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MANO VAIKYSTĖS
VELYKOS

Velykų laukdavau nuo V erb ų sekm adienio ir iš
džiaugsm o nesitverdavau, jeigu kurj iš suaugusiųjų
gulintį pavykdavo nuplakti.
Didž iosios savaitės ketvirtadienis - nam ų tvarkym o
diena. Nors n edidelė buvau, bet visus d arbus d irb d a
vau kartu su m am a: išdulkindavau sm ulkesnius rū b e
lius, išd au žyd avau m a ž a s pagalvėles, m am a šveisda
vo stalą, kėdes, o aš jų kojas. Akylai steb ėd avau sienas
valančią m am ą, kad koks voratinklis kam p e neliktų.
Laukdavau gėlių persodinim o cerem onijos, nes m am a
sakydavo, kad tik tos gėlės gerai augs, kurias perso
dinsime Didįjį ketvirtadienį. Po d arb ų eidavom e į b a ž 
nyčią. M an labai patikdavo giesm ė "Garbė Dievui au k
štybėse“. Po jos s u skam b ėd avo varpai, už grodavo var
gonai. M očiutė sakydavo: "Varpai užsigavėjo".
Didysis penktadienis - Kristaus kančios, mirties ir
palaidojimo diena. N a m u o s e tvyrodavo rimtis, kalb ė
davosi patylomis, niekas nesiginčydavo, n eju o kaud a
vo ir pasninkaudavo. Vyresnieji stengdavosi visai ne
valgyti arb a labai m ažai. M očiutė tą d ie n ą d aug m el
sdavosi, klū p ėd a m a priešais šventus paveikslus, tik
neprisimenu, prieš kuriuos.
Didįjį šeštadienį eidavau į b a ž n y č ią budėti prie Kri
staus kapo. Jis būd avo išpuoštas, o bažnyčioj ramu,
iškilminga. Aš taip pat atrod yd avau kaip angeliukas
(taip m am a sakydavo): g ra ži balta suknutė, veliumas,
rūtų vainikėlis, baltos kojinytės. K lūpodavom e prie Kri
staus kapo po dvi m ergaites pusę valandos, kol kitos
pakeisdavo. Pasitaikydavo, kad per Velykas klū p ėd a
vome ir naktį. Zakristijoje mus tvarkydavo viena iš m o
terų - špitolninkė. N eju okau d avo m e, nes tikėjom e, kad
Dievulis m ato m ūsų gerus ir blogus darbus: už gerus
- dangų ža d a , o už blogus - pragarą. Didįjį šeštadienį
kas nors iš nam iškių į b a ž n y č ią eidavo atsinešti šven
tos ugnies ir šventinto vandens. Tarsi teb em atau, kaip
močiutė b ažn yčio je iš did žiu lės statinės į butelį pilasi
šventintą vandenį, jį kiša po kazim ierine ju o d a skara ir
skuba į namus, o paskui vandeniu p atep s visiems akis
- tada jos niekada netraiškanos. Ugnį įm esdavo krosnin, kad pro kam iną išeitų ir nam us nuo nelaim ių
apsaugotų.

Didysis šeštadienis - ir valgių šventėm s ruošim o
diena. Prigam indavo trims dienom s. M očiutė s a k y d a 
vo, kad pirm ą ir an trą Velykų d ie n ą net sriubos virti
negalim a - dirbti šventą d ie n ą n uodėm ė.
Kai su broliu išm okom e d idžiojo m eno - m argu čių
su vašku d ažym o , - iš anksto p asiruošdavom e krep še
lį, jį žalum ynais apkaišydavom e, o kiaušinius p atrindavom e lašinukų odyte, kad blizgėtų. Krepšelį p a d ė d a v o 
me ant stalo. Patys n eg alėd avo m e atsigrožėti. Ž in o 
ma, visada pats g ražiau sias būd avo m očiutės kiauši
nis.
Kartais šv. Velykų rytas išaušdavo d ar su sniegu,
kartais plonas ledelis ant balučių blizgėdavo, pasitai
kydavo ir potvynių (gyvenom e prie upelio), o b ūd avo ir
pavasariškai šilta. D ar šiandien ausyse s k a m b a į Kri
staus prisikėlimo pam aldas kviečiantis kleketukų g a r
sas. M a ž a širdelė suspurdėdavo, kai choras u žtra u k 
davo "Linksma diena m um s nušvito". V isa b a žn y č ia
stengdavosi pritarti, kas gyvas jau tė b e n d rą d ž ia u g 
sm ą - Kristus prisikėlė.
G rįžę iš bažnyčios, vienas kitą sveikindavo su š ven 
tėmis, senelei, m am ai ir tėčiui vaikai b učiu od avo m e
rankas ir veidą, o tėtė m um s linkėdavo u ža u g ti ir n a 
m am s g ėdo s nepadaryti.
P rasidėdavo pusryčiai. K adangi Šv. Velykų rytą į
Prisikėlimą m očiutė nešdavosi ką nors iš m aisto (labai
nedaug) pašventinti, tad p er pusryčius pirm as kąsnis
būdavo iš m očiutės rankų - m at suvalgęs šventinto
patiekalo, visus m etus būsi stiprus ir sveikas. L ab iau 
siai kvepėdavo garuojantis kugelis (bulvių plokštainis),
kuris su kiaulės koja ar ausimi š p ižin ia m ę p u o d e į
krosnį būdavo p ašaun am as d ar vidurnaktį. Šito p a tie 
kalo neatiduočiau už skaniausią tortą. Tai m očiutės
kugelis. Kiek kartų vėliau pati m ėginau tokį vaikam s
iškepti - niekada nepasisekė (matyt, kad špižinio p u o 
do neturiu).
S usėd ę prie stalo, m u šd avom e m argučius, tyrin ė
davom e, kurio stipriausias. Ilgai šventai tikėjau, kad
m argučius atn eša Velykų bobutės, o n u d a ž o kiškučiai.
Velykų bobutės kiaušiniais pasirūpindavo m očiutė. Kai
ji mirė, Velykų b obutė m ūsų nam us aplenkė.
D aug vaikų į kiem us su traukdavę kiaušinių ridinėjimas. Būdavo ir d žia u g s m o (kas išlošdavo), b ū d avo ir
ašarų (kas pralošdavo). Pas m us labiau buvo paplitęs
m argučių d a u žy m a s nei ridinėjimas.
Antros Velykų dienos vaikai irgi laukdavo, nes g au s
podės (krikšto motinos) m argučių. M an ši d ie n a b ū d a 
vo liūdnesnė - neatsim enu, kad būčiau p o d ė s a p d o v a 
nota (kažkodėl ši m ane anksti pam iršo), tačiau kasm et
pas tetą supdavausi sūpuoklėse.
... M ano karta u žau g o , kai sakė: "Mylėki partiją,
vaikuti, kaip savo m otiną myli...", kai stengėsi išstumti
ir pašiepti papročius. N elen gva buvo atsilaikyti: jeigu
kas, klasėje tapsi išjuoktas, o jei į b a ž n y č ią nueisi, ko
gero, būsi mokyklos sieninėje s p aud o je išpieštas...
Tokie buvo laikai. Ir jeigu ne šeim a...

Stasė VAIŠVILIENĖ
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STANĮ ULIŲ MARGULIAI

Atgimsta tolimų dienų vaizdai, sklidini
nenusakomo žavesio. Didžiosios savaites
rimtis, susikaupimas ir... šurmulys Kauno
senamiesčio turguje. Buvau dar nepatyrusi,
jauna muziejininkė, todėl mane stebino
marga žmonių minia. Pėsčių, važiuotų - lyg
atlaiduose. Vežimų pasostės, arkliai apden
gti įvairiaspalvėmis raštuotomis gūniomis.
Pinasi graži Sūduvos, Dainavos krašto so
diečių šnekta su Kauno miesto žargonu. Ve
žimuose, ant prekystalių spindi vašku išrašy
ti, parnasais, bruknienojais papuošti margu
čiai.
Kalbinu jauną moterį, atvažiavusią nuo
Jiezno. Jai ne taip rūpi parduoti savuosius
margučius, kaip pamatyti kitų išmargintus,
pasimokyti naujų raštų. Netoli vartų regiu
spūstį. Žmones apspito nedidukę moterėlę.
Renkasi iš jos kraiteles margučius, dėl jų
varžosi, klausinėja: ar tikri, ne mediniai? Kai
prieinu arčiau, pintinėlėje likę vos trys skuti
nėti margučiai. Prašau perleisti juos muzie
jui, bet žmonės jau sumokėjo pinigus. "Atei
kit į Marvelę, namuose turiu gražesnių, tur
gini prastesnius nešu", - lyg pasiteisino sutik
toji moteris Naste Staniulytė-Liaudanskienc.

Laukėme 1954-ųjų ar 1955-ųjų metų Velykų. Kitą dieną
klampojau patižusia, palei Nemuną išsitiesusią Marvelės gatve.
Ant aukšto kranto, geltonai dažytame namelyje radau besišyp
sančią Naste, o pintoje lėkštėje - apie trisdešimt įvairiaraščių
margučių. Daugelis jau pažadėti giminių, kaimynų vaikams. Nuo
to laiko prasidėjusi mūsų bičiulystė tęsėsi daugiau nei trisdešimt
metų. Dažniausiai Nastę aplankydavau per Velykas. Įgydavau
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naujų margučių Kauno M.K. Čiurlionio, vėliau Lietuvos dailės
muziejams. Išsiskiriant ir man padovanodavo gražų margutį. O
vieną kartą nė žodžio netarusi į mano krepšį įdėjo mažą, nuo
laiko patamsėjusį, varine viela suveržtą pagalėlį, kurio viename
gale buvo įtverta peilio nuolaužėlė. Paklausta, kas jį padarė,
neprisiminė. "Gal tėtė ar jo broliai, o gal vyras? Daug tokių
peiliukų turėjome". Daug metų Nastė juo skutinėjo margučius.
Sis paprastutis, sudilęs įnagis ir dabar skleidžia jį naudojusių
rankų šilumą. Tarsi matau Nastę susikaupusią, palinkusią prie

Anastazija LIAUDANSKIENĖ. Kaunas, 1972 m. Kazimiero Černiaus nuotr.
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raudono ar juodo kiaušinio, kurį, pasukiojusi
rankoje, įprastais judesiais, sparčiai braižo len
ktas linijas, apskritinius, puošia juos dantukais
bei kitokiais ženklais. Retsykiais pakelia akis ir
lėtai pasakoja; tada liejasi žodžiai, sujuda pri 
siminimai, ir vejasi gena vienas kitą, ir suspindi
naujoje šviesoje gimtieji namai, varge padėję,
kūrybines galias ugdę žmonės, kuriuos Nastė
gerbė ir mylėjo.
Vos spėdavau sekti jos vyniojamą prisimi
nimų giją ir kai ką pasižymėti. Iš tų nuotrupų
- negausių užrašų, keleto Nastės ir jos sūnaus
Vytauto Liaudansko man rašytų laiškų, Balio
Buračo rankraščių, kuriuos jis pats man leido
paskaityti, muziejuose saugomų margučių,
mėginsiu sulipdyti mozaiką apie Nastės, jos
tėvų gyvenimą bei darbus.
Anastazija
Staniulyte-Liaudanskienė
(1896-1987) gimė ir augo Vilemų k., netoli
Zapyškio, Kauno aps. Ištekėjusi gyveno Ju r
barke, vėliau Kaune - Marvelėje, levai - Mag
dalena (1863-1958) ir Simonas (1853-1931)
Staniuliai. Simo tėvas, taip pat Simas, turėjęs
vienuolika vaikų.1 Vieni anksti išskrido iš var 
gano tėvų lizdo į svečias šalis laimės ieškoti,
kitus dar jaunystėje pakirto ligos. Vyriausias
buvo Nastės tėvas. Jos atmintyje gyvi tėvo bro
liai Jonas (1863-1939?), jaunėlis Motiejus ir
sesuo Marė Drulienė.
Simas turėjo 25 margus smėlėtos, krūm ok
šniais apaugusios žemės, kuri jo neviliojo:
"Kaimynai aria, šienauja, rugius pjauna, o jis
vienas malkinėje užsidaręs, skiedrose pasken
dęs tik šnypščia ir šnypščia: tašo, drožia,
obliuoja. Atsilygins jam kas ar ne - nesvarbu.
Kaimynui girnas iškals, liepinaitę padarys, kad
tik art nereikėtų..." - šypteli Nastė. Meninius
sugebėjimus, potraukį dailidės darbams jis pa
veldėjo iš savo tėvo. Darbuotis padėdavęs bro
lis Jonas, bet buvęs tik jo mokinys. Simas, jį
pažinojusių žodžiais, visa galva buvęs aukšte
snis už brolius.
Magdė Staniulienė vikriai sukosi savo ūky
je ir sumaniai jį tvarkė. Augino vaikus, audė.
Staniulį sodiečiai šaukdavosi džiaugsmo ir
sielvarto valandą. Pametęs vi
sus darbus, naujagimiui lopšį,
mirusiam karstą jis padarys,
nuotakai kraitskrynę neregė
tom gėlėm padabins. Negailė
davo laiko, kad lik jo ranko
mis padaryti baldai - kėdės,
lovos, spintos, stalai būtų sti
prūs, patogūs; važiai, bričkos
bei kiti ūkyje reikalingi padar
gai - lengvi ir gražūs. Mote
rims skirtus darbo įrankius verpstes, kultuves, šaudykles,
kočėlus Simas papuošdavo
įvairiais marguliais. Pypkęs,
kandiklius, lazdas - gyvatu
kėm, driežiukais.
Nastės gimtojoje šluboje,
krikštasuolėje kabojo tėvo
išskobtas Nukryžiuotasis. Ne
vienas medinis jo darbo kry
žius stovėjo senosiose Zapy
škio kapinėse. "Tėtė nieko ne
atsisakydavo padaryti. G em 
bes į sieną, ir tas pagražinda
vo. Mūsų medinius šaukštus
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skolindavo kaimynai "pagrabui", talkom...'’
Radę jį ką nors berašant į, juokaudavę: "Tu,
Simai, ir mirsi su kirviu rankoje..."
Simas buvo šviesus, raštingas ž mogus.
Kaimynų paprašytas, parašydavo jiems lai
škus, įvairius prašymus. Jis visur pritiko,
buvo reikalingas, mylimas. Kartais net ne
pamatydavo, kai jo lauką kažkas aparda
vo, apsėdavo, nušienaudavo ar javus nup
jaudavo.
Vyresnieji panemunių gyventojai dar
prisimena garsiuosius muzikantus Staniulius, kurie grodavo vestuvėse, pabaigtuvė
se, vakarėliuose pačių padarytais instru
mentais: smuiku, "didžiąja" (boseliu), bu
rnelių.2 Paūgėjęs Simo sūnus Jonas vir
kdydavo armoniką. Visi jie buvo gražiabal
siai, sutardavo. Ir dainuodavo dainuoda
vo, miškai laukai skambėdavo; atrodydavo
- pirkią nukels.
Nastė iš tėvo išmoko daug senovinių
dainų. Jis dažniausiai dainuodavo pritar
damas kanklėmis. Simo mėgstamiausios
dainos: "Lakštingalėle, drabna paukštele",
6u
"Gegute, raiboji, kur šiąnakt nakvojai?",
"Oi tu strazdeli, mėlynas paukšteli", "Augino tėvelis mus tris, kaip
vieną", "Putinėli, žaliasis medeii..."
Pusiaugavėny motina priskusdavo juodalksnio ar alksnio žie
vių, sudėdavo į didelį puodą, prislėgdavo jas surūdijusiais gelžga
liais, užplikydavo verdančiu vandeniu, Šliukšteldavo raugintų ko
pūstų sunkos ir padėdavo netoli krosnies - raugindavo dažus
Velykų kiaušiniams. Praėjus dviems savaitėms, lajumi ar vašku
greitomis išrašydavo keletą kiaušinių ir panerdavo į puodą tarp
žievių. Po kelių valandų, o kartais - po paros išimdavo. rIūip
patikrindavo dažų stiprumą; jei kiaušiniai būdavo gerai nudažyti,
sumerkdavo jų daug. Po to išvirdavo. Simas laukdavo šito mo
mento, nes vienas mėgstamiausių jo darbų buvo kiaušinių margi
nimas.’Susikaupęs kruopščiai vingiuodavo neregėtus raštus, o į
stubelę sugužėdavo aplinkinių kiemų vaikai ir suaugusieji pasi
džiaugti, pasimokyti šio meno.
Vieną pavasarį, kai Nastei suėjo devyneri, tėvas susisodino
aplink save vaikus - Marę, Oną, Nastę ir Joną, įdavė kiekvienam
į medines kriaunas įtvertą nulauž to peilio gelež tę, pamokė ir liepė
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"drož ti" (skutinėti)3 rudai juodus kiaušinius. Vyresnėms seserims
- triokšt ir sudūžta kiaušiniai, o Nastė greit perprato tėvo išmonę.
Jai geriausiai sekėsi trapiame kevale vingiuoti raštus.
Įsimintinos buvo Staniulių Šeimai vienos Velykos. Dar prieš
Pirmąjį pasaulinį karą atėjo Simas margučių pintinėle nešinas į
Kauno rotušės aikštę, kur vaikai, jaunuoliai ir seniai daužė, riti
nėjo margučius, juokavo, klegėjo, ginčijosi. Pralošusieji iš jo pir
ko. Šitame pulke surado Simą Kauno miesto muziejaus sargas
Baltramiejus Račaitis (anot Nastės - Daugirdo dešinioji ranka) ir
nuvedė pas direktorių Tadą Daugirdą, kuris margučius įgijo mu
ziejui ir paprašė atnešti daugiau. Žinomo margučių tyrinėtojo
padrąsinti, paskatinti, Staniuliai, tarpusavyje lenktyniaudami,
"drožinėjo" vis daugiau margučių.
Dažniausiai margindavo trise: tėvas, dukterys Ona ir Naste.
Pastaroji, tėvų nuomone, buvo drąsiausia, todėl drauge su moti
na, vėliau viena, lankydavosi pas Daugirdą ir praturtindavo jo
kolekciją naujais margučiais. Daugirdas, pastebėjęs Staniulienės
sugebėjimus, pakvietė ją talkinti renkant muziejui eksponatus.

