimiausi kaimy
nai. Kaip minėta, šermenyse ir bažnytinėse apeigose daly
vauja kaimynai, kiti to savo moraline pareiga nebelaiko.
Taigi šermenys, ypač laidotuvės tampa kiek uždaru šei
mos bei gimirfės suėjimu.
Tad galima daryti išvadą:
Išorinė šermenų ir laidotuvių apeigų kaita visų pirma sie
tina su liaudies tradicinės kultūros kaip reiškinio nykimu.
Mirties momento svarba išlieka, tačiau ji pažymima kitaip.
Laidojimo apeigų kaita atspindi oficialiosios religijos ir
liaudiškos santykį. Galima tvirtinti, kad oficialioji religija tam
pa absoliučiai dominuojančia.
Su tradicine kultūra kinta ir jos artifaktų interpretacija:
šermenų ir laidotuvių atributika pasiskirsto į religinę pra
sminę ir dekoratyvinę desakralizuotą.
Drauge su tradicine kultūra yra jos nešėja - tradicinė
kaimo bendruomenė. Giminystės ryšiai tampa kur kas svar
besni už kaimynystę. Kaimo gyventojų identifikacijos pa
grindas irgi pakito: svarbiau amžius nei socialinė padėtis.

4. Alfonsas Bobinas, g. 1929 m., gyvena Punsko valsč., Oškinės k.
5. Regina Burdinaitė-Nevulienė, g. 1933 m., gyvena Punsko valsč.,
Vidugirių k.
6. Teklė Degutytė-Valinčienė, g. 1918 m., gyvena Punsko valsč., Vi
dugirių k.
7. Birutė Gadliauskaitė-Kalinauskienė, g.1942, gyvena Punsko valsč,
Pelalių k.
8. Antanas Gaidinskas, g. 1915 m., gyvena Punsko valsč., Vaitakiemio k.
9. Magdalena Gaidinskienė, g. 1927 m., gyvena Punsko valsč., Vaita
kiemio k.
10. Petronėlė Gavėnienė, g.1912 m., gyvena Punsko valsč., Kreivėnų k.
11. Ona Grigutytė-Stankauskienė, g.1924 m., gyvena Punsko valsč.,
Vidugirių k.
12. Anelė Grimalauskaitė-Masteckienė, g.1912 m., gyvena Punsko
valsč., Kampuočių k.
13. Jurgis Jankauskas, g. 1912 m., gyvena Punsko valsč., Didžiulių k.
14. Jonas Judickas, g. 1925 m., gyvena Šipliškių valsč., Eglinės k.
15. Magdalena Judickaitė-Degutienė, g. 1916 m., gyvena Šipliškių
valsč., Eglinės k.
16. Birutė Kliūčinykytė-Pajaujienė, g. 1942 m., gyvena Agurkių k.
17. Bronė Liutinskaitė-Slovikienė, g. 1922 m., gyvena Punsko valsč.,
Kalinavo k.
18. Magdalena Lukoševičiūtė-Markevičienė, g. 1916 m., gyvena Puns
ko valsč., Vilkapėdžių k.
19. Magdalena Makauskienė, g. 1910 m., gyvena Punsko valsč., Kreivėnų k.
20. Ona Micavičiūtė-Drūcienė, g. 1909, gyvena Punsko valsč., Didžiulių k.
21. Magdalena Murinaitė-Pajaujienė, g. 1908 m., gyvena Punsko valsč.,
Agurkių k.
22. Vincas Nevulis, g. 1910 m., gyvena Punsko valsč., Vidugirių k.
23. Regina Nevulienė, g.1933.
24. Danutė Pajaujytė-Judickienė, g. 1939 m., gyvena šipliškių valsč.,
Eglinės k.
25. Vincas Pajaujis, g. 1912 m., gyvena Punsko valsč., Oškinės k.
26. Petras Pečiulis, g. 1923 m., gyvena Punsko valsč., Šlinakiemio k.
27. Veronika Ramanauskaitė-Slovikienė, g. 1924 m., gyvena Punsko
valsč., Vidugirių k.
28. Elvyra Slovikaitė-Žukauskienė, g. 1957 m., gyvena Lenkijoje, Katovicų vaivad.
29. Jurgis Staukauckas, g. 1923 m., gyvena Punsko valsč., Vidugirių k.
30. Jonas Staskevičius, g. 1913 m., gyvena Punsko valsč., Kreivėnų k.
31. Leonas Šarkas, g. 1911 m., gyvena Punsko valsč., Kreivėnų k.
32. Anelė Šarkienė, g. 1912 m., gyvena Punsko valsč., Kreivėnų k.
33. Anelė Šliaužaitė-Pečiulienė, g.1912 m., gyvena Punsko valsč., Pelalių k.
34. Ona Šimčikaitė-Markevičienė, g. 1916 m., gyvena Punsko valsč.,
Vilkapėdžių k.
35. Vincas Valinčas, g. 1914 m., gyvena Punsko valsč., Valinčių k.
36. Anelė Valinčaitė-Hadienė, g. 1921 m., gyvena Punsko valsč., Kalinavo k.
37. Birutė Zdanytė-Valinčienė, g. 1928 m., gyvena Punsko valsč., Burokų k.
38. Aldona Žukauskienė, g. 1930 m., gyvena Punsko valsč., Kreivėnų k.
C
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RITES IN THE LITHUANIAN VILLAGES OF PUNSKAS AND
S
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(1 9 2 0 -1 9 9 0 )

The article contains thirty eight interviews with the ol
dest generation’s people living in the region of Punskas
and Seinai. The investigation was carried out in summer
time of 1991 and 1992.
The region of Punskas and Seinai is the Lithuanian et
hnographical area belonging to Poland in the present. It is
surrounded by dominating Polish culture and is under in
fluence of it. The coexistance of these processes reflects in
funeral rites too.
There appeared diminution of magic Lithuanian rituals
for the last seventy years. Predominance of the formal reli
gion becomes more intensive. Non-religious signs and sym
bols (flowers, clothing etc.) become merely decorative me
ans. The funeral, formely rural community’s gathering day,
now becomes a family’s care only.

MOTERS SAMPRATA
LIETUVIŲ ETIOLOGINĖSE SAKMĖSE
Rita REPŠIENĖ
Moters suvokimas žodinėje kultūroje pasireiškia daugia
lypiu mozaikišku prasmės statiniu. Bandysiu tai atskleisti nau
dodamasi tik autentiškais lietuvių sakmių tekstais, kaip svar
biausiu argumentacijos šaltiniu. Naratyvinių pozicijų gau
sumas ir margumas pasakojamojoje tautosakoje liudija pa
čių netikėčiausių moters transkripcijų galimumą, todėl gali
ma apsiriboti vien etiologinėmis sakmėmis, nes jos leidžia
atskleisti ar bent užčiuopti universalias prasmes; parinkus
reikalingą burtažodį,- atverti paslaptingojo sodo vartelius.
Lietuvių etiologinėse sakmėse moters pozicija dažnai iš
reiškiama tradicinės šeimos aplinkoje, nors konkrečiai bū
tent šeimos terminu neidentifikuojama. Paprastai situacija
kuriama iš vyro ir moters gyvenimo kartu:
„Seniau visas bobas turėja in vyrų viršų. Tadu anas visaip
vyrus mučėdava, dusindava... Teip viena boba visaip mučėja, katuja sava vyrų,—dabok, raikia išeit oran in sava reika
lą, tai, dabok, ir joja un vyra raita... Ir nešdava jų vyras in
sava sprunda... Vyras nedaturėja ir pradėja skustes: „Až kų
man, Viešpatie, šiteip!” Dievui jo pasgaila, todėl davė jam
mįslį, kad kai jis bobų nuneš in sava reikalą, tai duot ir nu
mest nuo sprunda. Vyras teip ir padare.
Vienų roz liepe vyrui nešt bobų in sprunda in sava reika
lą. Vyras nunešįskai susimuistė, kai mete jų žemėn, taip kad
net pats neištureja (...). Nuo to čėsa ir pasdare vyra viršus.”
LTR 1045 (60); užr. Paluodės k.,
Salako vis., Zarasų apskr. 1936 m.

Savitos matriarchalinės nuotrupos iliustruoja amžinąją
žmonijos mįslę: vyro ir moters santykių amplitudę. Neatsi
tiktinai Lietuvoje sakoma: „Jei bobos valdys, geros dienos
nematysi”. Moteris priešinama net gerumui. Kuriama klasi
kinė opozicija - vyras ir moteris, kurios pagrindinis prasmi
nis centras yra hierarchinis konusas: „Kodėl moterys yra že
mesnės už vyrus”, „Kodėl moteris priklauso vyrui”.
„Dievas sutvėrė ir vyrą, ir moterį lygius. Ale kad Jeva
pirma obolį užgintą suvalgė, tai moterys ir liko žemesnės už
vyrus.
- Tu būsi po vyro valdžia,—pasakė Dievas Jevai.”
LTR 1019 (17); uzr. Kunigiškių k.,
Ramygalos vis., Panevėžio apskr. 1936 m.

Moters elgesys suschematinamas, jos klaida tampa lem
tinga, o paskirtis tarytum nulemta iš anksto. Moteris negali
išvengti savo likimo, ji priversta pripažinti ir priimti Dievo
primestas žaidimo taisykles.
Pagrindinis to dieviškojo žaidimo rezultatas yra pasaulio
ir visa ko, kas vandenyje, žemėje, ant žemės, virš vandens,
sukūrimas. Dievas sukuria ir žmogų. Šventajame Rašte pa
teikiamos net dvi moters kūrimo versijos. Senajame Testa
mente, Pradžios knygos pirmojoje dalyje rašoma:
„Dievas dar tarė: Vandenys teišduoda plaukiančias gy
vas esybes ir sparnuočius viršum žemės po dangaus tvirtu
ma. Ir Dievas sutvėrė didelius vandens gyvūnus ir visokias

gyvas ir galinčias judėti esybes (...) Dievas dar tarė: Žemė
teišveda gyvas esybes, pagal jų rūšį, galvijus ir šliužus, ir lau
kinius žvėris, pagal jų rūšį (...) Ir Dievas matė, kad tai buvo
gera, ir tarė: Padarykime žmogų, pagal mūsų paveikslą ir
mūsų panašumą (...). Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo
paveikslą; Pagal Dievo paveikslą jį sutvėrė; Sutvėrė juodu,
vyriškį ir moteriškę. Ir Dievas juodu palaimino (...)” (1; 7).
Žmogus buvo paskutinė Dievo sutverta būtybė, laikas su
ponuoja hierarchiją ir tvarką, pasaulio erdvėje visi gyvi pa
darai ir būtybės išsidėsto nuo žemiausiojo iki aukščiausiojo.
Bet įmanomas ir kitas, alternatyvus, pasaulio kūrimo mode
lis - nuo aukščiausiojo iki žemiausiojo. Jis pateikiamas taip
pat Senajame Testamente, Pradžios knygos antrojoje dalyje:
„Taigi Viešpats Dievas padarė iš žemės molio žmogų ir
įkvėpė į jo veidą gyvybės kvapą, ir žmogus pasidarė gyva esy
be. (...) bet Adomui neatsirado padėjėja į jį panaši. Tuomet
Viešpats Dievas siuntė ant Adomo gilų miegą; o jam užmi
gus, išėmė vieną jo šonkaulių irjo vietą užpildė mėsa. Po to
Viešpats Dievas iš paimtojo Adomo šonkaulio padarė mo
teriškę ir ją atvedė pas Adomą.” (1;9).
Anglų antropologas ir folkloristas Džeimsas Džordžas
Frezeris knygoje „Folkloras Senajame Testamente” taikliai
pastebi dviejų moters sukūrimo versijų priešiškumą, paaiš
kindamas gana paprastai: abu pasakojimai yra kilę iš dviejų
skirtingų irsavarankiškų šaltinių, vėliau redaktoriaus pateikti
vienoje knygoje (2; 14). Pirmajame tekste moters kūrimas
vyksta žmogaus atsiradimo plotmėje, tekstas konstatuoja
mojo pobūdžio. Moteris nėra kuriama kitaip negu vyras, jos
kūrimui nėra reikalingas ypatingas veiksmas, moteris atsi
randa ir sukuriama kartu su vyru. Ta pati mintis išsakoma ir
lietuvių folklorinėje tradicijoje:
„Kadai seniai Viešpats Dievas ėjo per vieną žemės plotą.
Beeidamas nusispjovė du kartus ir nuėjo, kur jam reikėjo.
Tačiauspjaudalai neišdžiūvo, bet pavirto žmonėmis: pirmas
- vyru, antras - moterim. Tiedu žmonės tenai irgyveno (...).”
LTR 10b (120); uzr. Duokiškyje, Rokiškio aps. 1928 m.

Paralelinio dviejų skirtingų lyčių sukūrimo samprata im
ponuoja archetipinio mąstymo tolerancija moters atžvilgiu,
kuomet jos sukūrimo problema nėra išskiriama iš bendros
pasaulio tvarkos ir nėra niekinama ar ironizuojama.
Klasikiniu tapęs moters sukūrimo iš vyro šonkaulio mo
tyvas atspindi tipišką metoniminę teksto organizavimo situ
aciją, kai partialinės magijos dėka mes galime gauti naują
objektą. Populiarioji biblijinę situacija užfiksuota ir lietuvių
sąmonėje: „Kai sutveria Dievas Adomu. Ir ilgainiui pamatie, kad Adomu venom labai negera ilgu po rojų givinti. Kad
ir gražu. Nelinksmu. Tada išlauže Adomo šonkauli vienu. Iš
kairiojo šono ir sutvara Jievu.
Dėlto vyrai turi prieš moterie viršenybe. Kad iš šonkau
lio sutvarta”.
LTR 2435 (4 ir 5); uzr. Ridikų k., Kupiškio vis., Panevėžio aps., 1941 m
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Hierarchinis laipsniškumas labai aiškus, moteris tarsi ta
patinama su vyro kūno dalimi, sukuriama motyvuojant, kad
„Adomui vienam nesmagu gyventi ant svieto” (LTR 1552/
214), „paliko jam labai vienam ilgu” (LLTIR F2-434/68),
„Dievas sumanė, kad Adomui nuobodu gyventi, sumanė su
tverti moterį” (LTR 1862/280). Moters sukūrimas išvyro šon
kaulio atspindi dviejų žmonių reikalingumą vienas kitam.
Čia užslėptas ir subtilus, jautrus žavėjimasis moters kilme,
jos prigimtimi.
Sklidinas švelnaus humoro ir ironijos lietuvių etiologi
nės sakmės tekstas apie moters sukūrimą iš gyvūno dalies:
„Dievs kap sutvieri vyriška, tumet ir saka: „Jug tau veinam būs ėlgu, reik sutverti ir muotrišką.” Vyrišks nudžioga.
Kap užmėga unsa, Dievs ir išiemi anam veina šuonkaulį ir
pasidieji ant žemis likol užtaisys šuoną. Vuo Dievą bova ruds
Suniuks, uns su Dievu bova atejis kartu. Kap tik pasidieji tū
šuonkaulį unt žemis, tas Suniuks capt - nutvieri irjėmi biegti
suvisu šonkauliu. Dievs gynteis. Va ruojus bova aptverts aukš
ta mūrini tvuora. Kap tik Suniuks pribiega pri tvuoros kiūkt!
ir paršuoka. Dievs nebsuspieji pagruobt anuo, tikta nutvieri
už oudiguos. Ir nutrauki oudegą. Tap Dievs ir gava iš oudeguos sutverti muoterišką.”
LTR 987 (11); užr. Bausko k., Papilės vis., Šiaulių aps. 1936 m.

Taip moters kilmė interpretuojama ironijos slėpiniuose,
paneigiant sutvėrimą iš vyro šonkaulio, pateikiant moters
tvėrimoversiją iš šuns uodegos. Sutapatinta su gyvūnu, mote
ris čia lyg atstovautų gamtai. Vakarų civilizacijoje ypač būdin
ga, anot Vytauto Kavolio, įvairių antropologinių teorijų per
šama priešprieša, išreikšta moterų identifikavimu su gamta,
o vyrų - su kultūra. Moterims ir vyrams vienoje kvalifikaci
nėje sistemoje suteikiamos skirtingos reikšmės (3; 22). Mote
ris įkūnija gamtą, gamta ex principium įkūnijama moteryje.
Lietuvių raštijos tradicijoje, nuo Martyno Mažvydo lai
kų moteris buvo tapatinama su tamsiosiomis gaivalingomis
gamtos jėgomis, burtais ir magija. Tikėjimo plotmėje „pa
gonybė identifikuojama su moteriška religija. Krikščionybė
- viena vyriškai suvokto Dievo veiklos sfera.” (3; 36). Vyra
vo nuostata, kad ne viena moteris parsidavusi velniui, yrajo
sąjungininkė, pažadėjusi jam sielą ir gavusi antgamtinių su
gebėjimų daryti burtus, padedančius ar kenkiančius kitiems
žmonėms (4; 418). Panevėžio aps., Kupiškio vis., Vėžonių
vnk. 1929 m. buvo užrašyta etiologinė sakmė, pavadinta „Iš
ko prasidėjo raganos”:
„Viena moteris išėjo miškan grybautų ir išsinešė su sa
vim naujų kraitį (šiaudinis kubilas drabužiams laikyti). Jai
bagrybaujant pradėjo labai lyt. Tadu ji nusivilko rūbus ir povožė po kraiti. Pati pastovėjo po medžiu, kol nustojo lyt. Pas
kui sausais rūbais apsivilko ir vėl grybauja. Bagrybaudama
susitinka velnių. Velnias klausia: „Ar grybavai par lietų?” Ji
sako: „Grybavau.” Tadu velnias klausia: „Kaip tau nesulijo?” Moteris sako: „Žinau tokį sakrotų, kad man lietus nėjama”. Taduvelnias pradėjo prašyt tų moterį, pasakyt to sakroto. Moteris sutiko pasakyti tik tada, kai jis pasakys savo
velniškas golybas (galybes). Velnias išsokė visa, kų tik žino
jo. Tadu moteris žinojo, kaip tik baraikint, kaip raikia žmanas apraganot ir kaip vėl išgydyt. Nuo jos ir prasiplotino roganos. Tadu velnias prošo pasakyt savo sakrotų. Moteris sa
ko: „Kai aisi miškan, vis turėk naujų kraitį, kai pradas lyt,
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apdingsi rūbus ir nesulis.” Tadu velnis nusispjova ir nulakdamas surėkė: „Aik tu su savo žiniom!” O to moteris nuo to
laiko ir paliko ragana.”
LTR 3108 (85)

Jau Senovės Romoje imperatorių laikais už kenkiančius
burtus bausdavo mirtimi. Ankstyvaisiais Viduramžiais bur
tininkai būdavo teisiami, bet bausmės buvo palyginti švel
nios. Vienas pirmųjų garsių teismų įvyko Paryžiuje 1323 m.,
kai burtus daręs vyras buvo sudegintas. Lenkijos ir Lietuvos
seimas tik 1776 metais uždraudė kankinimus (tortūrus), pa
naikino mirties bausmę už raganavimą (4; 420-421).
Moters tapatinimas su velniu lietuviškoje atmintyje gy
vas iki šiol. Žinoma populiari etiologinė sakmė, kurios užra
šyta net 62 variantai ir kuri prilyginta pasakai, todėl įtraukta
į tarptautinį A.Arnės-S.Tompsono pasakų katalogą (AT
1169). Ji priskiriama pasakoms apie kvailą velnią. Joje mo
ters interpretavimas neišvengia net subtilių absurdo arjuo
dojo humoro elementų:
„Kartą ėjo Kristus su Šventu Petru ir pamatė velnį besi
mušantį su boba. Kristus irsako Šventam Petrui: „Eik ir per
skirk”. Šventas Petras nuėjo ir abiemnuėmė galvas. Kai Šven
tas Petras sugrįžo, Kristus klausia: „Ar perskyrei?” Šventas
Petras sako: „Taip, nuėmiau galvas.” „Negerai padarei, sako Kristus, - eik atgal ir uždėk.” Kai Šventas Petras nuė
jo uždėti galvų, tai galvos buvo susimaišiusios irjis nebega
lėjo išskirti, katra galva bobos, katra velnio, taip ir sukeitė:
velnio galvą uždėjo bobai, o bobos galvą uždėjo velniui. Ir
dabar bobos su velnio galva yra baisiai pasiutusios.”
LTR 29 P(52); užr. Upynoje, Tauragės aps. 1931 m.

Polisemantiškumas, nuomonių ir pozicijų įvairumas, ka
leidoskopiškas pasaulėvaizdis nulemia prieštaringą ir įdo
mų moters suvokimą etiologinėje lietuviškoje plotmėje.
NUORODOS:
1. Senasis Testamentas. - V, 1970.

2. <Pp33ep fl. fl. cPojibKJiop b BerxoM 3 a B e T e . - M., 1989.
3. Kavolis V. Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje. - V, 1992.
4. Lietuvių enciklopedija. - Bostonas, 1961. - T. XXIV.
SUTRUMPINIMAI:
LLTIR - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraš
tynas
LTR - Lietuvos tautosakos rankraštynas Lietuvių literatūros ir tautosa
kos institute

THE CONCEPT OF THE WOMEN
in

the

L it h u a n ia n

e t io l o g ic a l

legends

Rita REPŠIENĖ
The woman’s concept in oral tradition is diverse. In
the Lithuanian etiological legends the problem of the
woman and her creative work is presented in unexpec
ted and interesting interpretations. The semantic mo
saic is characteristic of the concept of the woman in the
Lithuanian etiological space.

M edinės interjero įrangos siužetinė tapyba
L ietuvos bažnyčiose
XVII a. pab.—XIX a. pr.

Martynas POCIUS
Katalikiškų bažnyčių interjero puošybos ikonografinė sis
tema yra susiformavusi per ilgus krikščionybės gyvavimo am
žius. Svarbiausi interjero komponavimo principai, atsiradę jau
ankstyvosios krikščionybės laikais, tradiciškai išlaikomi iki pat
šių dienų. Tačiau didžiausią reikšmę interjero siužetinės puo
šybos principams susiformuoti turėjo kontrreformacijos lai
kais atsiradusi bažnytinės dailės ikonografinė sistema, įvairių
vienuolijų pastangomis išplatinta visame katalikiškame pasau
lyje. Ši universali sistema turėjo savo regioninių bruožų, pri
klausančių nuo etninių, kultūrinių savitumų ir istorinių sąlygų.
Lietuvos bažnytinė dailė, interjero kompozicija ir puošyba
tikpradedama tirti. Kol kas daugiausia dėmesio buvo skiriama
profesionaliosios dailės ir architektūros kūriniams, kurių isto
rinė raida daugmaž atitinka Europos meno stilių kaitą. Tačiau
gausiausia Lietuvos meninio palikimo dalis - tai savaip perkur
ta, pritaikytamūsų sąlygoms (pasaulėjautai), iš pirmo žvilgsnio
neįgudusio meistro kurta miestų ir miestelių bažnyčių dailė,
kurioje galima įžiūrėti įvairiausių įtakų bei stilių. Kaip tik ši,
nei profesionalia, nei liaudiška nepavadinama, dailė menoty
rininkų dėmesio sulaukė tik pastaraisiais metais. Ir vis dėlto
tai tik bandymai išskirti įdomesnius reiškinius, palyginti juos
su Europos dailės stiliais ar su liaudies daile. Nors, galbūt,
būtent čia slypi Lietuvos kultūros savitumas, besireiškiantis
etninės savimonės ireuropietiškosios profesionaliosios kultū
ros santykiu.
Šiame straipsnyje aptariami Lietuvos bažnyčių interjero de
koro elementai, išsiskiriantys unikalia siužetine puošyba irpri
skirtini vadinamojo vidurinio kultūros sluoksnio dailės kūri
niams. Plačiausiai nagrinėjamos tapytos sakyklos irklausyklos,
tapytos durys, šiek tiek aptariamos ir Velykų švenčių dekora
cijos. Siužetinės tapybos daugiausia rasta Šiaurės Lietuvoje.
Ja papuoštos Pikelių (Mažeikių raj.), Lauksodžio ir Linkuvos
(Pakruojo raj.) bažnyčių medinės sakyklos, Žemalės bažnyčios
(Mažeikių raj.) mūrinė sakykla, Skapiškio bažnyčios (Kupiš
kio raj.) sakykla, taip pat Kauno šv. Jurgio bažnyčios medinė
sakykla. Siužetine tapyba puoštos Kantaučių bažnyčios (Tel
šių raj.) klausyklos, taip pat, dailėtyrininkės M. Matušakaitės
žiniomis, tokios klausyklos buvo (ar dar yra) Grūstės kapinių
koplyčioje (Mažeikių raj.) ir Ilguvos bažnyčioje (Šakių raj.).
Šiuo metu žinomos tapytos durys Tytuvėnų bažnyčioje (zak
ristijos durys), Šakynos bažnyčioje (Šiaulių raj.; dvejos zakris
tijos durys), Šakynos kapinių koplyčioje (didžiosios ir zakristi
jos durys). Be to, yra duomenų (žinios gautos iš Lietuvos kul
tūros paminklų sąvado sudarymo grupės, tyrusios šiuos kraš
tus, nario V. Cibulsko ir patvirtintos užuominomis 1820 metų
bažnyčios vizitacijoje), kad tapytų durų buvo (ar dar yra) Latvelių-Žarėnų bažnyčioje (Šakynos parapijos filija), bei spėja
ma, kad tapyba turėjo būti puoštos ir Kretingos bernardinų
vienuolyno zakristijos durys.

Velykų švenčių dekoracijų yra Beržoro bažnyčios (Plun
gės raj.) muziejėlyje, taip pat turima duomenų, kad tokių de
koracijų (Žalnierių) būta Veiviržėnų (Klaipėdos raj.) bei Vil
niaus bernardinų bažnyčiose (pastarojoje veikiau būta tapytų
laidotuvių dekoracijų).
Matyti, kad dauguma aptariamų dailės kūrinių yra tolimo
se nuo šiandieninių kultūros centrų vietovėse, mažų miestelių
ar kaimų bažnyčiose, kurios tik pastaruoju metu pradėtos pla
čiau tyrinėti. Tačiau ir šie tyrimai kol kas tik kultūros pamin
klų registracija ir istorinė medžiaga numatomam išleisti Lie
tuvos kultūros paminklų sąvadui.
Tad dauguma šiame straipsnyje minimų objektų yra be
veik visai netyrinėti, daug jų neįtraukta į Lietuvos kultūros
paminklų sąrašą (1), tik keletas yra patekę į minėtąjį Kultūros
paminklų sąvadą (kuris dar pildomas). Iš sakyklų tapybos ruo
šiamame spaudai sąvade aprašyti tik Linkuvos bažnyčios sa
kyklos paveikslai. Tai trumpas siužetų ir meninės išraiškos api
būdinimas, parašytas Irenos Vaišvilaitės (2). Paminklų restau
ravimo projektavimo instituto (PRPI) archyve yra R. Firkovi
čiaus surinktų istorinių duomenų apie Pikelių bažnyčią (3). Jo
pateikiamame bažnyčios 1821 metų aprašyme minima ir sa
kykla su evangelistų figūromis. Daugiau rašytinės medžiagos
apie tapyba puoštas sakyklas rasti nepavyko. Žinių apie Kau
no šv. Jurgio ir Lauksodžio bažnyčių (Pakruojo raj.) sakyklas
(taip pat ir apie jau minėtąsias) galima rasti bažnyčių invento
riuose ir vizitacijose Centriniame valstybiniame istorijos ar
chyve, tačiau tai trumpi apibūdinimai, leidžiantys tik apytiks
liai nustatyti jų sukūrimo datą ar laikotarpį.
Kiek daugiau yra rašyta apie skulptūromis puoštas sakyk
las, ypač T. Adomonio ir K. Cerbulėno Lietuvos dailės ir ar
chitektūros istorijoje, skyriuje apie barokinę skulptūrą. Leidi
nyje pateikiama daug faktinės medžiagos, bet sakyklų deko
ras kaip savarankiškas dailės objektas neaptariamas. Lietuvos
dailėtyrininkų visai nesidomėta klausyklų tapybiniu dekoru.
Nors toje pačioje T. Adomonio ir K. Cerbulėno knygoje apra
šoma keletas klausyklų, bet jos pateikiamos kaip bažnytinių
baldų pavyzdžiai.
Velykų švenčių dekoracijos taip pat dar netyrinėta bažny
tinės dailės sritis.
Lietuvos sakralinių pastatų durų dekoravimas tyrinėtas taip
pat labai nedaug. Kiek daugiau apie duris yra rašę liaudies
architektūros tyrinėtojai, tačiau jie dažniausiai kėlė architektūrines-konstrukcines problemas, durų dekoravimą įvardyda
mi tikkaipvisumos elementą, natūraliai ten egzistuojantį. Mū
sų dailėtyroje beveik visai negvildentas klausimas —tapytos
durys.
A. Vitausko kraštotyriniame Šakynos bažnyčios ir koply
čios aprašyme (4) minimos ir tapytos durys, nurodomi jų siuže
tai, spalvos, atributika. Bet jokios gilesnės analizės nedaroma.
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Dar vienas nedidelis skyrelis skirtas tyrinėjamojo laikotar
Daugelis kitų autorių, mininčių Šakynos tapytas duris, remia
si šiuo A. Vitausko aprašymu. Kai kur tapytos durys klaidin pio meninės kultūros klodams apžvelgti, taip pat jame patei
gai vadinamos paveikslais, painiojama jų buvimo vieta (5, t. 3, kiamos kai kurių tyrinėtojų mintys, padedančios geriau įsigi
Šakyna). Tytuvėnų bažnyčios zakristijos durys paminimos tik linti į mus dominančias problemas.
kaip respublikinės reikšmės dailės paminklas (1, psl. 496). Latvelių-Žarėnų bažnyčios bei Šakynos bažnyčios ir koplyčios ta
Meninės kultūros klodai Lietuvoje
pytos durys užfiksuotos daugumoje ankstyvesnių ir vėlesnių
XVII a. pab.-XIX a. pr.
vizitacijų bei bažnyčių inventoriuose. Įdomu, kad šiuose do
Po „senosios Lietuvos aukso amžiaus“ (6) (XVI a. II pu
kumentuose apie duris pasakoma tik „tapytos“ („malowane“
sė) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kultūroje pra
—lenk.), o tapytų altorių smulkiai aprašomi visi siužetai.
Taigi siužetinė bažnyčių interjero įrangos puošyba Lietu deda klostytis tam tikri visuomeniniai sluoksniai, turintys ga
voje beveik netyrinėta, ypač Lietuvos provincijos, kur mažiau na skirtingas estetines pažiūras, besiskiriantys menine savi
tiesioginės įtakos turėjo Europos profesionalioji dailė (dailės mone (7). Pir
ir architektūros stiliai), kur susiformavo savita, vietos skonį masis sluoksnis
atitinkanti kultūrinė terpė. Čia ypač svarbi tampa menų sinte —tai LDK mag
zės problema, nes nekuriami stilistiškai vientisi ansambliai, natai ir karaliaus
tiesiogiai sąveikauja profesionalioji architektūra ir liaudies dvaras, kurie rė
skulptūra bei tapyba ar net atvirkščiai: liaudiška bažnytėlė mė Vakarų Eupuošiama profesionaliosios dailės kūri
niais. Tarsi jungiamoji grandis yra pasi
mokiusių dailininkų (taip juos vadina
daugelis dailėtyrininkų) kūryba, suku
rianti ypatingą dvasinę atmosferą dau
gumoje Lietuvos miestų ir miestelių baž
nyčių. Todėl vienas iš šios studijos tikslų
—sužadinti atidesnį mokslininkų ir vi
suomenės žvilgsnį į unikalius 'Lietuvos
provincijos dailės reiškinius. Taip pat no
rėtųsi turimais pavyzdžiais pagrįsti trijų
sąlyginių kultūrinių sluoksnių buvimo
XVII-XIX a. Lietuvoje hipotezę, t. y.
rasti jungiamąsias grandis tarp liaudies
ir profesionaliosios dailės, nes iki šiol tai
buvo laikoma tik formaliai susijusiais
kultūros reiškiniais.
Profesionalioji kultūra reiškėsi dau
giausia miestuose, stambesnių didikų
2. Žemalės bažnyčios mūrinė sakykla.
dvaruose. Liaudies kultūra formavosi
kaime, veikiama tradicinės pasaulėjau
tos ir krikščioniškos religijos. Vidurinė
ropos kultūros plitimą, rinko dailės ko
kultūra atsirado smulkiųjų bajorų tarpe
lekcijas, mecenavo bažnyčių statybas,
ir, turbūt, savo formomis ir dvasia buvo
kvietėsi dailininkus iš kitų šalių. Kitas
jiems artimiausia (priimtiniausia). Šio ti
sluoksnis - smulkioji bajorija, nusiteikusi
po kultūra XIX a. pradėjo nykti, smar
gana konservatyviai ir palaikiusi kanoni
kiai kintant istorinėms, ekonominėms,
nę ikonografiją bažnytinėje ir pasaulieti
kultūrinėms sąlygoms, bet buvo kitomis
nėje dailėje. Trečiasis sluoksnis —liau
). Skapiškio bažnyčios mūrinė sakykla.
formomis atgimusi kylant nacionaliniam
dies kultūra, tik XVIII a. II-oje pusėje su
sąmoningumui - tada galutinai diferenciavosi liaudies ir pro formavusi savo vaizduojamosios dailės sistemą, kurios esteti
fesionaliosios kultūros sritys.
niai principai išliko beveik nepakitę iki šių dienų.
XIX a. pab.—XX a. pr. buvo perstatinėjamos bažnyčios,
Ir vis dėlto toks kultūrinių sluoksnių atskyrimas yra labai
vyko remontai, po kurių mažai beliko vidurinės kultūros pa sąlygiškas. Net ir didieji Lietuvos magnatai kolekcionavo dailę
minklų. Daugiau jų galima rasti mažų miestelių ir kaimų baž skatinami daugiausia reprezentacinių sumetimų (7). „Didelį
nyčiose, ypač esančiose toliau nuo kultūros centrų. Todėl šia poveikį meninei sąmonei Lietuvoje darė kontrreformacija, ku
me straipsnyje, bandant atskleisti vidurinės kultūros savitu rios veikėjai vadovavosi viduramžiška dailės kūrinio samprata“
mą, pasirinkta keletas įdomesnių dailės reiškinių, (7). Vidurinis kultūrinis sluoksnis XVII a. nebuvo taip labai
XVII a. pab.—XIX a. pr. pasireiškusių tam tikruose Lietuvos atitolęs savo konservatyvumu nuo pagrindinių mecenatų, tik
regionuose. Aptariamos dailės kūrinių grupės sudaro atskirus gal mažiau buvo susijęs su naujomis Vakarų Europos meno
skyrius, kurie parodo tarpusavyje mažai susijusius, tačiau uni tendencijomis. Ir tai galima paaiškinti didele Viduramžių kul
kalius vidurinės kultūros reiškinius, iškelia su jais susijusias tūros tradicija Lietuvoje. Stabmeldiškas panteistinis pasaulio
problemas.
suvokimas, būdingas lietuvių sąmonei, mažiausiai konfliktavo
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Pagoniškus dievus stengiamasi pakeisti artimais savo funk
cijomis katalikiškais šventaisiais; bažnyčių statybos, įrengimo
ir puošimo darbams pasitelkiami paprasti kaimų meistrai (12;
13; 14). Ypač didelę reikšmę turėjo atlaidų procesijų ir Kry
žiaus Kelių išpopuliarinimas. Tad kontrreformacija Žemaiti
joje nebuvo tik kova su protestantizmu, ji tęsėsi veik iki XIX a.
pradžios ir žymėjo pastovią katalikų bažnyčios evangelizacinę
veiklą taikantis prie vietinės aplinkos ir tradicijų.
Simbolinė, ikonos principais pagrįsta (vidurinių amžių Va
karų Europos ir Bizantijos tradicijų sankirta) Lietuvos dailė,
XVII—XVIII a. labiau veikiama Vakarų Europos kultūros, kei
tė tik savo formą, iš esmės išlikdama ženklinę. Ir tai pasireiš
kė visuose kultūros sluoksniuose. V. Zubovas teigia, kad net
barokiniai savo išore XVII amžiaus pastatai Lietuvoje yra go
tikinio plano ir gotikinių proporcijų. Gotikos įtaką baroko ar
chitektūrai puikiai parodo dvibokščių bažnyčių populiarumas
visoje Lietuvoje —tai net išryškinama kaip esminis kulto ar
chitektūros bruožas. Dailės ženkliškumą, kopijavimo ir pavyz
džio įtaką itin gerai parodo Lietuvos portreto istorija, anali
zuojama M. Matušakaitės knygoje (15). XVIII a. pabaigoje,
plintant Lietuvoje klasicizmui, dailės ženkliškumas pasireiškė
nauju aspektu. Tai buvo susiję su vienu iš klasicistinės dailės
principų —emblematika, kuria Lietuvoje buvo ypač domėta
si. Įveikti kanoniškumą, sukelti
platesnį susidomėjimą menais
padėjo dailės katedrų veikla Vil
niaus universitete, sukūrusi pa
grindus tolesnei dailės raidai.
Tačiau vis tiek vidurinis Lietu
vos kultūros sluoksnis dar ilgai
išliko nepakitęs, išlaikydamas
konservatyvumą, tradicijų sakralizavimą. Šio sluoksnio dailė pa
sižymi primityvesne forma, ta
čiau savo viduramžišku dvasin
gumu dažnai atrodo įtaigesnė
negu to paties laikotarpio pro
fesionalioji dailė, dažnai tik iš
oriškai pamėgdžiojanti Vakarų
Europos dailės stilius. Galima
rasti pavyzdžių, kai ypač žinomi
Lietuvos didikai pasikliauja vie
tinių meistrų paslaugomis net ir
labai svarbiems užsakymams.
Taip buvo ir su Kretingos ber
nardinų vienuolyno stalėmis, pa
grindinėmis bažnyčios ir zakris
tijos durimis, —įamžinti save
3. Kauno šv. Jurgio bernardinų bažnyčios sakyklos
4. Liolių bažnyčios sakykla su šv. Stanislovo
kaip
fundatorių Jonas Karolis
laiptų sienelės tapyba (XVIII a. pab.). Vienuolių grupė.
paveikslu (apie XVIII a. vidurį).
Katkevičius pavedė, K Čerbulėno žiniomis (13; 14), kaimo
į katalikybę, užkirsti kelius protestantizmo plitimui. Vienuoly meistrams, vadovaujantiems bernardinų vienuolio (spėjama).
nai {kurdavo naujas parapijas, patys aptarnaudavo bažnyčias, Čia galima atrasti vėlyvojo Renesanso, manierizmo bruožų,
daugjų pastatė. Buvo sudaryta tarsi užtvara nuo Latvijos pusės: tačiau kokia amžinybe dvelkia durų portretinės hermos, ne
Pikeliai, Žemalė, Skaistgiiys, Lauksodis, Linkuva ir 1.1. Visos apibūdinančios žmogaus, bet žyminčios jo darbus; arba kokia
šios bažnyčios pastatytos tuo pačiu metu —XVII a. viduryje, įtaigi yra stalių tapyba, gana kanoniškai vaizduojanti bernar
daugumoje jų įrengtos tapytos sakyklos. Norint daryti didesnį dinų vienuolius ir jų šventuosius.
poveikį žmonėms, buvo taikomasi prie vietinių sąlygų, interje
Dauguma medžio dirbinių siužetinės tapybos yra būtent
rų puošybos siužetinėje sistemoje ypač svarbus tampa parapijie ta Lietuvos bažnytinės dailės dalis, kuri savo primityviu kano
čių įtraukimas į bažnyčids reikalus, grįžtama prie viduramžiškos niškumu ir įtaigumu sakralizuoja ne mažiau dailius medžio
evangelizacijos, kai Šventasis Raštas aiškinamas meno kūriniais. dirbinius, suteikia daug dvasingumo Lietuvos bažnyčioms.
su Viduramžių pasaulio aiškinimu, gėrio ir grožio integracija
(8). Pagonybėje dievai yra žmogų supančių reiškinių įkūnyto
jai. Viduramžių pasaulis —Dievo atspindys, menas —labai
svarbus vienybės su Dievu pajautimui. Žmogaus dvasia reika
lauja ženklų, rodančių Dievo buvimą (8). Lietuviai iki pat
XIX a. pabaigos į savo senąją pasaulėžiūrą savitai integravo
krikščionybę, „nukeliančią“ Dievą į transcendentinį anapusį
pasaulį. Šią integraciją, matyt, sąlygojo prigimtinis poreikis tu
rėti „Dievą namuose“. Tai pasireiškė ir nepaprastai gausia kry
žių ir koplytėlių statyba, ir tradicinių šventųjų, Marijos kulto
įsigalėjimu, ypatingu procesijų ir atlaidų pamėgimu. Z. Railie
nė net mini prof. I. Končiaus užfiksuotą faktą, kad Žemaitijo
je pas kiekvieną gerą šeimininkę kamaroje, kur laikomi maisto
produktai, visuomet rasi šv. Jurgio paveikslą (9). Teresė Jurku
vienė įdomiai palygina N. Vėliaus teiginį, kad Žemaitijos žmo
nių pagoniškoje pasaulėžiūroje buvo išreikšta žemės mitologija
ir demonologija (o galbūt čia buvo ir svarbiausi pagoniškųjų
kultų centrai), su M. Valančiaus žinia, jog kontrreformacijos
metu tas kraštas grįžo stabmeldystėn (10; 11). Šiame regione
labiausiai ir paplitusi siužetinė liaudies tapyba (10), taip pat
niekur kitur nėra bažnyčiose tiek daug liaudies dailės kūrinių
kaip Žemaitijoje. Daugelis mūsų aptariamų bažnytinės įran
gos dirbinių, puoštų siužetine tapyba, taip pat Žemaitijoje.
Dar vienas reiškinys, sąlygojęs visa tai, —
kontrreformacija: jėzuitų, bernardinų, karmeli
tų ir kt. vienuolynų kūrimasis net atokiausiuose
Žemaitijos kampeliuose, siekiant grąžinti kraštą
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Sakyklų tapyba