8 ii. -

Magdė apyaikščiojo Zapyškio, Krokialaukio apylinkių kaimus; ne
kartą atvežė XIX a. skarų, sijonų, kaišytinių prijuosčių, juostų,
medžio dirbinių.
1918 m., Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, buvo rengiami
lietuviški vakarai. Šokėjams, dainininkams reikėjo daug juostų.
Vienas iš tokių vaktu • organizatorių buvo Kauno spaustuvininkas
Saliamonas Banaitis. Daugirdui patarus, jis paprašė Nastę jam
pagelbėti.
Staniulių namuose užvirė darbas: motina su vyresnėm du
krom verpė linus, vilnas, dažė gijas, o Nastė audė. "Tėtė išmokė
austi siauras juosčikes "pakelaites", o plačias - Vilemų senolė
Elžbieta Danėnienė ir teta Marė Drulienė. Audžiau visokių margulių juostas. Kad būtų gražesnės, i kutus įrišdavau įvairiaspalvių
audeklo atraižėlių".
T. Daugirdą Nastė prisiminė jau pasiligojusį, palinkusį, tačiau
iškili jo asmenybė ją traukte traukė. Nežiūrint jo bajoriškos kil
mės, veržliai ir smalsiai kaimo mergaitei Daugirdas buvo bičiuli
škai prielankus. Leisdavo apžiūrėti jo vadovaujamą muziejų, nu
vesdavo į Karo muziejų, paaiškindavo ekspozicijas, papasakodavo
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Magdė STANIULIENĖ. 1937 m. Kauno turguje pardavinėja savo vyro
Simo ir dukters Nastės margučius. Balio Buračo nuotr.

10 b ii.
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apie garbingą Lietuvos praeitį, vaizdžiai piešė ateitį, aiškino Lietuvos herbus, vėliavą,
pasakojo apie šaunią kariuomenę. "Tik aš jau senas, viso to nebepamatysiu", atsidusdavęs. Guodėsi, kad arklys dyseliu jį smarkiai sumušęs: "Gal greit mirsiu". Jo
paprastumo, atvirumo padrąsinta, Nastė paklaususi: "O ką man paliksit?" - "Vaikei,
kad aš galėčiau savo galvą palikti, tai tu gyventum..." Netrukus (1919) Daugirdas
mirė.
Sunkūs buvo metai po Pirmojo pasaulinio karo. Uobos sudegusios, į duris beldėsi
badas. "Numargindavom Velykoms 300-400 kiaušinių, parduodavom Zapišky, Kau
ne. Už gautus pinigus nusipirkdavom rugių. Pusei metų duonos užtekdavo". Simas
siūdavo naginėles, medpadžius. Vėliau visa šeima išmoko daryti dailias kurpaites. Jų
viršus būdavo iš margo audeklo, padai susiūti iš lininių ar kanapinių virvelių. Juos
pasmaluodavo, pažvyruodavo, kad būtų stipresni. Tokiom kurpaitėm Staniuliai apa
vė daugelį to meto nuotakų, kūmų, šokėjų.
Po Daugirdo mirties susidomėjimas margučiais atlėgo. Tik 1936 metais, kai
Nastė, jau Liaudanskienė, gyveno Kaune, ją "surado" kraštotyrininkas Balys Buračas
ir daug metų jos margučiais papildydavo gausų savo rinkinį. Jam pasiūlius, N.
Liaudanskienė pradėjo marginti medinius kiaušinius, kuriuos nutekindavo jos vyras.
Padengdavo juos baltu laku ar plonu gipso sluoksniu, nudažydavo, po to skutinėdavo. Tokius margučius pristatydavo "Marginių" bendrovei, kuri siųsdavo juos į parodas
Amerikoje ir kitose užsienio šalyse.
Staniulis kiaušinius dažydavo tik natūraliais dažais: medžių žievėmis, svogūnų
lukštais. Jų spalvos - juoda, įvairių atspalvių ruda, rausvai raudona. Jo darbo tęsėjai
Nastei magėjo viską greičiau padaryti. Ji dažydavo anilino dažais, lakais, juodai,
rudai, mėlynai, violetiniai, rečiau žaliai, geltonai. "Laką, aniliną lengviau nudrožti, o
natūralūs dažai giliau įsigeria į kevalą", - prasitarė margintoja. Tik muziejininkų
paprašyta nudažydavo senoviškai - natūraliais dažais. Nastė gebėjo ir vašku kiauši
nius išrašyti, bet aptakus, rūtos lapelį primenantis potėpis jos nepatenkino. Jai akyse
mirgėdavo grakščios, plonos, lenktos, "mezginiais" papuoštos linijos. "Kai pagalvoju,
kaip marginsiu, akyse marguliai tik darosi, o kai paimu peilį, išsuku raštą, panašų į
buvusį, tik vis kitokį". Daugelį raštų išmoko iš savo tėvo, kurio margučius, deja,
sunaikino laikas, negandų metai. Juos galime tik įsivaizduoti iš dukters pasakojimų
ir Kauno bei Vilniaus muziejuose saugomų margučių.
"Raštų pavadinimų nei man, nei tėtei niekas nepasakė. Kas pasivaidendavo ar
sumirgėdavo akyse, ir nupaišydavom ant kiaušinio." Thčiau, apžiūrinėdama margu
čius, Nastė prasitarė, kad vadindavo juos mezginiais. Tu mažų trikampėlių eilės,
"apdengtos stogeliais, virš kurių - dar smulkesnės varnelės, vištos kojukės. Iš tų
mezginių sudaryti tėvo mėgstami gaidžiai, ratai apie žvaigždes, bangos, ragai (ragu
čiai), švilpikai, spyruoklės, kai apeidavom graižtva visą kiaušinį, o kai jo galus apjuosdavom lankeliais - bačkutė". Minėtus raštus S. Staniulis mėgo papuošti eglikėm, o
Nastė juos praturtino rūtomis ir kitomis gėlėmis.
Daugumos išvardytų ornamentų pavadinimai vėlyvos kilmės. Jie primena maty
tus daiktus. Thčiau regimi jų atvaizdai mums pateikia nemaža mįslių. Vieni jų
panašūs į akmens, žalvario amžiaus amuletus, keramikos, papuošalų magiškos
prasmės ženklus, simbolius, kiti - Nastės regėti nemigo naktimis. Pirmojoje - geome
trinio stiliaus grupėje retai pasitaiko viename margutyje tik vienas motyvas. Dažniau 12 ii.
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šiai jų būna keli, o ir jie susipynę su
grynai puošybiniais motyvais. Be
veik neįmanoma dabar surasti tie
siausią kelią, kuriuo eidami suvok
tume pirminę jų prasmę. Be to,
įvairiais laikotarpiais simbolių pra
smė buvo skirtinga. Viena aišku,
kad jie turėjo žmogų saugoti nuo
blogio, laiduoti sėkmę, gerovę.
Savo prigimtimi archaiški vadi
namieji "gaidžiai". Šis motyvas su
darytas iš 2-iejų, 3-ijų ar 4-urių len
ktų spindulių, besisukančių apie
ašelę. Thi saulės, ugnies ženklas svastika, dar vadinamas "sūkurėliu", "žalčiukais" (1-7 ii). Jo vidury
je dažnai būna išskutinėtas mažas
kryželis ar saulutė, įrėminta ketur
kampyje (3,4,5 ii.). Kai kurių orna
mentikos tyrinėtojų nuomone, šia
me ženkle įkūnytas mus supančio
pasaulio modelis.
Lietuvių rinktinėse juostose bei
kituose audiniuose pasitaiko vė
žiukų, varlyčių atvaizdų. Įjuos pa
našūs margučiuose išskutinėti ro
pliai (6,7 ii.). O gal tai rupūžė ar
varlė, kuri "kaip regeneracijos sim
bolis, nuo neolito iki lietuvių liau
dies meno buvo vaizduojama su
pumpuru vietoje galvos"?4 Tik
šiuo atveju pumpuras - nugaroje.
Panašių roplių gau*, * ukrainiečių
margučiuose.
Tautosakos duomenimis, ro
pliai - gyvybės, atgimstančios gam
tos simboliai ir siejami su saule.
Įžeisti, užpykdyti jie gali žmogui ir
pakenkti.
Prosenovinį, gana sudėtingą
"ragų" ("ragučių") motyvą Nastė
vadina ragais. Sunku net suvokti,
kur tie "ragai" prasideda ir kur bai
giasi. Jie tobulai apsiriečia skersai
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Anastazija LIAUDANSKIENĖ Kauno turguje. 1960 m.
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ar išilgai kiaušinį, išryškindami jo apvalumą. Smailas jų tarpuragis beveik
visada papuoštas stilizuota rūtos šakele (9, 10 ii.). Ragai senovėje buvo
stiprybės, vyriškumo simbolis. Tūi dažnas motyvas ukrainiečių margučiuose.
Nuolatinį pasaulio atsinaujinimą, kitimą perteikia Nastės vadinama "Spyruoklė". Šis motyvas dar vadinamas "begaliniu", "vaikytiniu", "gyvatuke" (11
¡i.).

Vienas gausiausių Nastės margučių motyvų yra saulutės - žvaigždutės.
Jos rieda, sukasi, įgaudamos vis naujus pavidalus. Sukimosi kryptį perteikia
motyvo viduryje išskutinėtos segmentinės žvaigždutės, sūkurėliai, o apskri
timų pakraščiuose - spindulėliai, eglučių šakelės (12-16 ii.).
Margučių saulutės turi sąsajų su stebuklingąja, Velykų rytą patekančia
saule, kuri, žmonių įsitikinimu, puošdavosi raudonom, žaliom, geltonom,
violetinėm, mėlynom drapanom ir, paleidusi savo auksines kasas, šokdavo
padangėje.
Margučių raštai atspindi ir daugiau Velykų papročių bei apeigų. Apskri
time - sakraliniame lauke išskutinėta "egliukė verbelė" (17 ii.) asocijuojasi su
lalinkų medeliu, augančiu ant kalno, vidur lauko ar tėvelio kieme. Tai
daugelio pasaulio tautų kultūroje žinomas pasaulio medžio įvaizdis.
N. Liaudanskienės margučių gėlės labai stilizuotos, nutolusios nuo gam
toje matytų. Jos primena apskritimuose įrėmintas saulutes. Netgi jų lancetiniai lapeliai panašūs į saulučių segmentus. Gėlių žiedai tarsi su karūnėlė
mis, sudarytomis iš sujungtų trikampėlių, "vištos kojelių" (18,19 ii.).
Pagrindiniai motyvai daž
nai puošiami po tris sugrupuo
tais brūkšneliais (" vištos koje
lėm"), lapeliais. Skaičius "3" se
novėje reiškė daug ir turėjo
magišką prasmę. Jis sietinas su
lietuvių tradicinėmis apeigo
mis.
S. Staniulis drožinėjo med
žio rykus. Thi sąlygojo ne tik jo,
bet ir dukters Nastės margučių
raštų sandarą bei jų atlikimą.
Ypač glaudžios sąsajos Nastės
išmargintų saulučių su lietuvių
liaudies verpsčių, prieverpsčių,
audimo įrankių bei kitų med
žio dirbinių raštais.
Margučių motyvų kompo
zicija aiški ir paprasta. Geome
triniai ornamentai sudaro vie
novę su augaliniais. Pagal tradi
ciją "stovintys" motyvai kom
ponuojami kiaušinio šonuose;
19 ii.

18 ii.
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juostiniai - skersiniai, išilginiai, besisukantys darniai ritmuojami, paliekant fono
plotelius. Smulkieji motyvai besisukantys suteikia ne tik žaismės, jie paklūsta
lenktų, plonų linijų ritmui, sustiprina dinamiškumą bei raštų emocinę jėgą.
Staniuliai savo marguliuose perteikė tolimos lietuvių mitinės pasaulėjautos
pirmapradį gaivumą, grožio siekimą.
Aštuoniasdešimt du pavasarius Nastė Staniulytė-Liaudanskienė dž iugino ž mones subtiliais miniatiūriniais kūriniais. Jos dukraitė Liuda Liaudanskaitė (1968) ne
tik muzikuoja, bet, kaip ir močiutė Nastė, dailiai skutinėja margučius - tęsia
Staniulių šeimos tradicijas.
Aldona STRAVINSKIENĖ
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1. Vėliau Nastė prisimindavo jų buvus devynis ar dešimt..
2. "Didžiąją" padarydavo taip: išpūsdavo, išdžiovindavo kiaulės pūslę, sulenkdavo laz
dyno vytelę, abiejuose jos galuose pririšdavo vieną ar dvi jaučio žarnas - stygas. Tarp jų ir
vytelės įsprausdavo pūslę.
Būgneliai būdavo iš šuns odos, kurią nugramdydavo, nuskusdavo plytos nuolauža.
3. Staniuliai kiaušinius droždavo, margindavo, raštus išsukdavo. Termino " skutinėti"
nevartojo.
4. Gimbutienė M. Senosios Europos mitiniai įvaizdžiai. - Krantai. -1990 - Nr.10. - P. 78.

TAUTINIS IDENTIŠKUMAS
IR FOLKLORAS
Dr. Gerald L. POCIUS
Niūfaundlendo Memorialo Universitetas
Tautinis identiškum as turi rem tis simboliais, reik
šm ingais visom s ta u to s g ru pėm s, nors šios grupės
būtų ir labai skirtingos. Tautinį identiškum ą sukuria
kolektyvinė identiškum o sistem a, kaip tai pavadino
Spiceris, ap ib ū din ęs, kokie, jo nuom one, yra p agrindi
niai tokios sistem os p ožym iai: “S antykis tarp individų
ir specialių kultūros e lem entų, sim bolių, yra p agrindi
nis kolektyvinės identiškum o sistem os b ru o ža s ... Be
krašto ir kalbos sim bolių, b end ro sios identiškum o si
stem os s u d ed am o s io s dalys d a r y ra m uzika, šokiai bei
herojai. Tarp to, kas su d a ro s istem ą iš identiškum o
simbolių, racion alum o p ra s m e n ė ra jokio loginio ryšio.
Jų reikšm ės s u fo rm u o ja ta m tikrą kom pleksą, kuris yra
svarbus su ju o susėjusiems žm o n ė m s . Reikšm ės p a 
virsta ir savo įvaizd žiu , ir taip b ū d a v o nuolatos“.1 Tai,
ap ie k ą Spiceris kalba, yra elg esio rūšys, kurias folklo
ristai d a ž n a i v a d in a tradicija, o paprasti individai laiko
dalykais, kurie suteikia jų kultūrai savitum o.
Folkloras b uvo siejam as su tautiniu identiškum u,
atrodo, dviem yp a tin g a is atvejais. Tautos j folklorą
atsig rę žd avo savo nepilnavertiškum o ir pakilim o laiko
tarpiais. N epiln avertišku m o kom pleksas, kurį kai ku
rios tau to s p atyrė, p askatin o s u sid o m ėjim ą folkloru, jo
fiksavim ą ir g erb im ą. Neatsitiktinai folkloro tyrinėjim ai
prad ėjo form uotis m a ž o s e šalyse, kaip Airija ir S uo m i
ja, kurios buvo patyrusios svetim ųjų viešpatavim ą.2
Jau p ats faktas, jog kuriam e nors rajone ar šalyje yra
tyrinėjam as folkloras, rodo, k ad te n jau č ia m a s poreikis
mėginti a p ib rė žti tos šalies ar rajono ž m o n ių v p a tin g ą
identiškum ą, tau to s troškim ą “p ažin ti save".y P avyzd
žiui, ir kvebekiečiai, ir niufaundlendiečiai visad a buvo
įsitikinę, kad jų identiškum ui K anad o s politiniam e, eko 
nom iniam e ko ntekste g resia pavojus, ir štai folkloro
aspirantūros p ro gram o s K a n a d o je tė ra K vebeke ir N iū
fau n d len d e .4
Tačiau, kaip n u ro d ė A lan as D un d ės, m a ž o s tautos
užsiim inėja netgi įvairios m e d žia g o s , laikom os folklo
ru, kuris išreikštų jų tau tinį identiškum ą, fabrikavim u.5
Jam es M ac p h e rs o n a s 1 7 6 0 m. p a s k e lb ė savo ‘S eno
sios p oezijo s fragm entus‘ (Fragm ents o fA n c ie n t P oetry) kaip tariam ai tikras iš lūpų j lūpas p e rd u o d a m a s
O ssiano ciklo p o em as. M a c p h e rs o n o darbas, aki
vaizd žiai d erinantis ž o d in ę liaudies ir individualią a u 
toriaus k ū ry b ą ak a d e m in ių folkloristų gali būti laiko
m as neautentišku, ta č ia u turėjo tiesioginį poveikį susi
dom ėti škotų tau tin e literatūra.
Panašiai broliai G rim ai keitė tekstus, n orėdam i p a 
rašyti d arb ą, kuris labiau derintųsi su jų p ačių estetika.
1 835 m. Elias Lonnrotas p a s k e lb ė pirm ąjį "Kalevalos“
leidimą, labai p erku rtą poeziją, kuri buvo surinkta įvai
riose vietovėse, o tik paskui su ju n gta j vien ą kūrinį.
Šiais atvejais m es tu rim e kom b in u otų tekstų p avyzd 
žius, sukurtus tyrinėtojų. Turim e sugalvotas tradicijas,
gurios buvo fab rikuo jam o s nacionaliniais motyvais.
Šie d a rb ai netrukus virto tuo, ką Spiceris pavadino
kolektyvinio identiškum o sim boliais, kurie imti sieti su
tautos esm e. Kaip n uro d o D un d ės, rom antizm o ir n a 
cionalizm o galia buvo to kia stipri, jog ž m o n ė s tikėjo -

ir tiki - kad to kie kūriniai
kaip "Kalevala" yra tikras
liaudies epas, n esvarbu,
kad u žsien io ir vietiniai fol
kloristai te ig ia kitaip. S u n 
kiais tau tai p erio d ais gali
būti iš tikrųjų ja u čiam as
poreikis kurti tradicijas,
su sietas su troškim u turėti
specifinius tautinio id en ti