džia kalbėtojo balsui skleistis į viršų. Vėliau, baroko laikotar
piu, ši detalė įgijo svarbią dekoratyvinę reikšmę.
Pagrindinės sakyklų dekoro temos susiformavo dar Vidu
riniais amžiais, bet ypač išplėtotos XVII —XVIII a., taip pat ir
vėlesniais laikais. Pagrindiniai siužetai yra tokie: keturi evan
gelistai su savo simboliais, Jėzus Kristus ir apaštalai, skelbiantys
Evangeliją, laiminantis Kristus —Pasaulio Valdovas, svarbiau
sių krikščioniškų vertybių (tikėjimo, vilties, meilės ir kt.) sim
bolinis vaizdavimas. Dažniausiai tai skulptūrinė ar reljefinė
puošyba, tapyba gana reta. Sakyklų dekoro tematika taip pat
turi aiškią paskirtį: dvasininkas sakykloje atrodo tarsi apsup
tas evangelistų ar apaštalų, tai lyg sutvirtina jo žodžius, padi
dina pamokslo reikšmingumą. Be to, virš kalbėtojo ant sakyk
los stogelio dažnai būna vaizduojama Šventoji Dvasia ir Kris
tus Pasaulio Valdovas. Tai turi pabrėžti dieviškąją skelbiamų

Sakykla —tai Vidurinių amžių pabaigoje atsiradusi bažny
čios interjero įrangos dalis, skirta pamokslams sakyti. Iki tol
bažnyčiose būdavo ambona —pakyla, nuo kurios subdiakonas skaitydavo lekciją —ištraukas iš Šventojo Rašto. Vėliau
atsirado judamosios ambonos, vadinamos katedromis, kurios
buvo skirtos ne Šventajam Raštui skaityti, bet pamokslams sa
kyti. Buvo dvi šių permainų priežastys: bažnyčios plotas vis
didėjo, o pamokslai buvo sakomi ir ne mišių laiku ir net ne
bažnyčioje. Todėl reikėjo katedrą pastatyti toje vietoje, kur
klausytojams patogiausia girdėti ir matyti pamokslininką. Vi
durinių amžių pabaigoje judamąją katedrą pakeitė nejudamo
ji, kuri pamažu įgavo šių laikų sakyklos formą (16). Liturgi
niai nuostatai, paremti pačia seniausia praktika, sako, kad ku
nigas Dievo žodį skelbia nuo altoriaus
aikštelės. Bet apie sakyklas liturginiuose
nuostatuose nekalbama. Tad jų buvimo
vietą ir formą lėmė tradicijos ir bažnytinė
praktika. Sakyklos atstumas nuo grindų,
jos vieta ir medžiaga turėjo atitikti akusti
kos, bažnyčios konstrukcijos ir estetikos
reikalavimus (16). Sakyklos dažniausiai
būna apskritos ar daugiakampės, įtaisytos
netoli presbiterijos vidurinės navos šone
taip, kad pamokslininkui būtų patogu tu
rėti prieš akis klausytojų visumą, kad jis
būtų matomas ir girdimas iš visų kampų.
Gotikinėse bažnyčiose sakyklos paprastai
būdavo tvirtinamos prie sienos ar navos
pilioriaus (stulpo) ir iš apačios paremia
mos kolonėle. Laipteliai į sakyklą buvo įvi
ji, įrengti išorėje. Tokia konstrukcija ilgai
išliko reformatų bažnyčiose (pavyzdžiui,
Latvijos KuršoXVII—XVIII a. sakyklos).
Katalikų bažnyčiose sakyklų konstrukcija
įvairi, bet galima pastebėti, kad laiptelius
5. Linkuvos bažnyčios sakykla,
stengiamasi paslėpti sienoje, ypač —iš
XVIII a. antroji pusė.
vengti atraminės kolonėlės, kuri reforma
tų bažnyčiose dargi gausiai puošiama.
Reikia paminėti, kad būtent reformacijos ir kontrreformaci tiesų kilmę ir jų tei6. Sv. Matas evangelistas,
jos kovų metu sakyklos tapo viena iš svarbiausių bažnyčios in singumą. Tad visa
Linkuvos bažnyčios sakykla,
terjero dalių, nes kaip tik pamokslais buvo stengiamasi patraukti sakyklos struktūra
tikinčiuosius į vieną ar į kitą pusę. Todėl ir sakyklų konstrukci - ir konstrukcija, ir dekoras yra skirti tokiai funkcijai: skelbti
joje pasireiškė tikėjimo skirtingumas. Reformatų religija - su Dievo žodį bei sustiprinti įspūdį. Visa tai —kontrreformaci
pasaulietinta, kunigas - pusiau pasaulietis, tik mokytesnis, Šven jos meno būdai, teatrališkumu ir įtaigumu siekiantys įtraukti
tasis Raštas —reikalingas kiekvieno asmeninių apmąstymų ir žiūrovą į meninę aplinką, sudominti ir auklėti jį. Vėlesnių lai
supratimo. Katalikų religija - sudvasinta, kunigas - Dievo iš kų sakyklose atsirado įvairesnių siužetų, simbolikos, tačiau
rinktasis, Šventasis Raštas —tiesioginis pavyzdys kiekvieno ka svarbiausi vaizdavimo principai išliko.
taliko gyvenimui. Tad ir sakyklos, iš kurių skelbiamas Dievo žo
Lietuvos bažnyčiose yra didžiulis skirtumas tarp puošnių,
dis, skiriasi: reformatų bažnyčiose jos tarsi tik pakylėtos nuo profesionaliai dekoruotų mūrinių ir paprastų formų, nesudė
žemės ant kolonėlės, o pastorius, užlipęs laipteliais į viršų, yra tingai dekoruotų medinių sakyklų (XVII a. pabaigolyg oratorius, skaitantis pranešimą klausytojams. Šį įspūdį su je-XVIII a.). Tapyba būna puošiamos ir mūrinės, ir medinės
stiprina reformatų sakykloms būdinga nuožulni iš už krašto iš sakyklos, bet iš turimos medžiagos galima spręsti, kad seniau
sikišusi lentutė knygai pasidėti. Katalikų bažnyčiose, atvirkš sios iš jų — medinės. Tapyba puoštos mūrinės
čiai, stengiamasi suteikti sakykloms lengvumo, pakibimo erd XIX a. pab.—XX a. pr. sakyklos yra Rudaminos bažnyčioje
vėje įspūdį, pabrėžti kunigo, kaip tarpininko tarp Dievo ir žmo (Lazdijų raj.), Skapiškio bažnyčioje (Kupiškio raj.,- 1 pav.),
gaus, reikšmę. Įspūdis dar labiau sustiprinamas, jei kunigas į Žemalės bažnyčioje (Mažeikių raj., 2 pav.) irkt. Jų tapyba akasakyklą užlipa paslėptais laipteliais ir atsiranda joje netikėtai.
demistinė, šalta ir sausa.
Kalbant apie konstrukciją, reikia pridurti, jog nuo XVI a.
Šiame straipsnyje užsibrėžta patyrinėti medinių sakyklų ta
viršum sakyklos imta įtaisyti stogelį (padangtę), kuris nelei pybą. Tūrbūt viena iš seniausių mums žinomų sakyklų yra
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bernardinas (17, psl. 105). Kai kurios šio paveikslo stilistinės
ypatybės rodo nemaža panašumo į Kauno šv. Jurgio bažny
čios šv. Bernardą. Tai lokalinių spalvų dėmės, lengvas abst
raktus apimčių modeliavimas patamsinant kraštus, sąlygiškas
fonas, piešinio netikslumai (17, psl. 106).
Įdomus yra Liolių bažnyčios (Kelmės raj.) sakyklos paveiks
las. Jame vaizduojamas šv. Stanislovas (4 pav.), kuris buvo lai
komas Lietuvos ir Lenkijos valstybės globėju. Šventojo figūra
stovi peizažo žemu horizontu fone; turi visą vyskupo atribu
tiką. Paveikslo koloritas šviesus: dangus šviesiai žydras, žemiau
mėlynas vanduo, po šventojo kojomis pilkšvi samanų spalvos
akmenys. Vyskupo apsiausto viršus aukso spalvos, vidus rau
donas, karūna auksinė, kiti drabužiai balti, apačioje rausvi.
Pati sakykla rokokinės stilistikos, puošta drožtais augalinių mo
tyvų ornamentais. Labai įspūdingas sakyklos stogelis, gana
stambių formų, puoštas laužytu karnizu, lambrekinų motyvais,
voliutomis. Retas siužetas stogelio viršuje —pelikanas, savo
krauju maitinantis vaikus. Tai Jėzaus Kristaus aukos simbolis,
neretai pasitaikantis XVII—XVIII a. emblematikoje. Iš to, kas
čia pasakyta, galima spėti, kad Liolių bažnyčios sakykla ir
šv. Stanislovo paveikslas sukurti profesionalių dailininkų
XVIII a. antrojoje pusėje, kai buvo atliktas pirmasis bažny
čios remontas.
Trys tapytos sakyklos yra šiaurinio Lietuvos
pakraščio bažnyčiose: Linkuvoje, Lauksodyje, Pi
keliuose. Manyčiau, kad jų stilistikai turėjo įta
kos Latvijos Kuršo barokinė dailė, kurią ir rei
kėtų šiek tiek aptarti.
Kuršas nuo XVI a. pabaigos tapo evangeli
kų liuteronų tikėjimo sritis, o Latgala dar gana
ilgai patyrė katalikybės poveikį, nes priklausė
Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Todėl šių
dviejų Latvijos regionų dailė gerokai skyrėsi. Lat
galos barokinės bažnyčios panašios į Lietuvoje
statytas. Kuršo bažnyčios - protestantiškos, sta
tytos Prūsijos pavyzdžiu. Čia XVII a. antrojoje
pusėje—XVIII a. klestėjo dekoratyvinė medžio
drožyba ir dekoratyvinė tapyba (18, psl. 52), ku
rioms darė įtaką du veiksniai —Sefrensų dirb
tuvės Ventspilyje ir itin išplėtotos Kurše liaudies
medžio drožybos tradicijos. Todėl ir barokas čia
įgavo vietinės valstietiškos kultūros dvasią. Sef
7. Jėzus Kristus Pasaulio Valdovas.
rensų dirbtuvėse neretai dirbdavo vietiniai meist
Linkuva.
rai, kurie vėliau imdavo kurti savarankiškai (19).
Protestantiškų bažnyčių pagrindinę įrangą suda
bę. Dešinėje rankoje monstrancija su
rė altorius ir sakykla, kurie ir buvo labiausiai puo
šiami. Sakyklų kompozicinė schema gana ilgai
Jėzaus Kristaus monograma (IHS).
Šios sakyklos laiptų sienelės paveiks
buvo pastovi. Atrama paprastai yra stulpas, kurį
lai yra bizantinės ir renesansinės sti
8. Šv. Lukas evangelistas.
puošia vynuogės arba angelo figūra. Pati sakyk
Linkuvos bažnyčios sakykla.
la ir laiptų sienelė padalintos kolonėlėmis (pi
listikos susiliejimo pavyzdys, būdingas
XVII a. Lietuvos dailei. Manyčiau, jog
liastrais) į stačiakampes (arba arkos pavidalo)
šie paveikslai sudaro bendrą ikonografinę sistemą su netolie plokštumas, kurios gali būti lygios arba papuoštos siužetiniais
se esančių stalių paveikslais (vaizduojančiais bernardinų šven reljefais (Lestenės bžn.) ir atskiromis figūromis (Kandavos,
tuosius). Laiptų sienelės paveikslų autorius nežinomas, tačiau Salgalės bžn.). Sakyklų stogelis profiliuotas ir papuoštas akanto
spėjama, kad tai turėjo būti vienuolis bernardinas (žinoma, lapo motyvais, užbaigtas angelo su palmės šakele arba šv. Jur
kad Lietuvoje XVII a. buvo tapytojų bernardinų; 17, psl. 102). gio su gyvate figūromis (20). Kitų mokyklų įtaka Ventspilio
Šios kompozicijos sukurtos, tikriausiai, po paskutinio šv. Jur dirbtuvėms dar neaiški, jokie požymiai neleidžia teigti buvus
gio bažnyčios gaisro (1668 m.) XVII a. pabaigoje.
aiškią Nyderlandų ar Šiaurės Vokietijos įtaką. „Viperso hipote
Tytuvėnuose bernardinų vienuolyno bažnyčioje yra šv. Ber zės apie „nyderlandišką skambesį“ naudai kalba psichologinio
nardo Sieniečio paveikslas. Jis priskiriamas prie XVIII a. pir aktyvumo nebuvimas Sefrensų skulptūrose: jos sąlygiškai ra
mosios pusės kūrinių, be to, manoma, jog jį sukūrė tapytojas mios, figūros statiškos, nėra dinamiškos ekspresijos, būdingos
Kauno bernardinų šv. Jurgio bažnyčioje. Gaila, kad taip ilgai
išbuvusi apleista, bažnyčia tik neseniai pradėta remontuoti,
todėl dviejų sakyklos paveikslų taip ir nepavyko pamatyti. Iš
skirtinė yra sakyklos laiptų sienelės tapyba - čia vietoj tradi
cinių evangelistų ar apaštalų vaizduojami vienuoliai bernardi
nai (3 pav.) ir šv. Bernardas Šiemetis —bernardinų vienuolijų
įkūrėjas. Vyrauja pilkšvos, rudos, rusvos spalvos, nors dėl ta
pybos sunykimo spręsti apie tai gana sunku. Penkių vienuolių
grupė apatinėje dalyje (3 pav.) sukomponuota vienoje plokš
tumoje, fonas neutralus. Vyrauja spalvų dėmės, kontūrai. Vei
dai neindividualizuoti. Ikonų tapybos principais (tipiški ran
kų judesiai, begalinis akių žvilgsnis, palaiminga veido išraiš
ka) perteiktas vienuolių dvasingumas, atsietumas nuo šio pa
saulio. Rankose jie laiko palmių šakeles —kankinių simbo
lius. Šv. Bernardas nutapytas panašiai - šiek tiek išryškintos
abito klostės, pagrin
diniai šešėliai. Figū
ra statiška, veidas
pasuktas trim ketvir
čiais, žvilgsnis netu
ri žiūrėjimo taško nukreiptas į begaly-
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vokiškoms skulptūroms“ (20, psl. 83). Tarp kitko, toks „sąly vienu (platesniu) šonu prie mūrinio pilioriaus, kurio viduje
ginis ramumas“ būdingas ir Linkuvos bei Pikelių sakyklų ta įrengti laiptai. Sakykla yra nesudėtingų barokinių formų, jos
vidurinė dalis keturiais voliutos formos piliastrais padalinta į
pybai.
Žinoma, Kuršo ir Lietuvos bažnyčių įrangos ikonografinė penkias plokštumas, kuriose nutapytos kompozicijos. Jos vi
dekoro sistema skiriasi. Kuršo sakyklose, be įprastinių evan sos pusapskritės arkos paplatintos kampais konfigūracijos
gelistų ir apaštalų, dažnai galime pamatyti įvairių emblemati- (6-8 pav.). Kaip nurodo Irena Vaišvilaitė (2), toks sakyklų
nių siužetų, būdingų tai epochai (pavyzdžiui, Lesteno sakyk tapybos kompozicijų įrėminimas būdingas XVII-XVIII a.
los reljefas su žmogumi, pučiančiu muilo burbulus - taip bū Latvijos sakyklų dekorui. Pavyzdžiui, tokia yra Krutės (Latvi
davo vaizduojama tuštybė ir pasipūtimas). Be to, Kuršo baž ja) evangelikų liuteronų bažnyčios sakykla, sukurta 1642 m.
nyčių sakyklose nėra Šventosios Dvasios įvaizdžio, būdingo (19, ii. 48), tikji puošta reljefais. Linkuvos sakyklos kompozi
cijose vaizduojami keturi evangelistai ir Kristus Pasaulio Val
katalikų sakykloms.
B. Viperis kai kurių sakyklų dekoravimą lygina su liaudies dovas. Kristus nutapytas priekinėje sakyklos sienelėje, jis vie
architektūros elementais ir atranda, jog istorinio stiliaus bruo noje rankoje laiko žemės rutulį, kita ranka laimina (7 pav.).
žus latvis raižytojas transformuoja pagal liaudiškas tradicijas, Figūra frontali.
Kairėje nuo Kristaus vaizduojamas šv. Matas (6 pav.) ir
palikdamas tik pagrindinę struktūrą. Tokia yra Valdemarpilio
bažnyčios sakykla (19, ii. 57), sukurtaXVII a. viduiyje irpuošta šv. Morkus, dešinėje —šv. Lukas (8 pav.) iršv. Jonas. Visi ketu
penkiomis tapybos kompozicijomis, kur pavaizduoti keturi ri evangelistai pasisukę į Kristų, vaizduojami su tipiškais atribu
evangelistai ir Kristus (dvi arkos formos kompozicijos ant sa tais, vilkintys ilgais, sujuostais drabužiais, su apsiaustais. Skirkyklos ir trys lygiagretainio pavidalo kompozicijos ant laiptų tingesnisšv. Luko paveikslas. Evangelistas nutapytas su baltais
sienelės). Tapyba panaši į Linkuvos ir Kauno šv. Jurgio bažny XVIII a. drabužiais, žaliu apsiaustu, stovintis patalpoje (kiti
evangelistai —peizažo su žemu horizontu ir debesuotu dan
čių sakyklų dekorą.
Tapytų sakyklų Kurše būta ir XVIII amžiuje. Pavyzdžiui, gumi fone). Šv. Luko paveikslo spalvos šiek tiek ryškesnės, vei
vietinių meistrų tapytos yra Krimuldės, Carkinavos (XVIII a. das individualizuotas. Galima daryti prielaidą, kad tai, galbūt,
antras dešimtmetis), Straupės (1739 m.) bažnyčių sakyklos (21, vieno iš karmelitų vienuolių, tuo metu aptarnavusių bažnyčią,
psl. 326). Be to, būtina pažymėti, kad tuo laikotarpiu Kurše portretas. Šiaipjau sakyklos dekoras vientisas ir išraiškingas.
buvo labai paplitę ir kiti liaudiški tapyba dekoruoti mediniai „Tapyta ant mažai gruntuotų lentų, laisvai - piešinys pažymė
bažnytinės įrangos daiktai - altoriai, suolai, chorai. Jie būda tas teptuku, potėpiai ryškūs, ekspresyvūs. Figūros pailgintos,
vo puošiami siužetais iš Naujojo ir Senojo testamento, emble- savito tipažo. Formos nedetalizuotos, pažymėta tik pagrindi
matika (18, psl. 60). Toks yra suolas Kaldabrunės bažnyčioje nės detalės“ (2). Aiškiai matyti, kad daugiausia dėmesio skir
(21, ii. 317), ištapytas tradiciniais Evangelijų siužetais. Tapy ta veidams ir atributams, tuo tarsi ženklinant siužetą, nesi
ba ryškaus, šventiško kolorito, atliepia architektūros konstruk stengiant kurti realistiškesnį vaizdą. Koloritas šiltų ryškių spal
vų, daug ochros, derinta raudona ir žalia, yra mėlynos. Kai
ciją, rodo meistro įgudimą, subtilų dekoratyvumo pojūtį.
Savaime aišku, kad visi čia paminėti Latvijos Kuršo dailės kurios formos paryškintos blyksniais. Linkuvos sakyklos kom
reiškiniai XVIP—XVIII a. negalėjo nepaveikti gretimai esan pozicijas nutapė tikriausiai pasimokęs dailininkas, nors auto
čios šiaurinės Lietuvos dalies. Tai galėjo sąlygoti ir liaudies rystė ir nėra aiški. Vienuolyno pajamų ir išlaidų knygoje pa
dailės populiarumą Žemaitijoje, bent jau gerokai paskatinti minėti įvairių specialybių amatininkai (27), 1755 —1773 m. dir
neprofesionaliosios dailės išsiskyrimą XVIII a. pabaigoje. Be bę vienuolyno statybose: mūrininkai, dailidės, staliai, tapyto
abejo, Kuršo dailė turėjo įtakos ir tyrinėjamiems objektams - jas Kazimieras Rimkevičius, Lauksodžio šaltkalvis Deveika ir
tapytoms sakykloms.
kt. Vienuolyno baldus - spintas, stalus, krėslus ir kt. padirbo
Linkuvos bažnyčia (Pakruojo raj.) iki XVII a. pradžios bu stalius Adomas Šeleta. Baldai buvo dažyti, polichromuoti. Vie
vo medinė. 1593 m. Jokūbas Bialozoras, anksčiau nusipirkęs na knygų spinta rytinio korpuso koridoriaus nišoje išlikusi ir
Linkuvos dvarą, prie pat medinės katalikų bažnyčios pastatė iki dabar - ant jos karūnos kartušo nupieštas vieno iš evange
mūrinę kalvinų bažnyčią. 1634 m., susilpnėjus reformacijos listų atvaizdas. Tačiau apie sakyklos padirbimą nieko neužsi
bangai ir stiprėjant kontrreformacijai, Linkuvoje įkurdinami menama. Tadbelieka tikspėlioti arba ieškoti naujų dokumentų.
karmelitai, kurie 1689 m. galutinai perėmė mūrinę kalvinų baž
Apibendrinant reikia pasakyti, kad Linkuvos sakyklos ta
nyčią (22). „Karmelitai iki 1832 m. administravo parapiją, rū pyba atitinka įprastinę sakyklų dekoro ikonografinę schemą:
pinosi mokslu ir švietimu, senelių ir ligonių priežiūra. Nugy vaizduojamas Kristus Pasaulio Valdovas ir keturi evangelis
venę čia apie 200 metų, karmelitai paliko Linkuvai unikalų tai. Tik reikėtų dar kartą atkreipti dėmesį į sąlyginį, ženklišką
bažnyčios ir vienuolyno pastatų ansamblį su visais turtais ir tapybos pobūdį bei visos sakyklos dekoro nuoširdų paprastu
meno vertybėmis, pastatytą aukščiausioje irgražiausioje mies mą (bet ne prastumą). Visa tai, kaip ir liaudies dailės kūri
telio vietoje“ (T2). 1690 m. Linkuvos bažnyčia sudegė ir buvo niuose, labai sustiprina įtaigumą, sukuria intymią dvasingu
atstatyta (dėl Siaurės karo ir maro) tik 1745 m. (25). Altoriai mo atmosferą. Įtaigumo sustiprinimui virš sakyklos itin pa
įrengti tarp 1745-1763 metų. Tlirbūt tada buvo pastatyta ir prastų formų stogelio, ten, kur prasideda bažnyčios skliautas,
sakykla, kuri 1806 m. vizitacijoje (26) apibūdinama kaip nau sušvinta auksiniai Šventosios Dvasios spinduliai, tarsi įdvasin
ja. Tačiau vizitacijų ir inventorių pateikiami duomenys apie dami čia skelbiamą Dievo žodį.
šią sakyklą yra labai menki: staliaus darbo, dažyta, kairėje di
Kita tapyta sakyklayra Lauksodžio bažnyčioje (apie 20 km
džiojo altoriaus pusėje. Formuluotė bendra (ta pati) visuose nuo Linkuvos Latvijos link). XVIII a. Lauksodyje įkurdinta
to dekanato bažnyčių vizitacijų aktuose. Tad apie sakyklos pa jėzuitų misija, kurios rūpesčiu 1762 m. buvo pastatyta medinė
statymo laiką galimaspręsti tik apytiksliai, turint omenyje baž šv. Aloyzo bažnyčia (5, t. 3, psl. 71). Joje tuo metu (apie
nyčios įrengimo laikotarpį (XVIII a. vidurys) ir stilistiką 1767 m.) buvo įrengti du vėlyvojo baroko stiliaus altoriai (pa
(5 pav.). Linkuvos bažnyčios sakyklayrašešiakampė, priglausta gal dabartinę situaciją tai kampinis ir šoninis). Atrodo, kad
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dabartinis kampinis šv. Ignoto altorius tuo metu buvo didysis romantinis tapymo pobūdis. Kompozicija laisva, bet subalan
altorius. Jame yra XVIII a. 6—7 dešimtmečio paveikslas suota, peizažai apibendrinti ir nėra vien tik fonas —jie kuria
„Šv. Ignotas Lojolą“, pasižymintis plačiu ikonografiniu pasa tam tikras nuotaikas. Ir vis dėlto personažų pozos, teatrališki
kojimu: Kristaus monograma ant šventojo krūtinės ir j dangų gestai, egzaltuoti veidai rodo šių kūrinių akademistines išta
ištiesta ranka išreiškia pergalės prieš šėtoną (reformaciją) au kas. Lauksodžio bažnyčioje yra dar vienas panašios stilistikos
kojimą Dievui. Spalvos pastelinės, koloritas pilkšvai rožinis, paveikslas —„Šv. Stepono mirtis“, kuris nutapytas gelsvomis,
šventasis išskirtas šviesiausiomis spalvomis. Visa tai rodo ro pilkšvai melsvomis, rusvomis spalvomis, koloritas šaltokas,
kokinę stilistiką. Panaikinus jėzuitų ordiną, likviduota ir Lauk šviesus. Čia taip pat pro akademistinį šaltumą prasiveržia ro
sodžio misija. Kunigą išlaikė valdžia. Dabar bažnyčios interje mantizmo poveikis.
Pikelių bažnyčios (Mažeikių raj.), esančios prie pat Latvi
ras gerokai pakeistas. Tiksliai nežinoma, kada tai buvo pada
ryta. Tačiau apie 1870 m. vyskupas Motiejus Valančius rūpi jos sienos, sakykla taip pat puošta siužetine tapyba. Bažnyčia
Pikeliuose buvo pastatyta 1636 m., tačiau
nosi gauti rusų valdžios leidimą bažnyčiai
vėliau kalvinų išardyta ir perkelta į kitą
taisyti (5). Tūrbūt apie tą laiką ir buvo per
tvarkytas interjeras —pakeista bažnyčios
vietą (28). 1680 m. Pikeliuose įsikūrė jė
zuitai, ir 1752 m. bažnyčia buvo atstatyta,
centrinės ašies kryptis, tad šv. Ignoto al
o įrengta 1761 m. (tais metais bažnyčia
torius tapo kampiniu, o didysis altorius
konsekruota Švč. Trejybės vardu). Iki ta
buvo nutapytas ant galinės sienos. Jo kom
da buvo įrengti beveik visi altoriai, taip
pozicija yra klasicistinės triumfo arkos pa
pat ir dešiniosios navos apaštalo šv. Tado
vidalo, su kampuose stovinčiais šventai
siais, jis sudarytas tarsi iš trijų vienas ant
altorius, esantis šalia sakyklos. Pikelių
kito sustatytų mažesnių altorių. Įdomu,
bažnyčios altorių kompleksas atskleidžia
vėlyvojo baroko dailės raidą Lietuvoje
kad tokia kompozicija būdinga Latvijos (ir
Prūsijos) protestantų altoriams (19). Vi
(23).
sai įmanoma, kad dailininkas, nutapęs šią
Labai įdomu pažvelgti į visą Pikelių
bažnyčios interjerą. Nedidelėje ilgo sta
didžiulę altoriaus kompoziciją ant medi
nės bažnyčios sienos, buvo pakviestas iš
čiakampio plano medinėje bažnytėlėje
Latvijos. Tito labiau, kad per Lauksodį
įrengti 7 altoriai, savo barokinėmis ir ro
kokinėmis formomis, drožtais puošniais
(taip pat Linkuvą, Žeimelį) ėjo kelias į Jel
sparnais ir karūnomis pripildantys visą
gavą, kuri seniau buvo Kuršo hercogystės
erdvę. Tačiau greta tokių profesionalio
sostinė, o vėliau išlaikė kultūrinio centro
sios dailės kūrinių puikiausiai dera liau
reikšmę. Joje 1775 m. buvo įsteigta Petridiškai tapytos neaukštos lubos, sukurianno akademija, 1806 m. perorganizuota į
čios jaukumą toje barokinės dinamikos
gimnaziją. Čia buvo dėstoma ir dailė (18).
Ko gero, tuo metu, kai buvo pertvarko
ekspresijoje. Altorių paveikslai pabrėžti
9. Lauksodžio bažnyčios sakykla,
nai orientuoti į žiūrovą, stengiantis įtrauk
mas bažnyčios interjeras, pastatyta ir sa
XVIII a. pab.-XIX a. pr.
ti jį į meninę aplinką. Personažai dažnai
kykla. Ji šešiakampė, paprastų klasicisti
pasukti į stebėtoją arba atkreipia dėmesį
nių formų, beveik be jokių papuošimų
(9 pav.), įtaisyta pertvarinių sienelių kampe. Nuo didžiojo al judrumu, teatrališkais gestais. Ne mažiau įtaigūs ir liaudiški
toriaus pusės į ją kyla tiesūs, gana statūs laiptai. Stogelis kar paveikslai, kurių Pikelių bažnyčioje taip pat nemažai (pavyz
toja sakyklos plano formą (šešiakampis), yra beveik be papuo džiui, „Šv. Jurgis“, sukurtas XIX a.). Toks yra irŠv. Elenos pa
šimų. Priekinė sakyklos pusė padalinta į keturis didesnius ir veikslas, sukurtas 1790 m. Šventoji vaizduojama supaprastin
keturis mažesnius laukus. Didesniuose nutapyti keturi paveiks tu XVIII a. vidurio didikės kostiumu, su jai būdingais atribu
lai, vaizduojantys Kristaus istoriją: „Pranašas Izaijas“, „Ange tais. Paveikslas nutapytas šviesiomis spalvomis, vyrauja loka
las Gabrielius apreiškia Marijai Jėzaus gimimą“, „Kristus ge lios dėmės, toninė modeliuotė nežymi, nesukurianti tūrinių
rasis ganytojas“, „Šv. Jonui evangelistui arkangelas apreiškia formų. Figūra, ypač jos gestai, grakštūs, piešinys išdailintas.
Paskutinį teismą“. Siužetais parodoma, jog krikščionybė yra Toks subtilumas ir rafinuotumas —rokoko stiliaus atspindžiai.
apreikštoji religija, kad Senasis ir Naujasis Testamentai atsi Tačiau elementari kompozicinė sandara, beveik paspalvintos
rado tiesiogiai veikiant Dievui. Paveikslų tematika nereta tiek tapybos pobūdis, naivi atida detalėms —primityvizmo dailės
protestantų, tiek katalikų dailėje, ypač būdinga romantizmui. bruožai. Paveikslui būdinga rami, pedantiška atlikimo manie
Todėl ir šiuo atveju galima spėti, kad šie paveikslai sukurti ra. Jo autorius, matyt, pasimokęs meistras (24).
latvių dailininko. Tai rodytų jau žinomas faktas, kad Latvijos
Panašūs ir Pikelių bažnyčios sakyklos paveikslai. Tik gal
Kurše bažnyčių įrangos (taip pat ir sakyklų) puošyboje buvo mažiau subtilūs ir rafinuoti, artimesni barokinei stilistikai. Sa
dažni Biblijos siužetai. O kitų Lietuvos vietų bažnyčių sakyk kykloje nutapyti keturi evangelistai su itin išryškinta atribu
lose tai labai retas atvejis. Be to, dabartinio Lauksodžio kle tika. Šv. Matas vaizduojamas stovintis, su ietimi dešinėje ran
bono teigimu, po sakyklos paveikslais mažesniuose laukuose koje (prieš tapdamas Kristaus mokiniu, jis buvo muitininkas).
buvo užrašyti siužetų paaiškinimai (visai neseniai to paties kle Už jo - angelas, įprastinis Šv. Mato simbolis. Gana keista,
bono leidimu uždažyti). Tai taip pat būdinga Kuršo XVIII a. kad šv. Matas vaizduojamas stovintis, kai kiti trys —sėdintys;
dekoratyvinei tapybai Evangelijų ir Senojo Testamento siuže nes paprastai evangelistai vaizduojami sėdintys, o stovintys tais bei emblematikai (20, psl. 91).
labai retai (tai būdingiau Rytų kraštų krikščionybei, pavyzdžiui,
Lauksodžio sakyklos paveikslų koloritas šviesus, skaidrus, Armėnijos, —LE, t. VI, p. 132). Stovintys evangelistai vaiz
šaltokas, vyrauja gelsvos, žalsvos, melsvos spalvos. Pastebimas duojami ir Latvijos sakyklose (skulptūros, reljefai). Panašu,
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kad tai perimta iš Vidurinių amžių skulptūros, kai portikus,
interjerus puošiančios figūros būdavo tikstovinčios, nejudrios.
(Stovintys evangelistai vaizduojami ir Linkuvos sakykloje).
Pikelių sakykloje šv. Morkus sėdi šonu, j žiūrovą atsukęs
veidą. Kairiąja ranka jis prilaiko liūtą, savo tradicinį simbolį.
Dešinėje rankoje - popieriaus lapas. Poza, staigus galvos po
sūkis rodo Morkaus siužetui būdingą veiksmą - suklusimą,
klausymąsi. Figūros siluetas švelnaus, banguojančio kontūro,
būdingo barokinei dailei. Apačioje raitytų formų rėmeliuose
paaiškinantis parašas. Mato siužeto parašas įrašytas ovaliniuose
rėmeliuose taip pat paveikslo apačioje. Šv. Lukas vaizduoja
mas sėdintis, su atversta, ką tik pradėta rašyti knyga. Tipiškas
barokinis rankų gestas, reiškiantis kreipimąsi į žiūrovą ir kar
tu į kažką rodantis. Tradicinis šv. Luko simbolis - jautis, pa
veikslo apačioje - parašas.
Šv. Jonas taippat sėdi, dešine rankaprilaikydamas išskleis
tą popieriaus ritinį su signatūra. Įprasta šv. Jonąvaizduoti dik
tuojantį, čia vaizduojama Šventoji Dvasia - balandė, laikanti
atverstą knygą - tekstą, kurį diktuoja šv. Jonas Evangelistas.
Antjo kelių - taurė su gyvate, simbolis, būdingas šiaurės kraštų
dailei (kitur šv. Jono Evangelisto simbolis —erelis). Pavyz
džiui, šv. Jonas su taure irgyvatevaizduojamas VanEycko Gento altoriuje.
Kaip rašyta aukščiau, trys evangelistai vaizduojami sėdin
tys (be to, šiuose trijuose paveiksluose yra nutapyti šviesos spin
duliai, sklindantys iš kurio nors viršutinio kampo —dieviško
sios apvaizdos ženklas), o ketvirtasis —stovintis (čia spindu
lių nėra). Tai rodo, kad dailininkas rėmėsi kažkokiais ne vie
nos kilmės pavyzdžiais. Dailininko būta ne profesionalo, nes
šiek tiek iškraipytos proporcijos.
Kada tiksliai sukurtos šios sakyklos kompozicijos, neaiš
ku. 1821 m. jos jau buvo —tai rodo tų metų vizitacijos aktas
(29). Jame rašoma, kad „išeinant iš zakristijos į bobinčių kai
rėje pusėje yra sakykla, paremta ant klausyklos, penkiakam
pė, drožinėta, kurioje tarp kolonėlių yra keturių evangelistų
atvaizdai, nutapyti melsvai“. Tačiau galima spėti, jog sakykla
buvo padaryta anksčiau, gal per XVIII a. pabaigos remontą
(tada buvo įrengtas vidurinės navos altorius - 1785 m., tada
buvo nutapytas aukščiau minėtas šv. Elenos paveikslas 1790 m.). O gal net ir 1752-1761 m., kai buvo įrenginėjama
bažnyčia - sakyklos dekoras (grakščios kolonėlės, raižytas
puošnus stogelis) panašus į dešiniosios navos šv. Apaštalo Ta
do altoriaus puošybą (23, 2 ii.).
Bet tai, kad ši sakykla irjos tapyba barokinės, nekelia abe
jonių. Neabejotina ir Latvijos baroko įtaka, ypač turint ome
nyje, jog Pikeliai yra ant Latvijos sienos ir dar dabar žmonės
ten laisvai kalba ir lietuviškai, ir latviškai.
Apžvelgus šiaurinės Lietuvos sakyklų tapybą, aiškėja, jog
ji XVIII a. buvo inspiruota kultūrinių ryšių su Latvija, Kuršu,
tačiau pritaikyta Lietuvos sąlygoms, pasitarnavusi kontrrefor
macijai. Sakyklų puošimas tapyba kitose Lietuvos vietose pa
plito vėlesniais laikais ir buvo pritaikytas mūrinėse sakyklose.
Nedera užmiršti ir Kauno šv. Jurgio bažnyčios sakyklos, kuri
buvo sukurta bernardinų vienuolių anksčiau už kitas Lietuvos
sakyklas. Tačiau jos ikonografija būdinga tik bernardinams.
Tapytos sakyklos —tai vienas iš unikalių Lietuvos provincijos
kultūros reiškinių, atsiradęs dėl artimos šalies įtakos ir gana
natūraliai čia pritapęs.
(Bus daugiau)
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T he decoration of wooden equipment
OF THE INTERIOR IN LITHUANIAN CHURCHES
ii the eid of the 17lh aid at the begiaalag of the 19th ceataries

Martynas POCIUS
The article deals with the investigations on the decorations
of subject painting of pulpits, confessionals and doors in various
Lithuanian churches, the example of a festive scenery is also
presented. In the first part of the chapter the cultural situation of
the end of the 17th and beginning of the 19th centuries is
discussed. At that time three strata of society have formed in
Lithuania, such as magnates of the Grand Duchy of Lithuania
and a King with his manor-house; the gentry and towns folk;
peasants and country handicraftsmen. Each of the groups had
their own aesthetical views and this occurance defined the
formation of three cultural layers in Lithuania of those days. The
art discussed about in the article belongs to the middle layer and
is a peculiar medium between the professional and folk art.
Rather frequent subject decoration of the pulpits in the
churches in northern Lithuania may be called so and this
decoration was under the influence of art of Protestant churches
of Latvian Curonians.

V a k a r ų E u r o p o s kulto pastatų
ERDVĖS ORIENTACIJOS ATSPINDYS LIETUVOJE

Rimvydas LAUŽIKAS
raščiams“,6 ypač simbolinė aiškinamoji bažnyčios reikš
mė buvo aktuali krikščionybę platinant tarp pagonių. (To
kią nuostatą įtvirtino 1025 m. Araso bažnytinis susirinki
mas.7) Dabar žinomi du pa
grindiniai orientacijos būdai:
A. Šventovė orientuojama
rytų-vakarų ašimi, kur įėji
mas -vakaruose, o didysis
altorius - rytuose; tai tarsi
kelias nuo durų altoriaus link,
iš vakarų į rytus, nuo žemiš
ko dieviško link, iš nuodė
mės išganymo link.8
B. Pastato orientacija sie
jama su saulėtekiu šventojo
globėjo dieną; ši idėja grei
čiausiai perimta iš pagoniš
kų šventovių orientacijų (pa
vyzdys Lietuvoje - Palangos
Birutės kalno pagoniškoji
šventovė ir krikščioniškoji
koplyčia9).
Po krikšto 1387 m. Lietu
va tapo lygiavertė Vakarų Eu
ropos krikščioniškosios kul
tūros dalis, jos perėmėja ir
vartotoja, todėl Araso nutari
mai rado atgarsį ir pas mus.10
Porijų (Pasvalio r.) kapinių koplyčia. 1736 m.
Mėginsiu panagrinėti
abiejų orientacijų būdų raiš
ką Lietuvos medinėje kulto architektūroje.
Apdorojant ekspedicijose11 rinktą medžiagą
nebuvo atsižvelgiama į magnetinę deviaci
ją, kuri dabar Lietuvoje sudaro vidutiniškai
keletą laipsnių, deja, nežinoma, ir kaip ji lai
kui bėgant kito. Taip pat neatsižvelgta ir į
magnetinių anomalijų zonas. Naudotasi pa
pildomais šaltiniais: archyvų medžiaga,12
bažnyčių žemių planais,13 bet azimutai juo
se dažniausiai pateikiami tik apytiksliai.
Turima duomenų apie 134 šventovių,
statytų XVI-XX a., orientacijas, t.y. didžiąją
Lietuvos dalj, išskyrus Užnemunės bažny
čių orientavimą. Medžiaga nagrinėta pagal
du aukščiau minėtus modelius.
Bažnyčių orientacijas išdėsčius diagra
moje (žr. piešinį), išryškėjo nemažai dėsnin
gumų: dauguma bažnyčių orientuotos apy
tikriai į keturias pasaulio šalis - į šiaurę (tarp
0 ir 35 laipsnių), rytus (70-90 laipsnių), va
karus (240 - 295 laipsniai) ir j pietus (150-

Lietuvos kulto pastatų erdvės orientacija menkai tyri
nėta. Artima tema „Moksle ir gyvenime“ spausdintame
straipsnyje aptariamas Zapyškio bažnyčios langų, nišų,
kontraforsų skaičius bei jų išsidės
tymas, pastebima, kad pagal tai ga
lima nustatyti Mėnulio užtemimų da
tas, skaičiuoti savaitės dienas, mė
nesius. Panašūs dalykai būdingi ir
Kauno Vytauto Didžiojo bei Šv.Gertrūdos bažnyčioms. Straipsnio pa
baigoje tik užsimenama, jog Zapyš
kio bažnyčia beveik tiksliai orientuo
ta tradicine rytų - vakarų kryptimi.1
Plačiau tie dalykai tyrinėjami ki
tose Europos šalyse: Čekijoje ana
lizuoti Prahos Šv.Vito katedros ir
Šv.Jurgio bažnyčios azimutai2ir nu
statyta, kad šventovių durys orien
tuotos j saulėtekį šventojo globėjo
dieną, t.y. lygiai tą dieną patekanti
Saulė pro didžiąsias duris apšvie
čia didįjį altorių. Panašiai orientuo
tų kulto pastatų yra žinoma Vengri
joje,3 Bulgarijoje4, Italijoje5.
Griežtai nustatyta kulto pastatų
erdvės orientacija Vakarų Europoje
atsirado gotikos epochoje, kai kul
to pastatas turėjo tapti „literatūra be-

Lamokėlių(Biržų r.) kapinių koplyčia. 1928 m.

29

180 laipsnių). Vyrauja tradicinė orientacija, kai durys orien
tuotos į vakarus - penkiasdeš;mt septynių kulto pastatų
(42,5 proc.). Chronologiškai anksčiau statytoms bažny
čioms tai dar būdingiau (iki 60 proc.). Šiaurės kryptimi orien
tuota penkiolikos šventovių didžiosios durys (11 proc.), ry
tų - dvylikos pastatų (8,8 proc.), pietų - trylikos (9,7 proc.).
Likusieji pastatai orientuoti kitomis kryptimis. Taigi galima
teigti, kad medinėje Lietuvos kulto architektūroje gana ryš
ki tradicija pastatą orientuoti rytų - vakarų kryptimi.
Norėdami atsekti B modelio apraiškas, turime jį išskai
dyti į dvi dalis:
1. Tekanti Saulė per šventojo glo- y
bėjo dieną pro didžiąsias duris apšvie............
čia didįjį altorių.

bažnyčia. Įdomu tai, kad Sodelių koplyčia (Panevėžio r.)
pavadinta Šv.Dvasios; ši šventė dar vadinama Sekminė
mis ir susijusi su Velykų ciklu. Tais metais, kai pastatyta
koplyčia (1746 m.),16Sekminės buvo gegužės 29 d.17Sau
lė tą rytą tekėjo 51 laipsnio azimutu, o koplyčios didžio
sios durys orientuotos 53 laipsnių azimutu. Šis nedidelis
skirtumas gali susidaryti dėl rea
laus horizonto neatitikimo
g
matematiniam arba dėl
matavimo paklaidos.

Vienos padalos vertė - 10 laipsnių; vienas kulto pasta
tas - 3 milimetrai; ištisinė linija reiškia orientacijas pagal
ekspedicijose surinktus duomenis (tikslios orientacijos),
punktyrinė linija - orientacijos pagal rašytinius šaltinius
(orientacijos tik pagal pasaulio šalis: šiaurė, rytai, piet
vakariai ir pan.).

Palaukių (Panevėžio r.) kapinių koplyčia. 1772 m.

2. Tekančios Sau
lės vietą užima didysis
altorius. Bažnyčios
apsida per šventojo
globėjo dieną yra sau
lėtekio pusėje.
B.1 modelį dau
giau ar mažiau atitin
ka dešimties kulto pa
statų orientacijos: Ge
lažių, Palangos, Plun
gės, Rudaminos, So
delių, Subačiaus sto
ties, Surviliškio, Šimo
nių, Viduklės, Vilniaus
Šv. Petro ir Povilo. Ge
riausiai šią hipotezę
patvirtina Viduklės,
Sodelių ir Surviliškiu
šventovės. Pastaroji,
deja, jau sugriauta, ir
vietoje patikrinti archy
viniuose šaltiniuose
pateiktų duomenų ne
beįmanoma.15 Viduk
lėje tebestovi ta pati
Gikonių (Kupiškio r.) kapinių koplyčia. 1755 m.
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Rudaminos, Subačiaus stoties ir Gelažių
bažnyčios nėra labai įdomios dėl vėlyvos sta
tybos, be to, jų orientacijos gerokai skiriasi nuo
Saulės tekėjimo krypčių per šventojo globėjo
dieną. Apie Šimonių bažnyčią žinoma tai, kad
ji 1921 m. pastatyta ant senosios bažnyčios
pamatų, tik altorių ir didžiąsias duris sukeitus
vietomis,18 kad įėjimas būtų iš aikštės pusės.
Palangos, Plungės, Vilniaus bažnyčios ati
tiktų pasiūlytą modelį tada, jeigu šaltiniuose
minimą rytų orientacijos kryptį19 suprastume
kaip saulėtekio tašką (t.y. tarp 47 ir 133 laips
nių), tačiau pastatų jau nebėra, todėl iš šių
duomenų daryti išvadas rizikinga.
B.2 modelį daugiau ar mažiau atitinka tris
dešimt keturi kulto pastatai, bet šio orientaci
jos varianto dauguma bažnyčių žinomos iš
rašytinių šaltinių. Iš turimų trijų tikslių orienta
cijų tik Šimonių senosios bažnyčios skirtumas
mažesnis (3 laipsniai) ir paaiškinamas mata
vimo paklaida ar realiojo horizonto neatitiki
mu matematiniam. Taigi ir ši tradicija Lietuvo
je turėjo atgarsių.
Apibendrinant galimos tokios išvados:
1. Viduramžių Europoje buvo nustatyta
griežta kulto pastatų erdvės orientacija.
2. Galima išskirti du orientacijos būdus:
pastatas orientuotas rytų-vakarų ašimi ir pa
stato orientacija siejama su saulėtekiu per
šventojo globėjo dieną. Abu būdai rado at
garsių Lietuvos medinių kulto pastatų archi
tektūroje.
Už pagalbą apdorojant medžiagą dėkoju
dr. Libertui Klimkai.

kryptis. Matuota hidrauliniu kompasu „Sokol“,
kurio paklaida 0,5 laipsnio, o padalos vertė 2 laipsniai.
12. Bažnyčių inventoriniai ir vizitacijų aktai, sau
gomi Mokslų Akademijos bibliotekos rankraš
tyne (toliau MAB) F. 43, Vilniaus universiteto bib
liotekos rankraštyne (VUB) F.57, Lietuvos vals
tybiniame istorijos archyve (LVIA) F. 294, 296.
13. Žemės planų yra MAB F.44
14. Siekiant užfiksuoti bent minimalią atitikimo
galimybę, buvo atrinkti pastatai, atitinkantys
modelį su 15 dienų paklaida.
15. VUB F.57 b 53-305.
16. Šventovių statybos datos patikslintos pagal
bažnytinius žinynus („Directorium horarum...“,
„Elenchus omnium...“, „Katalikų kalendorius ži
nynas“), taip pat pagal: Gimbutas J. Lietuvos
bažnyčių chronologija ir statistika // Lietuvių ka
talikų MA darbai.- T .5 - Chicago, 1986.
17. Wierzbowski T. Vademecum.- Warszawa,
1926.
18. Duomenys iš parapijos archyvo.
19. VUB F. l-f3 8 .
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Sodelių (Panevėžio r.) kapinių koplyčia. 1847 m.
Tai vėlyvesnė už straipsnyje minėtą.

T he reflection of spatial
ORIENTATION OF WESTERN
Europe cult buildings
in Lithuania
Rimvydas LAUŽIKAS

The spatial orientation of Lithuanian
wooden cult buildings is still not inves
tigated. The matter is touched upon
slightly in the discussions about the ar
chitecture of brick churches.
It is known that strict orientation of
cult buildings was set in Mediaeval Eu
rope the ideological background of
which was Christian symbolics. In order
to express the allegory of the way from
the earthly towards the divine a building
is orientated along the E ast-W est axis
(with an entrance in western and a chan
cel in eastern side of a building), and in
order to emphasize the n a m e -d a y of
a saint guardian of the building the
orientation was linked with the sunrise
on that day.
After Lithuania had become a Chris
Daukšėnų (Panevėžio r.) kapinių koplyčia. XIX a.
tian country these things found their res
ponse there too. The data about the
del't na sveta v grupa architekturni kompleksi ot rannogo srednoorientations of 134 temples built between the 16th and
viekovie//lnterdisciplinarni Izsledvanija.-XVIII.-1991 .-P.251 -256.
20th c., i.e. the majority of Lithuania except Užnemunė
5. Oudet J.F. Le pantheon de Rome a la lumiere de I'equinoxe // Re
are known. The material was investigated according to
ading in Archaeoastronomy.-1 9 9 2 - P.25-53.
the
two previous mentioned models. 42,5 % of investiga
6. Ž. le Gof. Civilizacija srednevekovogo zapada.-Moskva, 1992 ted wooden cult buildings are orientated the East-W est
P 302-352.
direction (the oldest buildings reach to 60 %). The second
7. Ten pat.
mode of orientation is the most remarkable in the Sodeliai
8. Gasperaitis G. Bažnyčios architektūrinių formų simbolika // Kultū
Holy Spirit chapel (Panevėžys district). The holiday of Ho
ros barai.- 1994 - Nr.2— P. 14.
ly Spirit is related to the cycle of Easter. The chapel is
9. Palangos Birutės kalno pagoniškosios šventovės pagrindinė orienta
orientated the sunrise direction on Whitsunday in 1746
cijos ašis atitinka balandžio 23 d. datą; vėliau toje vietoje buvo pasta
tyta Šv.Jurgio koplytėlė. Žr.: Klimka L. Apie astronominę Palangos
(the chapel was built in that year).
alko statinio paskirtį // Lietuvos istorijos metraštis.-1 9 8 6 Having summarized the data of the done investiga
P. 110-118.
tions one can affirm that tradition of spatial orientation of
10. Žiemys E. Žr. 1 nuor.
western Europe cult buildings had an evident reflection in
11. Ekspedicijose buvo matuojama pastato didžiųjų durų orientacijos
Lithuanian wooden cult architecture.
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VELNIO PAVIDALAI:

iš tautosakos į tautodailę
Ona ŽILINSKIENĖ

„Muzikantų gražus ponaitis pakvietė groti vestuvėse,
nusivedė jis tą muzikantą į tokius namus (malūną), šviesa
žėri, žmonių pilna, geria, ulioja. Kai muzikantas užgrojo,
kad ėmė rinktis mergų, bernų, ir jaunoji pasirodė, kasas
gėlėmis apsikaišiojusi. Tik kad visi nepažįstami“ (Liobytė
A. Nė velnio nebijau: Lietuvių liaudies pasakos. - V,
1988.-R218).
Nuo seno pikčius pavydi Dievui. Dėl to nemėgsta ir
Dievo namų - bažnyčių (J.Baranauskienės „Puntukas“,
A.Steponienės „Velnias neša Puntuką“, A.Puškoriaus
„Gaidys pragydo“, R.Kaunelio „Velnias neša Puntuką“):
„Anykščių apylinkėje yra didelis akmuo, vardu Puntu
Šiuo metu A.Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių mu kas. Velnias juo norėjo užstatyti Anykščių bažnyčios du
ziejuje („Velnių muziejuje“) „gyvena“ 1695 velniai. Dau ris. Jam benešant tą akmenj, pragydęs gaidys. Akmuo
giau kaip pusę sukūrė XX a. Lietuvos tautodailininkai. Ra nukrito nuo pečių. O velnias išsigandęs nudūmė praga
guoto ponaičio populiarumą tautodailėje lėmė svarbus jo ran, palikdamas akmenj lauke. Ten akmuo išliko ligi šiai
vaidmuo senovės Ijetuvių mi
dienai“ (BLLS 221,222 N 493).
Nelabasis bijo jeiti į bažny
tologijoje ir įtaigūs folkloro kū
čią, bet mielai lankosi pirtyse,
riniai. Liaudies meistras RŠaujaujose, kur maudosi ar dirba
lys, dovanodamas muziejui
merginos. Jis turi velnienę ir vel
savo išdrožtus velnius, prisi
pažino: „Aš kuriu prisiminda
niukų (N.Lįnkevičiaus „Velnio
mas jaunystėje girdėtus senų
vaikas“, J.Čiuplio „Mažojo vel
žmonių pasakojimus“.
niuko pamokos“), bet peršasi
merginom, jas šokdina, atkenPatys seniausi muziejaus
čia gim dančių mergaičių
biesai, kurių autoriai dažniau
skausmus (A.Steponaitienės
siai nežinomi, yra sparnuoti
„Velnias šoka su merga“, A.Ste(„Žemaičių velnias“, fragmen
ponienės „Velniai šoka“):
tai iš grupės „Vyskupas ap„Ateina velnias j vestuves ar
šlaksto velnią švęstu vande
šokius gražiu ponaičiu pasirė
niu“, „Sutryptas velnias“):
dęs. Dairos panos. Katra merga
„Dievas turėjo brolį, vardu
Liuciperis. Dievą linksmino
sako: „Ot, kad šis mane vestų
šokti!“ - tą ir išveda. Bet terei
dvylika chorų, o Liuciperį - tik
kia mergai užstot ponaičiui ant
trys. Todėl jis pradėjo purkš
kojos, jei čebatas tuščias, kojos
tauti. Tada Dievas atvėrė jam
nėra - vadinas, šoka su velniu.
peklą ir nugramzdino ten jį su
Merga išsigąsta - velnias pra
jo aniuolais velniais“ (BLLS 3
puola, o ji lieka stovėti tarp šo
N. 5-6)*.
kėjų viena“ (BLLS 117 N 350).
Nors velnias gyvena peklo
je, bet jis dažnai pasirodo van
Geisdamas merginų, velnias
deny ir žemėje: miškuose, rais
privengia bobų, kurios yra gimi
tuose, kalnuose, kapinėse, pa
ningiausias sutvėrimas judošiui
statuose. Pragaro ugnies kurs
(RSteponavičiaus „Boba - vel
tytojas puotas kelti mėgsta ma
nias“, V.Miknevičiaus „Velnias
lūnuose (J.Baranauskienės
įrašo moterį į pragaro knygą“):
„Šeduvos malūnas“, I.Užkur
„Kartąėjo Kristus su šv. Pet
nio „Velnių malūnas“, V.Kalnėru ir pamatė velnią, besimušantį
Nežinomas autorius. Žemaičių velnias.
no „Raisto velnias“):
su boba. Kristus ir sako šv.PetMitologo N. Vėliaus teigimu velnias minimas apie
10000 įvairių žanrų lietuvių pasakojamosios tauto
sakos kūrinių, keliuose tūkstančiuose tikėjimų, bur
tų bei prietarų, apie jį yra daugiau nei 1000 mįslių,
patarlių bei priežodžių, apie 2000 šnekamosios kal
bos posakių. 400 vietovardžių Lietuvoje padaryti iš
žodžio „velnias“, apie 150 akmenų yra su įspausta
velnio pėda.1 Lietuvių tautosakoje velnias vadina
mas daugiau kaip 200 vardų, tai: biesas, bukis, judošius, juodukas, ledokas, naginis, nakšis, nelabošius, paralius, pinčiukas, spirukas...
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pamatė gražų ponaituką. Tas ponaitukas vadina jį į
veselę. Jis ir nuėjo su tuo ponaituku. Rodos, įėjo į
jaują. Ten prisirinko daug velnių. Anie išsilupo kazilus (gegnes) ir ėmė grajyti su anais, trindami vieną į
kitą. Toj jaujoj buvo pastatytas staliukas ir tą senį
pasodino už jo. Tie velniai grajijo, grajijo...“ (BLLS
199 N 457).
Nors raguotasis, dar angelu būdamas, bandė
sugriauti dangaus ramybę ir nusistovėjusią tvarką,
bet jau tada jame slypėjo kūrėjo talentas, tiesa, ne
vykėlio kūrėjo. Etiologinėse sakmėse Dievas ir vel
nias dažniausiai vaizduojami kartu bekuriantys šį pa
saulį. Net ir žmonės primena: „Garbink dievą, bet ir
velniui pastatyk žvakę“.3
Velniūkštis nekūrė žmogaus, bet padėjo Dievui
kurti gyvulius: arklį, kiaulę, ožką ir net rupūžę, žvir
blį, uodus (A.Zubavičiaus „Velnias su ožiu“, F.Vargono „Velnias tempia ožką“, RŽemkausko „Kiaulių
globėjas“):
„Gerai išminkęs molį, velnias nulipdė ir ožką. Pri
ėjęs prie ožkos ir šaukia, norėdamas jai įpūst gyvy
bę: „Šok per velnio galybę!“ Bet ožka nešoko. Tada
velnias sako ožkai į ausį, kad Dievas negirdėtų: „Šok
per Dievo galybę!“ Ožka tada tik strikt ir ėda žolę.

A.Jonušas. Velnias ir ožys.

rui: „Eik ir perskirk!“ Šv.Petras nuėjo ir abiem nuėmė galvas. Kai
šv.Petras sugrįžo, Kristus sako: „Negerai padarei, eik atgal ir už
dėk!“ Šv.Petras nuėjo dėt galvų, o galvos buvo susimaišiusios, ir
jis nebegalėjo išskirti, katra galva bobos, katra velnio. Taip ir su
keitė: velnio galvą uždėjo bobai, o bobos galvą - velniui. Ir dabar
bobos su velnio galva yra baisiai pasiutusios“ (BLLS 28,29 N 90).
Šėtonas iš žmonių šaiposi, vargina, kankina, gundo nusidėti,
bet šį nedorėlį gali apdumti jau mums pažįstama boba (ji užsėda
velniui ant ragų ir jo nepaleidžia) arba gudrus, apsukrus, protin
gas valstietis (A.Vinčiūno „Kaimietis apgauna velnią“, RKundroto
„Visąamželj“, RCerniausko „Ūkininkas ir velnias kirtime prie kūd
ros“, J.Paulausko „Boba muša velnią“):
„Kartą naktį ėjo žmogus ir susitiko velnią. Velnias klausia pas
žmogų: „Už ką jūs geriausia baratės?“ „Už špygas: kai pradedam
vienas kitam rodyti, tai baramės ir baramės“. Velnias vėl klausia:
„Ką jūs darot, kai susitinkant žmogų, kuris sunkiai neša?“ „Pade
dam nešti“. Velnias, nešęs pinigų maišą, sako: „Ir man padėk neš
ti“. Žmogus paėmė tą maišą, įlindo pakelėj į linus ir sėdi. Velnias
šaukia tą žmogų, špygas rodydamas: „Te špyga, te špyga!“ Mislino, kad žmogus išeis kautis. Bet gaidys užgiedojo, ir žmogui liko
visi pinigai“ (BLLS 315 N 673).
Pragariniai labai mėgsta muziką, dėl to į savo vestuves kviečiasi
muzikantus arba patys groja. Jei žmonės gudrumu apgauna kits
kitą, mano anyta sako: „Visi velniai - visi muzikantai“2 (A.Mažeikos „Velnias muzikantas“, J.Peckaus „Velnias - muzikantas“, A.Jo
nušo „Velnias - smuikininkas“, Lemešio „Muzikantas“, J.Lukausko „Velniai muzikantai“, A.Steponavičiaus „Velnias skudutininkas“):
„Vienas žmogus naktį ganęs arklius tarp krūmų. Ėmė ir užmi
go. Staiga jį pažadino kažkas. Jis pabudo, atsikėlė, apsižvalgė ir

N.Linkevičius. Velnio vaikas.
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„Velnias - rūkorius“ , I.Rutkausko
„Linksmas velnias ant tabako lapo“ ,
V.Nikšos „Velnias - rūkorius“, PSaulio „Velnias pypkorius“, „Peleninė“,
J.Peckaus „Peleninė“, A.Kvaso „Pe
leninė“):
„Pekloj mirė Liucipieriaus pati.
Bet niekas nesigaili - neverkia. Tai
gi jisai paėmė kažin kokią žolę, pra
dėjo trinti, o sutrynęs visiems davė
pauostyti. Pauostę tuoj pradėjo visi
čiaudėt ir ašaroti. Liucipierius sako:
„Žiūrėkit, mano pačios visi gailis!“
Bet tame pragare buvęs aniuolas. Jis
ir sako: „Žmonės neturi raudoti“. Ir
padirbo pypkeles. Žmonės pypkeles
kūrydami pradėjo spjaudytis. Aniuo
las sako: „Žiūrėk, tavo pačios nevie
nas nesigaili, visi spjaudos, bjaurisi“.
Nuo tada ir atsiradęs tabakas“ (BLLS
108, 109 N 329, 330).
Prakeiktasis pradžią davė ir deg
tinei (J.Lukausko „Girtuoklio sap
nas“, „Eina Jonas su velniu obuoA.Zubavičius. Velnias tyčiojasi iš jauno girtuoklio.
liaut“, RČerniausko „Velnio grobis“,
Velnias pamatė, kad savo galybe nieko negali padaryti ir A.Zubavičiaus „Velnias tyčiojasi iš jauno girtuoklio“, A.Stasiulio „Velnias joja“, Dėdienės „Kilimėlis su velnio tvėri
daugiau nieko nebetvėrė. Bet ožka tai yra velnio. Žiūrėk,
mais“, J.Baranauskienės „Velnias su buteliu“ , „Bokalai“)
kaip ji į velnią ir panaši“ (BLLS 54 N 152).
„Velnias išmislijo arielką ir duoda žmogui paragauti
Juodasis ponaitis ne viską kūrė savo noru, vieną būty
„Geras vaistas, - sako. - Kas vieną stiklą gers - Dievui
bę jis išperėjo Liuciperio įsakymu:
„Kartą velniui niekaip nesisekė sugundyti klieriko. Liu- garbė, kas antrą - sau, o kas trečią - velniui.“ Žmogus
ciperis liepė jam tupėti ant sagono, kol kas išsiris. Paga geria: išgeria Dievui, sau, išgeria ir velniui. Kai išgėrė tre
čią, ėmė degti jo gerklė. „Ropum, ropum!“
liau j trečius metus išsi
(dega, dega!)“ - ėmė šaukti žmogus. Iš čia
rito tokie gyviai: pusė
- ir degtinė!“ (BLLS 111 N 540).
balta, pusė juoda. Liu...Sako, kad Viduramžių teologai buvo su
ciperis pamatė juos, lie
pė sukišti visus j maišą
skaičiavę 15 mlrd. velnių, kiti tamsuoliai tvir
ir išnešti į Amerikos dy
tinę, jog kiekvienam žemės gyventojui tekę
kumas. Velniui bene
po 11000 velnių - 1000 iš dešiniosios ir
šant maišą pro Lietuvą,
10000 iš kairiosios pusės.
šis prakiuro, ir davatkos
NUORODOS:
nukrito ant žemės“
1. Vėlius N. Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis.
(BLLS 24 N.81). (V.Re-V., 1987.
meikos „Tu melskis, o
2. Žilinskienė V, gimusi 1931.12.29 Abramovščiznos
aš pagalvosiu“, A.Kvakaime, gyvenanti Kauno mieste.
so „Velnias neša davat
3. Tas pats.
ką“, A.Railos „Velnias
* Santrumpa BLLS: Balys J. Lietuvių sakmės, - Kau
nuteisia liežuvininkę“).
nas, 1940. - P.3, Nr. 5 -6 .
Neigiami žmonių
įpročiai taip pat susiję
S hapes of the devil:
su uodeguotojo kūryba.
From folk-lore to folk art
Sakmėse ir pasakose
tabakas vadinamas vel
Ona ŽILINSKIENĖ
nio augalu. Bet jei ne
The devil is being mentioned picturesque
būtų tabako, tai nebūtų
ly and very often in Lithuanian verbal creative
ir pypkių. A.Žmuidzinaworks.Craftsmen of the 20th century were un
vičius buvo surinkęs
der the influence of folklore. One can nearly al
300 pypkių (A. Kazlaus
ways find a folklore equivalent for carved de
vils. That is stated in the article.
ko „Pypkė - velnias“,
A.Jonušas. Velnias smuikininkas.
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P r is im e n a n t A n ta n ą J u šk ą
Bronė STUNDŽIENĖ
Veliuonos apylinkėse iki šiol dar gali išgirsti prisimini
mų nuotrupų, kartais net išmoningos vaizduotės išdailin
tų legendų apie čia kadaise gyvenusio kunigo A.Juškos
gyvenimą ir jo pašaukimą rūpintis liaudies dainomis. Pa
sikeitė jau kelios kartos, o štai Antalkiuose atvykėliui kas
nors parodys liepą, po kuria, esą, kunigas iš moterėlių
rašydavęs dainas, kitur minės skepetą, dar prosenės gau
tą iš A.Juškos kaip atpildą už dainas...
Praėjusių metų birželio 16 dieną minėjome garbingą
A.Juškos 175-ųjų gimimo metinių sukaktį. Ta proga Lietu
vių literatūros ir tautosakos institutas surengė konferenci
ją, kur buvo skaitomi pranešimai, apžvelgiantys įvairius
A.Juškos gyvenimo bei jo mokslinės veiklos aspektus. Tad
tebus leista dar sykį prisiminti svarbiausius šio žmogaus
nuopelnus tautosakai, leksikografijai. A.Juškos darbai šio
se srityse nėra vien istorija, jie pakankamai svarbūs moks
lui ir šiandien.
Antanui Juškai teko garbė padaryti esminį perversmą
tautosakos rinkimo ir skelbimo istorijoje. Per visą devy
nioliktąjį šimtmetį iki A.Juškos su broliu parengtų liaudies
dainų rinkinių pasirodymo dienos šviesą išvydo per aš
tuonis šimtus liaudies dainuojamų kūrinių. Šios dainos,
užrašytos žinomų mokslo ir kultūros šviesuolių pastango
mis (L.Rėzos, S.Stanevičiaus, S.Daukanto, G.H.Neselmano ir kt.), gavo pirmųjų dainų šaltinių vardą. Taip trumpai
būtų galima nusakyti liaudies dainų spausdinimo pradžią.
Kiek vėliau, kai ėjo sunkūs spaudos draudimo metai ir
prievarta buvo marintas lietuviškas žodis, baigiantis XIX
amžiui, Rusijos mokslo centre Kazanėje pasirodo trys di
džiuliai A.Juškos „Lietuviškų dainų“ ir vienas „Svotbinių
dainų“ tomas (1880, 1881, 1882). Po metų Peterburge iš
eina antroji vestuvinių dainų knyga. Tituliniai puslapiai skel
bia, kad visos dainos buvo „užrašytos per Antaną Juškevičią ir išspausdintos per Joną Juškevičią“. Abiejų brolių
rūpesčiu šiuose leidiniuose sudėta arti trijų tūkstančių au
tentiškai perteiktų kūrinių, užrašytų beveik vien iš Veliuo
nos krašto. įspūdingam dainų skaičiui nenusileidžia ir ga
na novatoriškas aniems laikams pateikimo būdas, nes pa
grindinės parengimo nuostatos visiškai atitinka šiuolaiki
nius tautosakos skelbimo principus.
Visų pirma parengėjams bus rūpėję nepažeisti dainų
autentiškumo: išlaikytos bene visos dainų tarminės ypa
tybės, stengiantis nieko nekeisti pačiuose tekstuose. Dėl
to vėliau net priekaištauta, kad Juškos paskelbė dainų,
neturinčių „pirmykštės vienybės“. Suvokdamas autentiš
kumo svarbą, autorius lengvai atrėmė tokią kritiką, teig
damas, jog jis „taręsis daug vertingesnį darbą padarysi
ąs išspausdinant kiek galint daugiau dainų tame paveiks
le, kokiame anos buvo išdainuotos ir užrašytos“.