škum o sim bolius.
Folkloras gali būti jpintas j tautinį id en tiškum ą ir kai
ta u ta staiga pasiekia ta m tikrą au k š te s n ę p adėtj. Kai
šalis siekia politinio ar ekonom inio viešpatavim o, ta u 
tiniai sim boliai kartais reikalingi pateisinti ir paaiškinti
naujai susidariusią padėtj. N a c ių Vokietija g alb ū t yra
geriausias pavyzdys, kaip ta m tikri folkloro dalykai,
sim boliai buvo pritaikyti Hitlerio grynosios g e rm a n ų
rasės, n esugadintos pašalinių jėg ų , m itologizavim ui. Ir
sovietinio re žim o m etu folkloras vaidino svarb ų v a id 
m enį aukštinant atitinkam ą id eo lo g iją.6
1 9 2 0 -1 9 3 9 m. Ju ng tin ėse A m erikos Valstijose, s ie 
kiant apibūdinti JAV kaip naujos p asaulio jėgos, iškilu
sios po Pirm ojo pasaulinio karo, vaidm enį, b uvo su tel
ktas dėm esys j kai kuriuos folkloro sim bolius. A m eri
kos troškim ui nustatyti, kokia iš tikrųjų buvo jos kultū
ros esm ė, teikė p e n o vis p op u liarėjančios knygos,
p arem tos folkloru, kuris buvo p erd irb inėjam as, pritai
kant jj m asinei auditorijai.7 Kaip tik tu o m etu E urop o s
im igrantų antplūdis ė m ė kelti p avojų baltųjų a n g lo s a k 
sų viešpatavim ui Am erikos kultūroje. N e n u o s tab u , kad
būtent ta d a savo a p o g ė jų p a siekė lydym osi katilo kul
tūros teorija, iš dalies iškilusi kaip atsvara šiai u žsien io
grėsm ei. Jeigu ja u im igrantai tu rėjo tap ti am erikiečiais,
tai am erikiečiai būtinai turėjo susikurti sim bolius to,
kuo jie yra.
Populiariojoje literatūroje atsirad o d a u g y b ė m itinių
folklorinių veikėjų, kurie, kaip sp ė ja m a , s u vaid in ę d i
dingus vaidm enis A m erikos praeityje.8 P asakojim ų ci
kluose ė m ė rastis tokie p e rs o n a ž a i kaip D anielis B oone ir Davy G rockettas. Pasirodė am erikietiškų liaudies
d ain ų rinkiniai, leidžiam i to kių rinkėjų kaip Jo h n as
A .Lom axas, kurie b a n d ė apčiuopti esm ę, k ą gi reiškia
būti am erikiečiu.9 P irm ą k artą objektai, susiję su A m e 
rikos praeitimi, imti laikyti tokiais p at svarbiais, kaip ir
tie, kurie buvo randam i tė vyn ėje Anglijoje. P ionierių
m uziejai ir senovinių A m erikos d aiktų kolekcijos d a b a r
ža d in o nuojautą, kad A m erikos identiškum as n ėra
paprasčiausiai išsirutuliojęs iš britaniškos te rp ė s - tai
k a žk a s to lim a ir skirtin g a. Apskritai šie populiarizuoti
folkloro rinkiniai, m okslininkų n uo m o n e, ir netikslūs,
įnešė savo indėlį j Jungtinių Valstijų kolektyvinio id en 
tiškum o sistem ą.
Visais atvejais, kai folkloras im am as naudoti n acio 
naliniam identiškum ui išryškinti, m ė g in a m a sukurti
tam tikro p o b ū d ž io praeities p e rim a m u m ą - s u vo kiam ą
ar realų. Kai ren kam as folkloras, d a ž n a i jau čiam a, kad
yp a tin g a m e p raėju siam e aukso a m ž iu je klestėjusi
specifiška kultūra, atspindėjusi tikrąją ž m o n ių esm ę.
D a žn a i m anyta, kad išorinės jė g o s - karinės, politinės
ar ekonom inės - su gad ino ir p akeitė šią kultūrą, taigi
folkloro dalykai ta m p a vieninteliais šios a n kstesn ės
būklės ženklais. M an o m a, kad folkloras tran sfo rm u o 
jasi, kad jis palaipsniui a rd o m a s išorinių jė g ų .10 Tokiu
būdu folkloristų d a rb a s virsta gelb ėjim o o p eracija n a 
cionalinių ja u s m ų vardan. Tyrinėtojai laiko savo misija
išsaugoti šias archaiškas form as, kol d a r jos neišnyko,
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panaudoti jas atgaivinant ta m tikrą išblėsusį identišku
mą, yp ač b ū d in g ą kultūrai. Tip išką tokio rom antiško
nacionalizm o p avyzdį m atom e iš norvegiško kontek* sto: “S u p rasd am i, kad folkloras greitai nyksta, folklori
stai prim ygtinai prašė, kol d a r laikas, skubėti rinkti
pasakojim us".11
N enutrūkstantį ryšį su praeitim i tam tikru būdu reikia
nustatyti p er tai, kas visuom ene] pateikiam a kaip a u 
tentiškas folkloras. Yra įvairių būdų, kaip p er folklorą
pasiekti praeitį, kad atskiros folkloro rūšys tap tų visos
kultūros sim boliais. Leiskite m an trum pai apžvelgti
šias folklorines jungtis.
Kokia nors istorinė e p o c h a gali būti p ra d ė ta garbinti
kaip tautos identiškum o form avim osi laikotarpis. P a
vyzdžiui, Australijoje pirmoji XIX a. p ab aig o s kolonistų
karta buvo m itologizuota: susiform avo pionierių mitas,
kurio herojai - trem tiniai (p a b ė g ę katorgininkai) ir did 
vyriškieji naujakuriai, p a ž a b o ję naujojo ž e m y n o tyrlau
kius, p avertę sve tim ą jie m s a p lin k ą pastoraliniu krašto
vaizdžiu. Taigi eg zistu o ja g la u d u s ryšys tarp tautinio
Australijos folkloro ir šios pirm osios eu ro piečių koloni
jos kartos bei su ja susijusių ž m o n ių .12
D ėm esys gali būti sutelktas n e tik j tam tikrą specifinį
laikotarpį, bet ir j specifinius veikėjus - kaip į kokios nors
šlovingos kultūrinės e p o c h o s ¡rodym ą. Jau buvo m inė
ta, kad to kie veikėjai kaip P aulas B ym anas ar Davy
G rockettas ta m p a mitiniais herojais, įkūnijančiais tai,
ką naujojo p asaulio galingieji norėtų laikyti sau b ūdin
gom is ypatybėm is: jė g ą , su m a n u m ą , su g e b ėjim ą iškę
sti atšiauriausiom is sąlygom is. Ypatingi herojai, vei
kiantys pasakojim ų cikluose, iliustruojančiuose tam
tikrus b ru ožu s, ta m p a nacionaliniais kultūros sim bo 
liais.
Pagaliau d au g eliu atvejų ten, kur folkloras n a ud o ja
m as tautiniam identiškum ui sukurti, tautos simboliais
aiškiai ta m p a atskiri ele m e n ta i ar ža n ra i. Tai reiškia,
kad įvairiatautės kultūros sąlygom is atskirų grupių fol
klorinio savitum o e lem en tai ta m p a tau to s kaip visum os
simboliu. K an ad o je tokiu buvo ukrainiečių kostiumas,
smuiko m uzika. K olektyvas lengvai ir greitai gali pasi
savinti elem entus kaip reikšm ingus simbolius. Leiskite
m an trum pai rezium uoti vienu kanadietišku iš N iūfaun
d lendo p avyzdžiu , kuris puikiai šitai iliustruoja; tačiau
tai d aryd am a s aš galiu iliustruoti ir d a u g e lį kitų m ano
aptartų klausim ų.
N iū fau nd lend as buvo n e d id e lė nepriklausom a val
stybė, kuri ta p o K anad o s dalim i tik 1 9 4 9 m. D augeliu
atžvilgiu ji buvo p anaši į kitas m a ž a s tu o m etines E uro
pos valstybes, prijungtas prie d id esn ių politinių form a
cijų. Tačiau, skirtingai nei daugelis, niufaundlendiečiai
savanoriškai n ub alsavo už n epriklauso m yb ės statuso
atsisakym ą ir ta p im ą kanadiečiais. Per pirm uosius 2 5
šios sąjungos m etus N iū fa u n d le n d a s rimtai stengėsi
pirmauti d au g ę ly je populiarių vystym osi krypčių, bū
dingų kitom s Š ia u rė s A m erikos vietovėm s, nors did 
žioji jo ekonom ikos dalis rėm ėsi sm ulkia žuvininkyste.
Tačiau 8 -a m e dešim tm etyje, skatinam as d a u g ia u 
sia ¡vairaus lygio kultūrinio nepilnavertiškum o, provin
cijose prasidėjo kultūrinis atgim im as, panašu s j ro
mantinio n acionalizm o b a n g a , b ū d in g ą d au g yb ei m až ų tau tų XIX ir XX a m ž iuose.'13'S u klestėjo įvairūs m enai
- tapyba, literatūra, vaidinim ai bei liaudies m enai N iūfaundlendo tem atika. Tas kultūrinis nepilnaverti
škum as iš dalies turėjo įtaką prieš k eletą m etų folkloro
katedros įsteigim ui M em orialo universitete (M em orial
University). M okslinį su sid o m ėjim ą folkloru lėm ė ir no
ras atkreipti tyrinėtojų d ė m e s į į unikalius provincijos
bruožus - šiuo atveju folklorą - kartu suprantant, jog
folkloras provincijoje n yksta ir kad būtina jį išsaugoti,
užfiksuoti, kol visai n eišn yko .14 Kaip ir visur, kur kultū
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rinio atgim im o laikotarpiais d a u g d ėm esio skiriam a
folklorui, moksliniai ekspertai galėjo aprobuoti, ką jie
laikytų autentiška m e d žia g a .
Atlikėjai ir gaivintojai d a z niau nei m okslininkai folklo
rą p an au d o ja tautiniam identiškum ui išreikšti. Taip b u 
vo ir N iūfaundlende. Vietinio teatro g ru p ė n u sp ren d ė
pristatyti N iūfaundlendui specifinio p o b ū d žio vaidini
mą, kuris remtųsi d aug iau kultūriniu paveldėjim u nei
išoriniais veiksniais. Si teatro g ru p ė sutelkė d ėm esį į
persirenginėjim o fenom eną.
Persirenginėjim o (m um m ering or m um m ing) p a p ro 
tys N iū fau nd lend e turi ilgą istoriją, jo šaknys - Britų
salose, o p anašios form os ap tinkam os visoje E u ro p o 
je .15 Faktiškai tai kiem inėjim osi paprotys, kuriam e d a 
lyvauja persirengę suaugusieji, einantys iš n am o į n a 
m ą 12 dienų po K alėdų (nuo g ru o d žio 2 6 iki sausio 6).
Tokio apsilankym o m etu svečiai d a ž n a i d ain u o ja ar
šoka, o n am ų šeim ininkai b a n d o juos identifikuoti,
liesdami persirengėlius a rb a a tp a žin d a m i jų d ra b u ž ių
dalis.
Seniausia šitokio vizito fo rm a Britų salo se ir E u ro p o 
je, atrodo, buvusi paprastu apsilankym u n am u ose,
pasibaigiančiu šeim ininkų vaišėm is ir gėrim ais. į N iū
fa u n d le n d ą toks paprotys perkeltas XVII am žiu je. Ta
čiau elgesys vizito m etu d augeliu atvejų išsigim ė į
akiplėšiškum ą ir kirkinimą, todėl socialiniai reform ato
riai Britų salose aiškiai stengėsi kontroliuoti šį, jų m a 
nymu, kraštutinum ą. Ko gero, tai buvo pasiekta, p atei
kiant oficialų vaidinim ą kaip svarbiausią p apročio dalį.
P ersirengę svečiai turėjo suvaidinti tam tikrą vaidm enį,
jau būdam i nam o viduje, yp a č - labiau pasiturinčių
žm o n ių nam uose. Persirengėlių vaidinim ais XVIIIa. Bri
tanijoje buvo siekiam a pakeisti tą kiem inėjim ąsi priim 
tinesnėm is elgesio form om is. T a d a vaidinim as p asid a
rė plačiai žin o m a s Britanijos salose, juo netgi rėm ėsi
viduriniosios klasės intelektualų atg im im as XXa. 7 -a m e
deąim tm etyje.
Sį britų atgim im o vaidinim ą žin o jo ir N iū fau nd lend o
teatro aktoriai, b a n d ę atrasti kokią nors vietinę form ą.
Be to, jie m anė, kad senesnis šio p apročio išraiškos
b ūd as buvo veikiau persirengėlių vaidinim as nei kiem inėjim asis ir kad pastarasis buvo išsigimusio bei tra n 
sform uoto vaidinim o form a. N orėdam i apginti tai, ką
laikė g rynesne form a, rašytojai ir aktoriai sukūrė p ro fe
sionalų persirengėliy vaidinim ą, kuris tu rėjo būti ro d o 
m as ir viešai, ir privačiai n am u ose -jie tikėjosi atgaivinti
tikrą, jų m anym u, N iū fau nd lend o kultūros išraišką, kuri
faktiškai n iekad a neegzistavo.
Būrys M em orialo universiteto m okslininkų ė m ė tyri
nėti šį paprotį, jų nuom one, b ū d in g ą provincijai. U ž s ie 
nio mokslininkai iš Jungtinių Valstijų - pašaliečiai n e re 
tai vaidina svarbų vaid m en į ieškant kokios nors kultū
ros identiškum o - atkreipė d ėm esį į tai, ką patys niu
faundlendiečiai iki šiol laikė p ap rasčiau sia švenčių veiklct, nesiskiriančia nuo d aug elio kitų kasdieninio g y v e 
nimo elem entų. M okslininkų nuom one, šis kiem inėjim asis buvo kadaise klestėįusios saloje liaudies kultū
ros liekana, o kiti jautė, kad jo kom pleksiniai sim boliniai
žen klai kaip tik ir yra raktas, p ad ed an tis suprasti N iū
fau n dlen do kultūrą. Kad ir kaip būtų, sem in aru o se ir
publikacijose mokslininkai persirenginėjim ui suteikė
unikalum o aurą, išaukštindam i jį visu o m en ės akyse.
Tačiau, nors mokslininkai ekspertai tai ir laikė k a ž 
kuo unikaliu, būdingu tik N iū fau nd lend o kultūrai, o šio
papročio labai populiarią versiją (vaidinim ą) stengėsi
atgaivinti vietinė teatro trupė, vis dėlto tą specifinį vie
tinį paprotį N iū fau nd lend o identiškum o sim boliu aki
mirksniu pavertė m uzikinė grupė. G rup ė, kuri vadinosi
Sinam i, 1 9 8 4 m. p abaig oje n u s p re n d ė p arašyti K alėdi
nę dainą, p asakojan čią ap ie persirenginėjim o paprotį.