Sukaupęs be galo gausią medžiagą, A. Juška pastebė
jo ir specifinį tautosakos gyvavimo bruožą - vieno kūrinio
variantų gausuiną. Skirtingai nuo savo pirmtakų, jis neven
gė dėti artimų tos pačios dainos tekstų variantų. Taip pirmą
kartą buvo akivaizdžiai parodyta dainų varijavimo įvairovė,
improvizacijos galimybės. Kartu natūraliai iškilo ir visų dai
nų klasifikavimo klausimas: kokiu būdu, kokia tvarka jas
suskirstyti. Tą nebuvo paprasta padaryti, nors brolių nau
dotasi net keliais, tarpusavy susijusiais klasifikacijos princi
pais. Geriausiai sekėsi sisteminti vestuvines dainas, nes
A.Juška buvo surinkęs daug duomenų apie dainų ryšius
su vestuvių apeigomis ir papročiais. Kaip tik Juškų panau
dotu funkciniu skirstymo principu remiasi ir šiuolaikinė ves
tuvinių dainų klasifikacija. Šių kūrinių kontekstą - vestuvių
apeigas ir papročius A. Juška atskirai aprašė 1880 metais
išėjusiose „Svotbinėje rėdoje veliuoniečių lietuvių“. Tai ap
skritai vienas vertingiausių lietuvių vestuvių, smulkių jų epi
zodų aprašas, išsaugojęs unikalių etnografinių detalių, ku
rios niekur vėliau jau nebuvo užtiktos. Beje, tokių retų,
įdomių duomenų akylas etnografas įžvelgia ir pačiuose
dainų tekstuose, kur pasitaiko ir nemažai buitinių realijų.
Folkloristui įdomi pasirodys ir A.Juškos pateikėjų isto
rija. Būdamas pakankamai įžvalgus, jis vienas pirmųjų,
užrašinėdamas dainas, kruopščiai žymisi pateikėjų pa
vardes, amžių, kaimą, kilimo vietą, net giminystės ryšius.
Todėl jo pateiktus duomenis nesunku apibendrinti bet ko
kiu aspektu. Iš viso A.Juškos rašyta iš šimto keturiasde
šimties liaudies dainininkų. Tarp jų iškiliausia Bakšaitienė
iš Pelučių kaimo, 60 metų amžiaus, iš kurios užrašyta 410
dainų. Verta priminti dabar populiarias atskiro pateikėjo
monografijas, kur sudedama vieno žmogaus atmintyje iš
saugota tautosaka. Tokių rinkinių nusipelno chrestomati
niais pavyzdžiais tapusios jau minėta Bakšaitienė, Juškytė iš Veliuonos, padainavusi 274 dainas, Blažienė iš Už
nemunės, padainavusi 273 dainas,ir kitos moterys.
Atskirai derėtų aptarti A.Juškos dainas visame dainuo
jamosios tautosakos fone, apžvelgti jų meninę sandarą,
poetikos dėsningumus ir įvairovę, kompoziciją, melodijų
pobūdį ir t.t. Šiame trumpame rašinyje nekeliamas toks
tikslas, juolab, kad jau ne kartą yra skelbti, visiems priei
nami Z.SIaviūno ir ypač A.Mockaus, išsamiai studijavusio
visą A.Juškos veiklą ir tautosakos palikimą, darbai. Lieka
tik pabrėžti, kad sparčiai nykstant natūraliajai dainų tradi
cijai, A.Juškos rinkinių vertė tik didės. Tą akivaizdžiai rodo
ir šiuo metu rengiamas daugiatomis lietuvių liaudies dai
nų sąvadas, aprėpiantis visą mums žinomą dainavimo tra
diciją. Jau išėję aštuoni šio dainyno tomai. Ir nors juose
siekiama kuo daugiau pateikti kūrinių iš rankraščių, nieka
da lig šiol nespausdintų, vis dėlto į šį dainyną jau pateko
net 150 A.Juškos užrašytų dainų. Vadinasi, jo užrašytasis
variantas vienu ar kitu atžvilgiu pasirodė tinkamiausias
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reprezentuoti šio kūrinio gyvavimą tiek atskirame regio
ne, tiek visoje Lietuvoje.
A.Juška domėjosi ir pačia lietuvių kalba, ypač daug
dėmesio skyrė jos leksikai. Yra žinoma, kad jis buvo su
kaupęs 30000 žodžių su sakiniais iš žmonių šnekamo
sios kalbos ir parengė aiškinamojo žodyno elementų tu
rintį lietuvių - lenkų kalbų žodyną. Kalbininkų teigimu, tai
naujo tipo ir pobūdžio darbas lietuvių leksikografijoje, da
vęs pradžią aiškinamiesiems lietuvių kalbos žodynams.
Kitokių teorinių darbų, net ir tautosakos klausimais,
A.Juška nepaliko. Jam visą gyvenimą labiau rūpėjo ste
bėti, fiksuoti gyvąją liaudies tradiciją. Pasirinktą misiją jis
atliko stebėtinai profesionaliai, daugeliu atžvilgiu toli pra
lenkdamas tiek savo pirmtakus, tiek pasekėjus. Dėl to iki
šių dienų - prireikus kokio senesnio varianto ar geriausiai
išlaikytos poetinės formulės - ir verčiame jau spėjusius
nuo laiko pagelsti net antrojo leidimo A.Juškos rinkinius.
Tai pagrindinis spausdintu žodžiu mus pasiekęs senųjų
dainų šaltinis. Daugelio jų, kaip ir žemiau cituojamos, nie
kam nebepasisekė išgirsti:
Užteka saulužė, daulėliu lėliu,
Aplinkui dangužį, daulėliu.
-Apeiki, sauluže, daulėliu lėliu,
Aplinkui oružį, daulėliu,
Paskaityk, sauluže, daulėliu lėliu,
Ar visos žvaigždutės, daulėliu.
-Jau skaitau neskaitau, daulėliu lėliu,
Jau vienos ir nėra, daulėliu.
Šviesiausios žvaigždutės, daulėliu lėliu,
Kur anksti užtekėjo, daulėliu.
„Svotbinės dainos" (673)

A ntanas J uška
WITHIN OUR RECOLLECTIONS
Bronė STUNDŽIENĖ
The article deals with the remindings of the outstan
ding deserts for Lithuanian culture of the most distinguis
hed Lithuanian collector and proclaimer of folk songs in
the end of the 19th century Antanas Juška.
Three large volumes of „Lithuanian songs“ and two
volumes of „Svotbinės dainos“ („Wedding songs“, contai
ning three thousand authentic songs almost all the texts
of which were written down in the region of Veliuona)
were published by A.Juška and his brother.
Compilers tried to be close to the authentisity of the
songs; they noticed the specific folklore trait - the plenty
of versions. They did not avoid presenting it and were
successful in solving the problem of the classification of
the songs. Up to now the principle of functional division of
wedding songs is reffered to. Generally, A.Juška’s works
in the fields of folk-lore, lexicography and ethnography
are important enough for science until recently.
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KELIAS IŠ TAMSOS
Vilniaus krašto lietuvių Šv. Kazimiero
draugijos veikėjo ir metraštininko
Kazimiero UMBRAŽIŪNO
prisiminimų ištraukos
Skaudų kultūrinį ir moralinį smūgį lietuvių tautai suda
vė caro valdžia, tamsų kaimo žmogų nutautindama, užgul
dama. Valdžiai uoliai padėjo ir bažnyčia: kai trūko lietuviš
kų maldaknygių bei kantičkų, kunigai patarė melstis ir gie
doti lenkiškai —nesą jokio skirtumo, religija ta pati, Dievas
irgi. Švenčionių dekanato bažnyčiose netruko išnykti lietu
viški pamokslai. Taigi spaudos draudimo metais pradėtą len
kinti Rytų Lietuvos kraštą toliau skriaudė kiti okupantai.
Kas gi lietuvius gynė? Nors čia dar nebuvo jokios orga
nizacijos, atsiradęs vienas kitas šviesuolis inteligentas (Tve
rečiuje —Jonas Burba, Aleksandras Burba, Mykolas Meštikas ir kiti) organizavo knygnešius. Bent iš dalies aprūpinti
norinčius lietuviškais laikraščiais, maldaknygėmis buvo ne
paprastai pavojinga, pastangos reikalavo pasišventimo.
Nors 1904 m. atgavus spaudą gyvenimas kiek atgijo, atū
žęs Pirmasis pasaulinis karas vėl viską sugriovė. Ne ką ge
riau buvo ir po Želigovskio smurto.
Laikas nenumaldomai bėgo, delsti nebuvo galima, todėl
1922 m. įžymus visuomenės veikėjas kunigas Nikodemas Raštutis į paprasčiausią aštuonių puslapių sąsiuvinį ranka sura
šė Šv. Kazimiero draugijos įstatų projektą. Pasirašė kun. pro
fesorius, pedagogas, publicistas Vincentas Taškūnas
(1880-1967), Vilniaus dvasinės seminarijos profesorius kun.
Petras Kraujalis, kun. Nikodemas Raštutis ir rašytojas, pe
dagogas Jonas Skuodys. Reikėjo tik okupacinės valdžios lei
dimo organizacijai steigti. Šiems vyrams labiau už viską rū
pėjo kaimo jaunimo globa ir auklėjimas, kad okupacijos są
lygomis išliktų lietuviškas ir katalikiškas. Nuostatus 1922 m.
gegužės 18 d. patvirtino notaras Jan Klott. Apie okupantų
finansinę paramą ir kalbos negalėjo būti, todėl valdžiai aiš
kinta, kad organizacija išsilaikys iš nario mokesčio, aukų,
dovanų, pajamų už klojimo vakarėlius, koncertus, paskai
tas... Be abejo, okupantai jautė, kad Šv.Kazimiero draugiją
šelps iš Kauno, todėl kaip įmanydami trukdė pradėti veiklą.
Šovinistiškai nuteiktą lenkų visuomenę erzino ir organizaci
jos pavadinimas, jie skleidė propagandą, kad Šv. Kazimie
ras esąs lenkas. Nepatiko ir nuostatus pasirašiusieji veikėjai.
Rankų nenuleidę lietuviai kantriai kūrė naujus įstatus, keitė
signatarus, ir tik po penkerių metų, ir tik trečiasis įstatų va
riantas tapo Šv.Kazimiero draugijos pagrindu, o „Lietuvių
Švento Kazimiero draugiją jaunimui auklėti ir globoti“ Vi
daus reikalų ministerija įregistravo 1927 m. vasario 23 d.,
prieš pat Velykas. „...įstatai teikia mums galimybę plačiau
veikti. Jie leidžia atidarinėti visokios rūšies kultūrines įstai
gas, rengti visokių programėlių, susivažiavimų, vakarėlių, or-

ganizuoti jaunimo kuopelių mokslo ir doros tikslais, steigti dintų. Nepasitaikė, kad kiltų gaisras, kad jaunimas susimuš
visokio tipo mokyklų, knygynų (t.y. bibliotekų —K.U.), skai tų. Vengdavo rūkyti. Tiesą sakant, baimės būta, kai giedrią
tyklų, o tinkamų žmonių suradus —net smulkaus taupymo vasarą menkas šiaudelis priminė paraką. Tuo pretekstu val
kasų.“ („Kelias“, 1927, Nr.18). Atsivėrė platus veiklos lau džia uždraudė burtis klojimuose.
Klojimų vakarėliai įrodė, jog užguitame krašte randasi
kas, tik trūko inteligentų. Pirmieji atsiliepė pradinių mokyk
nauja lietuvių valstietijos dvasinė kokybė. Pagaliau ir patys
lų mokytojai, parapijų klebonai, kaimo šviesuoliai.
Policija ir administracinės įstaigos nerimo: ieškojo prieka artistai jautė pasitenkinimą, kad gali teikti malonumą sau ir
bių, gąsdino valstiečius, surašinėjo protokolus neva už nešvarų kitiems, turi progą lavintis. Kiekvienas kaimas laikė garbe
šulinį ar palaidą šunį, ėmė pinigines baudas sakydama: „To vaidinti, o jeigu kuriame trūkdavo tinkamų artistų, pasitelk
warn za Kaziuką.“ Aišku, ne vienas išsigandęs bevelijo pasi davo iš kaimynų.
Kas išmokė ruošti vakarėlius? Iki sustiprėjo jaunimas,
traukti. Draugija sugalvojo iš Popiežiaus Pijaus XI išrūpinti
pritarimą, kuriuo kazimieriečiams irjų šeimoms buvo suteikia padėdavo klebonai su vargonininkais, Švenčionių lietuvių ir
ma septyneriems metams atlaidai. Pamaldiems irdar tamsiems Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijų auklėtiniai, sugrįžę į
valstiečiams to tik ir reikėjo. Ilgainiui kaimiečiai įsidrąsino, tėviškes atostogų ar šventėms, veiklesnieji mokytojai, kiti
išmoko apsiginti nuo policijos savivalės, sužinojo, kuriose įstai šviesuoliai.
Artimai su Šv.Kazimiero draugijos istorija susijęs moky
gose ieškoti teisybės ir noriau dalyvavo draugijos veikloje.
Švenčionių mieste gyveno nemažai lietuvių inteligentų, tojas visuomenininkas Romualdas Bagdonas iš Tverečiaus
tačiau nė vieno iš jų okupantai
neįdarbino valdiškoje įstaigoje.
Dauguma mokytojavo gretimose
parapijose. Švenčionys sparčiai
buvo lenkinami. Vienintelė lietu
vybei pasireikšti vieta buvo baž
nyčia ir meno saviveikla. Reikė
jo įrodyti, kad ir lietuviai neblo
giau vaidina, dainuoja. Gimnazi
jos direktorius Kazys Trūkanas,
neseniai grįžęs iš užsienio, ener
gingas organizatorius, darė nere
gėtas reformas, įvedė mokyklos
uniformas, nupirko pučiamųjų
instrumentų (lenkų mokyklos or
kestro neturėjo). Orkestras džiu
gindavo miestą, gimnazistai žy
giuodavo į bažnyčią, į iškylas, jį
kviesdavo į stadioną, kai vykda
vo rungtynės. 1925 m. į spektaklį
buvo pakviesti ir okupacinės val
džios atstovai. To dar nebuvo. Pri
Šv.Kazimiero draugijos Centro valdyba 1934 m. (sekretorius R.Bagdonas,
gužėjo pilna salė, gimnazistai pa
kun.N.Raštinis, pirmininkas VTaškūnas, gyd.Ligeika, advokatas AJuknevičius).
sipuošę, merginos tautiniais dra
bužiais ant padėklų nešioja po salę meniškas programėles. valsčiaus. Jis atliko metraštininko pareigas - apie gimtojo
Svečiai perka neklausdami kainos. Suvaidinta „Dėdė atva krašto praeitį uoliai rašė spaudoje, taip pat Pranas Žemai
žiavo“, choras padainavo dvylika dainų, gimnazistai rodė savo tis, Vilniaus lietuvių studentų sąjungos dramos sekcijos na
programą, grojo orkestras, žiūrovai plojo —lietuviai, len rys, gastroliuodamas po kraštą drauge su Juozu Kanopka,
kai, žydai, gudai, tarp jų dešimt kunigų, daugybė valdinin „Vilniaus rytojuje“ vakarėlius aprašinėjo įspūdinguose re
kų. Tai buvo įspūdinga šventė iki aušros. Deja, pirma ir vie portažuose „Mes provincijoje“.
nintelė. Okupantai kasmet labiau įžūlėjo. Ypač kaimuose.
Adutiškio saviveiklininkai atgijo 1925 m. Jie Mielagėnuo
Šv.Kazimiero draugijos skyriai pasiryžo nenuleisti ran se ūkininko Subačiaus klojime suvaidino „Genovaitę“, o var
kų. Draugija davė akstiną suintensyvinti meninės veiklos gonininko L.Bielinio choras padainavo kelias dainas ketu
sąjūdį okupuotame krašte. Kiekvieno skyriaus garbės reika riais balsais. Vėliau įsigijo net pučiamųjų instrumentų. Kalas buvo kasmet suvaidinti bent po kelis vaidinimus (pavyz zimieriečių jaunimas reiškėsi ir bažnyčioje per atlaidus —
džiui, 1927 m. suvaidinti 56 vaidinimai, o po metų - 118). mišiose galėjai išgirsti solo „Avė Maria“. Organizaciją, taip
Ypač kazimieriečiai pasistengė Vytauto Didžiojo metais — pat meno saviveiklą rėmė klebonas Benediktas Krištaponis
1930 m., kai sukako 500 metų nuo garbiausio Lietuvos val (okupantai ištrėmė), kun. Juozas Vaičiūnas (poeto Petro Vai
dovo mirties, surengė 206 vakarėlius. Iš pradžių policija ne čiūno brolis). Kai Adutiškin iš Vilniaus atvykdavo skulpto
draudė rinktis klojimuose (vasarą jie stovėdavo tušti). Bilie rius Rapolas Jakimavičius, abu bičiuliai inteligentams vaka
tus išparduodavo, ir skyriaus kasa sukaupdavo lėšų. Publika re surengdavo vargonų muzikos koncertą (durys būdavo už
būdavo drausminga, jeigu koks girtuoklėlis pasipainiodavo, darytos, nes bijojo davatkų). Jie pakėlė ir bažnyčios meno
budintys kaip mat kažkur nukišdavo, kad kitiems ūpo nega lygį, menkaverčius paveikslus pakeisdami meniškais.
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mi kenkė, rezgė pinkles, ieškojo
priekabių, atseit dėl grėsmės saugu
mui... ir 1936 m. gegužės 6 d. mies
to burmistro įsakymu Liaudies na
mus užantspaudavo. Vis dėlto Šven
čionėlių Liaudies namai kazimierie
čių veikloje paliko gilų pėdsaką.
Tverečėnų meninės veiklos pra
džia galima laikyti „Ameriką pirty
je“, Dysnos kaimo jaunimas suvai
dino „Vargonininko duktė“, „Tėtė
pakliuvo“ (čia gyveno prof. Augus
tino Voldemaro brolis ir sesuo ir la
bai rėmė kultūrinį judėjimą). Tverečėnai labai sukruto prieš Vytauto
Didžiojo mirties 500 metų jubiliejų:
kapinėse, pakelėse pastatė kryžių su
lietuvišku užrašu „Vytauto Didžio
jo metai“. Bet šis užrašas nepatiko
okupantui, - valstiečius nubausda
vo.
Sunkiau sekėsi nugalėti kazimieLiūdnos išleistuvės: Vilniaus vaivados įsakymu ištremiamas (į Nepriklausomą Lietuvą) veikliausias
riečius
už surengtus minėjimus
Šv. Kazimiero draugijos Centro valdybos narys kun. Nikodemas Raštinis.
M.Valančiui, Maironiui, Dariui ir
Sunkiau buvo Linkmenyse —čia reiškėsi įvairūs pasie Girėnui, Motinos dienai, už savo jėgomis paruoštus vaidini
nio (Nepriklausomos Lietuvos ir okupuoto Vilniaus krašto) mus. O 1928 m. Kukutėlių kaimo kazimieriečiai už pajamas
suvaržymai: 1926 m. uždarė lietuvišką mokyklą ir įsteigė len iš vakarėlių įsigijo net radiją ir kino aparatą (už tokią sumą
kišką, nors nei gyventojai, nei vaikai lenkiškai nesuprato. galėjai nupirkti devynias karves!).
„N.Metuose pas mus buvo vaikų vakarėlis. Vaikai suvaidino
Vaidino ir Erzvėte, ir Kelpučiuose, Vosiūnuose, Lazinkoveikalėlį, pasakė eilutes, padainavo, pažaidė, gavo dovanų se, Didžiasalyje... Dauguma valstiečių buvo beraščiai, juos dar
ir išsiskirstė. Pradėjus vyresniems šokti, atsirado policinin reikėjo pratinti lietuviškai maldaknygę, laikraštį skaityti. Daž
kų. Buvojų tiek daug, kad mūsų jaunimui neužteko vietos...“ nai beraščiams vakarais garsiai skaitydavo, o paskui komen
(„Lietuvos kelias, 1924 m., Nr.6).
tuodavo. Nepaprastas įvykis kaimiečiams buvo filmo demonst
Už drąsą ir patriotinę veiklą linkmeniškių gerbiamas savi ravimas. Žiūrovų salė visuomet būdavo pilna. Jiems leido mo
veiklos entuziastas Vincas Blažys kalėjime buvo nukankintas. kėti maisto produktais (pinigų žemdirbys neturėjo) —pavyz
Į Linkmenis atvykdavo Švenčioniųjaunimo. Jau 1924m. Pet džiui, du kiaušinius už bilietą. O kur kiaušinius dėti? Laimei,
rinių išvakarėse suvaidino „Šventą Agnietę“, grojo dūdų orkest prekybininkai žydeliai į parduotuvę supirkdavo...
ras, o gimnazistės pašoko stilizuotą „Suktinį“ ir „Klumpakojį“.
Kukutėlių kazimieriečiai, matyt, R.Bagdonui, VI. MaŠv.Kazimiero draugijos skyriaus ir J.Kanopkos dėka va minskui ir H.Misiūnui padedant, 1928 m. surengė pirmą Vilkarėlių meninis lygis ilgainiui ir šiaip pakilo: ak
torius pastatė savo pjesę „Judas Iskariotas“, ku
rią ir žiūrovai, ir vaidintojai labai mėgo.
Kol valdžia leido vaidinti klojimuose, kaimo
jaunimui rūpesčių dėl patalpų nebuvo. Antai su
lenkintas Švenčionėlių magistratas ir šovinistiškai
nuteikta visuomenė kazimieriečiams spektakliui
ar vakarėliui net salės nenuomodavo. Draugiškiau
kazimieriečių atžvilgiu elgėsi žydų visuomenė išnuomodavo salę, tačiau ir ji, okupantų inspiruo
jama, vėliau padėti atsisakė, suduodama draugi
jai naują smūgį.
Nuoširdžiai Švenčionėlių Šv.Kazimiero drau
giją remti pasiryžę klebonas Ambraziejus Jakavonis ir iš to krašto kilęs kunigas Kazimieras Pūkėnas nebeiškentė patyčių ir nusprendė savo lė
šomis pastatyti namus su sale vaidinimams ir susi
rinkimams. Tikėjosi, žinoma, aukų iš Nepriklau
somos Lietuvos. Deja... Namai vargais negalais bu
vo pastatyti, kultūros židinys įkurtas. Tačiau atku
Tverečiaus valsčiaus Galalaukių k. Kazimieriečių skyrius 1935 m.
tęs miestelis daug ką erzino. Nutautinti, sukursty
(K.Umbražiūnas stovi kairėje pirmoje eilėje).
ti žmonės, chuliganai, intrigantai kaip įmanyda
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niaus krašte gegužinę, į kurią iš greti
1933
1934 1935
Metai
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
mų apylinkių susirinko apie du tūkstan
Skyrių
čius žmonių. Erzvėto ežero pakrantėje
477
386
386
405
311
114
358
10
150
202
skaičius
jaunimas šoko, žaidė, dainavo, dekla
mavo. Į gegužinę atvažiavo Mielagėnų,
Narių
1336 3810 7246 14000 15000 15000 16044 19945 13297
136
Tverečiaus klebonai ir vargonininkai,
skaičius
parapijų aktyvas, o Švenčionių lietuvių
gimnazijos direktorius leido į geguži
Šv.Kazimiero draugijos nariai ir skyriai
nę vykti gimnazistų orkestrui. Kukutėlių gyventojai jau iš va
Mokslų Akademijos centrinėje bibliotekoje rankraščių
karo muzikantams atvežti išsiuntė kelis vežimus (kelias apie 32 km). Tai buvo didinga nepaprasta šventė (šią geguži skyriuje yra išlikęs Karolio Čiučiurkos pranešimas apie žil
nę mačiau savo akimis, nes iš Švenčionių kaip direktoriaus vičių - verbų auginimą ir apie krepšelių bei baldų pynimą.
patikėtinis buvau atsiųstas orkestro priežiūrai; tuo metu dir Draugija rūpinosi, kad žmonės išmoktų pinti meniškai ir ne
vien buities reikalams, bet ir parduoti. Vadinasi, Draugijai
bau gimnazijos sekretoriumi —K.U.).
Šv. Kazimiero draugija rūpinosi, kad inteligentai specia rūpėjo ir amatai.
liai rašytų pjeses Vilniaus krašto vaidintojams. Režisierių,
Vilniaus krašto lietuviai, susirašinėjantys su Amerikon
artistų užteko, o repertuaro trūko. Juozo Skruodžio pjesės emigravusiais giminaičiais, buvo girdėję apie „piknikus“ (išvy
kazimieriečiųvakarėliams buvo per sunkios, Marcelinas Šikš kas į gamtą), tad ėmė tarpusavy tartis, galvoti, kaip čia ką nors
nys tuo metu nerašė, nes vadovavo Vilniaus Vytauto Didžiojo panašaus suorganizavus... 1929 m. Daugėliškyje per Šv.Onos
gimnazijai. Nieko kito nebeliko, kaip patiems kurti. Kazi atlaidus kazimieriečius remiąs klebonas Jonas Kuzminskas lei
mieriečių bičiulis Juozas Kanopka parašė pjesę „Živilė“, jau do kaimo šviesuoliams susirinkti klebonijos sode iraptarti ren
minėtą „Judą Iskariotą“, „Vykinto žygį“, „Replėse“ (oku ginio reikalus. Nutarta - rugpjūčio 15 d. per Žolinę prie Ažupuoto Vilniaus krašto vaizdelis), „Bekelnis“, „Kalakutai“, šilės kalno, Vidiškėje, vyks didelė gegužinė (Kukutėlių kazi
„Mokytoja“, „Ponas Gudragalvis“ irkt. Pagalbą kazimierie- mieriečiai gegužinę buvo surengę metais anksčiau).
čiams teikė Ona Miciūtė - rašė ne tik eilėraščius, sukūrė
...Prie šventoriaus žvengė iškinkyti žirgai, grojo armoni
dramą „Mes irjie“, Klemensas Čibiras —trijų veiksmų dra ka, girdėjosi darni jaunimo daina, iš visų pusių šmėkščiojo
mą „Susiprato“, žurnalistas Silvestras Urbonavičius kūrė būreliai su vėliavomis, gėlių puokštėmis. Itin jaudinančiai
šmaikščius feljetonus, kuriuos kazimieriečiai per vakarėlius vidiškiečiams atrodė Vaišniūnų jaunimas su gražia girlianda
noriai deklamavo scenoje.
gegužinės vartams papuošti. Vaišniūnai —ypatingas, prie de
Saviveiklininkai mėgo Vaižganto komedijas „Tik niekam markacijos linijos kaimas, varžomas, engiamas, bet nepalauž
nesakyk“, „Nepadėjus - nėr ko kasti“, S.Čiurlionienės „Pi tas, todėl niekas nesistebėjo, kodėl pakelėse jiems šaukė:
nigėlius“, „Aušros sūnus“, I.Turgenevo, N.Gogolio pjeses.
„Valio, valio, Vaišniūnai!“ ir kodėl šluostėsi ašaras.
Vaidinimų rengėjai siekė visuomenę auklėti, šviesti, o kar
Kai sugaudė bažnyčios varpai ir prasidėjo pamaldos, kai
tu norėjo ją išvilioti iš dūminės pirkios į puošnią salę, suteik pasigirdo „Apšlakstyk mane, Viešpatie... apiprauski mane,
ti pavargusiam poilsį.
o būsiu baltesnis už sniegą...“ Tuomet iš tiesų Vidiškės baž
Pamenu Vaiškūnuose vaidintą L.Tolstojaus komediją nyčioje stovėjo už sniegą baltesnis jaunimas.
„Pirmasis degtindarys“ (pagrindinę rolę atliko Julius Sinius,
Spaudai parengi Danute SKERSYTĖ
vėliau tapęs vargonininku ir kompozitoriumi). Tiesa, anais
laikais ir nežinota, kas veikaliuko autorius, manyta, kad
THE WAY FROM DARKNESS
ICStiklius-Stiklelis, nors jis buvo tik vertėjas (pirmą kartą į
lietuvių kalbą ši pjesė išversta 1892 m. kito vertėjo).
The extracts from the memoir’s of the public man
Mėgo kaimiečiai „Degtindarį“, suprato, jog visų blogy
and chronicler of the society of St.Casimir
bių pradžia - girtavimas. Kazimieriečiams už viską labiau
of Lithuanians’ in the Vilnius region
rūpėjo žmogaus dorovė.
Kazimieras UMBRAŽIŪNAS
Nori ar nenori, iš pradžių reikėjo apsiriboti biblinio tu
After the Vilnius region was occupied by the Poles in 1920
rinio pjesėmis. Tamsiame kaime socialinė, tautinė, politinė
ignorant
country-people were polonised veryrapidly by the aut
tematika buvo neįkandama, pasitaikydavo, kai dramatiškiau
hority (Lithuanian schools were closed, the press was banned,
siose vietose žiūrovas juokdavosi arba: „Eva gi, padabokite,
organizations of the youth were repealed); the church contribu
kaip gerai nuduoda verkiantį...“ Kita vertus, religiniame tu
ted to the denationalization of peasants by inducing to say pra
rinyje cenzūra neįžiūrėjo patriotizmo pradų. Beje, 1938 m.
yers in Polish („What is the difference - God is the same for all“).
There was no time for delay, therefore, in Eastern Lithuania a
Švenčionių starostijos saugumo referentas uždraudė vaidin
society of St.Casimir for the guardianship and education of the
ti ir „Judą Iskariotą“ - jau ir bibliniame turinyje užčiuopė
youth
was set up by enthusiasts-intellectuals, i.e priests, teachers.
kenksmingų minčių.
In spite of occupants’ intense prevention the number of mem
Atėjo laikas, kai nebepasitenkinta vien vaidinimu ar šo
bers of the society has increased from 136 to 20000 between 1926
kiais. Muzikantai išmoko darniau groti ne tik valsą ar polką.
and 1935. Performances, festivals, lectures were organized - the
Nors choreografijos specialistų nebuvo, bet inteligentai jau
Lithuanian word was spread all over the country-sides. High-scho
ol boys and girls of Švenčionys helped to do the work with all
nimą pamokydavo pakviesti šokiui, korektiškai šokti, man
their powers. Actors, writers and other artists from Vilnius took
dagiai padėkoti. Su pavydu klausydavome Kauno radijo lai
part in the activity too. They were doing their best saving both
dų, kuriose minėdavo „Kepurinę“, „Kubilą“, skambėdavo
the spiritual and material life of Lithuanians in their impoveris
gražios melodijos.
hed homeland.
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= KEPURIŲ KELIONĖS =
Rūta GUZEVIČIŪTĖ

Turbanas
„Iržiuponiškų turbonų niekini rėdą...“ (1,14). Taip kuklioji
K.Donelaičio lakštingala niekina poniškus turbanus. O žiuponiški jie todėl, kad žodžių „žiuponas“, „žiūponė“ pirminė
reikšmė - „kilmingas,
turtingas žmogus“, t.y.
ponas. Žiuponas aržiponas - senosios sarmatiškosios nešiose
nos elementas, dėvi
mas kartu su kontušu
ir kalpoku, arba turba
no tipo galvos danga.
Sarmatiškasis kostiu
mas mūsų kraštą pa
siekė XVI a. pabaigoje
kartu su sarmatiškos
kilmės teorijomis. Kris
tijono Donelaičio lai
kais ši dėvėsena jau
buvo laikoma atgyve
Visos muturiuojamos galvos dangos for
nusia, todėl pats klasi
mos - iš turbano // UjunocTpHpoBankas j ją žiūrėjo kaip j
Ha« OHHHKJionc/iHH MOflu.- Flpara,
„savą“, „tikrą“, suprie
1986.- C.380.
šindamas senolių kos
tiumą su naujausiomis
prancūziškomis ir vokiškomis madomis, kurios sparčiai ver
žėsi j XVIII a. buitj.
Slavai, per kuriuos mus pasiekė žodžiai „žiponas, žiūponas“ (slovėnų, slovakų - župan, senovės čekų - hpan), pa
veldėjo juos iš indoeuropiečių prokalbės arba pasiskolino iš
iranėnų. Iš ten pat gavome ir žodį „turbanas“ (pranc. turban,
persų - delebend, tulebend reiškė „muslinas“) (2, 259).
Kostiumologų nuomone, turbano arba šalmo pavidalo gal
vos danga Europą pasiekė XI a. kartu su Kryžiaus žygiais,
kai didžiulis kiekis europiečių pasiekė Šventąją Žemę (3, 64;
4, 365).
Azijoje ir daugelyje šiaurinės Afrikos šalių, tiksliau - nuo
Egipto iki Indijos - nešiojamas turbanas - tai ilga, plati,
nesusiūta muslino, šilko ar medvilnės juosta, ypatingu būdu
apvyniota aplink galvą ar kepurę. Turbanus dar prieš mūsų
erą nešiojo ir vyrai, ir moterys, ir ne vien išpažįstantys isla
mą, juoba kad ir pats islamas atsirado tik VII m.e. amžiuje;
medai nešiojo turbanus dar VII a. prieš m.e. Veikiai iš jų tur
banus perėmė persai, „nes persai dėvėjo irgi mediškus dra
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bužius“ (5, 383). Per arabus turbanai paplito ir
kitose Rytų tautose. Netrukus musulmonams tur
banas tapo autoriteto ir garbės požymiu, o per
iniciacijas - ir įšventinimo j islamą ženklu, kiek
vieno musulmono neatsiejama kostiumo dalimi.
Jo surišimo ypatybes vienoje ar kitoje etninėje
grupėje lėmė papročiai bei hierarchinė simboli
ka. Antai XVI a. Bucharoje nešiojo dviejų tipų tur-

MepuajiOBa M .H .
Koctiom pa3Hbix BpeMen h napofiOB. T. I.-M ., 1993 -

Renesanse turbaną mėgo ir vertino //
C.302.

Įvairūs turbano pavidalai nešioti XIX a // Payne Blanche.
History of Costume.-New York, 1965.- P.494.

banus: didelius, paradinius, išeiginius, paprastai
baltus bei nedidelius naminius, pagal reikalą ga
linčius atstoti ir diržą. Apeigine prasme turbanas
ar čalma galėjo tapti mirusiojo įkapėmis; šiuo

Manoma, kad baltu lininiu audiniu moterys muturiavo
atveju turbano audi
galvą, o likusius rankšluosčio pavidalo audinio galus
nys turėjo būti gana
susirišdavo iš dešinės pusės. Šis mazgas ir būdavo
ilgas ir platus (6,
sutvirtinamas smeigtu arba fibula, o kraštai siuvinėja
77) .
mi biseriu (9, 159).
Ypač įvairus bu
V ė le s n ia is
vo moteriški turba
amžiais, nusisto
nai, kurių susukimo
vėjus nuom eto
ant galvos būdų bu
formai,
nuometas
vo gausybė, ir jie
pradėtas gaminti
daugiausia priklau
iš plonytės 3 - 4
sė nuo turbaną dė
m ilgio ir 50-7 0
vinčios moters am
cm pločio baltin
žiaus. Dar XIX a. pir
tos drobės. Esti
moje pusėje Šiau
rės Vakarų Kazach
joje jis žinomas
kaip linik, Latvijo
stane turbano pa
je - namats, Ru
grindą sudarė stan
sijoje - ubrus,
dus karkasas (se
Baltarusijoje ir
novėje, matyt, iš vel
XVI a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš
U k ra in o je - natinio, vėliau - po
tystėje turbano forma buvo buitinio
kostiumo
dalis//
Rėklaitis
R
Lietuvos
mitka.
Beje, Bal
pieriaus ar kartono),
gyventojų tipai XVI a. grafikoje // Et
tarusijoje
audinio
iki pusės m etro
nografija. Metraštis I.- V , 1 9 9 1 R 89.
ilgis siekė nuo
aukščio, apsiūtas
2,3-2,6 iki 5 m ,
audiniu, kurio galas
o plotis 3 0 -6 0
laisvai krito ant nugaros. Audinio apačią įrėmino pozucm ir buvo žino
mentu, siuvinėjo karoliukais, o iš šono puošė sidabri
ma net 30 nuo
niais papuošalais. Vidutinio amžiaus moterys turbaną
Viduramžiais iš Rytų Europos kilęs tur
meto ryšėjim o
darėsi žemesnį, platesnį ir nešiojo be papuošimų. Pa
banas jgijo originalų pavidalą// Boucher
būdų (11, 337).
gyvenusios moterys turbanus sukosi visai be karkaso
F. A History of Costume in the W est.Lokaliniai nuome
(7, 220).
NewYork, 1987.-P.204.
to dėvėsenos
Vidurinėje Azijoje turbano tipo gal
skirtumai gerai iš
vos danga buvo ištekėjusios moters
analizuoti „Etnografiniame Pabaltijo
priedermė, o netekėjusios merginos
atlase“, tačiau gana svarbi ir semioti
turėjo tenkintis nedidelėmis karių šal
nė nuometo funkcija.
mus primenančiomis kepurėlėmis.
Įdomu, kad ši šalmo pavidalo, į skitų
Moters galvos papuošimo pasikei
ir sarmatų genčių galvos dangą pa
timas reiškė perėjimo iš vienos gyve
nimo būklės į kitą ritualo pabrėžimą.
naši kepurėlė siejama su lygiateisiu
Anot A.J.Greimo...... kasuota savo
moterų dalyvavimu drauge su gentai
niais vyrais medžioklėje bei karo žy
gyvenimą pradėjusi mergaitė išvirsta
į vainikuotą, o po to - nuometuotą
giuose (8, 69). Kad ir keista, analogi
jų galėtume aptikti ir Lietuvoje, kur ar
marčią ir pagaliau pasiekia šio gyve
cheologiniuose tyrimuose aptiktos
nimo raidos galutinį įprasminimą kaip
I-II m.e. amžių vilnonės ir odinės šal
muturuota moteris“ (12, 278).
mo pavidalo kepurėlės yra gausiai pa
A. J.Greimas pabrėžia šios tradici
puoštos bronza (9, 147). Ar šios gal
jos archaiškumą, susiedamas ją su
vos dangos funkcijos galėjo būti ta
senovės graikų koncepcija. Bet įdo
pačios aukščiau minėtosioms, t.y. būti
mu, kad šis paprotys beveik iki mū
savotišku unisekso ženklu? Galima tik
sų dienų išliko ir Vidurinėje Azijoje:
spėlioti...
per apeigas buvo imituojama kova
Seniausiu moterų galvos apdanga
tarp merginų - nuotakos draugių ir
ištekėjusių moterų; pastarosios siekė
lu Pabaltijy laikomas nuometas (10,
78) . Jis rekonstruojamas pagal IX nuotakai uždėti moterišką galvos ap
Napoleono ekspedicija Egipte po il
X a. Palangos kapavietėse atrastus li
dangalą,
o nuotakos draugės priešino
gos XVII ir XVIII a. užmaršties prikėlė
si. Viršų ėmė moteriškoji galvos dan
ninio audinio fragmentus, biserio ka
turbaną naujam gyvenimui // M jiJIlOCTpHpOBaHHaH SHllHKJIOneflHH
rolėlius ir smeigtą arba fibulą (9, 158).
ga, ir jaunosios galva būdavo apmutuMOflH.- ripara. 1986. - C. 480.
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gyventojai tapo Tyro ir Antiochės miestiečiais. „Mes jau
pamiršome, kur esame gimę“ (14, 174).
O beveik po šimtmečio (1162 m.) sultonas Saladinas, pasiuntęs Šampanės grafui Anri (Henri de Cham
pagne) nuostabią tuniką bei turbaną, gavo tokį atsaky
mą: ....žinote, jūsų drabužiai ir turbanai anaiptol nėra
niekinami čia: aš, suprantama, nešiosiu jūsų dovanas.
Imperatorius Boduenas (Bau
dom) I jau patei
kė pavyzdį ir,
1100 m. įeida
mas j Jeruzalę,
dėvėjo auksu
ataustą burnusą“ (14, 176).
Verta pažymė
ti, kad entuziaz
mo kupina Euro
pa ne vien puo
šėsi rytietiškais
Aukštaitiškas nuometas antroje XIX a. pusėje. A. Romerio pieš.//
drabužiais, bet la
Lietuvių liaudies menas. Drabužiai.- V, 1974.- P XXIII.
bai išradingai
juos perkūrė. Tas
pats turbanas per kelis šimtmečius Eu
ropai dovanojo gausybę vyriškų ir mo
teriškų galvos dangų, gerokai nutolu
sių nuo originalo.
Antai barbetė (pr. barbette) - la
biausiai nuometą primenanti moteriš
Taip nuometuotos žmonos XI a. buvo
sutinkamas iš Rytų grįžęs kryžiuotis //
ka galvos danga, dengianti smakrą,
Boucher F. A. History of Costume in
nusileidžianti ant krūtinės ir surišama
the West. - New York, 1987. - P.175.
ant pakaušio, buvo nešiojama nuo XII
iki XV amžiaus. Ilgainiui jos forma ir
ją dėvinčių moterų kiekis kito, - apsi
taktus su Azija kitais, labiau tie
sioginiais kanalais, laiko dulkių už
ribota tik našlėmis ar pagyvenusiomis
pustytais?
moterimis. Ilgainiui barbetė tapo pri
Na, o jeigu laikysimės prielai
valoma vienuolių apdaro dalimi ir šia
dos, kad nuometas, kaip viena
me kostiume ilgiausiai išsilaikė.
turbano formų, mus pasiekė iš Ry
Gedulo ceremonijoje, kuriai vidu
tų per Europą kartu su kryžiuo
riniais amžiais buvo skiriamas ypatin
čiais ir visais kitais europietiškais
gas dėmesys, barbetė irgi buvo svar
civilizacijos malonumais, tai ver
bi. Kilmingoms damoms po vyro mir
tėtų paanalizuoti ir šią kryptį.
ties priderėjo šešias savaites išsėdė
Neabejotinai didelį įspūdį pada
ti lovoje; po tėvo ar motinos mirties Moteriški turbanai Kazachstane. XIX a.
rė senosios Rytų kultūros praban
devynias dienas, o likusį laiką, iki su
pab.// 3axapoBa H. B. Xo/DKaeBa P. XI.
roJioBHhie y6opw Ka3axoB: onbrr;iOKajn>ga, rafinuotumas ir puikybė veržliai
kaks šešios savaitės, sėdėti prie sa
hoh KJtaccHcjinKaunu// TpajiHunoHuaa
ir jaunai, prie tokio blizgesio ir tur
vo lovos ant didelio juodo audeklo ga
cwexfla napoflOB Cpeflueft A3hh h Katų dar nepratusiai Europai. Tad ne
balo visiškai apsirengusioms, su bar3axcTaHa.- Mockbb, 1989 - C. 223.
reikia stebėtis, kad tiems, kurie ri
bete ir apsiaustu (15, 57).
zikuodami gyvybe leidosi j Kryžiaus žygio avantiūrą ( iš
XVI a. portrete barbetės tipo galvos apdangalu puo
110 tūkstančių 1095 m. persikėlusių Dardanelų sąsiau šėsi Bona Sforca ir Kotryna Tenčinska - Radvilienė;
riu j Aziją, Jeruzalę pasiekė tik 20 tūkstančių) (13, 98),
pastaroji garsėjo kaip uoli katalikė, bandė savo pirmąjį
Rytai iškilo kaip legendinė patrauklumu svaiginanti ša vyrą ortodoksą ir antrąjį vyrą evangeliką atversti j kata
lis. Ne veltui kronikininkas rašė, kad čia atvykę frankai ir likų tikėjimą (16, 68). Savita Barboros Radvilaitės galvos
romanai tapo palestiniečiais ir ganiečiais; Šartro ir Reimso danga taip pat primena ir barbetę, ir nuometą.
riuojama turbanu arba nuometu, nes akivaizdu, kad
abi šios galvos dangos formos - iš esmės sinonimai.
Kaip mus pasiekė turbanai? Neabejotina, kad jie
archaiškesni už Renesanso pabaigoje gimusj sarmatizmą su visa jo atributika. Bet jie archaiškesni ir už
Kryžiaus karų laikotarpiu iš Rytų atsineštus galvos ap
dangalus... Gal kaip tik jų archaika nurodo mūsų kon-
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Renesanse kiek pakito turbano traktuotė, - sugrįž
ta arčiau originalo, kad vėliau keliems šimtmečiams iš
vis būtų užmiršta tokią formą egzistavus. Tik per Na
poleono egiptietišką ekspediciją (1798-1801) turba
nai vėl iš naujo „atrasti“. XIX a. pirmoje pusėje turbaną

Smuglevičius P. Lietuvos valstietė. XVIII
a.pab.// Drėma V. Pranciškus Smug
levičius.- V., 1973 - P. 198.

Barbora Radvilaitė po pirmojo vyro S.
Goštauto mirties (1542 m.) turėjo ne
šioti gedulą. Šias funkcijas galėjo at
likti nuometą primenantis galvos mu
turas.// Adomonis T., Čerbulėnas K.
LietuvosTSR dailės ir architektūros is
torija. T. 1 . - V, 1987.

nešiojo kaip paradinį, netgi portretinį galvos apdangalą;
kasdieniniame gyvenime Europoje jo nenešiojo; tik da
mos ir tik per oficialius vizitus bei pobūvius dėvėjo. Apie
1830 m. kiek pakito jo forma: iš šonų susiaurėjo, prie
kinė bei užpakalinė dalys paplatėjo (17, 240). Antroje

Polesės moteris su nuometu. XX a. pr.//

BejiapycKae napo^nae avenue. Mihck, 1981.- C. 10.

Vengrijos karalienė Marija po vyro žūties kovo
je su turkais gedulą dėvėjo iki mirties. 1530 m.

mmepjianflCKax X H B onH C b.- Eynaneiirr, 1971.- C. 44.

//PaHHHH

Aukštaitė lininiu nuometu. XX a.// Lie
tuvių liaudies menas. Drabužiai - V.,
1974 - P. 1.

Bona Sforca gedi Žygimanto Seno
jo (1548 m.) // Kuolys D. Asmuo, tau
ta, valstybė Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės istorinėje literatūroje:
renesansas ir barokas - V, 1992.P. 33.
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11. 3THarpa<į)LH Bejiapyci. - MiiiCK.
1989. - Baltarusių k.
12. Greimas A.J. Apie dievus ir
žmones.- Chicago, 1979.
13. ryMnreB JI.H. reorpacfwH ot-

Hoca b HCTopuHecKHH nepno/i. JI., 1990.
14. Boucher F. History of Costume
in the West. - New York, 1987.

15. XeitoHHra H. Ocenb cpeflHeBeKOBbH.- MocKBa, 1988.
16. Šimkūnaitė L. XVIII a. Radvilų
portretai. - KT, 1933.
17. KwpcaHOBa P.M. Po30Baa
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Caps travelling...
Rūta GŪZEVIČIŪTĖ
Turban
The shape of turban appea
red in Persia in the 7th century
BC. After fourteen ages had go
ne Islam adopted it and it beca
me a special head-dress of all
Moslem men and women.
With the beginning of crusa
des in the 11th century the civi
XIX a. pusėje ši galvos danga iš ma
lization of the Junior Europe got
dos dingo, kad XX a. antrame de
acquainted with oriental treasu
šimtmetyje vėl atsigautų. Nuo tol tur
res, clothes and original head
banai iki šiol nešiojami, ir galima tvir
dresses - turbans. In Europe
tinti, jog tai vienas iš stabiliausių gal
their form used to be remade so
vos dangos tipų.
creatively that it was very diffi
cult to reveal its initial shape.
It is supposed that the ori
NUORODOS:
gin of winding of married wo
1. Donelaitis K. Metai. - V , 1983.
men’s heads that is characteris
2. Lietuvių enciklopedija. T. XXI. - Bos
tic to European tradition is rela
tonas, 1964.
ted to the wearing of oriental tur
3. 3axapxceBCKaa P.B. Koctiom aim
ban when at the time of putting
cueHbi. H.l. - MocKBa, 1973.
it on one's head analogical ritu
4. Encyclopėdie illustrėe du costume et
al ceremonies were performed.
de la Mode. - Paris, 1980.
According to Lithuanian ar
5. Herodotas. Istorija. - V., 1988.
chaeological sources our tur
Eufemija Šaniavska, Nesvyžiaus Benediktinių
6. CyxapcBa O.A. Hctophh cpc/mca3Kban-like head-dress nuometas
vienuolyno viršininkė. XVIII a. pirmasis pusme
aTCKoro KocnoMa.-MocKBa, 1982.
might have been turned up up
tis.// Matušakaitė M. Portretas...
7. 3axapoBa H.B. Xojixaeisa P.fl. Tountil crusades and because of
jioBHbie y6opw Ka3axoB// TpajHthat a possible correlation with
UMOHHaH o fle x a a napo/toB Cpe;m cH A3hh h Ka3axcraOriental countries could be traced.
H a . - MocKBa, 1989.
In Lithuania the winding of married women’s heads
8. Mopo30Ba A.C. Tpaz/m woinraM irapo/inaa o/iexma rypKwas gradually vanishing the Renaissance time. It was
M eir//Tpa^H iutoH iia5r o/iexyia napo/iOB Cpc/preH A3hh
weared by noble estates at funerals only or together
h Ka3axcTana. - MocKBa, 1989.
with liturgical clothes.
9. BojiK attTe-K yjiH K aycK eH e P.K . 0/ie>K/ia jiutobucb c
There is a turning back to a turban in the spheres of
/ipcBHeHixiHX BpcMeH no XVII b . / / flpeBHHH o /ie x ;u i
European vogue at the eve of the 19th century and it
Hapo/ioB Bocto'ihoh EBponbi. - MocKBa, 1986.
bears the triumph of revanche during almost the whole
10. MCTOpHKO-3THOrpa(J)H4eCKHH aTJiae rip H 6a^T H K H .
age.
Kotryna Tenčinska-Radvilienė, du kartus
našliavusi - po vyro ortodokso (1578 m.) ir
protestanto (1603 m.) mirties, - nešiojo nuo
metą kaip gedulo ženklą.// Šinkūnaitė L. XVII
a. Radvilų portretai.- K., 1993.- P. 21.

Oflexma. - Pure, 1986.
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Kristina Eufemija Radvilienė, Nesvyžiaus Be
nediktinių vienuolyno viršininkė. XVII a. ant
rasis ketvirtis.// Matušakaitė M. Portretas
XVII-XVIII a. Lietuvoje - V, 1984 - P. 100.

SKAITYMAI

T eisė , folkloras ir gyvūnija '
Esther COHEN
Viduramžiais... įstatymas buvo ta vieta, kur
susidurdavo gyvenimas ir logika.1
...Iš to, ką žmonės praeityje galvojo apie save,
nebeįmanoma atnarplioti, kaip buvo žiūrėta į
augalus ir gyvūnus.2
Teisinė veikla kaip kultūros išraiška
Vėlyvųjų Viduramžių ir ankstyvųjų Naujųjų amžių Vaka
rų Europos teisės praktika jau senokai yra tapusi tyrinėji
mų objektu. Pagal tradiciją mokslininkai sukoncentravo sa
vo tyrinėjimus daugiausia į dvi skirtingas kryptis: moksli
nės jurisprudencijos istoriją ir karališkosios įstatymdavystės augimo sąlygotą institucijų vystymąsi.3Domėdamiesi tei
sine kitų visuomenių tvarka, antropologai kėlė skirtingus
klausimus. Nors daugelis jų išvadų yra pagrįstos specifinių
atvejų tyrinėjimais, bandydami išvystyti tam tikrus kryžmi
nius kultūrinius ir lyginamuosius metodologinius būdus, jie
apsvarstė ir keletą universalaus pobūdžio problemų. Taigi
jų išvados galėtų būti mutatis mutandis (su atitinkamais pa
keitimais) pritaikytos Europos teisinės praktikos evoliuci
jai praeityje.4
Pirmiausia jie pamėgino surasti universalų funkcinį tei
sės apibrėžimą.5Toks žingsnis buvo būtinas įstatymų atsky
rimo nuo papročių procesui. Ši problema rūpėjo ir Euro
pos teisės istorikams. Vienas iš skirtumų buvo tas, kad pa
pročiai išreiškė socialines normas, o įstatymas, prieš pasiek
damas priverstinį postuluotą statusą, turėjo pereiti „dvigu
bo institucionalizavimo“ procesą.6Nors teisės istorikai įsta
tymą nuo papročių visada aiškiai atskiria, paprastai jie la
biau pabrėžia kilmę, o ne institucionalizavimą. Visuomenė
galėjo kurti papročius, bet įstatymdavystė buvo valdovo
kompetencija.7
Tokia įstatymų ir papročių dichotomija faktinės konti
nentinės Viduramžių justicijos kontekste atrodo problemiš
ka.8Lygia greta su įstatymdavystė vyko nuolatinis dinamiš
kas teisinės praktikos procesas. Nors teismų aprašymų ty
rinėjimas atsietai nuo įstatymų kodeksų ir teisinės literatū
ros vis dar tebėra ankstyvojoje stadijoje, jau pradeda ryškė
ti vienas faktas. Viduramžių teisės praktikoje ne visada bu
vo atsižvelgiama įjos nurodymus. Kai kurie antropologai šį
fenomeną pastebėjo kitose visuomenėse ir priėjo išvadą, kad
absoliutus „atitikimas tarp ideologijos ir socialinės struktū
ros“ arba tarp teoriškai teisininko įsivaizduojamos įstaty
mo formos ir teismo realybės tėra mitas.9Tikrovėje nė vie

nas Viduramžių valdovas neturėjo absoliučios galios pri
versti, kad įstatymas būtų vykdomas kiekviename karalys
tės teisme. Dar daugiau, nesugriaunamų tradicijų egzista
vimas apribojo pačią galimybę leisti įstatymus. Valdovas ga
lėjo pamėginti jas uždrausti, galėjo ignoruoti, bet beveik nie
kada negalėjo juridiškai priversti jų atsisakyti.
Tos tradicijos, įkomponuotos į Viduramžių papročių ko
deksus, išlaikė europiečių visuomenei būdingas pažiūras.
Skirtingai nuo daugelio žmonių grupių, kurias tyrinėjo tei
sės antropologai, Viduramžių Europa nebuvo neraštinga
visuomenė. Ją sudarė nedidelė, bet vis didėjanti raštingųjų
dalis bei didelis, bet vis mažėjantis neraštingųjų būrys. Ilgą
laiką pirmenybę formuoti teisės praktiką išlaikė ganėtinai
didelė neraštingųjų dalis.10 Papročių jėga buvo tokia dide
lė, kad galiausiai jie buvo įtraukti į rašytinius šaltinius ir
dažnai, baigiantis Viduramžiams, įgaudavo pilną nustatyto
įstatymo galią. Taigi skirtumas tarp įstatymo ir papročio ta
po daugiau formalus negu funkcinis, ir netgi aršiausi Ro
mėnų ir monarchinės teisės rėmėjai pripažino teisinį pa
pročių pagrįstumą.11
Vėliau, teisę įvardijus ir apibrėžus, antropologai papras
tai stengdavosi kiekvieną teisinę sistemą tirti jos specifinia
me sociokultūriniame kontekste.12 Įvairiose visuomenėse
teisminiais procesais buvo palaikoma ne tik tvarka ar tei
singumas, jais spręsti ir tarpusavio ginčai, jais buvo apsau
gomos hierarchinės struktūros, sudaroma terpė teisinėms
ir kitokioms visuomenės vertybėms patikrinti ir tvirtėti bei
paruošiama scena ritualinei dramai, kuri patvirtintų visuo
menės susikurtą savęs vaizdinį.13 Nors europietiškųjų tei
sinių papročių kilmė tiksliai neišsiaiškinta, nėra jokios abe
jonės, kad papročiai buvo tvirtai susiję su specifiniu sociali
niu kontekstu ir dėl to atliko tam tikrą visuomeniškai speci
finę funkciją. Taigi šie papročiai ir jų praktinis pritaikymas
teisme turi būti suvokiami kaip tam tikros kultūrinės aplin
kos pasireiškimas ir skleidimasis. Be to, jų funkcijos negali
būti aiškinamos išimtinai tik kaip taikos palaikymo ar ginčų
sprendimo funkcijos. Viduramžių visuomenė galėjo teismus
naudoti aibei tikslų, ir daugelis iš jų visai nepriklausė gry
nai juridinei sferai.
Kultūros sąvoka buvo vartojama taip plačiai ir neapib
rėžtai, kad, kiek tai reikalinga šiame straipsnyje aptaria
miems dalykams, vertėtų nustatyti jos reikšmę. Nors teisi
niai procesai galėjo būti kilę iš tam tikrų tikėjimų, ritualų ir
suvokimų, sudarančių bendros dvasinės išraiškos dalį, pa
prastai vadinamą kultūra, jie patys savaime taip pat yra kul
tūros išraiška, ne tik dėl to, kad yra kilę iš specifinės kultū
rinės aplinkos, bet ir dėl to, kad prisideda prie tos aplinkos
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formavimo. Istorikai paprastai išskiria kaip priešingus moks
linguosius ir liaudiškuosius kultūros elementus.14 Bet šis
išskyrimas neįmanomas kalbant apie Europos teisę. Kaip
ir kitos raštingos visuomenės, Europa turėjo neįtikėtiną dau
gybę teisinių lygių, tiek teorijos, tiek praktikos srityje.15Gre
ta vienas kito egzistavo moksliški Romėnų teisės aiškini
mai, karališkoji įstatymdavystė, kanonų teisė, papročių tei
synai ir miesto statutai. Kiekvieną iš jų kūrė, kiekvienam iš
jų įtaką darė skirtingos socialinės grupės, kiekvienas lyg
muo išreiškė skirtingą to laiko kultūros aspektą, bet jų są
veika ir vieno kitam daroma įtaka niekada nenutrūkdavo.16
Tiek civilinis, tiek baudžiamasis teisingumas buvo vykdo
mas karališkųjų, feodalinių, senjoro, miesto ir bažnytinių
teismų. Taigi teisinė kultūra nebuvo monolitinė išraiška. Ją
sudarė Bolonijos profesoriaus, miesto magistrato nuosp
rendžio irvalstiečio liudijimo konsiliumas. Jos negalima pri
skirti nei prie mokslingosios, nei prie liaudiškosios, pati veik
los apimtis sudarė galimybę šiuos labai tarpusavyje besiski
riančius elementus sujungti.
Toks akivaizdus sudėtingumas sunkiai paklūsta bet ko
kiai apibendrinančiai klasifikacijai. Vis dėlto vienoje srityje
istorikas pranašesnis už antropologą: jis arji gali stebėti tei
sinės veiklos evoliuciją per ilgą laiko tarpą. „Įstatymo savy
bė keistis“, - anot Moore, - istorikams jau seniai savaime
aiški. Įstatymai yra kuriami ir perkuriami nuolatinės ir ne
nutrūkstamos praktikos metu, ir bet koks statiškas šio kin
tančio reiškinio apibrėžimas neišvengiamai bus klaidingas.
Naudojantis turimomis žiniomis apie praeities teisinę ir ins
titucinę raidą bei besivystančius elito ir liaudies kultūrinių
išraiškų santykius, galima būtų panagrinėti ilgesnį laikotar
pį. Kad ir gyvūnų teisinis persekiojimas bei egzekucijos ga
lėtų pailiustruoti įvairių teisinių lygmenų ir kultūrų įtakų
sąveiką. Šie teismai, Europos teisės istorijoje užfiksuoti nuo
XIII a. iki XVIII a., užima tarpinę poziciją tarp elitinės ir
liaudiškosios teisinių kultūrų. Iš vienos pusės, visiškai aiš
ku, jog tai nebuvo teisinis folkloras: nuosprendžiai buvo pri
imami ir įvykdomi prideramai sudarytuose teismuose, da
lyvaujant kvalifikuotiems teisėjams, pagal visuotinai priim
tus įstatymus. Antra vertus, be jokios abejonės, šie teismai
buvo neatskiriama papročių teisės dalis, ir jų egzistavimas
iš dalies buvo nulemtas liaudies tradicijų bei įtakų. Jų isto
rija parodo pastovią liaudiškųjų ir mokslingųjų elementų
tarpusavio sąveiką teisinės praktikos sferoje. Tuo pačiu įvai
rios jų vystymosi pakopos liudija besivystantį, kintantį va
karietiškos teisės pobūdį. Sekant paskui šį nepaprastą reiš
kinį teisės istorijos kryžkelėmis, nuo teismo rūmų iki uni
versiteto, nuo papročių teisynų iki kartuvių, paskui per šimt
mečiais besikeičiančius gamtos, teisės ir teisingumo suvo
kimus, galima mėginti apžvelgti kontinentinę europietišką
teisę, kaip teisę, funkcionavusią specifiniame kultūriniame
kontekste.

Struktūra
Gyvulių teismo procesus sudarė keletas europietiškos
teisės pakopų. Jie vyko karališkuose, miestų, feodaliniuose
ir bažnytiniuose teismuose. Nežiūrint į tai, juose buvo at
liekamos tik dvi skirtingos procedūros: pasaulietinė ir baž
nytinė. Pirmoji buvo naudojama gyvuliams, mirtinai suža
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lojusiems žmogų, bausti, o antroji taikyta išvaduoti gyven
tojus nuo Dievo „rykštės“, kurios pavieniui nenubausi. Ka
dangi abu procedūrų tipai ryškiai skiriasi forma ir vystymu
si, juos reikėtų atskirai ir aptarti.
1457 m. gruodį Jehan Bailly iš Savinji kiaulė ir šeši jos
paršeliai buvo užklupti nusikaltimo vietoje mirtinai sužalo
ję penkerių metų Jehan Martin. Visos septynios kiaulės už
žmogžudystę buvo įkalintos ir po mėnesio atgabentos į feo
dalinį Savinji teismą bylos nagrinėjimui. Protokole užregist
ruota, kad, be teisėjo, byloje dar dalyvavo vienas teisinin
kas (neapibrėžtos funkcijos), du kaltintojai (vienas iš jų tei
sininkas, kitas —Burgundijos hercogo tarėjas), aštuoni iš
vardyti liudininkai ir „keletas kitų liudytojų, pakviestų ir rei
kalingų bylai.“ Nors savininkas formaliai buvo kaltinama
sis, iš bylos eigos aišku, kad jis buvo kaltinamas tik aplaidu
mu ir kad jam pačiam bausmė negrėsė. Dar daugiau, jam
buvo leista teisme ginčytis „dėl minimai kiaulei paskirtos
bausmės ir teisingo jos vykdymo“, jeigu jis nurodytų prie
žastį, kodėl kiaulės turėtų būti pasigailėta. Savininkui šios
teisės atsisakius, kaltintojas pareikalavo mirties nuospren
džio. Teisėjas, išklausęs visus svarbius liudijimus ir pasita
ręs su išmintingais, gerai vietinę teisę išmanančiais vyrais,
nusprendė, kad, pagal Burgundijos papročius, kiaulė turi
būti perduota Savinji teismui ir pakarta už užpakalinių ko
jų ant tinkamo medžio. Dėl paršelių iškilo keblumų, nes
nebuvo įrodymų, kad jie tikrai kandžiojo vaiką, nors ant jų
ir buvo rasta kraujo žymių. Todėl jie buvo grąžinti savinin
kui, iš kurio buvo pareikalauta laiduoti už jų būsimą elgesį
ir atgabenti juos į teismą, jei paaiškėtų nauji įkalčiai. Savi
ninkui garantuoti už savo paršelių elgesį atsisakius, buvo
paskelbta, kad šie perduodami vietiniam feodalo teismui,
bet bausmė jiems nebebuvo paskirta. Teismas iš Chalonsur-Saone pakvietė profesionalų budelį, kuris mirties nuosp
rendį įvykdė pagal tikslius teisėjo nurodymus.18
Iš daugumos pasaulietinių gyvulių teismų Savinji kiau
lės atvejis daugeliu atžvilgiu tipiškas. Pirmiausia, jis įvyko
Burgundijoje, būtent ten, kur tokios bylos buvo aprašytos
anksčiausiai. Gyvulių procesai pirmiausia buvo paminėti
XIII a. Šiaurės ir Rytų Prancūzijoje, toliau jie plito į Ny
derlandus, Vokietiją ir Italiją. Be to, daugelyje bylų kaltina
mos būtent kiaulės. Atrodo, jog kiaulės buvo daugelio ne
prižiūrimų kūdikių mirties priežastis, dažniausios nusikal
tėlės, bet užprotokoluota ir žmogžudžių jaučių, karvių, ar
klių, šunų. Dažniausiai bylos buvo nagrinėjamos kruopš
čiai, primygtinai laikantis teisinių papročių ir atitinkamos
teisminės procedūros. Tai nebuvo nei kerštingas linčiavimas, nei pavojingo gyvulio sunaikinimas. Kituose protoko
luose, be priešteisminio įkalinimo, minima, jog nuospren
dis neteisingai apkaltintam gyvuliui panaikintas, kad „neatvykusio į teismą“ gyvulio atvaizdas sudegintas, nubaustos
karvės galva viešai išstatyta.19 Gyvulį pakarti žemyn galva
buvo būdinga Burgundijos papročių teisei,20 kitur vyravo
skirtingi mirties bausmės būdai. Kai kurie buvo analogiški
žmonėms skiriamoms mirties bausmėms, o kai kurie buvo
savita, „gyvuliška“ mirties forma. Taigi vienur gyvulius atvilkdavo ir pakardavo kaip žmones žmogžudžius, kitur val
džia juos nubausdavo pasmaugiant ar smūgiu į galvą.21Kar
tais vietoj žmonėms skirtų kartuvių buvo naudojamas medis,

bet netgi tada darbą atlikdavo tikras budelis. Kai kur iki
šiol išlikusios budelio sąskaitos labai panašios į už žmonių
egzekucijas pateiktąsiąs.22
Bažnytinių procesų istorija ne tokia aiški. Šventojo vy
ro, kuris, prakeikdamas piktuosius sutvėrimus, simbolizuoja
Dievo įstatymo viešpatavimą gamtai, motyvas kartojasi per
visą Viduramžių hagiografiją, bet iki XV amžiaus tokių ofi
cialių bylų aprašymų faktiškai nerasta. Kaip ir pasaulieti
niai procesai, šis reiškinys turi ryškų geografinį epicentrą.
Visi ankstyvieji procesai vyko Šveicarijoje ir su ja besiribo
jančiose kaimyninėse vietovėse: Savojoje, Dofinė ir Italijos
Alpėse. Vėliau, tarptautinio bažnytinės jurisdikcijos tinklo
dėka, tokie teismai paplito daug plačiau negu kada nors buvo
paplitę panašūs pasaulietiniai procesai. Vėlesniais amžiais
bažnytiniai gyvulių procesai buvo vykdomi ne tik Prancūzi
joje, Vokietijoje ir Italijoje, bet ir Skandinavijoje, Ispanijo
je, Kanadoje ir Brazilijoje.23
Buvo stengiamasi, kad šios bylos procedūriškai nuo žmo
nių procesų skirtųsi kiek įmanoma mažiau. Nors buvo laiko
mos baudžiamosiomis, jos prasidėdavo vyskupijos teisme
kaltinamąja procedūra, kuria nukentėjusios vyskupijos žmo
nės keldavo bylą gamtinei nelaimei. Prieš pradėdami svars
tymą, vyskupai paprastai prašydavo viešos atgailos, išmal
dos ir dešimtinės bažnyčiai kaip geriausio vaisto nuo Dievo
rykštės.24 Vėliau teismas, besieles būtybes traktuodamas
kaip neapsaugoto silpnesniojo ekvivalentą, paskyrė gyny
bai advokatą. Taigi, kai 1587 m. Saint-Julien-de-Maurienne komunos seniūnai apkaltino jų vynuogynus naikinančius
vabzdžius, vyskupo atstovas nedelsdamas paskyrė kuklų at
lyginimą advokatui, „kad gyvūnai, kuriems keliama byla, ne
liktų be gynėjo.“25
Kruopščiai aprašyti abiejų pusių teisininkų debatai, ap
svarsčius už ir prieš, apima platų problemų spektrą. Šioje
specifinėje byloje galima išskirti du pagrindinius klausimus:
ar galima gyvūnų ekskomunika žmogiškuoju teismu (nes
tokios bausmės reikalavo ieškovai) ir teisė gamtoje išlikti
tiek žmogui, tiek gyvūnui. Kitose bylose kelta dar svarbes
nė - bet kokio žmonių teismo prieš gyvulius teisėtumo problema, bet šis klausimas nekintamai būdavo išsprendžia
mas teismo naudai, teismo, kuris, būdamas bažnytinis, grin
dė savo autoritetą visuotiniu kanonų teisės teisėtumu. To
kie patys argumentai išsprendė ir ekskomunikos problemą,
bet teisė išlikti buvo problemiškesnė. Saint-Julien ieškovai
įrodinėjo, kad gyvūnai egzistuoja tik žmogaus naudai ir turi
būti nubausti, jeigu kenkia jo interesams. Į tai gynėjas atšo
vė, kad Dievas dovanojo gyvūnams teisę naudotis gamta
dar prieš žmogaus sukūrimą. Šis argumentas buvo pakan
kamai neatremiamas, kad priverstų komuną pasiūlyti vabz
džiams alternatyvą - kitą žemės plotą, toliau nuo vynuogy
nų, bet pakankamai drėgną ir apaugusį augalais. Vis dėlto
reikėtų pabrėžti, kad vabzdžių byla taip protingai buvo iš
spręsta be jokio apsimetimo. Juntamas tikėjimas, kad, pri
ėmus nuosprendį, bažnyčia sugebės priversti vabzdžius jį
vykdyti. Nevaldomas vabzdžių charakteris nekelia abejonių,
bet vis pasikartojantis atkaklus noras išlaikyti prideramą
procedūrą ir atitinkamą teisėtumą sukuria antropomorfiz
mo įspūdį. Kai Autun žiurkės, pakviestos į teismą, neatvy
ko, jų advokatas teisino savo klientes esą jos bijojusios ka

čių ir reikalavo kaltinamosioms apsaugos rašto. Po kelerių
metų, tapęs vienu iš žymiausių Prancūzijos teisininkų, Bartholomė Chassenėe išgirdo tą savo ginamąjį žodį, cituojamą
jam kaip aukščiausią esminio teisingumo pavyzdį.26 Teis
mas, kuris save įsivaizdavo kaip turintį Dievo suteiktą teisę
teisti visas gyvas būtybes, žmones ir kitus, turėjo visiems
suteikti teisingumą.
Būtent šitoks teisingumo suvokimas leido bažnytinių
teismų nuosprendžiams būti lankstesniems negu pasaulie
tinių. Bažnytiniuose gyvulių teismuose nuteisimas nebuvo
išankstinė išvada. Koks buvo Saint-Julien nuosprendis, dėl
praleidimų tekste nežinoma, bet kitur teismas atsižvelgda
vo į advokato argumentus ir skirdavo gyvūnams vietą gy
venti nevarginamiems ir nevarginant kitų.27 Vis dėlto pa
prastai bylą laimėdavo ieškovai, ir tada bažnyčia išvydavo
kenksmingus gyvūnus imdamasi egzorcizmo ir ekskomuni
kos.28 Nuosprendžiai buvo vykdomi atliekant iškilmingą
procesijos ritualą, dalyvaujant visai vietinei dvasininkijai ir
žmonėms.
Nors abu bylų tipai ankstyvaisiais Naujaisiais amžiais
buvo plačiai paplitę, aiškaus kiekvienos praktikos terminus
adquem neįmanoma nustatyti. XVIII amžiuje tokios bylos
jau retos ir neformalios ir dažnai įgaudavo kaimo vykdomo
teisingumo formą.