"Persirengėlio d a in a “ - tokiu vard u ji ta p o ž in o m a - tai
aprašym as tipiško kiem inėjim osi, kuris daugeliui niufaundlendiečių buvo įprastas nuo vaikystės. D ain a b e 
mat išpopuliarėjo. J au p e r pirm ąsias K alėdas (1984)
plokštelės n eu žs ig u lė jo p ard uo tu vėse.
Turbūt dėl m okslininkų eksp ertų ir artistų įtakos į patį
paprotį im ta žiūrėti kaip į k a žk ą , vertą didesnio susido
mėjimo. Bet prireikė populiarios dainos, derinančios
šiuolaikines m uzikos kryptis (kantri ir kt.) bei tradicinį
N iūfaundlendo a k o rd e o n ą - kad persirengjnėjim as
N iūfaundlende ta p tų identiškum o sim boliu. Š iandien
pati d ain a įtraukta į kalėdinį persirenginėjim o vaidini
mą: persirengėliai nešiojasi m a g n e to fo n ą ir leid žia kū
rinio įrašą. D a b a r vienas K anad o s leidėjas yra sudaręs
sutartį parašyti vaikišką knygą, kurios pagrin d as būtų
persirengėlių d ain o s tekstas. Taip keičiasi ir šio sim bo
lio reikšmė: jis jau a p ib rė ž ia n e tik N iū fau nd lend o sritinį
identiškum ą, b et p a s id a ro žin o m a s visiem s ka n a d ie 
čiams. Kanadietiškoji kultūra klesti sim bolių m argum u,
tad N iū fau nd lend o persirengėliai gali būti pateikti kaip
dar vienas įvairiatautės kultūros ideologijos pavyzdys.
Taigi persirenginėjim as ir persirengėliųvd ain a iliu
struoja d au g elį dalykų, kuriuos čia iškėliau. Si specifinė
veiklos rūšis nesiskyrė n u o d a u g e lio kitų, ž in o m ų vie
tiniam s g yventojam s. Kai folkloras gyvas ž m o n ė s e nė
ra poreikio jį gaivinti a r išradinėti. Z m onės g yven a savo
kultūrinėje terpėje, kurios p a g rin d a s kasdienybė, ir
jiem s visai nereikia kolektyvinio identiškum o simbolių,
galinčių suburti g ru p ę a p ie kažk o k į b e n d rą įvaizdį.
N ėra būtinum o kurti m okslines struktūras, tokias kaip
folkloro katedros, kad b ūtų aktyviai fiksuojam a ir tiria
m a b en d ra veikla. Tik kai kultūra ja u č ia grėsm ę, kaip
buvo N iū fau nd lend u i 8 -a m e dešim tm etyje, tuoj pat
atsiranda poreikis puoselėti ta m tikrus kultūrinius d a 
lykus, išradinėti naujas kultūrines form as, kurios a t
spindėtų tai, kas suvokiam a kaip charakteringa. P a
prastai tautinio identiškum o sim boliai kuriam i laikotar
piais, kai elitas - aktoriai, m okslininkai ar pan. imasi
vadovaujančio va id m e n s n urod an t tam tikras elgesio
form as kaip vieninteles (nesvarbu, ar jos tokios yra iš
tikrųjų).
N iū fau nd lend o atveju persirenginėjim as p atraukė
universiteto m okslininkų d ė m e s į todėl, kad čia galėjo
rasti p eno sim bolinės antropologijos ir folkloro teorijos,
kuriomis d a b a r labai dom im asi, o aktoriai laikė jį viduram ž ių palikimu, vertu atgim im o. Kiekviena iš šių dviejų
grupių atkreip ė visu o m en ės akis į persirenginėjim o
paprotį. Abi g ru p ė s pasirinko p a p ra s tą veiklos sritį ir
intelektualiai p avertė jį k a ž k u o ypatingu.
Tačiau persirenginėjim as identiškum o sim boliu, to 
kiu, kokiu yra dabar, ta p o tik sukūrus dainą, a p d a in u o 
jan čią s e n ą paprotį. Populiarios m uzikos d ė k a persi
renginėjim as žaib iš k a i įgijo visos N iū fau nd lend o kultū
ros sim bolio statusą. Kai šiandien k alb am a ap ie daly
kus, b ūdingus tik N iūfaundlendui, tu rbūt d ažniau siai
minimas b ūtent p ersirenginėjim o paprotys.
N iū fau nd lend o atveju tautinis identiškum as n ebuvo
u gdom as specialistų, kurie g a lė tų išskirti tam tikrus
būdingus d alykus a r veiklos sritis. Identiškum o sim bo
liai plito populiariom is form om is, tokiom is kaip šiuolai
kinių kom pozitorių kuriniai, kuriam i ir perkuriam i, n a u 
dojantis m e d ž ia g a ir tem om is, įdom iom is p aprastiem s
žm o n ėm s. Identiškum o n egalim a pasiekti m ech an i
škai nurodinėjant, kas laikom a "grynomis" ir "tiksliomis"
vietinės kultūros koncepcijom is, b et d a ž n a i jis p atei
kiam as tu o m etu paplitusiom is išraiškos priem onėm is.
Tautinio identiškum o kūrim ui n au d o ja m a s folkloras
tiek pat susijęs su tuo, ką ta u ta tam tikru laikotarpiu
suvokia, kiek ir su tuo, kas y ra tikra, autentiška. Ar tokie
dalykai bei p až iūros egzistavo ilgai, ar palyginti tru m p ą

laikotarpį - tai ko gero neturi jokios reikšm ės. N esvarb u
net tai, ar tokie dalykai bei p a žiū ro s buvo b ū d in g o s
kokiai protėvių grupei; jei, ž m o n ių m anym u, jie c h a ra k 
terizuoja tam tikrą grupę, tu o m et ir jų sim bolinė reik
šm ė išauga. Mes, mokslininkai, g alim e skatinti kuriuos
nors kultūros aspektus kaip charakteringus, tačiau
d a žn a i nieko nepavyksta padaryti - tik siūlyti. E sam e
kultūros tyrinėtojai, o ne politikai, kurie fo rm uo ja id e o 
logiją. N e s a m e ir dailininkai ar poetai, kurie sem iasi
įkvėpim o iš praeities, kad įprasm intų m ū sų asm en in ius
ateities įvaizdžius. Bet nacionalinis identiškum as visa
d a bus m odeliuojam as p agal folklorą, nesvarbu, ar šis
yra senas ar naujas, autentiškas ar sukurtas. P op u lia
rusis m en as pasinaudos tuo, ką m es atrad o m e, ir įpins
į naujas form as, kurios patinka p aprastiem s ž m onėm s.
Taigi m ūsų vaidm uo yra n e žy m u s - atsitraukti, iš a n a 
litinio nuotolio stebėti nuolatinį m ūsų tautinių identišku
m ų kūrim ą ir perkūrim ą. G ilindam iesi į tai suvokiam e,
kad vis kyla klausimas, kaipgi atsitiko - m es esam e.

Iš anglų k. vertė
Danutė SABALIAUSKAITĖ
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FOLKLORO ORBITOJ
Pokalbis su Evaldu VYČINU, Vilniaus technikos universiteto folkloro ansamblio
bei "Jievaro" vadovu, Naujosios muzikos ansamblio dalyviu, Muzikos akademijos
- Sakykit tiesiai šviesiai Etnomuzikologijos katedros vyresniuoju asistentu.
ko nutilo dainos: po tokio
veržlaus, pakilaus etnogra
finių ansamblių skambumo
ir graž ūmo. Kas jas už pūtė,
tas dainas, kas kur laiko už vertę, populiarint - o kas praktiškai darys. Sakau, tų an
daręs ansamblius, jeigu jie dar yra?
samblių čia ir būtų veiklos sritis.
- Viskas yra, tik pinigų stygius laiko uždaręs. Dar prieš
- Neturėtume skųstis, kad siaurėja populiarintojų dar
keletą metų organizacijos, įstaigos, įmonės į įvairiausius
bas: štai - jūsų žurnalas, atsinaujino "Ihutosakos darbai",
savo renginius būtinai stengėsi pasikviesti kokį folkloro
"Mūsų kraštas", daug kitų leidinėlių, knygučių, be to,
ansamblį. O dabar... "Rimtoji" tų renginių dalis - kainuo
skiria dėmesio radijas, televizija...
ja, pasilinksminimas - kainuoja, vaišės - iš viso nebeįkan
- I k i tiesa, bet tik praktinė veikla tikrai paveiki.
damos. Kas besikvies. Nėra užsakovo, ir viskas prislopo.
- Mes dažnai perdaug gerai manom apie save galį
O patys ansambliai, jei nori koncertuoti savo iniciatyva:
paveikti suaugusius kaimo ar miesto žmones, kad jie
salę nuomok, autobusą - nuomok, net repeticijai kampą
grįžtų prie prarastų papročių, vertingiausio folkloro. Pa
- nuomok, štai ir sustoja viskas. Pinigai - stabdis. Už
gyvenusiems žmonėms tai beveik neįmanoma, jie - savo
folkloro ansamblio koncertą juk niekas nemokės pasiu
sios vaikystės, jaunystės - romansų, baladžių, tremtinių
tusių pinigų, kaip už kokios roko žvaigždės.
dainų - aplinkos vaisius.
- Atleiskit, aš ištariau "etnografiniai" ansambliai, jūs - Betgi reikia kažką daryt... Yra ne tik pagyvenę žm o
"folkloro". Ar matot skirtumą?
nės. Reikia formuot atmosferą...
- Kaime esą "etnografiniai", mieste - "folkloro"... Dir
- Va čia šventa tiesa. Reikia formuoti tolerantiškumo
btinis tasai skirstymas - nesuprasi. Aš vadinu "folkloro".
folklorui atmosferą, senajam, visais požiūriais vertin
- O man artimiau "etnografiniai". Manau, kalbam apie
giausiam folklorui. Ir, aišku, tame darbe reikšmingiausia
tą patį...
ir veiksmingiausia praktinė veikla. Paprasčiausiai kiek
- Be abejo.
vienas ansamblis turėtų turėti nelyginant orbitą aplink
- Užduodamas pirmąjį klausimą, iš dalies tikėjausi
save, savimi apgyvendintą žemės plotą, kuriame ir sten
atsakymo, kad nyksta tie ansambliai, gal net išsigimsta...
gtųsi daryti įtaką: burti dainai, rateliui, šventei, apeigai - Geri ansambliai, kurie patys rinko medžiagą, šifravo
žadinti žmones. Tik nereikia užsimot per plačiai. Esama
ją, tvarkė, sudarinėjo rinkinius, patys darė instrumentus
tam tikrų ribų, kiek žmonių vienas ar kitas ansamblis
- pradėjo nuo nulio.- patys siuvo rūbus, patys darydavosi
konkrečioj šventėj gali aprėpt, sudomint. Jei jis pasikvies
seges ir visa kita, ne ant gatavo atėja - daugybė tokių
tūkstančius, tai tikrai iš to nieko gero neliks, šventės
ansamblių - domėjosi istorija, dalyvavo net archeologinė
nebebus, o tik skruzdėlynas, erzelynė ir tiek. Geriau ma
se ekspedicijose - tokių žmonių ansambliai niekaip negali
žiau, bet kad būtų išsaugotas ar "sukurtas" dvasinis artu
suirti, tai neįmanoma. Gali pasikeisti jų priklausomybė
mas su žmonėmis. Tokia veikla, aišku, reikšminga ir pra
vienai ar kitai organizacijai, bet tie žmonės visuomet bus
sminga. Nieko gero mums nelinkintys, kad atitrauktų
prie mūsų tautosakos, istorijos.
dėmesį nuo tokių dalykų - nuo veiklos ansambliuose,
- Žmonės - taip, bet patys ansambliai juk gali išsekt,
kraštotyros sambūriuose anksčiau gudriai primindavo:
išsigimt, apsiribot, tarkim, vien scena.
neik niekur, dirbk akademinį darbą, rašyk straipsnius,
- Savaime aišku, bet tikrų entuziastų kolektyvai vien
gink disertaciją, tiktai nedainuok, neik į jokias ten ramuscena niekad nesiribojo ir nesiriboja: švenčia kalendori
vas - visa tai esą greit praeinantys beverčiai dalykai: dai
nes šventes, ansamblių muzikantai dalyvauja vestuvėse,
navimas, instrumentų darymas, Rasos švenčių šventimas
gabesni piršliais būna... Vien scenos, be abejo, labai ma
- dirbk kas "nepraeina". Bet kultūra susideda iš tokių
ža.
"praeinančių", "beverčių" dalykų. O, atrodytų, daina nu
- O vis tik jaučiamas buvęs ir esamas tų ansamblių
skambėjo - ir kas beliko.
uždarumas, hermetiškumas. Patys jie gal ir švenčia tas
- Tik gal nelygu, kur ta daina nuskambėjo, - scenoj ar
šventes, stengiasi prisiminti papročius, bet norėtųsi, kad
tarp ž monių, kas ją padainavo, - kolektyvas nuo scenos ar
aktyviau "eitų į žmones", plačiau darytų įtaką. Kas gi tą
"visi" gegužinėj beržynėly ant kalno... Yra pažiūrų, kad
įtaką darys be jų. Nėra nė kam.
folkloro ansamblių tikslas, idealiai ž iūrint, turėtų būti jų
- Va čia ir yra problema. O jos šaknys tos, kad mūsų
pačių "susinaikinimas": tada, kai jie visus išmokys dai
švietimas laiku nepasitelkė pačios folkloro medžiagos ir
nuot...
tuo pačiu - ansamblių. Programos, planai, kalbos - o
- Niekuomet. Didžiausia klaida daroma. Niekuomet
folklorinio švietimo mokyklose vis nėra. Tbdėl ir tas di
nebūdavo visi dainininkai. Visada - ir dainininkai, ir klau
delis atotrūkis tarp tų, kaip sakot, "hermetiškų" ansam
sytojai. Visa prasmė, kad kažkas ir klausosi. Yra dainų,
blių bei jaunimo ar šiaip žmonių. Antra vertus, reikia
kurias vienas ir tegali padainuot. Kiti tik trukdytų. Bet,
pripažint, kad kai kurie ansambliai ir patys sąlygoja tą
aišku,
kada kokią nors labai paprastą populiarią dainą
hermetiškumą. Yra tokia mūsų bėda, yra tam tikro did
traukia vienas, net neparaginclamas kitų - tikrai nusikal
žiavimosi, puikavimosi, kurie ir veda prie uždarumo,
stama. Nereikia pult į kraštutinumus.
veiklos srities ir įtakos siaurumo, atsiribojimo.
- Bet folkloras nuo scenos - kažkas lyg ir ne visai tikra,
- Gaila ir nesuprantama... Pripažįstam, kaip "metodi
o dirbtina...
škai kryptingai" visą pusamžį mūsų etninė kultūra buvo
- Na gerai: ar scena, ar troba, ar klojimas, kas bebūtų slopinama, brutalios ideologijos gožiama, niekinami pa
tai paprasčiausia erdvė. Nereikia manyti, jei esi scenoje,
pročiai, tradicijos, stumiamos iš gyvenimo mūsų šventės,
turi jaustis, elgtis visai kitaip, nei, tarkim, troboj. Kodėl
ir dabar būtina viską iškelt, nuvalyt, nušluostyt, parodyt
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toks su p ratim as, p a v e ld ė ta s gal iš d a in ų ir šo k ių a n sa m 
blių: scen o j e są turi b ū ti v isk a s iščiu sty ta , ir n e d u o k D ie v e
ten paslyst ar n u g riū t n u o jo s. N a g i ir griūk, jei tau
a tsitik o . Ir - b aisu s gi čia d a ik ta s, na! N e g i scen o j turi
jau stis lyg s te r iliz u o ta s. S c e n a , aišk u , šv en ta v ieta (teatras
įte ig ė ), b et ji n e tam , kad k au stytų tavo kūrybą. K ita
k aim o m o te r ė lė , ž iū r ė k , lygiai n esu v a ržy ta i p a d a in u o s ir
gryčioj, ir lau k e, ir sc e n o j - b e jo k io sk irtu m o , n eja u sd a 
ma jo k io barjero. O tai yra to d ė l, kad n e a p ie sc e n ą
galvoja, n e a p ie tai, kas jo s k la u so , kam k la u so ir k o d ėl,
o tik a p ie dainą. K as m o k a d a in u o tiriu ri ką išd a in u o ti,
tam jo k ių p r o b le m ų nėr.
- K aip "išrišat" fo lk lo r istų a m ž in ą ją "autentiškum o"
m įslę. Pagal k o k iu s k riterijus v ertin a t, kuris a n sam b lis
"autentiškai" d a in u o ja , o k uris jau ne...
- Č ia labai p la tu s k la u sim a s. V ien a s dalykas, kartais
m an om a, kad tas, kuris tik slia i k o p iju o ja d a in a v im o s ti
lių, ar k o k į rūbą, tas ir a u te n tišk e sn is. O a u ten tišk u m a s
slypi k ū ryb in gu m e. K ū ry b in g esn is, kūrybingiau p e r im a n 
tis vertyb es ir yra a u te n tišk e sn is. K uris šį tą turi dvasioj
ir su geb a p ratu rtėti visa p a tirtim i, tas ir arčiau a u te n ti
šk u m o. K ito sp r e n d im o čia n em a ta u . G a lim a g inčytis dėl
sk o n io , išra išk o s p r ie m o n ių , e sm in ių d v a sin ių dalykų, o
kas geriau b e ž d ž io n ia u ja - n ereik ia n ė k alb ėti. T ikras
m en in in k a s yra tas, kuris, k aip sa k ia u , sen ų jų patirtį
"perleidęs" p er sa v e, b et jo m e n e n e įž v e lg si b e ž d ž io n ia vim o. Į trad iciją reik ia ž iū r ė ti labai p la čia i, p erim an t
visu m ą, o n e, tark im , v ie n o a tlik ė jo d ain as, d a in a v im o
būdą ir p an ašiai.
- O je i a n sa m b lis m o k o s i iš k o k io d a in in in k o ? N a,
J u o zo A v erk o s ar k ito ?

- Pagirtina. Bet iš tokio ž m o g a u s p irm ia u sia d airios
supratimo būtina pasimokyt, perimti r e p e rtu a rą . Jei bus
pamėgdžiojamas tik jo dainavimo būdas, to bus m a ža .
Reikia ne kopijuoti, o perprasti pateikėjo, d a in in in k o
dainavimo savybes, stilių, kūrinio s a m p ra tą ir b an d y ti
pačiam būti savitam, kurti.
- I h ū Jums, kiek suprantu, "trad icišk u m as"
lyg ir
nelabai pagirtinas dalykas? Atrodo - lyg "kopijavim as".
- TUrbūt. Tradiciškumas gal ir nėra pagirtinas d aly 
kas... O kodėl - "tradiciškai"? Reikia - "kūrybiškai"! T ra 
diciją reikia perprasti, bet dainuot tradiciškai, a rb a d ar
blogiau - konservatyviai - jau blogiausia. Jei d a in u o ji kaip
kokia sena bobutė, tai tu visai kvailas, visiškai n ie k o
nesupranti: nei bobutės kvėpavimas kaip jauno ž m o g a u s,
ir jos balsas užlūžta... Turi dainuot savo balsu, savo kvė
pavimu, jausmais - savim praturtindamas d ain ą. A rgi
{manoma atkurti, įsivaizduoti dainuojančio se n o ž m o 
gaus asociacijas? Jau vien dėl to jaunas ž m o g u s tu ri
ieškoti savo dainavimo, kurti savo asociacijas. N e įm a n o 
ma net tinkamai išmokti atmintinai dainos ž o d ž ių , kol
nesusikursi savo asociacijų lauko aplink tą d a in ą : ką
kiekvienas žodis tau sako.
- Kai užrašinėj! dainas, bobutėms tereikia p risim in i
pirmąjį žodį - ir visa daina atsikuria.
- Būtent! - ir visas asociacijų laukas atsikuria. Atsime
nu, vienas dainininkas, senukas iš kaimo, kartą, kai pa
prašiau jo susirašyti dainų tekstus, kad nepamirštų, alsi
nešė ilgą sąrašą - bet iš kiekvienos dainos ar posmo p o
vieną žodį. Ir dar, pastebėjau, ne būtinai po pirmąjį.
- M atyt, p o d a in o s - esm in į.

- Man tai parodo, kaip reikia dainas perimti.

Naujosios muzikos ansamblis. Iš kairės - Arūnas DIKČIUS, Evaldas VYČINAS ir Šarūnas NAKAS.

- Bet suprantant tradiciškumą kaip Jūs - ar neslypi
pavojus labai greit nuslysti į nevaldomas interpretavimo
šalikeles, kuriose iš to tradiciškumo ne padują neliks?
- Na, nemanau. Gilesnis tradicijos supratimas savaime
neleis liaudies kūrybos darkyti. Riba labai paprasta: kuris
kuo labiau įsigilina į tradicijas, tą tos tradicijos, pagarba
joms ir sudrausmina. Tbkių žmonių, giliai suprantančių
tradicijas, visada bus. O paviršutiniški malonumų ieško
tojai, kuriems terūpi folkloru kuo labiau patikt (tai labai
paprasta, kai instrumentus gauna gatavus, rūbus - gata
vus, dainas - iššifruotas, išlukštentas ir - pačias "gražiau
sias”, netgi nesigilinant į jas) - tie, be abejo, sąlygos fol
kloro profanavimą, niveliavimą, taigi - ir nuvertinimą.
- O kas per reiškinys - vadinamasis Naujosios muzikos
ansamblis? Gal juo galima pailiustruot Jūsų tradicišku
mo supratimą praktikoje?
- Thi gali pailiustruoti vieną iš folkloristinės veiklos
krypčių ir, manau, vieną iš geriausių, perspektyviausių:
profesionaliąją muziką sieti su folkloro elementais - labai
prasminga. Niekur nesidėsi, gyvenam dvidešimtajame
amžiuje, folkloras turi būti "perleistas" per šiuolaikinį
suvokimą, pateiktas šiuolaikinėmis priemonėmis. Visais
laikais folkloru besiremią kūrybingiausi žmonės liaudies
kūiybą siejo su savo epochos patirtimi, pasaulėjauta, ir
visa tai stengėsi išreikšti savo meto išraiškos priemonė
mis. Pavyzdžių mūsų kultūroje galima pateikti jau nuo
pat Kristijono Donelaičio. Bet ansamblis labai mielai, jei
pageidaujama, atlieka ir tradicinį folklorą:sutartines,
šokius, instrumentinę muziką.
- Gal kiek plačiau papasakotumei apie jį, jei jau užsiminėm: apie jo žmones, kūrybinius siekius, ieškojimus.
- Įsikūrėm prieš dešimtį metų. Vadovas - Šarūnas Na
kas. Esam dvylika žmonių, tiksliau - svyruojant nuo pen
kių iki dvylikos. Visi muzikos specialistai: Daiva Račiū
naitė Vyčinienė, Austėja Nakienė, Jolanta Kubiliūtė, aš folkloristai profesionalai. Arūnas Dikčius, Tbmas Juze
liūnas, Šarūnas Nakas - laikantys save, be kita ko, folklo
ristais praktikais. Tbmas Juzeliūnas domisi neeuropiniu
folkloru - Afrikos, Okeanijos tautų, tautelių tautosaka.
Thi mums labai praverčia ir svarbu. Norintiems iš esmės
pažinti savo tradicinę kultūrą ar atskirus žanrus, tarkim,
sutartines - tokios žinios labai reikalingos: ir iš Afrikos
pigmėjų gyvenimo, ir Okeanijos skudutininkų, ir Brazili
jos, ir visų kitų - ir niekad tų žinių nebūna ir nebus
perdaug. Nes viskas, kai įsigilini, liečia ir mus. Užsienyje
labai populiarus domėjimasis tautelėmis, esančiomis dar
naiviajame lygyje, arba kaip mūsų ž monės sako, gyvenan
čiomis laukini gyvenimą. Čia iš tikrųjų pamatai pačias
savo šaknis. Paž iūri, tarkim, papuasų iš Naujosios Gvinė
jos ar maorių iš Zelandijos programėlę (teko Sevilijoj
matyt šešių tokių tautelių kolektyvus) - ir supranti, žm o
gus, kad tikrai visi esam kilę iš to paties Adomo. Thip
akivaizdūs kultūros elementų panašumai.
- Užsienyje Naujosios muzikos ansamblis, kiek žinau,
nemažai koncertuoja, o ar esat suprantami ir priimami
žiūrovų Lietuvoje?
- Puikiausiai. Surengėm koncertą Klaipėdoj - salės
lūžo, Panevėžy - gražiausiai visą šviesuomenę sutraukėm. Visur* kur buvę - suprantami ir priimami. Bet šiandien ta visuotinė mūsų visų bėda - nėra lėšų, nėra
užsakovų, apsnūdimas, stagnacija...
- Buvojat užsieny: ar galima pagal juos ten bent nu
jaust ir mūsų folklorinio judėjimo ateities modelį?
- Manau, kad taip. Bent folkloro kolektyvų ateitį - be
abejo. Labai paprasta: Austrijoj, Švedijoj, Danijoj, Nor
vegijoj ir kitur - viskas remiasi visišku savarankiškumu.
Jokių išlaikymų, jokių dotacijų niekas nesitiki ir negauna.
Ką kolektyvai daro - tik savo lėšomis. Ir daro todėl, kad
suvoktų esą švedai ar austrai. Vieno folkloro kolektyvo
Švedijoje dalyvis man taip kalbėjo: kitaip, sako, aš net
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savo vaikui negaliu paaiškinti, būtent kuo aš švedas. Tik
kai per šventes apsirengiu tautiniais rūbais, dainuoju savo
liaudies dainas - šiaip taip galiu paaiškint, būtent kuo aš
švedas. Kitaip - visi mes vienodi.
- O plačiau, valstybiniu mastu koks pož iūris į etnokul
tūros reikalus? Ar jaučiamas savo etninės kultūros lobių
išskirtinesnis puoselėjimas, vertės suvokimas?
- Valstybiniu mastu - nežinau. O asmeniškai man ten
ka susidurti su žmonėmis, kurie, be abejo, suvokdami tą
vertę, visiškai savanoriškai aukoja ir pinigus, ir savo laisvą
laiką, nelaukdami jokių pagalbų, organizuoja stovyklas kaimiško muzikavimo, senųjų amatų, papročių populia
rinimo, tautodailės ir kokias tik nori, labai aiškiai suvok
dami viso to vertę. Įdomiausia, kad visur tik mėgėjai, ne
profesionalai folkloristai, o įvairiausių specialybių žm o
nės - technokratai, valdininkai... Savo lėšomis, savo triūsu
- nelaukdami, kad kas ką duos - tūkstančius suburia... O
mūsų žmonės vis dar laukia: kažkas duos, kažkas pada
rys. Nepabundam. Štai ir ateities modelis.
- Tėkš keistis.
- Na - teks.
- Gal pabaigai papasakotumėt, kaip atėjot į folklorą...
- Labai paprastai. Dar besimokydamas Meno moky
kloj, aštuntoj klasėj įsitraukiau į Ramuvos suėjimus. Čia
mus buvo aplankiusi Jadvyga Čiurlionytė, Antanas Poška,
Donatas Sauka - jų šnekos tiesiog užkrėtė. Thip nuo
Ramuvos, nuo tų žmonių paskaitų ir įjunkau į folklorą.
Dar mokykloj besimokydamas, dalyvavau ekspedicijoje
Gervėčiuose, vos įstojęs į Konservatoriją, dalyvavau Rud
nios ekspedicijoje. Po jų mums daugeliui akys atsivėrė:
tuometinėj Konservatorijoj - prieš porą dešimtmečių - lyg
ir buvo Liaudies meno kabinetas, Liaudies instrumentų
katedra, bet liaudies muzikos, pamatėm, - nėr. Ir nėra ne
tik domėjimosi liaudies kūryba, bet - nė tolerancijos jai.
Pradėjom nuo to, kas tuometinėm sąlygom buvo leidžia
ma: nuo kraštotyros būrelio. Paskatino, aišku, vyresnieji
- Danutė Krištopaitė, Laima Burkšaitienė. Pirmajai pa
skaitai pasikvietėm Norbertą Vėlių, po to Česlovą Kuda
bą. Gerą toną davė. Surengėm būrely diskusiją, kaip rei
kia dainuot liaudies dainą. Jau tada, atsimenu, Veronika
net Virgilijui Noreikai "užvažiavo"... Ėmėm daug kam
nepatikt, ir mums tiesiai šviesiai, kaip jau kalbėjau, buvo
pasakyta: domėkitės mokslu, ruoškitės moksliniam dar
bui, nėr ko lįsti, kur niekas neprašo...
- Bet - kokios paskatos stūmė?
- Suvokiau, kad folkloras - labai plati, kone visaapi
manti sąvoka, ir jo pažinimas puikiai praverčia net ir bet
kokios klasikinės muzikos pažinimui ar atlikimui. Thrkim, barokas Bacho kūryboj: tą patį baroką galima rasti
ir liaudies dainose. Tik čia jis mums daug prieinamesnis,
nes skamba mūsų pačių muzikine kalba. Ihigi, pažinda
mas savo liaudies dainas, jų ornamentiką, atlikimo būdą
- priartėji ir prie klasikos, giliau ją pažįsti. Epochų stiliai
- universalūs, jie atsispindi visose šalyse, visų menų žan
ruose, tuo pačiu - ir liaudies kūryboj. Ne vien folkloras
man patinka. Į kultūrą žiūriu gana plačiai. Antra vertus,
visur to folkloro yra, nerasim tokio meno, kur jo nebūtų.
Thi - bet kokio meno pagrindas. Viskas prasideda ir bai
giasi folkloru. Jei specialisto akimi įsižiūrėsi - šitai būti
nai pamatysi. Thipyra, ir niekur nesidėsi. Dažnai žmogus
tik galvoja, kad kažką labai jau "mandra" išradęs. Nieko
panašaus. Štai jaunimas esą išradinėja visokius muziki
nius stilius. Bet kai įsižiūri, įsiklausai, ir vėl pamatai nieko naujo: tautų folklore vėl surandi daugybę atitikme
nų.
- Na va - bent folklorui uodegą pakelėm!..
- Jo ir taip uodega aukštai...
(Mano, Liudviko GIEDRAIČIOĮ sumaniusio bei sura
šiusio šį pokalbį, nesupančiotas juokas).

Musų žurnalo skaitytojų ir redakcijos vardu norime pasveikinti
pirmąją Jono Basanavičiaus premijos laureatę lietuvių liaudies dainų
atlikėją dainininkę Veroniką JANULEVIČIUTĘ- POVILIONIENĘ.

Pateikiame Norberto VĖLIAUS pristatomąją
kalbą, pasakytą premijos įteikimo dieną šių me
tų vasario penkioliktąją Vilniaus Rotušės rūmuo
se.
Leiskit pasveikinti Jus su šia, turbūt reikšm in
giausia m ūsų švente, Lietuvos N epriklausom ybės
paskelbim o jubiliejum i, nes Laisvė - tai svarbiausia
Tautos ir kiekvieno ž m o g a u s prigim tinė teisė, be
kurios beveik negali būti įg yven d in am o s ir visos
kitos teisės, negali atsiskleisti, pražysti kūrybinės
galios, negali vaisingai plėtotis Tautos ir pavienio
individo kultūra.
Antra vertus, ryžtis lem tingam žin g sn iu i - skelbti
nepriklausom ybę ir dėl jos aukotis - paskatino vis
neužslopinta, išsau g o ta tau tinė savim onė, kultūra,
yp ač etninė, suvokim as, kad ši kultūra suform avo
savitą m ūsų, lietuvių, b e n d ru o m e n ę , p a d ė jo jai išlik
ti, supratim as, kad ji tol bus gyva, kol g y v en a ši
kultūra. Tai suvokė b eveik visi m ūsų tautinio atgim i
mo žadintojai, y p a č jų pradininkas, pelnytai lietuvių
patriarchu v a a i..^ n ia s J o n a s Basanavičius, kuris
visą savo p rasm in g ą g y v e n im ą p askyrė lietuvių kal
bos puoselėjim ui, lietuvių etn in ės kultūros m e d ž ia 
gos (dainų, pasakų, sakm ių, p adavim ų ...) rinkimui,
skelbimui ir tyrinėjimui, lietuvių e tn o g e n e zė s ir visos
garbingos istorijos aiškinimui.
Tad Laisvė ir Kultūra, Laisvė ir M e n a s yra viena
kitą veikiančios, skatinančios vertybės, ir g ra žu , kai
iškiliausi kultūros ir m en o ž m o n ė s p agerbiam i bū
tent šią g a rb in g ą d ien ą...
O d ar g ražiau , kad laisvos Lietuvos vyriausybė šalia
N acionalinės prem ijos įsteig ė to lyg ią Jo no Basanavi
čiaus p rem iją už veiklą, susijusią su etninės kultūros
plėtojimu, gaivinim u, puoselėjim u bei tyrinėjimu, tauti
nės kultūros ugdym u.
A ukščiausias likim as taip lėm ė, kad šio tau rau s
žm o g a u s mirties m etinės s u ta p o su m ūsų N epriklau
som ybės p askelb im o m etinėm is. Todėl ir jo vard o pre
mija įteikiam a b ū te n t šios d ien o s išvakarėse. O ji, Tau
tos namų tarybos ir Etninės kultūros globos tarybos
teikimu, paskirta Lietuvoje visiem s žin o m a i didelių ir
m a žų nuoširdžiai V ero nika v ad in am ai lietuvių liaudies
dainų atlikėjai dainininkei V E R O N IK A I JA N U LE V IČ IU T E I-P O V ILIO N IE N E I.
Veronikos dain avim as - savitas m ūsų kultūros rei
škinys, kaip ir visa lietuvių kultūra (yp ač etninė), kaip,
beje, ir m ūsų tautiniai atgim im ai, y p a č antrasis, p av a
dintas D ain uo jančia revoliucija. Š ią revoliuciją, ko g e 
ro, ir reikėtų p radėti n uo Veronikos. Jau dvidešim t m etų
kaip sausakim šos M en in inkų rūm ų, Universiteto, J a u 
nimo teatro ir kitos salės, R um šiškių so dyb o s ir d a u g e 
lis Lietuvos piliakalnių, aplipusių žm o n ė m is , klausosi
Veronikos dainavim o, m okosi, kartu dainuoja, o d a i
nuodam i pasijunta vienos b en d ru o m e n ė s , vienos ta u 
tos - vienos Lietuvos ž m o n ė s , kartu kenčiantys ir besi
priešinantys, kartu norintys "Vilniaus m iestų sujudzycie". Ir sujudino. N e s ir Veronikos dainavim as nebuvo
pasyvus, muziejinis, "perteikiantis" liaudies dainą, o