Interpretacija
Pats gyvulių procesų Europoje buvimas - Vakarų kul
tūros istorikams sunki problema. Ši teisinė praktika prieš
tarauja visuotinai priimtam teisės, žmogaus prigimties ir gy
vulių pasaulio supratimui; vis dėlto ji išliko ir klestėjo kele
tą amžių. Dar daugiau, gyvulių procesų daugėjo tuo metu,
kai buvo atgaivinama ir priimama Romėnų teisė, kai buvo
sudaromi baudžiamosios teisės kodeksai, kai vis darniau sie
josi racionalios teisės ir minties sistemos.
Pagrindinė problema yra ta, kad vakariečiai santykį tarp
žmogaus ir gamtos suvokia savaip. Pradedant Biblija, tiek
judaizmas, tiek krikščionybė nuosekliai žmogų traktavo kaip
vienintelę į Dievą panašią būtybę, vienintelį, turintį mąs
tančią sielą, siekiantį išsigelbėjimo ir vertą pomirtinio gy
venimo. Pasaulio hierarchijoje žmogus užima ypatingą vie
tą. Kuriant pasaulį žmogus buvo paskelbtas gamtos valdo
vu ir šeimininku, ir ši idėja buvo interpretuojama kaip Die
vo suteikta teisė laisvai naudoti gamtą žmonijos gerovei.
Rutuliojant mintį toliau, ji reikštų, kad augalų ir gyvūnų
pasaulis egzistuoja tik žmogaus poreikiams. Pasaulio hie
rarchijos, kurioje žmogus - mirtingosios kūrinijos viršūnė,
supratimas buvo plačiai paplitęs tarp išsimokslinusių sluoks
nių Viduramžiais ir kaip aksioma priimamas ankstyvaisiais
Naujaisiais amžiais.29
Šiuo požiūriu vakariečių kultūra radikaliai skiriasi nuo
kitų minties sistemų, kurios žmogų ir gyvūną suvokia esant
viename pastoviame lygyje. Amerikos indėnas kalba „apie
savo brolį bizoną“, Meksikos indėnas gyvūnus suvokia kaip
asmeninius kiekvieno žmogaus sielos draugus, o budistui
žmonių ir gyvūnų sielų transmigracija atrodo neišvengia
ma.30 Europiečių mąstytojai padarė viską, kad tarp žmo
gaus ir žvėries nubrėžtų neperžengiamą ribą. Galbūt ryš
kiausiai šį požiūrį išreiškė Dekarto mintis, kad gyvūnai tėra
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automatai, neturintys nei sąmonės, nei jausmų. Taip apsiri
bojus, neįtikėtina, kad žvėris būtų įtraukiamas į žmogišką
situaciją ir traktuojamas kaip žmogus. Tačiau gyvūnų pro
cesai būtent tai ir rodo.
Daugelis XIX amžiaus mokslininkų, bandžiusių susido
roti su šia problema, sprendė ją kultūrinio pozityvizmo po
žiūriu. Gyvulių teismai, aišku, buvo primityvios, prietaringos
praeities palikimas. Toks požiūris leido pateikti du specifi
nius aiškinimus. Pats paprasčiausias šiuos teisminius proce
sus laikė istoriniu atitikmeniu susierzinusio vaiko išraiškai.
„Toks vaikiškas nusiteikimas nubausti nesąmoningas būty
bes... yra būdingas individams ir rasėms ankstyvojoje jų vys
tymosi stadijoje.“ Antras paaiškinimas įtraukė šį reiškinį į
primityvios kultūros, kuri neprotingiems gyvuliams suteik
davo antropomorfines arba demoniškas savybes, kontekstą.31
Nė viename iš šių paaiškinimų nemėginta įtikinančiai
interpretuoti abu skirtingus teisminių procesų tipus, ir nė
vienas neatitinka faktų. Vargu ar vaikiško keršijimo idėja
gali būti panaudota bažnytinių teismų irparlements priim
tiems (kartais po ilgų, metais trunkančių debatų ir teismų)
nuosprendžiams arba žymių teisininkų bei teismo kolekty
vų teisinėms nuomonėms apibūdinti.32 Kultūriniai aiškini
mai vertingi tuo, kad nustato šio reiškinio vietą istoriniame
kontekste, bet supaprastintas dviejų skirtingų procedūrų su
jungimas tokią interpretaciją paverčia nesąmone. Pasaulie
tinius procesus galima būtų paaiškinti tuo, jog gyvuliams
buvo priskiriami tokie žmogiški bruožai kaip protas ar pik
ti ketinimai. Atvirkščiai, bažnytinius procesus šitaip būtų
galima aiškinti tik tokiu atveju, jeigu iš tikrųjų gyvūnai būtų
buvę laikomi teriomorfinėmis piktosiomis dvasiomis, o ne
gyvuliais iš kūno ir kraujo. Nesugebėdami atskirti dviejų
tipų, istorikai pozityvistai sumaišė dvi skirtingas tradicijas
ir galų gale neapibrėžė nei vieno, nei kito reiškinio.33
Visos pozityvistinės interpretacijos susiduria su viena pa
grindine kliūtimi: įvykių seka. Iš visų šaltinių aiškiai matyti,
kad gyvulių procesai, tiek pasaulietiniai, tiek bažnytiniai, ta
po įprastu reiškiniu vėlesniais Viduramžiais, dažniausi ir
geografiniu požiūriu plačiausiai paplitę jie buvo XV, XVI
ir XVII amžiais, o vėliau palaipsniui nunyko. Šie faktai bu
vo sunkiai suderinami su žmonijos, žengiančios linijine pro
gresija nuo prietaringų Viduramžių iki racionalaus XIX am
žiaus, paveikslu. Iš tikrųjų, vienas mokslininkas sumišęs pa
stebi: „... gana keista, kad būtent XVII amžiaus antrojoje
pusėje, sąlyginio švietimo amžiuje, ši žiauri bausmė, atro
do, buvo skiriama dažniausiai.“34Tačiau dauguma jo kole
gų pasitenkino visą Europos praeitį sustūmę į vieną statiš
ką iracionalumo epochą ir tvarkingai šią problemą atidėję.
Atsakydamas į šią pozityvistų interpretaciją, J. J. Finkelstein neseniai iškėlė priešingą teoriją. Pasak jo, procesai jo
kiu būdu nerodo antropomorfinio požiūrio į gyvūnų pasaulį.
Priešingai, jie buvo specifinė kultūrinė išraiška galvosenos,
kūrinijos hierarchijoje iškėlusios žmogų virš gyvūnų ir dėl
to jautusios pareigą pašalinti viską, kas tik tą tvarką trikdė,
ypač tokius pažeidimus, kai žmogų nužudydavo žemesnė
būtybė. Todėl ši teisinė praktika buvo būdinga tikjudėjų krikščionių tradicijai, ji neturi nieko bendra su kitų sistemų
įtakomis. Siaubas dėl atlikto veiksmo buvo toks didelis, kad
Biblija nepasitenkino nurodymu užmušti jautį akmenimis,
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bet ir uždraudė valgyti jo mėsą. Toks įsakymas, nurodo Finkelstein, klajoklių visuomenę turėjo labai apsunkinti.35
Šis aiškinimas jau įstato mūsų minimus procesus į aiškų
kultūrinį kontekstą. Deja, ir jis yra klaidingas. Finkelstein
teoriją žlugdo jo nesugebėjimas rasti gyvulių procesų už ju
dėjų - krikščionių tradicijos ribų, nesugebėjimas, atsira
dęs dėl jo griežtai vakarietiško teisinių procesų suvokimo.
O iš tiesų dauguma neraštingų nevakarietiškų visuomenių
persekiojo ir baudė žmogui nusikaltusius gyvūnus, nors ir
ne taip oficialiai, kaip europiečiai, nes jų visa teisinė struk
tūra buvo kitaip suvokiama. Šie teisminiai persekiojimai
dažnai būdavo pagrįsti gamtos suvokimu, visiškai priešin
gu vakariečių gyvybės hierarchijai.36 Gyvulių teismo idėja
egzistavo ir ne judaistinės tradicijos vakariečių kultūroje Platono raštuose.37 Finkelstein pilnai išnaudojo gyvulio nu
sikaltimo sukeltą siaubą, jausmą pakankamai stiprų, pažen
klinantį net gyvulio mėsą, kad pailiustruotų giliai slypintį
hierarchinio suvokimo pobūdį. Šis pasibjaurėjimas iš tik
rųjų atsispindi įstatymų ir teisminiuose šaltiniuose. Jautis
buvo nubaustas „bjaurintis minėtu nusikaltimu“, o kiaulei
bausmė įvykdyta „bjaurintis ir baisintis minėtu veiksmu.“
Pagal vieną teisinę nuomonę, gyvuliai žmogžudžiai turėtų
būti nuteisti mirties bausme tam, „kad niekas nė neprisi
mintų tokio nenormalaus veiksmo.“38 Tačiau atrodo, kad
jausmas esą toks gyvulys nešvams stipriausiai pasireiškė se
novėje, kai izraelitai atsisakė valgyti gyvulio mėsą, o Plato
nas griaučius „išmetė už krašto ribų.“ Kai buvo pradėta ap
rašinėti gyvulių teismus, poreikis sunaikinti visus baisiojo
nusikaltimo pėdsakus buvo išsaugotas žvėriškumo byloms.39
Dar daugiau, nešvarumas, priskirtas gyvuliui, pradingda
vo, kai tik jis gaudavo galą: nepaisant Biblijos pamokymų,
nubaustų mirties bausme gyvulių mėsą Nyderlanduose daž
nai išdalindavo miesto vargšams.40Finkelstein paaiškinimas
tinka Antikos, o ne Viduramžių kontekstui.
Galbūt toks pat susikoncentravimas ties antikiniu pre
cedentu ir nulėmė, kad Finkelstein atmetė bažnytinius pro
cesus, neturėjusius tokių antecedentų kaip „magiškasis“, o
ne baudžiamasis teisingumas. Tačiau aišku, jog Viduram
žių teisininkų mintyse jokios aiškios skirties nebūta. Anot
jų, skirtumas ne priežastinis, o funkcinis: nesvarbu, kas nu
skriaudė žmogų, - kiaulės ar skėriai, tiek vienos, tiek kiti
vienodai turi stoti į teismą dėl visuotinio teisingumo. Jei
pasaulietinio teismo ranka buvo bejėgė, melstasi, kad už
duotį atliktų Dievo galybė. Veikos principas, kuriuo pagrįs
ti abu tipai, buvo toks pat, taigi precedentai galėjo būti per
vesti iš vienos praktikos į antrąją, kad aną palaikytų.41
Šios teorijos silpnoji vieta glūdi numanomoje prielaidoje,
kad istorinė realybė gali būti išvesta iš ideologinių duome
nų. Kaip aukščiau minėta, tokio atitikimo nebuvo netgi tarp
Viduramžių teisinės ideologijos ir struktūros. Atotrūkis tarp
senovinių priesakų ir Viduramžių teisinės realybės buvo dar
gi didesnis. Neįmanoma įsivaizduoti, kad mažiausiai pen
kis amžius Europoje gyvavusi teisinė praktika būtų išlikusi
grynai dėl biblinio precedento, kai panašūs įsakymai nusto
jo teisinio veikimo anksčiau kaip prieš tūkstantmetį.
Iš tikrųjų, Penkiaknygė daugiau tarnavo kaip pateisini
mas, o ne tikrasis elgesio modelių šaltinis. Gyvulių procesų
paaiškinimo reikėtų ieškoti jų tikrojoje socialinėje ir inte

lektinėje aplinkoje, o ne seniai nebenaudojamuose įstaty
muose.42Logiška, kad kiekviena interpretacija, siekianti nu
statyti kontekstą, o ne precedentą, turi nepamiršti vieno
veiksnio, kurį ignoravo tiek pozityvistai, tiek Finkelstein: vys
tymosi, kurį patiria bet kuris gyvas teisinis procesas dėl vie
nos ar kelių kultūros tradicijų įtakos. Pati chronologinė pro
blemos apimtis rodo, kad tarp XIII ir XVIII amžiaus už
šių procesų slypėjusią mąstyseną formavo ne viena, ir net
ne kelios įtakos. Iš vystymosi schemos įmanoma suvokti,
kad įvairiais laikais vieno ar abiejų tipų procesai būdavo tai
pateisinami, tai pasmerkiami, nes taip diktavo kultūrinės ir
istorinės kiekvieno laikotarpio kryptys.

Kaltinamasis aktas
Seniausias išlikęs įrašas apie gyvulio teismą byloja apie
kiaulės egzekuciją 1266 m. Fontenay-aux-Roses. Beveik tuo
pat metu tokius teismus pradeda minėti ir senieji prancūzų
teisynai. Įrašų apie abiejų tipų teismus tikroviškumas rodo,
kad paprotys gyvavo jau seniai, dar prieš pasirodant rašyti
niams šaltiniams. Vis dėlto šiuo atveju rašytinis teisinis šal
tinis ėjo koja į koją su pirmaisiais šios praktikos komenta
rais. Iš dviejų šį faktą mininčių teisynų Coustumes et stilles
de Bourgoigne daugeliui mirtinai pavojingų gyvūnų tik pa
skiria egzekuciją, o Coutumes de Beauvaisis prie faktų pri
deda aštrios kritikos. Anot Philipe de Beaumanoir, Coutu
mes de Beauvaisis autoriaus, vienintelis šio papročio patei
sinimas yra feodalų valdžios gobšumas nenorint atsisakyti
pelningo pajamų šaltinio. Tokia teisinė praktika buvo juri
diškai beprasmiška ir negaliojanti, nes nusikaltimą skatina
tikslas, o gyvūnai, neturintys nei supratimo apie gėrį ir blo
gį, nei piktų ketinimų, negali būti laikomi atsakingais už sa
vo veiksmus.43
Philippe de Beaumanoir buvo pasaulietis intelektualas,
teisėjas ir administratorius. Nors jis puikiai išmanė Romė
nų ir papročių teisę, bet domėjosi išimtinai praktine sfera.
Teoriniai apmąstymai apie žmogaus įstatymų galią gamtai
jo nedomino. Todėl vargu ar reikia stebėtis irjo pasirinktą
ja pozicija. Būtų keista, jei panašų požiūrį būtų pareiškęs
žymus dvasininkas, nes visų ginčų dėl gyvūnų teismų pa
grindas buvo teologinis. Vis dėlto būtent autoritetingasis
Tomas Akvinietis dėl gyvulių bažnytinio teismingumo išreiš
kė stebėtinai panašią nuomonę. Beaumanoir savo argumen
tus grindė teisiniu tikslo suvokimu, o Akvinietis savo pro
testą prieš žalingų kenkėjų prakeikimą sutelkė į filosofinį
proto supratimą. Gyvūnai, kurie apibrėžiami kaip nejau
čiantys ir nemąstantys, neturėtų jausti kaltės dėl savo veiks
mų, ir, nuosekliai žiūrint, neturėtų būti baudžiami. Prakei
kimas ir atskyrimas nuo bažnyčios iš anksto numato tiek
objekto kaltumą, tiek jo teismingumą ir bausmės skyrimą.
Šiuo atveju objekto prigimtis atšaukia ir anuliuoja prakei
kimą. Taigi grynai filosofinėje daiktų sąrangoje žmogus ir
gyvūnas yra atskiriami neperžengiamos sugebėjimo protauti
ribos. Tačiau paskutinis Akviniečio argumentas grąžina visą
problemą į teologijos sritį. Kaip ir kita kūrinija, gyvūnai yra
Dievo kūriniai, savo veiksmais išreiškiantys Dievo valią. To
dėl prakeikti juos daugiau negu nenaudinga - tai šventva
giška. Akvinietis, suprantama, pripažino, kad kenkiantieji
gyvūnai gali būti greičiau velnio, o ne Dievo pasiuntiniai,

bet tuo atveju, pabrėžė jis, bet kokia anatema ar saikdinimas turėtų būti adresuoti žalos norėjusiam autoriui, o ne
jo neprotingiems atstovams.44
Abu komentarai, pasaulietinis ir bažnytinis, yra apytik
riai vienalaikiai, bet niekaip neliudija tarpusavio įtakų ar
net informuotumo. Jų pasirodymas beveik tuo pat metu iš
reiškė XIII amžiaus elitinės kultūros sąsajų su apskritai liau
diškomis apraiškomis, ypač su liaudišku gyvūnų pasaulio
supratimu, tendenciją. Vėlesniais Viduramžiais ir Naujųjų
amžių pradžioje kaimo žmonės toli gražu neneigė gyvūnus
turint žmogaus bruožų, jie, tiesiogiai prieštaraudami mokytajai opinijai, pastoviai gyvūnams priskirdavo ir protą, ir
valią.45 Anapus grynai utilitarinės sferos jų suvokimą sąly
gojo ilgalaikė mitų tradicija. Ši tradicija, perduota per kla
sikų raštus, buvo atmesta Karolingų renesanso laikais kaip
pagonybės išraiška. Taip palaipsniui ji buvo sutapatinta su
liaudiškuoju kultūros ir tikėjimo lygiu. Iki XII a. ji vėl pasi
rodė mokslinėje sferoje kaip „krikščioniškosios senovės sub
strato modifikacijos ir adaptacijos“ rezultatas.46 Honorius
Augustudunensi, Hildegard iš Bingen ir Lampert iš SaintOmer raštai pilni gyvūnų, fiziškai arba simboliškai peržen
giančių normalumo sritį. Galbūt aiškiausia šios krypties iš
raiška tapo klasikinio gyvūnų pasaulio Physiologus atgaivi
nimas keliuose XII a. pamokančių pasakojimų apie gyvū
nus rinkiniuose. Tokie zoologijos vadovėliai kiekvieno gy
vūno fizinį aprašymą suporavo su jo alegorine interpretaci
ja, į vieną vietą suplakdami arklius ir vienaragius, šunis ir
basiliskus. Tikroviškumas ir pasakiškumas XII a. zoologi
jos pasaulyje sugyveno puikiausiai, harmoningai.47Tuo pat
metu prancūzų Viduramžių literatūra irgi įtraukė daug mi
tinės medžiagos, ne tik apie žvėris (kaip vienaragis), bet ir
apie būtybes, kurios magiškai peržengdavo tas dvi sritis ski
riančią ribą. Undinės, moterys gyvatės, vilkolakiai, vaikai
gulbės ir pusiau'žmogiškos būtybės knibždėte knibždėjo mirabilia literatūroje.48
Šią tradiciją dar labiau stiprino visam indoeuropiečių
pasauliui bendras turtingas, antropomorfinių elementų ku
pinas folklorinis gyvūnijos pasaulio klodas. Antropomorfi
niai elementai išryškėdavo epiniuose pasakojimuose apie
žvėris; juose gyvūnai ne tik turėdavo žmonių bruožus ir
iliustruodavo juos, —jie laikėsi ir žmonių teisinių normų.
Tikslus žmonių teismo imitavimas ypač dažnas Lapino Renaro romane (Roman de Renard), kur gudrusis lapinas sto
ja prieš karaliaus Liūto teismą ir sugeba teisminiais forma
lumais išvengti pelnyto atpildo. Visas tekstas kuriamas pa
gal priimtas teisinių papročių normas, nuo lojalumo ir ven
detos iki apgavystės ir prievartavimo, o kupranugaris (po
piežiaus legatas) išreiškia bažnytinį požiūrį.49
Be gyvulių epo, būta irkitų populiarių literatūrinių temų,
prisidėjusių prie gyvulių įtraukimo į teismo procesus. Viena
iš populiariausių vėlesniaisiais Viduramžiais ir Naujųjų am
žių pradžioje Prancūzijoje buvo vadinamasis Montargio šuo.
Ši legenda grindžiama universaliu motyvu: Ištikimas šuo ker
šija už savo šeimininko mirtį. Tačiau vakarietiška Viduram
žių versija priverčia šunį stoti į formalią teisinę dvikovą su
žudiku. Pasakojimas, pirmą kartą užrašytas XII a. kaip chan
son de geste, dabar jau pradingęs. Šioje versijoje auka ir žu
dikas buvo epinėse legendose minimo Charlemagne dvaro
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riteriai. Šeimininkas nužudomas miške; šuo grįžta į valdo
vo rūmus; jo nuolatiniai puldinėjimai ant žudiko, taip pat
šeimininko dingimas —pakankamas pagrindas kilti įtari
mui ir pareikalauti patikrinimo. Šuniui leidžiama „įrodyti
kaltinimą“ kaip vyrui, dvikovoje. Jis nugali žudiką, kuris pri
sipažįsta ir yra nuteisiamas mirti. Šis pasakojimas buvo la
bai papuliarus, vėlesniais Viduramžiais paplito nemaža jo
versijų ir vertimų. Iki XVI amžiaus liaudies tradicija šį pa
sakojimą taip sutarptautino, kad įvykiai iš mitinių Charle
magne rūmų ir laikų buvo perkelti į 1371 metus, į istorinius
Čarlzo V-ojo rūmus Montargyje. Mito patikimumas ir isto
riškumas jau buvo pakankamai įtvirtintas iki XV amžiaus,
tadjo, kaip precedento, citavimas Olivier de la Marche vei
kale apie dvikovas visiškai pateisinamas.50
Tačiau Montargio šuns istorija yra nepaprasta ne tik dėl
jos ilgaamžiškumo. Joje visiškai nėra antropomorfinių, sim
bolinių ar pasakiškų elementų, - būtent dėl to ankstyvųjų
Naujųjų amžių klausytojui ji atrodė tokia įtikinanti. Skaity
tojui, pripratusiam matyti gyvus, tikrus gyvūnus teismuose,
atrodė savaime suprantamas pasakojimo apie dar vienoje
teisinėje situacijoje atsidūrusį šunį istoriškumas. Tačiau prieš
tris šimtmečius, kai toks dalykų suvokimas nebuvo spėjęs
pribręsti, pasakojimas apie Montargio šunį traktuotas kaip
mitas, ne kaip istorinis faktas. Be to, XIII amžiuje gyvuli
niai motyvai, pagrįsti ne grynai faktine medžiaga, pradėti
atakuoti išsimokslinusių žmonių, - tiek pasauliečių, tiek
dvasininkų.
Pagrindinė tryliktojo amžiaus minties kryptis apmąstant
totaliai hierarchinį pasaulį, kuris neleido egzistuoti jokioms
negrynoms kategorijoms, siekė visas turimas žinias, visą ži
nojimą sutelkti į elitines formas. Būdami stiprioje Aristo
telio gamtos filosofijos įtakoje, žymieji šios srovės mąstyto
jai atmetė bet kokį tikėjimą antgamtiniais reiškiniais, nesi
derinusiais su nepajudinamomis gamtos kategorijomis. Už
teologijos ribų daugelis šių tikėjimų buvo apibrėžiami kaip
liaudies prietarai, išreikšti pasakėčiose ir mituose. Mokyta
sis elitas, nesitenkinęs vien summae rinkimu, buvo nusista
tęs naikinti prietarus. Akademinių triuškinimų jau nepaka
ko, - išpuoliai perkelti į sakyklas, perduoti kunigams, iš
kurių dauguma buvo dominikonai, kaip ir Tomas Akvinietis. Vienu iš pagrindinių jų puolimo taikinių tapo pasakų ir
legendų tradicija, siekusi ištrinti skirtumą tarp žmonių ir
gyvulių pasaulių. Kunigai plūdo tikėjimą „mišriomis būty
bėmis“ —pusiau žmonėmis, pusiau žvėrimis, geriausiu at
veju pasmerkdami jį kaip prietarą dėl nežinojimo, blogiau
siu —kaip velnio apsėstumą. Atsisakius pasakiškų būty
bių, gyvūnai dar kartą buvo grąžinti į jų subordinacine po
ziciją pasaulio hierarchijoje.51
Taigi pasipriešinimas gyvulių teismams XIII amžiuje su
voktinas turint omeny šį bekompromisinį, prieš liaudišką
dalykų supratimą nukreiptą racionalumo foną. Procesuose
juntama antropomorfinė galvosena intelektualųjį elitą, at
metus} bet kokią ribų tarp žmogaus ir žvėries Išnykimo ga
limybę, vertė jų nepripažinti. Deja, šioje srityje mokslinė
agresyvioji pozicija pralaimėjo. Gyvulių procesų tradicija
galėjo būti kilusi iš folkloro ir pagonybės elementų, bet ji
buvo perdaug giliai integruota į institucines teismo proce
dūras, kad ja būtų galima lengvai atsikratyti. Todėl besitę
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siantis gyvulių teismų egzistavimas turėtų būti tyrinėjamas
vėlyvųjų Viduramžių teismo vystymosi kontekste.

Pasaulietinė gynyba
Mokslinė gyvulių teismų kritika XIII amžiuje sulaukė
labai menko rašytinio atsako ginantis ar teisinantis. Nei to
meto praktikuojantys juristai, nei įstatymų užrašinėtojai ne
buvo linkę teorizuoti. Galbūt ir toliau vykdomi procesai bu
vo pats efektyviausias atsakas, ir teisininkai nejautė jokio
reikalo teoriškai knibinėti teismus, kuriuos palaimino šimt
metis ir paprotys. Iš visų papročių teisės tekstų, surinktų
XIV amžiaus Prancūzijoje, tik Jean Boutillier Somme ru
ral, užrašant Tournaisis papročius, minimi irpateisinami gy
vulių teismai. Tačiau Boutillier nuorodų sistema yra pakan
kamai išskirtinė, tad vertėtų ją panagrinėti išsamiau.
Skyriuje De la beste tuerhomme Boutillier gyvuliams žu
dikams mirties bausmę skiria remdamasis Biblijos įsaky
mu. Tačiau, priduria jis, jeigu auka tampa baudžiauninkas,
gyvulio turi būti pasigailėta, o jo savininkas turi sumokėti
baudžiauninko šeimininkui 30 sidabrinių deniers, simboli
zuojančių 30 kartų, praėjusių nuo Nojaus prakeiktojo sū
naus Chamo.52Nuoroda į Chamą, neturinti precedento jo
kiame teisiniame ar bažnytiniame šaltinyje, iškelia neva re
liginį gyvulių egzekucijos aspektą ir smerktiną Dievo pra
keikto nusikaltimo pobūdį. Toks pakartotinis Biblijos pri
taikymas, tiek pažodžiui, tiek alegoriškai, ganėtinai neįpras
tas teisiniuose tekstuose, ypač paprotinės teisės šaltiniuo
se. Kai kuriuose teisynuose užrašyti tik faktai, tačiau kituo
se, ypač Beaumanoir ir Boutillier, stengtasi medžiagą su
dėstyti pagal tam tikrą tvarką ir pateikti komentarus speci
finiams įstatymų straipsniams. Tai darant beveik visada rem
tasi Romėnų, ne senovės judėjų teisės kategorijomis ir są
vokomis. Precedentų ir pateisinimų taip pat ieškota Justi
niano, o ne Mozės žodžiuose.
Toks nukrypimas nuo įprastinių metodų gali būti supran
tamas tik turint omeny XIII ir XIV amžiais Prancūzijoje
vykusių papročių teisės procesų kontekstą. Asmeniškai pa
vieniai žmonės papročių teisę pradėjo redaguoti įvairiose
šiaurinės Prancūzijos vietovėse maždaug XIII a. viduryje,
ir šis procesas užsitęsė ilgokai - iki XV a. Dažniausiai šie
rinkiniai būdavo vietinės reikšmės - aprašydavo vienos vie
tovės teisminę praktiką. Daugumapays de droit ėcrit tokius
privačiai užrašytus teisynus jau turėjo iki Viduramžių pa
baigos. Juos rašė vietiniai baillis, administratoriai, teisėjai
ir patarėjai. Dauguma šių autorių turėjo teisinį išsilavini
mą ir išmanė civilinę teisę: tai akivaizdu iš jų pastangų pri
taikyti turimą medžiagą pagal Romėnų teisę. Vis dėlto jie
nebuvo universitetų profesoriai, kurie kartais patardavo iš
šalies. Jie buvo papročių teisės praktikai, kuriems prireik
davo ne teorijos, o vadovėlio.53
Tokio teisynų pertekliaus priežastis - paradoksalus to
laikotarpio teisės vystymasis. Pagal apibrėžimą paprotys bu
vo senovinė praktika, o realybėje jis nuolat keitėsi. Tai lėmė
įvairūs veiksniai. Pirmiausias ir svarbiausias - karališkosios
galios ir supratimo, kad karalius yra įstatymų leidėjas, sti
prėjimas sukūrė ištisą karališkų dekretų struktūrą, kuri galė
jo pakeisti, dažnai ir išstumdavo vietinius papročius. Be iš
leistų įstatymų, papročių teisę dažnai kurdavo ir perkurdavo

teismo nuosprendžiai - kai kurie iš jų tiesiogiai priešingi
seniesiems, žodžiu perduodamiems papročiams. Būtent šis
faktas paskatino Pierre de Fontaines aprašyti Vermandois
papročius. Vietiniai teisėjai iki tol dažniau remdavosi savo
nuomone ir prietarais negu papročiais, taigi „kraštas iš es
mės buvo be įstatymų.“54 De Fountaines nuomone, būtent
valdovo pareiga buvo užtikrinti tinkamą senovės, neperdirb
tų papročių pritaikymą.55 Akivaizdu, kad ir Saint Louis bu
vo tokios pat nuomonės, kadangi 1270 m. jis išleido teisinį
potvarkį par turbe, kurio tikslas buvo raštiškai ir valdovo
nurodymu įtvirtinti tikslius kiekvienos vietovės papročius.56
Bet netgi ši procedūra galėjo baigtis kai kuriomis modifi
kacijomis ir senųjų papročių pritaikymu to meto reikmėms.
Galų gale Romėnų ir kanonų teisės studijų plėtra papro
čiams neišvengiamai darė įtaką. Nors visi teisynų autoriai
tvirtino, kadpays de troit coutumer (papročių teisės valsty
bėse) Romėnų teisė negalioja, - šį teiginį patvirtino ir val
dovų dekretai,57 - savo rinkiniuose jie nuosekliai citavo
Romėnų atvejus, o jų pastangos apsisaugoti tik prisidėjo
prie kitimo proceso. Tai buvo ypač akivaizdu silpnesnėse
paprotinės teisės grandyse, tokiose kaip kontraktų ir prie
volės teisė. Panašiai kai kuriose Prancūzijos vietovėse ka
nonų teisės įtaka keitė paprotinius vedybų įstatymus.58Val
dovų dekretai į tokius reikalus kišosi retai, bet policijos ir
baudžiamajai praktikai darė žymią įtaką.
Toks prieštaravimas tarp dinamiškų pokyčių iš vienos
pusės ir jų pabrėžiamo pastovumo iš kitos ne tik parengė
pagrindą užrašymui, bet ir paskatino ieškoti pateisinimo bei
priežasčių. Jeigu paprotys nuo neatmenamų laikų negali iš
likti nepasikeitęs, jis bent jau turi derėti su protu ir gamtos
įstatymu.59 Nors niekas tiksliai neapibrėžė, ką šie terminai
turėtų reikšti, jie paprastai buvo siejami su Romėnų arba
kanonų teisės sistemomis. Todėl autoriai siekė, kur tik įma
noma, ne tiek suderinti papročių teisę su Romėnų princi
pais, kiek apvilktiją garbingu Romėnų terminijos rūbu. Rei
kalams taip susiklosčius, gyvulių teismai tapo sunkiai iš
sprendžiama problema. Romėnų teisėje tokios praktikos ne
tik kad nebuvo, tokiems atvejams buvo nustatytas Noxae
deditio principas, teigiantis, kad nusikaltęs gyvūnas turi bū
ti perduotas nuskriaustajai pusei. Nors šis principas teigė,
kad už įvykio pasekmes turi atlyginti nusikaltusi pusė, šios
pasekmės jokiu būdu nebuvo baustinos. Nukentėjusiai pu
sei buvo kompensuojama perduodant nuosavybę. Taigi į gy
vulį buvo žiūrima kaip į kilnojamąjį turtą, o ne kaip jau
čiančią būtybę. Šiuo atveju paprotys tiesiogiai prieštarauja
Romėnų precedentui. Reikšminga ne tik tai, kad nusikal
tęs gyvulys buvo baudžiamas, bet ir tai, kad gyvuliai, kurių
buvo pasigailėta, buvo konfiskuojami teismui, o ne nuken
tėjusiai pusei. Papročių teisėje privataus kompensavimo ele
mento visiškai nebuvo.60
Galbūt šis esminis skirtumas tarp dviejų sistemų ir pa
aiškina, kodėl dauguma XIV amžiaus teisynų šį klausimą
nutyli.61 Vienintelis autorius, primygtinai tvirtinęs gyvulių
teismų teisėtumą (ypač dažną reiškinį jo paties jurisdikci
joje), buvo priverstas šauktis dar garbingesnio precedento
negu Justinianas. Biblija aprūpino Boutillier geriausiuoju
iš precedentų. Tačiau jo vėlesnis priedas apie baudžiaunin
kus, nepaisant biblinės kompetencijos, nurodo ir į galimą

germanišką įstatymo kilmę. 30 sidabro deniers užmokestis
labai primena 30 solidi galvapinigių už vergo užmušimą se
noviniuose Burgundijos ir Salijų kodeksuose.62 Kad tie ko
deksai buvo parašyti ir naudojami ankstyvaisiais Viduram
žiais toje pat vietovėje, kuri vėliau regėjo pirmuosius gyvu
lių teismus, nėra sutapimas. Ne atsitiktinumas ir tai, kadjie
buvo užrašyti tik tų pačių vietovių teisynuose, nesvarbu, kad
iki XIV amžiaus palito po visą Prancūziją.
Nors dauguma teisynų sutrikę tylėjo, tai menkai pavei
kė besitęsiančią praktinę veiklą. Gyvulių teismai nesiliovė
egzistavę ir be Romėnų teisės precedento. Vėlesniais am
žiais, Beaumanoir gulint užmaršty, Boutillier išlaikė didelę
įtaką ir populiarumą.63 Nepaisant proromėniškų simpati
jų, jo, kaip ir kitų teisynų autorių, veikalas labai trukdė įvesti
Romėnų teisę kaip veikiantį karalystės kodeksą. Garbinga
forma ir kilme aprūpinta papročių teisė, kurioje egzistavo
irgyvulių teismai, išsilaikė daugelį amžių, kol galiausiai pra
dėta formaliai ir viešai redaguoti ir įgijo valdovų įstatymdavystės statusą.64