aktyvus, kuriantis, atitinkantis visų laisvės trokštančią
dvasią, m odernus. Bet tuo pačiu iki subtiliausių n iu an 
sų nuostabiai perd uo d an tis ir tradicinį au ten tišką d a i
nos skam bėjim ą, atskleidžiantis d ain o se su kau p tas
a m ž ių vertybes. Liaudies d aina, kaip ir pasaka, sakm ė,
mitas, verpsčių ir prieverpsčių raštai, form avosi m ū sų
istorijos priešaušryje, į ja s protėviai su dėjo visą savo
filosofinį, m itologini ¡r Kasdieninį patyrim ą. Laikui b ė 
g ant šis patyrim as išliko sunkiai b es u p ra n ta m ais sim 
boliniais vaizdais, ir tik dainininko nusiteikim as, b also
tem bras, spalva, m elodijos vingiai ( n e tik m okslinės
studijos) m um s p a d e d a atskleisti visą liaudies d ain o s
minčių gelm ę. Veronikos d ain u ojam o se d a in o s e išlai
kom a nesuniveliuota ši sem an tinė g elm ė ir net kartais
tarsi eksp on u o jam as jos p rasm ės dešifravim o raktas.
Gim usi ir augusi dainingoje šeim oje, vaikystėje
d a u g d ain ų išmokusi iš tėvelio, gim inių ir artim ųjų,
vėliau išvaž ¡nėjusi d aug elį Dzūkijos kaim ų, sąm o n in g ai
išmokusi šim tus vertingiausių dainų, ji s u k a u p ė savy
kelių kartų m ūsų tautos m uzikinį palikim ą, pati g ro ž ė 
josi juo ir nešykštėjo dalinti kitiems. Š ian d ien net sunku
pasakyti kas ji:
- autentiška kaim o (tik išsimokslinusi) dainininkė;
- d ain ų rinkėja ir atlikėja, etninės kultūros pop u liarin 
toja, gaivintoja;
- ar savita m enininkė, sum aniai besirem ianti m ūsų
garsiosiom is liaudies tradicijom is.
Bet nesvarbu, kaip m es p avadintum e, aišku viena,
kad ji tikrai verta šio aukščiausio įvertinim o ir a p d o v a 
nojimo.
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MIRTIES SAMPRATA
LIETUVIŲ LIAUDIES TIKĖJIMUOSE
Angelė VYŠNIAUSKAITĖ
Žmogaus gyvenimą sudaro trys etapai: gimimo, gyveni
mo prasmės pasaulyje paieškų ir mirties. Viena tiesa yra
neginčijama: kas gimė, tas ir mirs. Jeigu gyvenimo prasmės
ieškojimas priklauso nuo individo valios, protu apsisprendus
už individualiai suprastą vertybę, tai gimimas ir mirtis nuo
individo nepriklauso. Ateiti į šj regimąjį pasaulį individą pašau
kia Dievo - gamtos nustatyta tvarka jo tėvai. Gyvybės siūlas
vieniems nutrūksta vos užgimus, kitiems žydinčioje jaunystė
je, dar kitiems jau gilioje senatvėje, kai, pasak žmonių, "ir
Dievas jau užmiršo". Tik niekas nežino tos paskutinės savo
valandos ir paprastai stengiasi ją atitolinti. Taigi mirtis yra
neišvengiama, bet kartu slėpininga būtinybė. Jos išankstinis
žinojimas sutrikdytų aktyvaus gyvenimo ritmą, apribotų žm o
gaus veiklą laukimu, sustabdytų visuomenės progresą. O
nežinojimas palieka žmogui laisvas rankas žemiškajai kūry
bai, kuri yra jam skirtas egzistencijos uždavinys.
Šventajame Rašte yra išsakyta mintis, kad kiekvieno žm o
gaus laukia mirtis, o po jos - teismas. Dievo teismo idėja
krikščionybėje seniau buvo pabrėžtinai akcentuojama. Tik
prisiminkime kantičkines giesmes, liaudiškąją grafiką, vaiz
duojančią baisias pomirtines nusidėjėlių kančias. Ar tik pa
našūs vaizdai nebus įteigę krikščionims hipertrofuotą mirties
baimę? Vatikano Antrasis susirinkimas iš esmės pakoregavo
Dievo sampratą: Dievas nėra vien teisėjas, pirmiausia jis yra
žmones mylintis tėvas. Jis yra Meilė, begalinis Gėris ir Gaile
stingumas. Jis niekam nelinki pražūties, o tik amžinos laimės
savo artumoje. Vadinasi, Dievas trokšta prarastojo Rojaus
pilietį susigrąžinti j laimės būvį. Tad argi dorai gyvenusį žmo
gų gali gąsdinti mirtis?
Gal nebus erezija pasakius, kad baltiškojoje mūsų protėvių
religijoje, sprendžiant iš lietuvių liaudies tikėjimų (tiesa, jų
turime tik atplaišas, ir tai daugiausia iš XIXa.-XXa. pradžios
užrašymų), mirtis nebuvo tokia gąsdinanti. Juoba, kad mūsų
protėviai labai realiai žvelgė į mirties faktą - kaip į persikėlimą
į gražesnį, laimingesnį anapusinį pasaulį, įvairiai jį lokalizuo
dami, bet dažniausiai kažkur ant aukšto kalno, tarp upių, kuris
esąs “gražiausias sodas su visokiomis linksmybėmis, idealia
laisve bei visokiais smagumais". 1 Tai ir esąs dangiškasis
rojus, arba lietuviškiau - "dausos“. K. Būga, dar 1914 metais
aiškindamas žodžio "rojus" etimologiją, šį terminą sieja su
lietuvių "dausos", remdamasis Dzūkijoje užrašytais liaudies
tikėjimais, kad "dausos" - tai šalis, kur nėra žiemos, kur visada
šilta. "Dausos, - sako K. Būga, - ir bus tikrasis senovės lietuvių
"rojus", mūsų tėvų ir protėvių bei senelių prosenolių ilsėjimosi
šalis, kurioje visados esą šilta ir kur kas rudenį lekią iš mūsų
krašto paukščiai“.? Kelias į dausas esąs tas pats naktį giedra
me dangaus skliaute matomas "Paukščių takas".
Betgi šitaip suprastą amžinosios laimės šalį lietuvių protė
viai skyrė tiktai dorai žemės gyvenimą pragyvenusiems. Ne
dorais darbais, žmonių nemeile, neatjautimu, godumu ir pa
našiai susipurvinusieji iškart į dausas nepatenką, dar turį atlikti
apsivalymo bausmę čia, žemėje, laikinai perėję į medžius,
gyvulius ar pan. O patys nedoriausieji išvis išnykstą - Metem
psichozės idėja lietuvių liaudies tikėjimuose iš tikrųjų ryški.
Kuo tad paaiškinti tai, kad mūsų protėviai nebijojo mirties?
Manytume, svarbiausias argumentas - tai aukšta ano meto
lietuvių dorovė. Ne veltui kai kurie tyrinėtojai senovės lietuvių
etninę kultūrą apibūdina kaip doros kultūrą. Ir svetimšaliai
krikščioniškieji senovės autoriai, tarp jų ir Petras Dusburgietis
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XIV amžiuje labai aukštai vertino lietuvių dorą, sąžiningumą,
duotojo žodžio laikymąsi, teisingumą, darbštumą, gailestin
gumą paramos reikalingiems, prikišdami tik vieną trūkumą,
kad jie tebesą pagonys.
Suprantama, tokios aukštos dorinės kultūros žmonėms
mirties baimė neegzistavo, juo labiau, kad tai tebuvo iškelia
vimas į gyviesiems neprieinamą laimės šalį - "dausas". Paga
liau pabrėžtina ir tai, jog tikėjimas žmogaus dvasios nemary
be būdingas mūsų protėviams dar toli iki krikščionybės priė
mimo. Ankstyviausia žinia apie tai užfiksuota XIII a. pradžios
"Livonijos kronikoje“. Čia pasakojama, kaip, žuvus kovoje su
Ordino riteriais nemažam skaičiui lietuvių karių, net penkia
sdešimt jų žmonų nusižudžiusios. tikėdamos "su jais greitai
aname gyvenime gyvensiančios1'.4 Ir XIX a. vokiečių autoriai,
charakterizuodami lietuvius, pabrėžia: "...lietuviai ligšiol su
rezignacija žiūri giltinei į akis ir nesibijodami keliauja į kitą,
laimingesnę amžinastį, panašiai, kaip ir senovėje tokios vilties
gaivinami skyrėsi su šiuo pasauliu“.5 Liaudies tikėjimuose
sakoma: "Kiekvienam žmogui mirtis iš kalno paskirta, ir kiek
žmogus besisaugotų, būtinai mirs tokia mirtimi, kokia jam
žadėta".6 Vadinasi, mirtis sutampa su žmogui likimo lemta
gyvenimo pabaiga, su skirtos "dalios" (lot. vis Vitalis) išsieik
vojimu. Kai kurių tyrinėtojų nuomone, kaip tik todėl šermenų
bei laidotuvių apeigose mirusysis ("bedalis", savo "dalią" išeik
vojęs) ir stengiamasis vaišinti', tarsi kompensuojant jam "da
lios" netekimą. Ir Vulfstano (IX a.) aprašytas mirusiojo turto
dalijimas per laidotuves greičiausių žirgų savininkams gali
mas traktuoti kaip apeiginė auka - mirusiojo "dalies“ išdaliji
mas.
Mirties vaizdiniai lietuvių liaudies tikėjimuose sutampa su
' gyvenimo realijomis. Lietuvių sakmėse, pasakose, priežod
žiuose irtikėjimuose mirtis vaizduojamas! materialiu pavidalu.
Tai aukšta, kaulėta, balta drobule apsisupusi, akla, įdubusiais
veidais moteriška būtybė su dalgiu ant peties ar kaulėtose
rankose, kartais atbraškanti tvoromis, kartais šaukianti ką
nors vardu, kertanti dalgiu pirmą jos kelyje pasitaikiusį, nepai
sydama jo luomo, lyties, amžiaus. Mirties vardas - Giltinė.
Panašiai ji vaizduojama ir bažnytinėje ikonografijoje. Matyt
baltiškoji ir krikščioniškoji mirties vaizdinio samprata sutapo.
Liaudies Akėjimai kartais apibendrindami sako: “Mirtis yra
labai baisi. Kas ją pamato - miršta".6
Pagal lietuvių liaudies tikėjimus Giltinę gali pamatyti "aiškia
regiai". Tai žmonės, gimusieji tarp Didžiojo ketvirtadienio ir
Velykų sekmadienio. Dar dažniau ją mato kai kurie gyvuliai ir
paukščiai bei ropliai. Iš naminių gyvulių didžiausias aiškiare
gys esąs šuo, ypač "keturakis" - toks, kuriam virš akių yra
šviesių plaukų rėželiai. Toks “tikrai mato smertį ir naktimis ima
kaukti. Kartais puldinėja, kaip ant einančio žmogaus. Pasiundyk: nieko nėra. Tai vis smertis vaikščioja''.6 O kadangi “su
senu žmogumi mirtis drauge vaikščioja"'0 , tai neretai šunes
ima ir savo nusenusius šeimininkus pjauti. Visoje Lietuvoje
tikėta, kad, matydamas slankiojančią Giltinę, šuo ima nuleidęs
galvą staugti. Tiktai, kai staugia iškėlęs galvą, atsitiksianti kita
nelaimė - dažniausiai gaisras'1.
Mirtį nujaučia ar netgi mato ir katė, arkliai. Tada katė nagais
drasko pagalį ar stalo, suolo kojas'?, dažnai žiūri pro langą'3
ar net iš namų išeina14. Arkliai (ypač parvežė pas ligonį
kunigą su šventais Sakramentais) prunkščia15, kasa že
mę16, nusipurto17, stovi nuleidę galvas, žinodami, kad “dar
reiks vežti"16 (į kapines).
Didžiausi mirties pranašai paukščiai yra gegutė ir varna.
Gegutė užkukuoja atskridusi palangėn ar nutūpusi ant pirkios

kraigo ar kamino. Panašiai ir varnos, bjauriai
krankšėdamos ant trobos stogo19. Kartais
paukščiai net ima snapu belsti j pirkios langą20.
Mirties pranašų esama ir daugiau: nei iš šio,
nei iš to ima braškėti pirkios sienojai, lubos,
krosnis ar durys pačios atsiveria, ar statinės
lankai atitrūksta, veidrodis sudūžta, krosnin pa
šautas duonos kepalas persiskiria ir pan. Šiems
reiškiniams, žinoma, negalima priskirti "mirties
regėjimo". Tai yra Likimo ¡spėjamieji ženklai gy
viesiems pasirengti artėjančiai prie jų Giltinei,
Vadinasi, mirtis liaudies tikėjimuose vaizduo
jamas! kaip iš pasalų užklumpanti lemtis. Po
žmonių būstus Giltinė daugiausia slankiojanti
naktį, tad ją galima priskirti prie chtoniškojo pa
saulio būtybių. Jos opozicija - šviesiosios dausų
būtybės - angelai, kurie atskuba išsivesti nuo
mirštančiojo kūno atsiskyrusią doro žmogaus
vėlę.
Mirimo samprata liaudies tikėjimuose - tai
dvasios, sielos, dar vadinamos" gyvastimi", "gy
vata", atsidalijimas nuo kūno. Pagal Viačeslavo
V. Ivanovo lyginamuosius įvairių tautų liaudies
tikėjimų tyrimus, "dvasia" ir "kūnas" sudaro se
mantinę porą, kurioje dvasia-vėlė yra irstančią
sias kūno sudėtines dalis pranokstanti substan
cija, kadangi ji nemirtinga. Pati mirtis ir yra tų
kūno sudėtinių elementų sunaikinimas, o vėlė
yra kaip šen. indų"dhūma", lot. tumus, ide"rūka",
liet. "rūkas".21 V. Ivanovas, atlikęs mirimą rei
škiančių veiksmažodžių šaknies mer-, mir-, morindoeuropiečių kalbose analizę, mano, jog tai
turėję reikšti "IŠNYKIMĄ".22 V. Toporovo nuomo
ne, žodis "išnykti" neatitinkąs mirimo fenomeno esmės, nes
"išnykimas" siejasi su kažkuo vizualiai fiksuojamu. Jo nuomo
ne, "šaknis mer- savo kilme yra susijusi su ypatingu šviesos
efektu, kuris signalizuojąs apie p a s i r o d y m ą ar i š n y k i m ą", šviesos sumažėjimą iki išnykimo. Todėl "mirimas,
labiau įsigilinus, yra patamsėjimas, parūkavimas, dingimas iš
akių", o dar tiksliau, "materijos deformacijos procesas, bemaž
siekiantis tokią irimo padėtį, kada materija tarsi nustoja buvusi
savimi, nustoja egzistavusi... Tad mirimas yra išsekimas, pa
laipsnis gyvybės elementų atitrūkimas".23 Tai kaip tik sutam
pa su lietuvių liaudies tikėjimu, kad siela atsiskiria kaip r ū k a s , š e š ė l i s24 "per du atodūsius: paskutiniuoju - pirma
iš krūtinės, antru - iš gerklės".25
Mirimas žmonių sąmonėje siejosi su būtina gyvųjų pareiga
tam tikrais veiksmais (juos galima laikyti archaiškomis apei
gomis) šį procesą pagreitinti bei palengvinti. Jei žmogus
sunkiai miršta - susiraukia, tamposi, griežia dantimis, - tai,
kaip ir sunkaus gimdymo atveju, ligonis guldomas ant žemės
ar ant pakreiktų šiaudų, atimama pagalvė, atidaromos durys,
langai20 Panašiai elgiasi ir kaimyninės tautos - lenkai, rusai,
ukrainiečiai.27
Tikėta, jei žmogus miršta ramiaL nesiblaško, tai jo vėlė
būsianti laiminga kitame gyvenime.28 Laiminga mirtis esanti
"po gaidžių" (po pusiaunakčio), nes tada "nėra tiek piktų
dvasių".29 Mat pusiaunaktis yra pats pavojingiausias paros
metas - nakties į dieną virsmo taškas, tamsos ir šviesos jėgų
grumtynių metas. Tai ryšku ir kituose liaudies papročiuose.
Mirimui laimingos savaitės dienos esą "valgomos dienos", t.y.
nepasninkinės, o tos, kada galima valgyti mėsą. Tai ketvirta
dienis, šeštadienis ir sekmadienis. Šykštuoliai mirštą "neval
gomoj dienoj".80 Šykštumas bendruomenės gyvenime laiky
tas itin neigiama žmogaus savybe. Juk šykštuolis kartu buvo
ir egoistas, gobšas, kas kirtosi su bendruomeninio solidaru
mo, tarpusavio pagalbos principais ir dvasia.
Tikėta, kad "be 24 valandų negalima mirusiojo laidoti, nes

iki tolei siela dar ne visai yra atsiskyrusi nuo kūno"81, o jei ir
atsiskiria, ta i" liekasi vietoje, kol bažnyčios varpai užskambina".82
Dėl to vertas dėmesio, žmogui mirštant, skambinimas
varpais ar mirties fakto pranešimas kitokiais būdais. Kai kur
Žemaitijoje dar šio amžiaus IV dešimtmetyje buvo paprotys,
esant namuose marinamam ligoniui, prie sodybos ar išgenos
vartų, ar prie specialiai žemėn įkastų stulpų įtaisyti lentą ir,
ligoniui pradėjus merdėti, į tą lentą kuolu mušti, taip duodant
žinią kaimynams. "Išgirdę lentą mušant, visi, kas galėjo, ne
žiūrint koks buvo oras, koks metas - žiema ar vasara, diena
ar naktis, skubėjo tiesiausiu keliu ligonio marinti".88 Esą taip
Viekšnių apylinkėse vienas kaimynas, išgirdęs kito kaimyno
Keršio kieme lentą mušant, išbėgęs ligonio marinti. Pribėgęs
Keršio sodybą, pamatęs patamsyje ant tvoros patį gaspadorių Keršį besėdintį ir pypkę berūkantį. į klausimą ar marinama
sis jau miręs, Keršis nieko neatsakęs. Tada kaimynas įėjęs
trobon ir pamatęs, kad Keršis jau miręs. Tada ir supratęs, kad
ant tvoros Keršio vėlė sėdėjusi.84
Būdavo skambinama ir "laimingos mirties varpeliu", kad
"nuo mirštančiojo velniai išlakstytų".85 Žvirgžde (Agnė Ste
ponaitienė) romane "Trys ūkininkai" taip piešia Suvalkijoje
matytą marinimo sceną: "Vaikai ilgai verkė, meldėsi suklaupę
apie lovą. Žiemienė dar ilgai pro verksmus garsiai kalbėjo
laimingos mirties maldas. Saukė: Jėzau, Marija, Juozapai... ir
vis skambino mažyčiu skambučiu. Tas skambučio garsas
turėjo rodyti vėlei kelią aname pasaulyje".88 Paulius Sartori
savo veikalui "Apie vokiečių varpus"87 yra įdėjęs tokį motto
(viename iš varpų rastą įrašą): "Vivos voco, mortuos plango,
fuigura frango" (Gyvuosius šaukiu, mirusius apraudu, perkū
ną nuveju). Žinome, kad ir Lietuvoje buvo paprotys, užėjus
stipriai perkūnijai, bėgant aplink namus, skambinti varpeliu.
Autorei vaikystėje (apie 1930-1931 m.) teko tai matyti Sakių
aps. Sintautų vals. Kirmiškių kaime. Skambinimas mažučiu
" laimingos mirties varpeliu", dar vadinamu šv. Benedikto, šv.
Antano ar Loreto varpeliu, plačiai žinomas Italijoje, Vokietijoje
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ir kitur Europoje. Jo paskirtis - padėti
mirštančiojo sielai atsiskirti nuo gyvųjų
pasaulio. Tai pastebėjęs, R Sartori pri
mena, kad netgi nekrikščionys Borneo
salos gyventojai, bendruomenės nariui
mirštant, mušdavę didįjį būgną.38
Vadinasi, lietuvių, kaip ir kitų tautų,
mušimas j lentą bei skambinimas var
peliu turėjo vieną ir tą pačią prasmę palengvinti fizinės ir dvasinės substan
cijų atsiskyrimą. Sekant Arnoldo van
Gennepo "perėjimo ritualų" teorija,
šitaip buvo akcentuojama gyvybės ir
mirties priešybių sandūra.
Tokiam archainiam tikėjimui degra
duojant, mušimas j lentą ar skambini
mas imtas aiškinti kaip "žinios davi
mas" kaimynams apie mirusį. Vis dėlto
tik archaiškųjų liaudies tikėjimų liekana
galima laikyti paprotį ligoniui mirus kuo
skubiausiai "nešti pazvanams", t.y. vyk
ti pas špitolninką varpininką su prašy
mu paskambinti bažnyčios varpais už
mirusiojo vėlę. Dar XX a. pirmaisiais
dešimtmečiais Rytų Aukštaitijoje ir
Dzūkijoje tikėta, kad "kol siela neužskambinta, tol negali iš tų namų išeiti.
Tada ana stovi pirkioje ties slen
ksčiu"39; "stovi gale grabo tol, kol pirmą kartą užskambina, o
tada jai paskiriama vieta".40 O Žemaitijoje buvo sakoma, kad
skambinimas varpais - tai pranešimas apie mirusį šv. Petrui,
kad jis "mirusiam dangaus vartus atrakintų", nes ir varpai
skambėdami tarią: "Kūns į žemę, dūšė į dangų!", "Dūšė dan
guj, kūns po žeme!"41. Vadinasi, skambinimas varpais yra
vėlės palydos į amžinąsias dausas. Neskambinta tik savižudžiams, nes jų mirtis liaudies tikėjimų požiūriu yra anomalija.
Visa, kas pasakyta, reziumuojant, darome tokias išvadas:
1. Mirtis yra neišvengiama realybė.
2. Baltiškojoje senovėje, sprendžiant iš liaudies tikėjimų
medžiagos, mirtis doro žmogaus negąsdino, priešingai, ji
buvo suprantama kaip būdas pereiti į nesibaigiantį laimingą
gyvenimą rojuje - dausose.
3. Nors mirties nebijota, bet ir nesistengta jos be laiko
prisišaukti. Pati mirtis vaizduotas! materiali.
4. Mirimas buvo suvokiamas kaip irstančio kūno ir nema
rios sielos atsidalijimas pranykstančio rūko pavidalu.
5. Mušimas lenton ir skambinimas varpais - priemonė
palengvinti materialiosios ir dvasinės substancijų atsiskyrimą
ir palydos į dausų pasaulį.
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AR PAŽINO SENOLIAI ŽVAIGŽDES?
Išsibarsčiusios, nebesujungtos į senuosius dangaus ženklus,
miestų žiburių stelbiamos žvaigždės tebedvelkia paslaptimi. Ką
mąstė apie jas mūsų senoliai, ką įžvelgė, ką įskaitė žvaigždėtoje
tamsoje?
Negausūs tautosakos šaltiniai liudija, jog mūsų krašte žvai
gždės kadaise galėjo būti įsivaizduojamos kaip dangaus skliauto
skylutės, pro kurias "iš dangaus mušasi šviesa". * Toks žvaigždžių
prigimties aiškinimas plačiai paplitęs visame pasaulyje ir, matyt,
yra labai senas^, nes siejasi su pirmykštėms tautoms būdingu
manymu esą dangaus skliautas yra kietas žem ę dengiantis kupo
las-^. Galbūt žvaigždžių - dangaus skliauto skylučių įsivaizdavi
mas sąlygojo ir plačiai žinotą palyginimą: "Kiek yra rugienių
skylučių ant žem ės, tiek yra danguje žvaigždžių"^. Mįslėse žvai
gždės taip pat lygintos su rėčio skylutėmis^ arba langeliais stoge
(danguje).” Randame žvaigždžių palyginimų su marškoje (dan
guje) išbarstytais trupiniais', rečiau - šipuliais**, arba su varške,
prikratyta katile (danguje)^. Kartais žvaigždės lyginamos su ne
suskaitoma daugybe avių, kurias neišmatuojamame lauke (dan
guje) gano raguotas piem uo - M ėnuo
Žm onių vaizduotėje
žvaigždės - "dangaus akmenukai"^ "aniuolų akys"*2, ’’Saulės ir
Mėnulio dukterys" 13, "Dievo žiburiukai", kuriais naktis apšvie
čiam a^ . Pats žvaigždžių atsiradimas taip pat siejamas su Dievo
veikla. Apie Raseinius sakyta, kad žvaigždės atsiranda, kai "Die
vas eina ir bado dangų šak ele" ^ arba - Dievas danguje pabėrė
anglis ir kiekvienai davė po vardą 1^. Krikščionybės poveiky atsi
rado tikėjimai esą žvaigždes pirmiau nei žem ę sutvėrė Dievas
Tėvas *7 arba - "žvaigždynai atsirado nuo Kristaus gimimo", o
prieš Kristų, kad ir buvę žvaigždžių, tai nedauc ir nešviesių. Tik
gimus Kristui jų atsirado daug ir labai šviesių 1°.
Galvota, kad žvaigždės esančios labai karštos ir vienai jų
nukritus visa jūra galinti išgaruoti Ž vaigždė lyginta su ugniniu
kam uoliu^0 . Panašiai kadaise žvaigždes įsivaizdavo ir senovės
graikų filosofai. Tarkim, Parmenidas ir Heraklitas (V I a.pr.m.e.)
jas laikė ugnies gum ulais^ 1. Toks įsivaizdavimas, matyt, sąlygojo
lietuvių tautosakai būdingą žvaigždės - dangaus žvakės įvaizdį^.
Kai kurie žm on ės ir dabar tiki, kad kiekvienas turi savo žvai
gžde: kiek žvaigždžių "ant dangaus", tiek ir žm onių "ant svie
to" ^ . Gimstant žm ogui danguje užsižiebia jo ž v a ig ž d ė ^ . Švie

saus, doro, tikinčio, turtingo žm ogaus žvaigždė šviesi, tamsaus,
nuodėmingo, netikinčio, vargšo - tamsi, vos įžiūrima^.
Skaičiuoti žvaigždes, rodyti į jas pirštu buvo draudžiama, nes
pataikius į savąją, ji nukris, užges, o pats m i r s i t Nykstant šiam
tikėjimui, draudimas rodyti ¿žvaigždes pirštu kurį laiką dar išliko,
tik buvo kitaip aiškinamas: "Žvaigždė nemėgstą, kad ją badytų
pirštais", to nepaisantį nusileidusi gali sudeginti^7 arba tam nudžiūna pirštas^®. Krikščionys šį draudimą ėm ė sieti su Dievu:
"Negalima Saulę ir žvaigždes rodytįpirštu, nes ten yra Dievas",..."
nes Dievui ir Marijai išdursi akis"^.
Stebint meteoro kritimą, buvo galvojama, kad žvaigždei nu
kritus, miršta ir žmogus, kuriam ji priklausė. Sakyta, žvaigždės
kritimas reiškia, jog mirusio žm ogaus "dūšia persikelia į kitą
vietą"30 Dažnai patikslinama, jog tai "krenta", "lekia", "skrenda"
arba "veizdi vietų" (t.y. randa sau vietą) nekrikštyta "dūšia"31, o
vieną kartą net taip: "nabašnikas, kurį Dievas išstūmė iš dan
gaus"^. Regis, bus manyta, kad žvaigždė yra ne žm ogaus sielos
talpintoja ar vienas išjo s pavidalų, kaip gali pasirodyti iš pirmo
žvilgsnio, bet - tarsi angelas s a r g a s ^ žm ogui esant gyvam užti
krinantis jo sielos buvimą kūne, o po mirties nurodantis, nušvie
čiantis mirusiojo vėlei kelią į jai skirtą vietą pomirtiniame pasaulyje34. šią mintį patvirtintų ir M. Davainio-Silvestraičio užrašyta
pasaka, kurioje sakoma, kad krentančios žvaigždės šviesa lyg
tarnas pasitinka mirusįjį kelyje įpomirtinį pasaulį ir veda ten, "ant
ko yra ans žm ogus užsidirbęs".-^^
Šiandien nelengva atkurti ar įsivaizduoti senąjį lietuvių pasau
lėvaizdį bei požiūrį į dangaus šviesulius, tačiau iš turimos m ed
žiagos jau aiškėja svarbus ikikrikščioniškojo pasaulėvaizdžio
bruožas: žemiškąją būtį įprasminantis ryšys tarp gyvybės žem ėje
ir dangaus šviesulių. Šio į pasąmonę nugrimzdusio pasaulėvaizd
žio atbalsius bei nuotrupas, kaip matom, ir šiandien galima išgir
sti senų Lietuvos kaimo ž monių apmąstymuose, prisiminimuose.
Dar ne taip toli nutolo tas laikas, kai paprastas sodžiaus žem dir
bys "dangų geriau pažinojo, negu daugelis mūsų šių dienų švie
suolių, kurie be laikrodžio ir kompaso naktį jaučiasi visai netekę
laiko ir erdvės" n u ovok os^ .
Tad pasitelkę išlikusias liaudies astronomijos žinias, įdėmiau
pasižvalgykime po tėviškės žvaigždėto dangaus skliautą.

SIETYNAS.
Jo išvaizda, vardas ir judėjimas
Sietynas - ryškus žvaigždžių spiečius Tauro žvaigždyne, tar
ptautinėje astronominėje terminologijoje vadinamas Plejadomis
(iš graikų n \ i ( a ž e s
). Žvaigždėvardis Sietinas (Sietynėlis,
Sietynukas, dzūkų - Siecynėlis, Siecynukas) gerai žinom as ir pa
plitęs visoje Lietuvoje. Plačiai, bet mažiau vartojami šio žvai
gždžių spiečiaus įvardijimai - Sietas (Sietas, Sietasy®, Sietelis?'
arba Siemkas38. Žinom i ir Sietinis, Sietinėlisy (Sietinis'*®, Sieti
n is^ , Sietinis42), Sietinys^, Sietinas^ Sietim as^Sytinys^®
(■Sytukas^7, Sytelis^Š), Sytynas^ ir Sytas-*®. Pažymėtini taip pat:
Seifas^ 1 Sėtynas52, Sėtinas^, Sėtynas, Sėtynėlis^ (Sėtynas
Sitynas*®)\ be to, K.G. Milkaus žodyne (1800 m.) minimas S ė ta s ^ .B t šių pavadinimų, atskirai paminėtini: Žvaigždžių sie
ta s ^ (Ž vaizdžių sietas^ Ž vaizdžių sietas**®. Ž vaizdžių šietas61), Žvaigždžių sjtas®^ bei Dangaus sielas®^. Užrašyti ir su
šaknimi siet- nesusiję reti Sietyno pavadinimai, tai: Dvylikinė
žvaigždė 64, K a s ik ia is B ič ių spiečius®®, Sėjikai®'.
Iš šiuo metu mums žinom ų Sietyno įvardijimų galima būtų

išskirti 5 pagrindinius, iš kurių atitinkamais darybos formantais
išvedama visa Sietyno įvardijimų įvairovė:
Žodžių
darybos
forman
tai

-ynas
-inas
-inys
-inis
-imas

1

2

3

4

5

Sietas
(Sietis)

Sytas

Sėtas*

Sėtas

Seitas*

Syt-ynas

Sėt-ynas
Sėt-inas*

Sėt-ynas

Syt-inys^

-

-

-

-

-

-

-

■

-

-

-

Siet-ynas
Siet-inas
Siet-inys
Siet-inis
Siet-imas

-

.