Bažnytinė gynyba
Papročių teisės praktikai nereikėjo didelio teorinio pa
grindimo. Kas kita - kanonų teisė. Bažnytiniai gyvulių teis
mai iškėlė kai kuriuos labai aštrius klausimus dėl krikščio
nybės požiūrio į gamtą, žmogų ir teisingumą. Taigi teorinis
šių procesų pateisinimas atsirado kaip atsakas jų plitimui
XV, XVI ir XVII amžiais. Romėnų ir kanonų teisės specia
listai šiai temai skyrė ilgus traktatus, cituodami tokią prak
tiką palaikančius biblinius precedentus ir scholastinius ar
gumentus. Vienas iš šių traktatų, Gaspar Bailly Traitė dės
monitories, nuėjo taip toli, kad net aprašė ištisą grynai spė
jamo proceso procedūrą ir argumentaciją.65 Palyginti su to
meto bylų aprašymais, ši literatūra aiškiai rodo, kad nors
gyvūnų bažnytinė ekskomunika buvo žinoma ir anksčiau,
- įprasta, plačiai paplitusia ir populiaria teisine išeitimi ji
pasidarė tik nuo XV amžiaus. Šios procedūros kultūrinės
ir teisinės šaknys glūdėjo tradicijoje, kuri aiškiai skyrėsi nuo
pasaulietinių papročių. Nors bažnytinių teismų gynėjai bu
vo susipažinę su pasaulietine apologetika ir pasiruošę, kai
patogiau, ją panaudoti, tačiau tiekvis populiarėjanti šių teis
mų praktika, tiek teorija priklausė skirtingam kultūrinės iš
raiškos aspektui. Mokslingoji gynyba bažnytiniuose gyvu
lių teismuose gyvavo periodu, kurį paprastai tapatiname su
kita tendencija, būtent - su raganų persekiojimu. Artimos
abiejų reiškinių, jungusių religiją ir teisminius procesus, pa
ralelės leidžia manyti buvus įtakų susikryžiavimą. Velnio
kaip žmonijos priešo suvokimas ir idėja, kad egzistuoja žmo
gaus interesams kenkiantys gyvūnai, galėjo veikti vienas ki
tą ir vienodinti reakciją į abi grėsmes.
Pirmiausia būtina apibrėžti minimo raganavimo tipą.
Kieckhefer, Horsley ir dar keletas raganų medžioklės tyri
nėtojų yra pastebėję neatitikimą tarp liaudies tikėjimo tik
rais burtais ir raganavimo bei šėtono garbinimo mokslin
gojo supratimo. Sis skirtumas buvo ypač ryškus ankstyvuo
ju raganų medžioklės laikotarpiu, kol mokslingoji tradicija
į liaudies sąmonę dar nebuvo jėga įsprausta. Iki XVI am
žiaus paprasti žmonės stichiškai prisipažindavo Paryžiaus
parlement ir Ženevos konsistorijai sudarę sutartį su velniu
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Aptarinėdami šį klausimą, prancūzų juristai pateikia dar
ar dalyvavę raganų puotose. Kieckhefer yra atskleidęs, kaip
įdomesnę
traktuotę. Azpilcueta buvo teologas, nei Chasprieš pusantro šimto metų burtininkavimu apkaltinti žmo
nės po kankinimų ir inkvizicinio tardymo galų gale prisipa senėe, nei Bailly nebuvo dvasininkai ar teologai. Jie buvo
žindavo tarnavę šėtonui. Inkvizicinės veiklos intensyvumas pasauliečiai juristai, kuriems tekdavo svarstyti bylas bažny
sąlygojo mokslinės demonologijos praturtinimą liaudiškais tiniame teisme, bet jų požiūris nuo Azpilcueta neišvengia
elementais, ir rezultatai ypač išryškėjo antrojoje XV am mai skyrėsi. Jie abu visiškai atmetė bet kokį antgamtinį
žiaus pusėje.66 Inkvizicijos apklausos metodų ir idėjų įtaką veiksnį, slypintį už gyvūno žaladarystės. Anot jų, gyvūnai
patvirtina ir tai, kad ankstyvuosiuose pasaulietinių raganų esą bejausmiai ir neprotingi, veikiantys pagal savo, o ne šė
procesų užrašymuose daug mažiau raganavimo elementų tono impulsus. Vis dėlto abu rekomendavo ekskomuniką,
negu to paties laikotarpio bažnytinėse ar vėlesnėse pasau žmonijos labui. Kūrinijos hierarchijoje apatiniai ešelonai eg
lietinėse bylose.67 Todėl, mėginant ieškoti analogijos tarp zistavo žmogaus patogumui ir naudai. Skėriai, suryjantys
raganų ir gyvūnų procesų, visos raganavimo tikėjimų tradi derlių, skirtą žmonėms pamaitinti, kaip ir kiaulės žmogžu
cijos nagrinėti negalima. Vienintelis tinkamas sugretinimas dės, žeidė visatos tvarką. Todėl Chassenėe teigė, kad, nors
- tai elitinės bažnytinės teisinės bylos prieš gyvulius ir eliti neprotingoms būtybėms ekskomunika netaikytina, bet san
nės bažnytinės teisinės bylos prieš raganas sugretinimas.68 tykyje su žmogumi —taikytina, nes jos peržengia savo ri
O svarbiausia, žinoma, kaip tose bylose gyvūnai buvo trak bas. Tamtikra prasme toks traktavimas buvo negailestingai
utilitarinis ir antropocentrinis.71
tuojami.
Ne visi autoritetai buvo tokie nuoseklūs. Šimtmečiu
Tarp mokslingojo ir liaudiškojo supratimo, koks gyvu
anksčiau,
gyvulių teismams vis populiarėjant, Felix Malle
lių vaidmuo raganaujant ir užsiimant burtais, buvo aiškus
skirtumas. Kai reikalas buvo susijęs su paprastąja, funkci olus iš Šveicarijos be jokių argumentų, paprasčiausiai pa
ne magija, gyvūnai turėjo nenuginčijamai natūralų pavida teikė gyvūnų egzorcizmo precedentą ir procedūrą. Nors
lą. Kai kuriuos naudodavo vaistams: dėl savo nuodingų sa Šveicarijos juristas rūpestingai vengė minėti, jog tarp gyvu
vybių dažnai minimos rupūžės. Dauguma gyvūnų, ypač na lių pasireiškia kokių nors piktųjų jėgų veika, jo metodai kal
minių, buvo maginių veiksmų objektai, o ne dalyviai: kar ba patys už save. Priešingai Prancūzijos juristams, jis nemi
vės, duodavusios vietoj pieno kraują, avys, kurios užkeik ni nei anatemos, nei ekskomunikos (kas žmogaus atveju bū
tos nudvėsdavo, ir 1.1. Mokslingoji tradicija, priešingai, ir į tų panaudota prieš nusikaltėlį, o ne šėtono pasiuntinį), naminius, ir į laukinius gyvulius žiūrėjo kaip į aktyvius šė jis mini egzorcizmą su jo šėtoniškąja potekste. Nors techni
toniškų ritualų dalyvius. Demonologijos pasaulyje teriomor- nis terminas buvo naudojamas įvairioms procedūroms, jis
finės piktosios dvasios pasirodo visur, nuo paprastų raganų visur išlaikė dieviškos galios reikšmę, galios, kurią bažnyti
bendrininkų iki piktųjų dvasių inkarnacijos. Gyvuliai skrai nis vadovas naudoja, kad išvarytų nepageidaujamą, dažniau
dindavo raganas į jų puotas, kur pats šėtonas retkarčiais siai šėtoniškąjėgą išjos buveinės. Egzorcizmo formulės kei
įgydavo gyvulio pavidalą.69Ar šie antgamtiški gyvūnai kaip tėsi pagal vietovę ir aplinkybes, bet visos atskleidė dvasios
viešpatavimą gamtiniams ar kitokiems oponentams.72Nors
nors siejosi su žiurkių, skėrių, žalčių teismais?
Šešioliktojo ir septynioliktojo amžių debatų šiuo klausi abejojama, kad gyvūnų teismai egzorcizmo nuosprendį pa
mu gausumas leido atsirasti keliems įžvalgiems pastebėji siskolino iš raganavimo bylų, abi praktikos rėmėsi ta pačia
mams, kaip tuo metu buvo suvokiami žalingi gyvūnai. Iki bažnytine teisine egzorcizmų tradicija, kuri atsirado iš anks
to laikotarpio vis daugėjo raštingų žmonių, todėl padaugė tyvosios krikščionybės. To paties išvarymo ritualo naudoji
jo ir rašytinių liudijimų, kurių autoriai nepriklausė siauram mas abiem atvejais rodo, kad ir procedūros tuomet buvo
žymių juristų ir teologų būreliui. Iki ankstyvųjų Naujųjų am suvokiamos panašiai.
Kad taip ir buvo, matyti iš Malleolus darbų likimo. Du
žių galima nustatyti ne tikparlement prezidento ir universi
teto profesoriaus, bet ir vietinio kunigo ar kanauninko pa jo traktatai apie gyvulių procesus, abu pavadinti De exorcisžiūras. Kaip ir galima tikėtis, esant daugiau įvairių šaltinių mis, XV a. buvo žinomiausi šios srities darbai. Iš pradžių
jie buvo išspausdinti Malleolus raštų rinkinyje, o XVI a. pa
neišvengiamai atsiranda daugiau sudėtingų atsakymų.
Dėl vieno punkto —minėtųjų gyvūnų žalingumo - su baigoje įdėti į traktatų apie raganavimą ir demonologiją rin
tarė visi. Tačiau priežastis, slypinti už jų veiksmų, kėlė abe kinį, atspausdintą kaip vadovas prie Malleus maleficarum.73
jonių. Daugelis vyskupų manė, kad tie gyvūnai dažnai bū Mallleus leidėjai manė, kad traktatai nagrinėjo tik tuos gy
davę Dievo pasiuntiniai, todėl, prieš pradėdami kokius nors vulių teismus, kurie buvo svarbūs raganų medžioklei, net
teisinius veiksmus, primygtinai kviesdavo bendruomenę at jeigu juose nė karto nepaminėtas šėtonas. Akivaizdu, kad
gailai. Žymus ispanų teologas Martin de Azpilcueta tam abu procesus siejo egzorcizmo procedūra.
XV a. raganų medžioklei labiau rūpėjo kaltųjų kerėto
pritarė, nurodydamas, kad tokiu atveju malda ir pasninkas
daug veiksmingesni už egzorcizmą. Jis teigė, kad, atvirkš jų sunaikinimas negu nekaltai apsėstų aukų egzorcizmas.
čiai, jie patys galėtų būti šėtono pasiuntiniai, todėl būtų ge Iki pat XVI a. pabaigos egzorcizmai persekiojant raganas
riau, jei dvasininkija nukreiptų egzorcizmą į šeimininką, o darėsi vis svarbesni.74Šį faktą patvirtina ne tik ilgalaikis Mal
ne į jo tarnus.70Tikriausiai Azpilcueta traktavo žuvis netoli leolus kūrinio populiarumas, bet ir egzorcizmo vadovėlių,
Sorento (jo nuomonės priežastis) kaip priklausančias pas kuriuose aiškinamas egzorcizmas ir kaip jį pritaikyti gyvū
tarajai kategorijai, nes kreipiasi į jas kaip į piktąsias dva nams, leidimas. Visų pirma, juose ir piktosioms jėgoms, ir
gyvūnams pateikiama beveik ta pati egzorcizmo formulė.75
sias.
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Tiek viena, tiek kita formule subjektas prisaikdinamas Die ir buvo galima tikėtis, tokių teismų užrašymų nebuvo iki
vo, Trejybės arba šventųjų vardu išeiti iš veikimo vietos XV a. pabaigos, bet idėja apie demoniškąsias gyvulių po
(žmogaus kūno, vynuogino ar ežero) ir nebedaryti žmonėms tencijas jau buvo įsitvirtinusi. Savo forma šie teismai prisi
žalos. Nors gyvulių egzorcizmuose retai dėdamasi manant taikė prie pasaulietinio teismo tradicijų; paprastai buvo kal
tarp gyvulių esant piktųjų jėgų veikmės, jie irgi parodo tą tinami pavieniai naminiai gyvuliai, o ne vabzdžių pulkai ar
patį kaip ir prancūzų juristų, —antropocentrinį ir utilitari žuvų būriai; teismai visada pasibaigdavo laukta egzekucija.
nį požiūrį. Štai egzorcizmu, kurį užrašė Maximillian d’Ey- Vienok savo turiniu jie nukrypsta nuo lengvesnių, mirties
natten, XVII a. kanauninkas iš Antverpeno, gyvūnai pri bausmės neužtraukiančių kaltinimų grupės ir nuo iki tol nesaikdinti išeiti „į tokias vietas... kur negalėsite kenkti Dievo paplitusios raganų laužo egzekucijos. Jie neabejotinai sė
tarnams.“ O jeigu jie būdavę velnio pasiuntiniai, tai buvo mėsi žinių tiek iš bažnytinės raganų teismų tradicijos, tiek
maldaujama juos susinaikinti, kad neliktų nieko, „tik tie, iš senos mitinių gyvūnų tradicijos.
Iš tokių teismų įdomiausia buvo ankstyviausia žinoma
kurie skleidžia Dievo šlove ir yra žmonijos nauda ir išsigel
bėjimas.“ Kitas to paties autoriaus egzorcizmas gyvūnams, byla. Iš gaidžio egzekucijos Bazelyje (1474) akivaizdu, ko
kenčiantiems nuo piktųjų jėgų apsėdimo, draudžia velniui kiu mastu teriomorfinis piktųjų jėgų suvokimas prisidėjo
priartėti prie tam tikros vietos, kadangi „... kenkiama vi prie gyvūnų grąžinimo į antgamtiškumo sritį, o XIII am
siems Dievo žmogui naudotis duotiems daiktams.“76
žiaus racionalistai mėgino jomis atsikratyti. Gaidys iš tikrų
Egzorcizmo vadovėliai priklauso sferai, kuri skiriasi nuo jų buvo nubaustas mirtimi už tai, kad padėjo kiaušinį: jeigu
teisminių traktatų. Kunigai ar vienuoliai juos paprastai ra jį būtų buvę leista išperėti, iš kiaušinio būtų išsiritęs basilisšydavo atsiradus praktinės informacijos poreikiui. Iki XVI a. kas.79 Tikėjimas, kad basiliskai perinami iš gaidžio kiauši
antrosios pusės gyvulių teismai, gyvulių apsėdimai ir de nių, minimas mokslingojoje tradicijoje anksčiau kaip prieš
monologija pakankamai tvirtai įaugo į europietiškąją sąmo tūkstantmetį. Pirmieji tai paminėjo Plinijus ir Solinas. Pas
nę, taigi nepriklausomą požiūrį galėjo pareikšti ne vien eru kui Isidore iš Sevilijos atkartojo jį VII amžiuje, Pierre iš
ditų šaltiniai. Tad ir pasirodė kuklaus Pamplona arkidjako- Beauvais, Pseudo-Hugo iš Saint-Victor ir Hildegard iš Bin
no Martyno Arliečio, ne kokio teisės švietėjo, bet labai at gen - XII amžiuje, o Vincent iš Beauvais - XIII amžiu
kaklaus kovotojo prieš bet kokius prietarus, pareiškimas. je.80 Iš tikrųjų, paskutinis šaltinis buvo žinomas minėtą at
Kandžiai pasmerkęs jam žinomus populiariausius pseudo- vejį užrašiusiam Bazelio kronikininkui, nors, galimas daik
medicininius ir maginius veiksmus, Martynas netikėtai pri tas, iki tol šis tikėjimas jau buvo prasiskverbęs ir į liaudies
tarė dvasių išvarymui iš vilkų, kad tie nepultų naminių gy sluoksnius. Daugumos autoritetų nuomonės, kad basilisvulių. Jis rėmėsi gyvulių egzorcizmo teisėtumu, beje, eg kas, stebuklingas gyvūnas, pusiau gaidys, pusiau žaltys, išsi
zorcizmą klaidingai priskyręs Šv. Tomui. Pagal Martyno rita iš kiaušinio, kurį padeda senas gaidys, o išperi rupūžė,
skaitinį, Sumina theologiae teigia, jog piktosios jėgos, norė daugmaž sutapo. Tikėta, kad basiliskas Išskiria nuodus ir
damos pakenkti žmonėms, pasinaudoja gyvuliais, todėl, sie gali užmušti žvilgsniu, smarve ir prisilietimu, ir tai paaiški
kiant išvaryti demoniškąsias įtakas iš gyvulių sferos, egzor na Bazelio valdžios susirūpinimą. Matome, kaip prieš tai
cizmą naudoti leistina.77
atmesta stebuklinė tradicija atgimsta teisinės kultūros rė
Martynas Arlietis buvo Chassenėe amžininkas, bet jų muose. Nors basiliskais tikėta šimtmečiais, iki XV amžiaus
požiūrių skirtumai iliustruoja nuotolį tarp mokslingojo ir niekam neatėjo į galvą bausti mirtimi gyvą gaidį, taigi iš šio
liaudiškojo gyvulių teismingumo suvokimo. Reikšminga, atvejo matyti teisinės praktikos ir kultūrinių tradicijų integ
kad šiuo atveju šaltinis nėra nei folklorinis, nei elitinis: jis racijos laipsnis.81 Analogiškos sintezės egzistavimas raga
yra tarpinis. Navarietis arkidjakonas buvo susipažinęs su nų teismų srityje abiejų tipų teismus daro dar panašesnius.
tuometine teismų praktika, bet, kaip ir kiti apologetai, jau
Pastebima aiški koreliacija tarp dėl gyvulių teismų pa
tėsi priverstas pagrįsti savo nuomonę žymaus autoriteto ci reikštų įvairių nuomonių bei atliktų veiksmų ir autoriaus
tatomis. Apgalvotas ar ne, klaidingas Šv. Tomo citavimas statuso sociokultūrinėje skalėje. Nors juristai ir teologai,
rodo, kad įteisinant praktiką teorijos priemonėmis, reika teisindamiesi besiremią savo filosofiniu požiūriu į teisėtumą
lingas tarpininkas. Martyno teisinis išsilavinimas, švelniai ir visatą, darė viską, kad neįsileistų į teismą demonologijos,
tariant, buvo paviršutiniškas, bet lotynų kalbą jis mokėjo - kuo toliau buvo einama keliu nuo teorijos į praktiką, tuo
pakankamai, kad galėtų parašyti knygą. Taigi jis buvo idea artimesnis darėsi ryšys tarp žalingų gyvūnų iržalingų piktųjų
lus propaguotojas idėjų, kurios net prieš šimtmetį galėjo jėgų. Egzorcistai, manydami, kad žala žmonijai turėtų kilti
būti išreikštos tik praktikoje, ne raštuose.
iš jos amžinojo priešo, abiem taikė tas pačias priemones.
Iš tikrųjų, praktika - stipriausias argumentas sujungti Galiausiai kai kuriuos gyvūnus teisėjai pradėjo traktuoti ne
abu reiškinius, nes jie atspindi laiko ir erdvės tarpusavio kaip velnio pasiuntinius, bet kaip aktyvius jo persikūniji
ryšį. Ir gyvulių, ir raganų teismai, atrodo, pradėjo dažnėti mus. Toks didėjantis gyvūnų pasaulio demonizavimas suta
Šveicarijoje ir vietovėse, kur Prancūzija ribojasi su Italija, po su apskritai didėjančiu mokslingosios demonologijos pa
XV amžiuje, ir tuo ryškesnis sutapimas, kadangi Šveicari pildymu liaudiškaisiais elementais. Ar teriomorfinės pikto
joje anksčiau visiškai nebūta pasaulietinių gyvūnų proce sios dvasios pirma pasirodė raganavime, ar gyvulių teismuo
sų.78Tad nenuostabu, kad Šveicarija tapo hibridinio proce se, - ne taip svarbu. Iki XVI amžiaus jos jau buvo tapusios
so tipo - pavienio gyvūno bylos pasaulietiniame teisme, kal vienos teisinės teologinės tradicijos dalimi ir egzistavo Eu
tinant jį antgamtiniu elgesiu - atsiradimo liudininke. Kaip ropos teisinėje scenoje tol, kol buvo deginamos raganos.
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Išvados
Teisingumo sąvokos irjų pritaikymas - puikus amžiaus
mentaliteto veidrodis. Grynai pozityvioje teisinėje sistemo
je jos nustato bendrą būtinų ir pageidautinų visuomeninių
santykių supratimą. Visaapimančioje sistemoje, kuri įtrau
kia ir viršžmogišką pasaulį, jos atskleidžia ir žmogaus po
žiūrį į savo vietą visatos sistemoje. Gyvulių teismai tvirtai
priklauso pastarajai teisinei sistemai. Jie išreiškė suvokimą,
kad įstatymai kontroliuoja visą visatą. Krikščioniškąją te
ologiją persmelkia mintis, kad visas pasaulis yra Dievo įsta
tymų subjektas. Tomas Akvinietis aiškiai išskyrė mechaninį
visuotinį įstatymą, kuris valdo gamtos reiškinius, bet ku
riam žmonių, pozityvi teisė neturi jokių moralinių įsiparei
gojimų. Tačiau netgi Tomas pripažino, jog greta įstatymo
egzistuoja nepriklausoma bešališkumo sąvoka.
Ne tokie nuoseklūs jo pasekėjai, ypač tie, kurie buvo
labiau apsišvietę teisiškai negu filosofiškai ir teologiškai, ne
beskyrė visuotinio įstatymo nuo žmonių įstatymų, nei beša
liškumo nuo jų abiejų. Į teisėtumą jie žiūrėjo kaip į visuoti
nį požymį, pritaikomą visai gamtai. Išskirtinis žmogaus sta
tusas kūrinijoje, kuriuo scholastai naudojosi, kad kiek įma
noma atitolintų žmogų nuo likusios gamtos dalies, po kelių
šimtmečių tapo argumentų visuotiniam teisėtumui pagrįsti
pagrindu. Jeigu žmogui skirta valdyti gamtą, jis turi valdyti
ją pagal tokius pat principus, kurie lemia jo santykius su į jį
panašiais. Tai nereiškė, kad gyvūnai nusipelnė tokių pat tei
sių kaip žmonės. Jie taip pat buvo visuotinio įstatymo, pastačiusio juos žemiau žmogaus, subjektas, todėl privalėjo
susilaikyti nuo kenkimo žmogui. Teisės suteikimo princi
pas „kiekvienam tai, kas priklauso“ veikė ir už žmonijos ri
bų. Kol šios idėjos buvo aiškiai minimos tik bažnytinėse by
lose, slaptai jos buvo minimos ir pasaulietiniuose teismuo
se. Griežtas teisinės (nebūtinai žmogiškosios) procedūros
laikymasis pagal įstatymo raidę gelbėjo šiuos teismus nuo
bet kokios linčo grėsmės. Gyvūnai gaudavo pelnytą atpildą.
Toks įstatynjo suvokimas yra glaudžiai susijęs su požiū
riu į žmogaus santykį su Dievu. Nors žmogus ir turėjo teisę
teisti gyvūniją, bet ne dėl savo prigimties. Visatą valdė die
viškasis įstatymas, ir bet kuris žmogaus nuosprendis, per
keltas gyvūnams, savo teisėtumu ir galia visiškai priklausė
nuo dieviškojo teisingumo. Žmogui buvo suteikta nepapras
ta galia valdyti gamtą, Dievo vardu jis ne tik gyvuliams, bet
ir keturiems fiziniams elementams galėjo vykdyti net eg
zorcizmus.82Paprastai ši galia žmogui buvo suteikiama tam,
kadjis galėtų kovoti su antgamtinėmis piktosiomis jėgomis,
bet ji galėjo būti naudojama ir visuotiniam teisingumui vyk
dyti, ypač jei abu tikslai susiliedavo į vieną.
Tokį įstatymo supratimą sutvirtino liaudies požiūris į gy
vūnus, kuri nuo seno jiems priskirdavo ir antropomorfines,
ir simbolines savybes. Literatūros sferoje mitiniai gyvūnai,
turintys šviesiųjų ar tamsiųjų antgamtinių galių, bendrau
davo su žmonėmis, įgaudavo žmogaus pavidalą, gimdyda
vo žmogaus vaikus. Kiti pateikdavo žmogaus elgesio, ypač
žmogiškojo teisingumo satyrą. Bet kuriuo atveju gyvūnai
nebuvę nei nejaučiantys, nei neturintys ketinimų, ir nors tei
sėjai grįsdavo savo nuosprendžius papročių teise ir visuoti
nio teisingumo sąvokomis, žmonės, stebėję egzekuciją, gal

54

būt matė joje atpildą. Ir nors toks požiūris XIII amžiuje
buvo stipriai kritikuojamas, galingus puolimus jis atlaikė iš
esmės dėl to, kad pagrindinis rezultatas —gyvulių teismai
- išsiteko visuotinio teisingumo schemoje taip, kaip tai su
vokė to laikotarpio intelektualai.
Tuo metu gyvulių teismų išlikimą sąlygojo jų priklausy
mas tuo pat metu dviem visiškai skirtingoms tradicijoms.
Šioje jungtyje susitiko liaudies antropomorfizmo ir moksli
nės teisingumo idėjos. Dar daugiau, jos ir toliau egzistavo,
nes atliko tam tikras reikalingas funkcijas. Nors nesprendė
jokių debatų, nepalaikė taikos, buvo svarbios kitais aspek
tais. Žmogaus juridinių teisių, kurias jis turėjo į pasaulį, dėka
jos apibrėžė žmogaus santykį su gyvūnijos pasauliu. Jos dar
kartą patvirtino, kad visuomenė save suvokia kaip visapu
siškai teisingą. Galų gale bažnytiniai teismai užtikrino gali
mybę kolektyviniu ritualu apvalyti save ir aplinką nuo ne
draugiškų jėgų.
Elitinio ir liaudiškojo gyvūnų ir teisingumo suvokimo
sąveika gali būti matoma tiek už teismo sienų, tiek ir vidu
je. Mitinių elementų perėjimas iš klasikinės elito kultūros į
ankstyvųjų Viduramžių liaudies tikėjimus, po to kelionė at
gal į mokytuosius bestiariumus, ir vėl, per teismo salę ir
gaidžio egzekuciją, grįžimas į valstiečių mąstyseną parodo,
kad bet kurios, mokslingosios ar liaudiškosios, bet ilgai be
sitęsiančios tradicijos neįmanoma suklasifikuoti. Teisme tos
tradicijos buvo tiesiog priverstos bendrauti, daryti viena ki
tai įtaką ir tapti hibridine tradicija, tokia, kaip gyvulių teis
mai. Iš tikrųjų, tol, kol visa teisminė praktika yra kultūros
reiškinys, tol jis būtinai yra tarpinis reiškinys. Jis pasireiškia
teismo salėje, kur susiduria juristai ir bylininkai, abstrak
čios ir konkrečios problemos. Teismas buvo vieta, kur susi
tikdavo mokyti vyrai ir paprasta liaudis, kur mokslinės min
tys susidurdavo, kartais ir konfliktuodavo su liaudies sąvo
komis ir tradicijomis. Vienu iš tokių susidūrimų rezultatų
ir tapo gyvulių teismai.
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IŠ RANKRAŠČIŲ

Šis tas apie

kryžius, koplytėles, šventolius

Ruduo. 1912 m.- 1925
Ignas KONČIUS
(važiuojant į kiek didesnį miesčiuką, dešinėj pusėj kelio
daugiau kryžių ir koplytėlių matyti. Tai šitaip aiškina: va
žiuoji, sako, į turgų, nuvažiuodamas esi visai blaivus, va
žiuoji dešiniuoju kelio pakraščiu - arti šventieji: jiems nu
keli kepurę ar „Amžiną atilsį”, ar „Sveiką Mariją” sukalbi.
Parvažiuoji tankiausiai kiek įkaušęs, jau šventieji nebgalvoj, jų nei nesveikini, o jie liekta nuo važiuojančio kiek to
liau, - nebe taip už tai beužsirūstina. Mat grįžti iš miestelio
ir važiuoji vėl dešine kelio puse, tačiau ta, į miestelį žiūrint,
bus kairioji. Tai prie miestelių, kuriuose būna turgūs.
(l.Umikis. Kapsudžiai)
Rodos, tai ir statistikapatvirtina, bent apie Plungę.
Smutkeliai vis riogso prie medžio prikalti. Ir smutkeliu
vadinasi ne stovylėlė Jėzaus (nors ir ji taip vadinama), bet
koplytėlė prie medžio prikalta: tokiose būva ir R Šv., kur ne
kur Sv.Rokas, tačiau tankiausiai „Jėzus sėdi ranka pasirė
męs”. Sėdi liūdnas; liūdnas, sako, dėl to, buk gailiasi tvaną
padaręs: „Jėzus nuliūdo, tvaną padaręs, gailisi tiek žmonių
paskandinęs.” (Mama).
Smutkeliai prikalami prie ąžuolų, pušų, eglių, nors teko
matyti ir prie apušės (netol Salantų), ir prie juodalksnio (netol Darbėnų).

Pirmiau, turbūt, buvo stoginiai kryžiai: kur ne kur dar
matosi. Dabar tankiausiai kryžiai statomi.
Koplytėlėse (jei yra kas daugiau be R Šv.) tankiausiai:
Šv.Jurgis ant keršo žirgo.
Bene bus P. Šv. daugiau negu Šv.Jonelių. Skaitant P. Šv.
- ir Sopulingąją, ir Karalienę dangaus, kitą Sopulingąją (vie
na su kardais į širdį - 7 kardai; kita su Jėzum ant kelių), ir
į dangų jos žengimą.

***
Šventą Jurgį (paveikslą) sutiksi prie gerų šeimininkių ka
maroje (ar apskritai kambariuose), kur pienas laikomas:
Šv.Jurgis gyvulių „patronas”, jų apgynėjas nuo ligų, prie
puolių, „untkričių” (tuomet, manding, reikėtų tvartuose lai
kyt, o ne pieno kamarose). Mačiau mažas būdamas prie
tetulės Viktorijos Saudargaitės Skruzdyniuose (ir tai girdė
jau). Panašiai ir Mama pasakojo.
Be to, Jurgis pastebimas grupėse: koplytėlėse, kur bent
keli šventieji. Čia jis tankiausiai. Visur ant žirgo. Prie pat
Šateikių yra be žirgo, stačiai ant smako pasilipęs. (Ant stie
bo koplytėlė - yra fotografija).
Nesu matęs ant akmens: tiktai ant stiebo.
(Pastaba: ant slibino stovi ne Šv.Jurgis, o Mykolas Arkangelas - Red.)

***
Šv.Jonelis. Jį visi vadina Krikštytoju. Mat visuomet prie
vandens statomas: prie upelio, kame padauby. Prakilnes
nės davatkos ir kunigai sako - tai Nepomūkenas, o kai
miečiai visi iki vieno Krikštytoju apšaukia. Šv.Jonelis vienoj
rankoj laiko Dievomunką, kitoj neva palmą arba rykštę pra
žydusią.
Šv.Jonelių labai daug ir ant stiebo, ir ant akmenų.

***

Didumas Šv.Jonelių
1) Lyja. Keliu, susiplėšus iki didžiojo rieto, eina apydavatkė - motriškėlė. Pakely koplytėlė Šv.Jonelio. „Tegul bus
pagarbintas Jėzus Kristus”, - pro šalį praeidama pagarbi
na Šv.Jonelį. Iš koplytėlės pasigirsta: „Ant amžių amžinųjų
amen.” Išsigąsta davatka ir pabėga į artimiausią kaimą. Pa
pasakojo kaimynams. Tie nusistebėjo. Bėga žiūrėti. Ateina
- nieko nesimato, tik Šv.Jonelis būdelėj ir šlapias... Mat ėjo
apsukrus žmogesas, iškėlė Šv.Jonelį iš koplytėlės, pats įsilindo ir švetinasi nuo lietaus.
2) Jėrubaičiuose ant kapų buvo koplyčia, joje Šv.Jone
lis. Už nugaros šventojo „nuo rekrūtų” kavodavosi: įlįs, sa
ko, ir nė balso (Mama, sesuo). Koplyčios dabar nebėra, ir
šventojo neteko kol kas susekt, kur dingo.
Prie namų, kiemuose tankiausiai statomos koplytėlės ant
stiebo. Jose R Šv. visad karoliais parišta ir gėlėmis papuošta.

58

Šv.lzidorius. Būva tokiuose paveiksluose: 1) Šv.Izido
rius sėja; 2) Šv.lzidorius aria su jungu jaučių; 3) Sėja, o
Aniolas aria; 4) Aria, o Aniolas sėja; 5) Šv.lzidorius aria ir
Šv.lzidorius sėja.
Vieno Šv.Izidoriaus neteko matyti koplytėlėj. Būva daž
niausiai su Šv.Roku, Dievomunką, Mykolu, Juozu... Tiktai
ant stiebo.

Krikštai - ženklai netikėtos mirties. Tankiausiai matyti
kame prie staigių kalnų: ar arkliai nuo kalno pasibaido, ar
kas sulūžta, nutrūksta - nesunku čia galą gauti...
Ir ten krikštai, kur kas ką užmuša, papjauna. Yra vieni
krikštai, yra ir įmaliavoti į kryžių.
Prie jų Dievomunkos nėra. Jie ir nešventinti.

***
Mano tėviškėj kieme yra koplytėlė R Šv., o Juoddauby
ant kalno Šv.Jonelis ant žemės.
Dėl ko juos čia pastatė (1881 m.)? Šituodu šventieji, kaip
atmenama, buvę svirnaly ant miegų. Svirnaly gulėdavo ma
no senolis (Silvestras Končius). Štai jo sapnas. Eina jis pa
skardžių, pagrioviu; žiūri - Šv.Jonelis su mergele vedinas
beeinąs. Jonelis labai piktas; senolis bijo, kad nenustumtų
nuo skardžio; senolis siūlo jiedviem valgyti; Jonelis sakosi

nenorįs... Senolis mato juodu (tuo laiku sapno paveikslas
mainosi) svirnaly bevalgant košę. Jonelis, sako, labai greitai
pavalgė ir R Šv. pasakė: „Jei pritruksi košės - vandens užsi
pilk.”Jonelis vėl piktas. Užsipuola ant senoliaus, kam jis juos
dulkėse laikąs. „O kame laikyti?” „Mergelę laukan išnešk, o
mane į mišką išvežk”, - Jonelis atsakęs. Ir išnešė R Šv. į
kiemą, o Jonelį į Juoddaubį, pirma, žinoma, permaliavodinus. (Tankiai „tėvelio nabaštikas” pasakojo, o dabar mama).

***

ŽMONES PASAKOJA

MANO MOTULES
BLYNAI

1 9 3 2 01 2 9

Žemaitis vežęs rusų valdininką ir maunąs kepurę pake
liais pastatytiems kryžiams - koplytėlėms.
Pagaliau prie kelio pasitaikęs padžiūvęs medis be ša
kų. Valdininkas ir sakąs: „Kodėl čia nemauni kepurės, juk
toks pat medis kaip ir tie, kuriems movei kepurę!”
Žemaitis atsakęs: „O ponas kad parvažiuosi namo, ar
pabučiuosi savo žmonai rankelę?”
- Pa.
- Ar pabučiuosi j žandelj?
- Pa.
- O j subinę ar pabučiuosi?
- Ne!
- Kodėl ne, juk tokia pat skūra...
Žemaičiai sako: „Tiek į ranką, tiek į rūrą, vis ta pati skūra! ”

***
1934 03 04

164 nr. Šventasis Jonelis durpyne prie kelio netoli Sa
lantų.
Maždaug 1933 m. rastas negyvas nebylys iš Reketių
Stonkus, turėjęs jis dar puolamąją ligą. Nuo to laiko baido.
Ėjęs apie 9 vai. Einikis iš Imbarės, kažkas greitai pro jo akis
tarsi drobulę pratraukęs, ir jis atsidūręs bi drobulės skylėj.
Papasakojo Retkaitė Emylija iš Imbarės.
Važiavę Retkai iš Salantų naktį. Išvažiavus iš Gargždės
ir pasukę ant Imbarės per eglyną. Tame eglyne ėmusi kilti
kažkokia liepsna, net aukščiau medžių viršūnių.
Papasakojo ta pati E. R.

***
Gargždelė - vadina Gargžde
Labai žmonės pykstą ant kunigų už kapus,net šviežius
kapus naikina ir praveda takus. Mirusi kažkokia devynioli
kos metų mergaitė. Po kelių savaičių tą kūburį sukasę, o per
pat duobę pravedę taką. Motina jos į kleboniją: „Ką darote?”
Šie atsakę: „Ar mes kišamės į jūsų darbus, ką namie sėjate,
ariate? Nesikišk ir tu į mūsų tvarką.” Atsakiusi: „Kapai ne
jūsų, o visos parapijos. Jūs čia tik perėjūnai. Šiandien čia, o
ryt kitur. O mes čia visados pasiliksime.”
Dėkojame Algirdui Končiui, netikėtai atsiradus Igno Končiaus
Palangoje diegusiems archyvams, šj tą pasiūlius atspausdinti
„Liaudies kultūrai
The section untitled „From manuscripts” deals with the
presentation of a part of archival records of the well-known
Lithuanian regional ethnographer Ignas Končius. The records
have been found recently. Observations on chapels and die
vukai (statuettes of saints) built in villages were noted down in
1912-1925 and 1932-1934. There is a lot of mild humour in
the short records.

Pasakoja Juzė ZINKEVIČIŪTĖ-ČESNULIENĖ,
gimusi 1929 metais ir visą laiką laiką gyvenanti
Marcinkonių kaime
BRAZDZINIAI1 BLYNAI. An ližės dedzi dzovytų ko
pūsto lapų. pakrapini vandeniu, kad netep prilipt braz
dai (nuspausci bulvių tarkiai su sauju miltų). Ir paploji,
paploji. Pečiun iššluotos žairos2 su skujini3, irtadu ciktais žykc! Pilnų pečių prikepa, atsimenu, motulė. Va,
rietuvė! Ir kap iškempa, pakloja an stalo abrūsų ar taračkinį4 ir deda blynų an blyno, ba tep nenuluptai. Kad
sudeda, va šitep... tadu atgal taračkiniu užkloja. Jiej
biškj apšunta, irtadum paimi - lapelis tep gražiai nu
plyšta. Va, nuimi ir vėl kiton kučkon dedzi.
Tadu pieston prigrūdzi, prigrūdzi kanapių, dar svo
gūno nulupi, ton pieston pridedzi, pridedzi ir kad pritrini... Blynus supjaustai ir dedzi - ailių blynų, kanapių
aptrini, vėl blyno... kanapių - ir šitep pridedzi pilnų puo
dų. Buvo tokie špižiniai puodai ar tokios čerpės.5 Ir pe
čius kap iškūrytas būva - tan pečiun imi, instumi, pečiadengsti užstumi. Jiej būna iki pietų šilci. Par pietus
cik ištrauki - tai an visos pirkios kvapas! Ir visi kad
valgo su vereščėki,6 ir kap gardu! O ir daug scipriau.
Jau mėsos tai cik jei sekmadienį. Šeima dzidelė. Tai
išvirė mėsos, supjaustė ir padalino po gabaluko. Ar tu
du rozu kūsk, ar tu tris roz, ar dešimt roz - gavai gabalukų ir sciprinkis...
Aguonas irgi trynėm čerpėn. Iš vakaro apmerkia šiltan vandenin. Vandenį nusunkia ir kočėlaicu moma,
terpu klupsčių7 insdėjus, ištrina. Tadu dažo. Atskiedžia
viritu vandeniu tas aguonaites, indeda cukro ir dažo tų
pacį brazdzinį blynų.... Ir dar tep blynus dažėm. Kap
sunku buvo, tai visko išmįslydavo moteros. Sunkia braz
dus, tai krakmolas liekci. Pienų užverda, sudeda išteis
tų krakmolų ir išverda. Gramandzi vadzino. Dar paspyrgina spirginukais drabnais... Ir vėlgi tų gramandzį su
blynais dažė.
ŽIRNINIAI BLYNAI. Moma priplaka, priplaka žirninių
myltų, sodo intrupindavo. Palikdavo pabrinkę. Ir prieg
liepsnai kepdavo. O kai kepi, tai pūslukėm, burbulukėm šneka ciej blynai. Skarvadų taukeliu patrina. Bly
nus dažydavo in taukus, dar paspyrgydavo. Moma sa
kydavo - cik dakiškit ir ištraukit graicau. Ba jiej labai
taukų geria. O kai ganydavom, tai, blynų tauku aptepy,
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prieg laužo liepsnų šildėm. Aptrini ir valgai. Bi kvepia.
SOJŲ12345678 BLYNAI. Kap užeja ciej pirmi ruskiai, tai mes
tų sojų valgėm. Tai valgėm ir verkėm. Tokie jiej spran
gūs buvo. Sojos tai drabni ty koki geltoni, net in mėly
numų. Britkus myltas buvo...
Išajom visos trys lepeškauc9 net Atkištašakėn - tokis diziulis miškas. Karšta. Atsisėdom pailsį10 visos trys
sesulės - Jane, Onutė ir aš. Užvalgykim, sakau, mumi
bus scipriau lepeškauc. Paėmėm tų sojinį blynų. Nenurijam. Tokis kap akmuo - sausas, net mėlynas. Vy
riausia sasuoj11 kur numirė dar, 1213kap pradėjo guryc
13 in pušalj, o kap pradėjo verkc an viso miško... Tėvu
lis tadu kaleiman jau buvo. „Dzievuliau, nevalgysiu to
blyno, o kad jis nuait kur ažarais! Šiciej myltai... Aš jo
nevalgysiu...” „Jonula, neverk, valgyk, vis bus scipriau.
Kadu dar paraisim. Kur namai, o kur raistai.”
GRIKINIAI BLYNAI. Iš grikių kepė grikines babkas.14
Ir buzų grikinį virė. Ir blynus kepė. Užmaišai ar su van
deniu, ar pienu, kap turi maslionkų,15 rūgšto pieno, cukro ir šitų mėtų, kū kvepia, pritrini ir inberi. Pieno ne visadu buvo kiek norinc. Nors ir turi keturias karves. Ba
tų karvių tešmenaicai, va, buvo... Gudo šalies šienu
šėrė žmonės...
Tai va - rūgštan pienan suplaki žalių grikių myltų, ir
labai reikia gerai išplakc. O dar būdavo, jag cukro turi
- pasisaldai. Ir kap aina rugių pjauc, uzbonų insdeda.
Su duonu, blynu valgydavom. Dar blynų valgėm su darycini varški. O vuogų nebuvo mados. Jaigu paliekci
kokin gorcun, tai patrini kočėlaicu spalgenų ir kisie
lium Kucom.16
Bruknių nesaldzytų uzbonėliuosa užriša. Tai, jai apsarga katroj, tai viena pas kitų bėga...
Daug blynų valgėm ir visokių!
Užrašė Onutė DROBELIENĖ,
Dzūkijos nacionalinio parko etnografė
1. Brazdziniai - bulviniai. Brazdais vadino ir spanguolių,
runkelių išspaudas.
2. Žairos - žarijos.
3. Skujini - pušinė (šluotele).
4. Taračkinį - namuose austos drobės atraižą su ranko
mis raišiotais kutais.
5. Čerpės - moliniai juodos ar rudos spalvos įvairių dy
džių sunkūs dubenėliai.
6. Vereščėkė - smulkiai supjaustyti spirginukai su grietine
ir svogūnais.
7. Klupsčiai - keliai.
8. Soja - tai ne sojos pupelių miltai. Nepavyko išsiaiškinti,
kokie miltai Marcinko nyse buvo vadinami sojos miltais.
9. Lepeškauc - lepeškauti, voveraičių rinkti, grybauti.
10. Pailsį - pailsę, pavargę.
11. Sasuoj - sesuo.
12. Dar - dabar.
13. Guryc - guryti, daužyti.
14. Babka - grikinis pyragas.
15. Maslionkų — pasukų.
16. Kucom - Kūčioms.
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ALAUS DARYMAS
Pasakoja garsus aludaris
Petras JUKNEVIČIUS
(g. 1912 m.) iš Šiliškių vienkiemio
(Biržų rajonas)
- Kur gamindavote alų?
- Vasarų tai lauke, kūreni ugnj, ir viskas, o žiemų
tai čia, virtuvėj.
- Ar neturėjot specialios patalpos?
- Anksčiau buvo, dabar sugriuvo. Jau seniai.
- Iš ko išmokot alų daryt?
- Nu kad nuo seno ir seneliai, ir tėvai darė. Jau nuo
seno tas eina kaime. Tėvai, seneliai, visi darė alų.
- Ar esate ką nors pakeitę tėvo ir senelio recepte?
- Nu šiek tiek, bet ne pardaug. Nieko daug labai
nepasikeitė.
- Gal mums parodytumėt prie įrankių? Ar salyklo
turit? Kur laikot?
- Turiu. Jeigu norint alus daryt, tai raikia turėt spe
cialiai indai, kuriuos nebūt nei kopūstų, nei mėsos, kad
nebūtų prirūgj, nieko. Čia dabar saldai selyklų. Paimki
katilas, verda vanduo. Vanduo pradeda suktis, o čia
tadu jau įpilta yra selyklo. Kai neužvirtas vanduo pra
deda suktis, tadu išmaišai. Ti maišai, maišai, kiek rai
kia ir raikia tiek, jei centnerio darai, tiek primaišai ir,
skaityk, raikia kelis kibirus, su keliais kibirais atskiedi
tuos miltus.
- Su keliais?
- Kaip kadu. Jeigu daug, tai to vandenio pili, jeigu
nedaug... Ir taip, kad šito vo mentė stovėtų, nevirstų.
Tokio tirštumo. Ir tadu dvi valundas palaikai tų apden
gęs.
- Kuo apdengiat?
- Medžiagų kokiu apydengi, ir viskas. O skaitos,
tadu jau nudengi ir, šito, pili verduntį vandenį.
- Kiek verdančio?
- Nedaug vėl įpili. įpili kokius du. Paimkim šešis
kibirus supylai saldant, o tas ir pražūna, jis nebeišteka.
Tai jeigu nori, kad būt labai geras alus, tai kiek susalai,
tiek vėl pili vandenio. Tai būna labai geras ir tirštumas,
ir labai skanus. Tų ištekini.
- Kur pilat, kurį po keturių valandų ištekinot?
- Čia supili, kiek raikiant vandenio, išmaišai, dar
akmenis įkaitini. Čia kaitini ir akmenis. Pajami akmenis
vot šitom šakiam, raudonų, žinoma, ne su ranku jami,

ir atneši, jleidi j tų kubilų. Ko
kius šešis, penkis akmenis.
Akmenys - kad išlaikytų karš
tį. Akmuo labai daug išlaiko
karščio. Jeigu neįkaitįs lig
septyniasdešimt, tai nevirs
cukrum, nebus saldumą. Raikia, kad būtų temperatūra. Ji
sai .nuo tų akmenų gauna
spalvų. Jis pridega, kepimų
turi.
- Kada akmenis ištraukiat?
- Jeigu jau daug yra tos
putras, nuplaudi tu pačian
skystimi ir išmeti. Jeigu dėsi
be šitų šakių labai raudonus
didelius akmenis, tai pradegis
kubilų. Raikia un šitų šakių jį
pakart arba palaikyt.
Svarbiausia yra padaryt
selyklas. Jeigu selyklu sušutysi, ar kų, tadu jau nebete
kės. Un saulas vasarų tai la
bai gerai. Un saulas negauna šutimą. Norit selyklų pa
matyt? Tai atnešiu. Nieko - grūdai kai grūdai. Va čia
galiat pačiūpinėt, va matai, čia su tom uodegom. Pakvepinkit, koks jo kvapas! Matai, geriausia yra iš šešiaeilių, ale dabar mažai, nebėra. Seniau tai nei nedary
davo iš dvieilių. Čia iš dvieilių.
- Dvieiliai stambesni?
- Stambesni, ale jie ne tiek sula, saldumą mažiau.
- Kiek šituos miežius mirkėt?
- Vienų parų. Paprastai, iš šulinia, neturiu kitokią
vandenio.
- Šaltam ar truputį pašildėt?
- Šaltam, šaltam.
- Su visu maišu įmerkėt?
- Ne. Rėčkoj. Rėčkoj su maišu negerai. Supili ir
pripili vandenia ir matai, unt miežių atsiranda kartais
kokių šliukšlių, paskui jas nugraibai. Ir daugiausia, jei
gu vo kambary, tai un grindų, tai pakloji kokių plonų
medžiagų, jau jisai parų pastovėjo, par kibirų supili, jis
nuteka ir tadu an tas medžiagas supili. Jeigu šilta, tai
raikia ploniau, iki dešimt centimetrų. Jeigu šalta, tai jau
galima visų sprindį, taip apie dvidešimt centimetrų sto
ruma. O vasarų aš vo klojime laitas yra, pakloju me
džiagų, jisai, matai, tadu gerai dygsta. Jam net paršilta. Jei bus paršilta, jis sušus. Ir tik nenaudot niekur
plasmases. Jeigu paklosi ar užklosi - gatava.
- Kas kiek laiko maišot?
- Pradeda dygt. Matai, jis iš karto nevienodai dygs
ta, apačioj šalčiau - jis nedygsta, kai pradeda dygt, ir
pamaišai. Paskui žiūri, kur nevienodai dygsta, ir vėl pa
maišai. Su ranka.
- Ar specialiai laistydavot? Šlakstydavot?

- Matai, jeigu kaip ir pasidaro sausa, negerai užden
gi, tadu biškį užtaškai. O jeigu ne, tai kartais neraikia.
O kartais labai dideli grūdai, sausi, neišmirko biškį, tai
pasidaro sausi.
- Per kiek laiko sudygsta?
- Žinai, nevienodai. Kartais, kad šilta, greičiau, šal
čiau - ilgiau dygsta. Nevienodai. Ne taip greit sudygsta.
- Kai sudygsta, kur džiovinat?
-Džiovini vasarų unt medžiagų - pakloji brazentų.
Ir va, šitas unt brazentą ir graitai kaip šiamet karštis, tai
par tris dienas gatavas - sausas.
- Ir čia tik lauke džiovintas?
- Čia nuo lauka.
- Jau nebedžiovinsit, tiesiai malsit?
- Aha.
- Kuo malsit?
- A malūnan nuvažiuoji, paprašai juos rupiau su
maltų, kruopom sumaltų. Ne miltais. Kai miltais, tai gali
kartais netekėt. Bet kruopom.
- Ar ko nors prie salyklo pridėdavot, sakykim, žirnių?
- Aš ne. Aš tik kviečių dadedu.
- Kodėl?
- Jis ir skonis, toks švelnus būna.
- Kviečiai daiginti?
- Kviečius kartu. Jeigu centnerį daiginu, tai nu tų
centnerį vienų kibirų kviečių įdedu.
- Jie kartu mirksta, kartu ir dygsta?
- Aha. O jeigu kartais nėr, tuokart neįdėjai ar pa
miršai, tai įdedu visai nedaigintų kibirų. Jau, žinai, kvie
tys toks, pasidaro tas alus švelnus toks, skonis visai
kitas. Skaitos, kaip ir to maistingumo daugiau turi.
- O apynių iš kur?
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- Savo turiu daug. Davaliai daug. Pats auginu. Paradoj išstačiau, premijų gavau už apynius.
- Dar nenuskinti?
- Dar ne. Prie klojimo yra nebaigta raškyt. Daugiau
augindavau, va dabar, kai jau senas, pasiaugini kiek
dėl sau tiktai.
- Kada apynius nuimat?
- Va dabar raikia imt. Labai laikas. Ale, vat nespėji.
- Parodykit, kaip nuimat.
- Nujimi ir vo šitaip nubrauki.
- Ar iškart nuskinat, ar palaikot su visom šakom?
- Nešu un gryčios, paskloju medžiagų ir supilu. Ir
ti stovi, kol sudžiūsta.
- Ar nešit su lapais, ar nuskinsit?
- Nuskinsiu, tik šitas, va, brauki, ir viskas. Jis va,
jeigu jau kalba, tai jau jį laikas raškyt. Jau jisai šneka.
Pažiūrėkit jj, va, taip spaudyk. Jis jau čiuža: čiakšt,
čiakšt, jau šneka, tai jau jis... Ir geltonumas jiem va
šitas yra po tais lapeliais. Jeigu da nėra, tai jis da neprinokjs. Dabar jau, dabar prinokjs labai.
- Jeigu nebus tos geltonos medžiagos, tai jis ir neš
nekės?
- Nešnekės, jei nėra.
- Kiek apynių priskinat?
- Kai turėdavau daugiau, tai priskindavau įki vie
nuolikos kilogramų. O dabar tiek nebepriskinu. Šiamet
kokius pinkis kilogramus priraškysiu.
- Ar visus pats sunaudojat?
- Ne. Tai kaimynui raikia, tai vėl kam. Jau nuo seno
čia auga. Apynius verdi atskirai.
- Kiek apynių dedate?
- Apynių tai dedam pagal žmogaus skonį. Kiek kas
sako.
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- O jeigu sau?
- Sau pardaug nededu. Kitas labai nori kartų, o
materys baisiai pyksta, kad labai kartus, tai aš pardaug
nededu. Taip sau. Ant centnerio netoli kilograma.
- Kaip verdat?
- Verdi paprastai puodi ir raikia būtinai dvi valundos kokios virt. Šutint. Virt, stipriai išvirt. Jeigu nedaverdi, tai jis toks žalias skystimas.
- Ar daug vandens pilat?
- Nedaug, kad tik apsemtų.
- Ar virdamas paspaudote?
- Paspaudai. Kad nebėgtų, niurkai. Daug nededi
vandenio, kad pardaug nebūtų. Atskies alų.
Svarbiausia ir sunkiausia yra alus ataušyt. Ištaikini
ataušyt. Raikia staigiai aušyt. Jeigu ilgai neaušysi sugyš. Tai labai vargas didelis. Tai vot šulinin jlaidi, yr
toks šulinys negilus, vandenio j bitonus prilaidi ir laidi į
vandenį.
- Ir apynius aušinat atskirai?
- Aha.
- Na, dabar išmaišėt, sumaišėt, pastovėjo, kiek sa
kėt valandų?
- Dvi valundas. Jis dvi valundas pastovėjo nedavirtu vandeniu, o paskui pili tų selyklų, paskui dapili selyklo ir maišai, ir maišai, ir maišai. Tiek supili, kiek nori
ištekint. Iš centnerio, jei nori, kad labai būt geras alus,
tai aštuonis, devynis kibirus ištekini. Su kibiru semi tų
putrų ir čia pili. Ji gatavai atskiesta. Tai tų, kai ištekini,
tadu pili vėl verduntį vandenį dėl antroja alaus. Tadu
jau mažiau įpylei. Kitas net tris kartus perpila.
- Kaip vadinat pirmą, antrą alų?
- Pirmokas, antrokas... Jau trečias - gira.
- Tekinam va taip: va šaklius deda ir deda ruginius
šiaudus.
- Kokio medžio?
- Geriausia baltulksnys,
gali būt ir beržas, ale tik tiek,
kad žievės beržo tošes nebūt.
Jeigu drebulės įdėsi - gatava,
sutrauks tų alų, ir gatava. Drebula visai netinka. Juodulksnys... ale žmogui kenkia. O ką
- dažai. Toks kaimynas gerai
padaro alų, tai jj vaikydavo, kad
jis tuoj miškan, tuoj jis juodulkniokų ir žalio juodu Iksnb, irtas
alus kaip kova. Ale gi jisai ne
sveika. Chemikalai. Seniau mo
terys juodulksnį nuskuta, išver
da ir nudažo drapanas.
Aš baltulksnio čia dedu.
- Kodėl?
- O kaip mes jį iškošim?
Va, žiūrėkit, dabar padėta ši
tos ir dedam šiaudus, kad per
tuos šiaudus persikoštų tas

alus. Va čia šitų atasuki, apa
čioj tekini. O šitas pagalys pri
spaudžia juos, kad jeigu daug
skystimo pripilsi, tas medžias
pakils, ir putra papuls po apa
čioj. Kai jau uždedi šiaudais,
užpili verdunčiu vandeniu, nu
šutini ir išleidi tų vandenį ir tadu krėčiu tų putrų. O paskui
čia apačioj tekini.
- Kaip leidžiat?
- Nu pardaug labai ne, ji
sai išneš daugiau drumelių.
Bet aš tai laidžių pasmarkiai.
Kitas tai ne. Jis kaip ir dau
giau sula, kai pamažiau kad
teka. Kokio smarkumo nori,
aš tai pardaug smarkiai nelaidžiu, ale ir pamažiuka ne. Ki
tas tai labai pamažiuka.
- Per kiek laiko visi tie trys
kartai išteka?
- Per valundų išteka vie
nas. Jeigu kokius aštuonis ki
birus, tai par valundų ištekini.
Kai tas išteka, pili šiltų verdantį
vandenį ir vėl išmaišai, palaikai dvi valundas ir tadu sun
ki. Tu išsunki tai trečių, tada jau būna gira, kaip žigulinis.
- Ar sumaišot visus leidimus?
- Ne, nemaišau. Vienoj rėčkoj tas, kitoj tas. Kitas
sumaišo, kad nori, vienodas būna. Aš tai nemaišau ir
skiriu j tris rūšis.
- O kur tas rėčkas nešat?
- Jaigu žiemų, nešu virtuvėj. Vasarų tai j klėtį. Va iš
šita putrų išpilsi, o paskui misų pripilsi. Raikia, kad trys
būt kubilai. Tik alui. Druskos papuls ar kokia rūgštis.
- Kaip plaunate?
- Išpili alų, šiltu vandeniu išplauni. Išdžiovini.
- Iš ko būdavo padaryti kubilai?
- Čia iš juodulksnia. Ir jie nesvarbu. Šitas eglinis.
Šitas kubilas garantuotai šimtų metų jau turia.
- Ar neįdėdavot kur dugnan ąžuolo?
- Tik duonkepei deda ąžuolo. O šitiem nededa.
- Iš ko dar darydavo?
- Dar iš eglinio.
- O iš ąžuolo?
- Ne, kad ne.
- Ar kad brangu?
- Ir jisai sunku padaryt. Niekas nenoria dirbt ir pa
kėlimui sunkus. Oho, jeigu toks kubilas bus ąžuolo, tai
vienas nieko nepakilosi. Sunkus ir neraikalinga.
- O kur laikydavot, kai nereikalingi?
- O vat, yra vazaunia, sukrauni vienas ant kito, ir
stovi. Yra ir milžiniški kubilai, tai čia tik vienam centne
riui, o kai jau vestuvėm ar pakasynom, tai yra ir milži

niški kubilai - penkiasdešimt kibirų telpa. Milžiniški ku
bilai - žmogus gali sėdėt, maudytis. Turiu, stovi, bet tų
dabar jau nebekiloju. Stovi.
- Ar jūs alų darot tiktai sau?
- Va, jeigu kaimynas kartais kokias pakasynas pa
prašo arba jis pasiima tuos indus, išsiveža kubilus. Ne
gi visi turi. Va, kaimynas čia numirė, prašo, tu padaryk
alų. Nu kų, padarai. Čia vestuvės buvo. Ataina padėt
padaryt.
- Per kiek laiko, kai supilat, jis išrūgsta?
- Jeigu jisai gerai įšaldytas, salo, tai jis ilgiau rūgs
ta, per porą parų ir išrūgsta. Jeigu paimsim kubilas, tai
misa jau rūgsta, pridėt mielių, ir putos lipa. Jau prade
da krist putos, papūti, jei putos nebesupuola, raikia
košt, jau gatava, išrūga. Mes naudojam duonos rau
gą, tai matai, mūsų alus kitas. Labai raikia žiūrėt, kad
būt šalta. Jis rūgo nurūgo, švarus nustojo, jokių drum
zlių. Irtas pats, kaip tas pirktas alus. Ot mielas kų dirba!
- O kokios turi būti mielės?
- Dažniausia nueidavau prie bravoro, ir duodavo
mielių.
- Kiek dedat mielių?
- Va dabar, jeigu centnerio darysiu, tai du pokeliai.
Ir mielas seniau darydavo taip: jas padaro raugu ir kokian uzboni ar kur laiko kokioj puodynėj. O dabar ne.
Dabar visi taip dirba.
Kai jau misa ataušo kiek reikalinga, pasižiūri į berometrų, rankas nusivalai švariai ir tas pajami mielas ir
sutrini iškart. Iškart jis apsiima alų.
- O ko žiūrėt į barometrą?
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- Jeigu karšta bus, ir staiga paims ir sutrauks.
- Kokia turi būti temperatūra?
- Jeigu vasarų, tai raikia kuo šalčiausia. Jau visai
šaltas, kokie septyni. Kaip kad šulinio vanduo, o žiemų
jau raikia, kad dvylika būtų.
- Kada apynius supilat?
- Jau dabar viskas, jau gatava, viskas, tadu pili apy
nius ir ragauji, pakol kokio nori skonio. Kaip kokiam
patinka. Kiek man duoda apynių ir sako - šitiek sudėk
irturia būt, man užtenka.
- Jis, kuris užsako, irgi savo receptą nusako? Tiek
įdėk apynių, tiekto...
- Saka, aš noriu, kad man būt kartus, saka, įdėk
šituos apynius. O kitas, saka, man raikia labai kartaus.
Vienąkart darė alų, jau nustatė gerai, kartumas jau ge
ras, bet jam da apynių yra, jis dar taikos dėt daugiau.
Tai jam duktė dėjo ir išpyla. Vakari buvo. Kad jis užpyka, kad jis jama vaikytis, ale ta naktį pasikavojo. Mote
rys nenori tokio kartaus.
- Kiek laikot ir kada supilat j bačkas?
- Surūgsta, sakiau, jau putos nukrito ir pili j bač
kas. Dar jdedi kokių saujų cukraus, kad jisai nestelbtų.
- Kiek cukraus?
- Gali kiek nori dėt. Jeigu nori labai stipraus, gali
dėt kiek nori.
- Ar cukrus gerina alų, ar blogina?
- Stiprina. Stipras pasidara. Jeigu daugiau jdėsi,
tai ką...
- Ar kitų savybių alus nepraranda?
- Ne. Tik dėl stipruma.
- Daugiau nieko nededa?
- Ne.
- O kokiose bačkose ir kiek laikot?
- Ąžuolinės bačkos. Yr ir uosinių, ale daugiau ąžuo
linės. Uosis, matai, greičiau genda. Va, bačka čia ąžuo
linė. Tokių bačkų yr daug. Va čia tai mano paties dirb
ta, ąžuolinė. Šitų pats dirbau.
- O kitus indus?
- Kitus čia toks kolvis buvo, Kaminskas, jis įsitaisė
gražiau išlinkt, o aš čia tiesiu kaip stankiuku padirbau.
Va čia taip įpjauni - koks alus. Va čia - antrasai, kad
žinotum.
- Kaip supildavot alų j statinę?
- Yra leika.
- Kaip tas bačkas plaunat ir džiovinat?
- Pripili šilto vandenio, išplauni, išvalioji, išpili ir žiū
ri. Papūti, ar negauna kokio kvapo ar ko?
- O alui pilti pasikviesdavot kaimynų?
- Kad dabar nieko nebegali, aplink nieko nėra. O
anksčiau tai susirenka. Jau alų koši, tai susirenka. Ataina, geria alų.
- Ar namo duodavot parsinešt?
- Kad kartais noria, tai kadu parsineša.
- O jeigu neateina, ar kaimynams nunešdavot?
- Ne. Nešt nenešdavom. Jagu jis prašo ar raikia
ką, nuveini, tai nuneši.
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- Ar vaikus prisileisdavot prie alaus darymo?
- Vaikai labai noria gert. Lenda vaikai. Jie labai no
ria šviežio alaus. Aš tai duodavau, mama tai nuvaiky
davo
- Kiek alaus darėt vestuvėm? Kiek laidotuvėm?
- Penki litrai. Ir beveik pamažai. Raikia daugiau.
Pakasynam tai tiek užtenka. Žinoma, kiek gėrėjų. Jei
gu va jau šimtas žmonių - raikia pinkiasdešimt kibirų.
Laidotuvėm tai mažiau. Jau mažiau. Kaimi gerda
vo jau tris dienas.
- Ar skirdavosi alus vestuvėm ir laidotuvėm?
- Skirdava pagal rūšj. Jeigu pardaug jau šumija,
jau tiktai, žiūrėk, ti pakasynas pradeda smarkiai šne
kėt, jau atneša antroko alaus. Sako: „Tylėkit, jeigu tik
daug šnekėsit, tuoj bus antrokas". Jau mato, kad daug
tik šneka, jau pasidaro dainuot, tai, žiūrėk, jau antro
kas alus aina. Taip jau būna. Raguliuoja šeiminykė.
- O kas alų nešiodavo?
- Kaip kur. Šeiminykas nenešioja, nėr kadu jam,
nenešioja. Jeigu ten darai alų, tai raikia ir nešiot.
- Kaip tą žmogų vadindavo?
- Pivorius.
- Jeigu ir pats pivorius, ir šeimininkas, tai pats pils
to?
- Ne. Tai jis vis tiek gauna. Kadu jis pilstys, tai sve
čiai raikia priimt, tai raikia išlaist. Gauna kas pilsto. Vie
nas nepilsto, kokie du - trys pilsto.
- Iš ko pilstydavo?
- Uzbona. Moliniai uzbonai. Trys litrai, didžiausia
- tai keturi. Pastatyta bačka, kad įlaist gerai. Kibiru
prilaidę, nusinešta jis ir pilstą j uzbonus, o kiti nešioja,
pilstą un stala.
- į ką ant stalo pila?
- Stiklinian. Kiekvienam stiklinia ir pilia. Ir paskiau,
jeigu patingsta, sustata uzbonus ir patys žmonės jsipilia, kiek jiem raikia.
- Ar perėmė jūsų alaus darymo tradicijas vaikai?
- Ne. Moka, ale nedaro.
- Bet moka? Jeigu reikėtų, ar padarytų?
- Jeigu raikėtų - padarytų.
- Ko dar kai kas dėdavo į alų?
- Tabokų, gailių mūs kaimynas deda, ale jis pavei
kia žmogų, pradeda vemt ir krinta greičiau. Gailis nie
ko stiprumo neduoda. Čia žmogų tik apdurnina.
Kalbino Birutė IMBRASIENĖ
The chapter „People narrate” deals with the re
ceipts of old dishes in Dzūkija (southern Lithuania)
told by an old country - woman Juzė Zinkevičiūtė-Česnulienė from Marcinkonys country. They are
written down by the ethnographer of the National park
of Dzūkija Onutė Drobelienė in the Dzūkai dialect.
The secont part of the chapter deals with the bre
wing in the region of Biržai.The known brewer Petras
Juknevičius relates it in the Aukštaičiai dialect.

Vilniaus Dominikonų Šv. Dva
sios bažnyčios šoninėje navoje
stovinčios Šv. Petro skulptūros
fragmentas. XVIII a. barokinės
skulptūros rankoje įtaisytas tikras
plieninis gotikinis raktas.
Architektūros metalo dirbinių
tyrinėjimai Vilniuje atskleidė XVIII a. rekonstrukcijų metu besikar
tojusį reiškinį - senųjų dirbinių kū
rybišką pritaikymą naujai kuriamo
se kompozicijose. Šiuo atveju se
nas gotikinis raktas skulptoriaus
sumaniai jspraudžiamas į Šv. Pet
ro ranką ir akylesniam byloja apie
čia buvusią senąją sudegusią go
tikinę šventovę.
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