-

^(Žvaigždute pažymėti į Lietuvių kalbos žodyną (LKŽ XII) nepatekę
pavadinimai, brūkšniu - žodžio forma nepaliudyta).
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Sietyno išvaizda dažniausiai apibūdinama kaip "dikta", tanki
žvaigždžių krūvutė (krūvukė, krūvikė, krūvytė, krūvelė, krūva).
Neretai Sietynas vaizdžiai nusakomas kaip žvaigždžių "pundukas", "gumburiukas", "kalniukas”, "kauburėlis", "gojukas", "kupečiukas", "kepaliukas", "šluotelė". Pasak vienų, šis žvaigždžių spie
čius esąs apvalus, apskritas, panašus į smulkų sietelį miltams
sijoti, pasak kitų - keturkampis, panašus į vežim ą. Žinomi atskiri
jo palyginimai su bažnyčios žvakių sietynu (šviestuvu) arba net
trobele”8*
Sietyne dažniausiai įžiūrimos 7 žvaigždės, retkarčiais 5 ,6 ar
daugiau nei 7: 8, 9^9 arba net 12™, 1571. o neretai teigiama,
jog ten nedideliame plote susispietę daug smulkių žvaigždžių.
Bet žm ogaus akis dažniausiai mato 7 Sietyno žvaigždes, suda
rančias netaisyklingą stačiakampį (1 pav.), panašų į vežimą, tik
anaiptol ne į apvalų sietą, nebent į jo vaizdą iš šono. Kad įžiūrė
tum kažką panašaus į apvalų sietą, reikia turėti labai geras akis,
šiame žvaigždžių spiečiuje įžvelgiančias ne 7, o 16-17 žvai
gžd žių ^ (2 pav.). Toks matymas atrodo neįtikėtinas, tačiau pa
žymėti atvejai, kai jauni žm onės Plejadose įžiūrėdavo nuo 14-os
iki 16-os žvaigždžių78. Sietyno vaizdavimą apvaliu galima aiškin
ti paties žod žio Sietynas sąsaja su apvaliu sietu, sietuve. Kai
astronomijos žinios neteko reikšmės ir žm ogus nustojo prakti
niais sumetimais žvalgytis į žvaigždes, galvoje išliko ne regimasis
žvaigždyno pavidalas, o asocijuotas, žodinis. Paminėtina ir tai,
kad neretai Sietyno žvaigždės lyginamos su sieto skylutėmis74.
Sietyno palyginimas su vežim u žinom as ne vien lietuviams,
bet būdingas, tarkim, ir senovės indams7^. Atrodo, kad Sietynui
ir Grįžulo ratams priskiriamų žvaigždžių skaičiaus panašumas,
užmiršus senąsias astronomijos žinias, lėmė Sietyno ir Grįžulo
ratų painiojimą7”. D ažnai tapatinami ir Sietyno bei Šienpjovių
(Oriono) žvaigždynai. Tačiau šių samplaikų vien žvaigždynų
pavidalo panašumu nepaaiškinsi77. Tokia painiava matyt atsiran
da, kai žvaigždžių pavadinimai žm onių sąmonėje išlieka tik kaip
žodžiai, o ne kaip asmeniniame, bendruomeniniame gyvenime
reikšmingų simbolių įvardinimai. Thip, nesukeldami didesnės pai
niavos, jie lengvai gali "pasislinkti" nuo vieno žvaigždyno prie kito,
juo labiau jeigu yra dar koks nors tokį "pasislinkimą" palengvinan
tis ryšys. Sietyno ir Grįžulo ratų atveju - tai minėtas žvaigždžių
išsidėstymo panašumas, o Sietyno ir Šienpjovių - galbūt netolima
jų kaimynystė. Kita vertus, žodis "sietynas" gal buvo vartojamas
ir bendrine prasme - "žvaigždynas". Plg.: "Apie septynias tas
žvaigždes būdavo (kalbama). Toks an keturių kampų kaip žvai
gždelės ir dyselys - trys. Toks sietynuks - Grigo ratai. Jis buvo
znaimus, mes visada matydavom tų sietynų"78. Bendriniam žo d 
žio "sietynas" vartojimui palanki ir paties žo d žio semantika. Šak
nis siet- pažymi siejimo veiksmą, kuris logiškai skaidytinas į du
nuoseklius veiksmus - išskyrimą ir sujungimą, kitaip tariant "at
siejimą" ir "su-siejimą". Thigi sietu sijojami smulkūs biralai susie
jami vieni su kitais, atsiejant juos nuo stambių. Thd sietas - siejimo
= atsiejimo + susiejimo veiksmą atliekantis daiktas. Kita vertus,
jis pats yra susaistytų dalių (ašutų arba vielelių) visuma. Thigi
"sietas" ir struktūrine prasme (susietų, susijusių dalių visuma)
panašus į "sietyną". Plg.: "Sietynas - pakabinamas daugiašakis
šviestuvas, liustra" - (susieta daug šviesų); "Sietynas - šiaudų
papuošalas" (susieta daug šiaudelių)79.
Thigi žvaigždėvardis "Sietynas", tiksliai įvardindamas lengvai
įsimenamas glaudžiai viena šalia kitos išsidėsčiusias, tarsi susietas,
susispietusias žvaigždes, gali būti vartojamas ir bendrine žvai
gždyno prasme. Sietyno vardą su žvaigždžių "susisiejimu" sieja ir
patys žm onės. Štai kaip vieną kartą šių eilučių autoriui buvo
atsakyta į klausimą - "Kodėl tą žvaigždyną Sietynu vadina? - "O
gal susietos šešios žvaigždės į krūvą?"80.
Verta atkreipti dėm esį į žm onių nuom onę esą Sietynas ir kiti
žvaigždynai dažniausiai yra iš 7 žvaigždžių: "...Sietynas - septy
nios /žvaigždės/. Visi žvaigždžių ženklai, kiek juvra, kai įsižiūri
geriau, tai daugiausia septynios žvaigždės būna"” 1. "Sietynas... matyti kupečiuks, apvalus žvaigždžių kepaliuks toks. Atrodo
septynios. Kad ir tas pavadinimas surištas su septyniais"82, "Kad
būtų /žvaigždynas/ reikėjo, kad būtų apie septynias žvaigždes"88.
Psichologų nuomone, daugelyje kultūros reiškinių skaičius l t 2
nusako optimalų žm ogaus įsisąmoninamos informacijos kiekį.
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Manoma, kad šis skaičius būdingas žm ogui visais jo vystymosi
tarpsniais ir esąs užkoduotas pačioje žm ogaus mikro ir makro
struktūroje8^.
Pastebėta, kad Sietynas, esantis dangaus skliaute netoli eklip
tikos (Saulės, Mėnulio ir planetų regimojo kelio), ilgomis lapkri
čio naktimis prieš Adventą juda dangumi panašiai kaip vasarą
S a u lė ."... lū s Sietynas eina kaipo vasarą Saulė, tum pačiu keliu"8* Todėl naktį pagal Sietyną, kaip dieną pagal Saulę, spėdavo
laiką: "Laiką žm onės spėja iš Seito žvaigždės, ji kaip ir Saulė eina
apie Ž em ę tuo pačiu laiku; tik Saulė dieną, o ji naktį"8”. "Jis
/Sietynas/eidavo kaip Saulė, Saulės takais"87, Sietyno judėjimas
lygintas su Mėnulio judėjimu: "Sytynas /.../ein a taip kaip M ėnu
lis"; "Anos /Sietyno žvaigždės/ man atrodo ar ne sulyg Mėnuliu
ein kartu netoli..."88
Sietyno judėjimas dangaus skliautu dažniausiai nusakomas
žodžiais: "teka", "užteka", "pasirodo", "eina", "kyla", "pakrypsta",
"pasisuka", "leidžiasi", "krenta" ir panašiai. Jo padėtis danguje
dažniausiai nurodoma pasaulio šalių atžvilgiu: "Sietynas pasiro
do rytuose", "užteka rytuose", "Sietynas - pusryčiuose", "pakryp
sta į pietus", "pasisuka į pietus", "ateina į pietus", "įeina į pietus",
"paslenka į vakarus", "nukrypsta į vakarus", "nusisuka į vakarus",
"leidžiasi vakaruose". Apie Sietyną aukščiausiame taške dažniau
siai yra sakoma, kad jis yra "pietuose", "vidury dangaus" ar tiesiog
"aukštai". Kartais sakoma, kad jis tuo metu esąs "viršum galvos",
"statmenai" arba tiesiog - "ten, kur 12-tą valandą būna Saulė".
Neretai Sietyno padėtis ir paros laikas nusakomi pagal to žvai
gždyno iškilimą virš horizonto. Deja, šitai nusakoma tik bendrais
žodžiais, "Sietynas pakilęs", "Sietynas aukštai", "Sietynas ž e 
mai"89.
Gerai žinantys Sietyno judėjimą ilgomis rudens ir žiem os
naktimis gana tiksliai susivokdavo laike. "Sėtynas kaip laikrodis,
rodo laiką"90; "Sėtynas pas mus Butniūnuose laikrodį atstoda
vo..."^. Lapkričio mėnesį, apie vidurnaktį, Sietynas - tiesiai virš
galvos. Thd ir žinota: "Kai Sietynas kyla į viršų - dar prieš pusiau
naktį, kai leidžiasi žemyn, po pusiaunakčio"92; "Sietynėlis leid
žiasi, tuoj diena bus"98. Mokėta nustatyti ir tiksliau. Jeigu Siety
nas yra rytuose ir užima vieną ketvirtį dangaus, tai 8 vai. vakaro,
jei vidury dangaus - vidurnaktis, o jei nukrypęs į vakarus ir užima
pusę dangaus94 - 3 vai. ryto9^. Laiko nustatymui turėjo reikšmės
ir Sietyno padėtis aplinkos, daiktų atžvilgiu: "Sėtynas un klaties,
ir ainam gult"9**; "Sėtynas ir Grįžulą ratai stovi un klates, tai jau
para keltes"97; "Sietins pas Pilikį (Pilikė - piliakalnis prie namų,
vakaruose)"98.
Rugsėjo m ėnesį kulti keldavosi Sietynui atsidūrus pietryčiuo
se99, o spalyje - aukščiausiame taške. Tuomet laikas buvo nusta
tomas taip: Sietynas pateka - vakaras, Sietynas pusryčiuose (pie
tryčiuose) - 8-9 vai. vakaro, pietuose - 2-3 vai. ryto, Sietynas
leidžiasi - 7-8 vai. ryto100. G ruodžio m ėnesį apie Kalėdas, kai
Sietynas aukščiausiai (2-3 vai. prieš vidurnaktį) - ženklas vaikams
eiti gulti101.
Pastebėta, kad Sietynas dangumi eina ne tik tuo pačiu keliu
kaip Saulė ir Mėnulis, bet ne visada, kaip Mėnulis, ir matomas čia pasirodo rytą, čia vakare, o kartais ir visai išnyksta102. Iš tiesų,
balandžio pabaigoje, Saulei artėjant prie Thuro žvaigždyno, Sie
tynas prapuola vakaro žarose. Sakoma, jo g tada nematomas jis
būna visą vasarą, kai trumpos naktys108, ir pasirodąs tik rude
nį104. Rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje sutemus jis jau m ato
mas neaukštai rytuose. Thi tiesa, tačiau visus metus žvalgantis į
dangų vakarais, anksti rytais, Sietyno pasirodymą galima pastebė
ti gerokai anksčiau. Pats žm onių gyvenimo būdas nulėm ė nakties
šviesulių stebėjimo laiką. Dažniausiai ¿žvaigždes dairytasi vakare
po Saulės laidos bei anksti rytą keliantis dirbti darbų. Tokiam
stebėtojui galėjo būti įsimintinos ir reikšmingos tokios išskirtinės
Sietyno padėtys:
- vakarinis (akroniktinis)10^ patekėjimas, (09 23)*
x Čia nurodomos apytikrės regimų Sietyno padėčių datos mūsų
epochoje, Lietuvos platumoje. Atkreiptinas dėmesys, kad, nustatant šias
datas, turėta omeny ir nepalankūs Sietyno stebėjimo laikotarpiai ryto bei
vakaro sutemų metu. Tad nurodytos datos skiriasi nuo atitinkamų teori
nių astronominių.

- vakarinė kulminacija. (02 10)
-vakarinis (heliakinis)*^6 nusileidimas, (04 23)
- rytinis (heliakinis) patekėjimas, (07 10-15)
- rytinė kulminacija, (09 15)
- rytinis (akroniktinis) nusileidimas, (12 13)
Sprendžiant iš etnografinės medžiagos, lietuviams žemdir
biams labai reikšmingas ir laukiamas buvo Sietyno nusileidimas
vakaro žarose. Su juo sietą pavasario ir žemės ūkio darbų prad
žia. Kuo žemiau, saulei nusileidus, vakaruose pasirodo Sietynas,
tuo arčiau pavasaris. "Jei dar Žvaigždžių sietas aukštai, tai dar
toli pavasaris" (LTA 2319/13/). "Jei Žvaigždžių sietas leidasi su
vakarų žaromis, bus greit šiluma (pavasarisV' (LTA 2259/89/).
"Sietas prapula - gegužė pradeda kukuoti"***^ Sietynui įėjus į
vakaro žarą, jau ardavo dirvą, ruošdavosi pavasario sėjai, tad
buvo sakoma: "Sietynas žarft, jautis vago"*0°; ^Sietynas pazaroj,
šyvis lankoj (prieš pat šv. Jurgį)" *^9; »pakol Žvaigždžių sietas
neleidžiasi į žarą, žirgo neleisi į balą ėsti" (LTA 1480/22/)**°.
Heliakinis Sietyno nusileidimas buvo siejamas su šv. Jurgio diena
(04.23). Nuo to laiko daugiau kaip du mėnesiu Saulės spinduliuo
se besislepiantį Sietyną sunku įžiūrėti. Ir tik apie liepos 10-15-tą
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pirmą kartąjį trumpam galima pamatyti ryto žaroje. Deja, lietu
viška etnografinė ir tautosakos medžiaga jokių tiesioginių žinių,
patvirtinančių šio heliakinio patekėjimo stebėjimus, nepateikia,
nors kitos tautos pirmajam Sietyno pasirodymui po jo nemato
mumo teikė daug svarbos. Be visa ko, su Sietyno pasirodymu ir
dingimu buvo siejama lietingojo laikotarpio pradžia. Ši sąsaja
ypač gaji tautose, kurios išsaugojo pirmykštį gyvenimo būdą. Kai
kurios Australijos ir Afrikos čiabuvių gentys, Naujosios Gvinėjos
bei Maršalo salų gyventojai mano, kad Sietyno pasirodymas po
laikino nematomumo atneša lietų. Verta pastebėti, jog romėnai
žodį Plejades vartojo ir poetiniam perkūnijos, liūties įvardiji
m ui
Kai kurie duomenys leistų manyti, kad seniau lietuviai taip pat
bus stebėję heliakinį Sietyno patekėjimą ir su juo sieję antros
vasaros pusės lietingų dienų pradžią. Šią prielaidą patvirtintų
Sietyno stebimo heliakinio patekėjimo sutapimas su liaudiškojo
kalendoriaus vadinamąja septynių brolių miegančių diena * *%
pagal kurią buvo spėjamas antrosios vasaros pusės kritulių kiekis.
Esą, jei šią dieną lis, tai lis ir toliau septynias dienas arba net
septynias savaites. Thigi: septyni broliai, septynios dienos, septy
nios savaitės, septynios Sietyno žvaigždės. Palyginimui verta pri
durti, kad Afrikos čiabuvių gentyje Eve manoma, jog Oriono
pasirodymą turi lydėti lietus, trunkantis septynias dienas - tiek
žvaigždžių šiame žvaigždyne* *3.
Septynių brolių miegančių ir septynių Sietyno žvaigždžių ryšys
liaudies kalendoriuje nėra atsitiktinis. O ir tautosakoje bei visoje

mūsų kultūroje gana dažnas "magiškų septyniukių" sutapimas.
Štai M. Davainio-Silvestraičio užrašyta su etiologine sakme su
jungta pasaka apie Sietyno kilmę. Joje pasakyta, kad septynios
Sietyno žvaigždės - tai septyni užmigę broliai (vyrai, gyvenę kaip
broliai). Jie užmigę Dievo garbei savo pačių pastatytos bažnyčios
rūsyje. Minimas net jauniausio brolio, gulinčio brolių kojūgalyje,
vardas - Danasas**m T&d labai tikėtina, kad dar nesenais laikais
žvaigždėtą dangų gerai pažinoję mūsų senoliai apie liepos 10-ąją
prieš auštant įdėmiai stebėjo šiaurės rytų padangę, norėdami nors
trumpam išvysti Sietyną (Septynis brolius?), kad pagal jo žvai
gždžių matomumą nuspėtų būsimus orus, nes šienapjūtės laiko
tarpiu žmonėms ypač rūpėjo kokia bus - sausa ar drėgna antroj!
vasaros pusė. Dažniausiai ji būdavo lietinga. Tk\ liudija ir daugelio
žinotas posakis: "Lig švento Jono nė visi neišprašom lietaus, po
švento Jono - ir viena boba" * *^. Sietyno pasirodymo apie tą laiką
laukdavo ir rusai. Jie liepos 11-ą (šen. stil). net ir vadino - Jefim
ji-stožarnicy (čia rusų Stožary - Sietynas). Manyta, kad Sietyno
švytėjimas tą dieną pranašauja sėkmingą lokio medžioklę* *R
Kita reikšminga ir laukiama Sietyno padėtis buvojo kulmina
cija prieš Saulei tekant, rodžiusi rudeninės sėjos laiko įpusėjo

2. pav. Tkip atrodytų Sietynas nepaprastai gerą regėjimą turinčiam
žmogui.

mą**7. Jau XVII a. M. Pretorijus rašė, kad Sieto buvimas tam
tikroje vietoje - geras ženklas pradėti sėją**^. Pasak žmonių,
Sietyną dangun Dievas tam ir įdėjo, kad žm onės žinotų, kada
reikia sėti rugius (LTA 2247/20/). "Kad Sietynas atein lig auštant
į pietus - laiks rugius sėti" (LT V 382); "Sietynas pasisuka į pietus,
tada reikia sėti rugius"... (LTR 45 08/7/). Rugsėjo pabaigoje
Sietynui prieš auštant rodantis jau pietvakariuose - kasdavo bul
ves**9.
T&ip pat buvo stebimas ir pirmasis Sietyno nusileidimas rytą.
Pastebėta, kad prieš Saulei tekant jis leidžiasi apie Advento prad
žią. Astronominis akroniktinis Sietyno nusileidimas pyksta apie
11 30-12 01, bet tuo metu jo užėjimo už horizonto jau neleidžia
matyti ryto žara, išblukinanti šį žvaigždžių spiečių apie 10° virš
horizonto. Jei vietovė nėra visiškai atvira, šį Sietyno dingimą jau
galima laikyti jo nusileidimu. Atviroje vietovėje esančiam stebė
tojui regimasis Sietyno nusileidimas turėtų būti matomas apie
gruodžio 13 d. Senuoju kalendoriumi tai atitinka Advento prad
žią. Pagal pirmą rytinį Sietyno nusileidimą buvo sprendžiama
apie būsimą pavasarį: jei Sietynas leidžiasi prieš Adventą, tikėtasi
ankstyvo pavasario, jei per Adventą - vėlyvo.*^ Tsm tikra šio
žvaigždyno padėtis buvo artėjančio Saulės sugrįžimo ženklas:
"Sietynas, sako, prieš Kalėdas nusileidžia žemyn, tai /.../diena ein
ilgyn" (LTA 2261/39/).
Nedaug išlikę žinių apie pirmąjį Sietyno patekėjimą vakare.
Spalio mėnesį, Saulei nusileidus, Sietynas jau matomas rytuose:
"Rytuose jisai vakare. Vėluoja, vėluoja, vėluoja /slenka į vakarus/,
'jot« « m
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vadinasi ir paskui jau vasarą jo nematyt”1^1. Trūksta duomenų
ir apie vakarinės Sietyno kulminacijos stebėjimą. Turima vienin
telė stebėjimo žinia, bet be datos: "Sietynėlis vakare esti dangaus
vidury ir eina žemyn, kur Saulė teka. Tàda žino, kad jau tuoj
diena bus" (LTA 2247/44/).
Esama etnografinių liudijimų, jog pagal Sietyno padėti d a 
gaus skliaute ž m onės seniau ne tik mokėjo nustatyti nakties laiką,
rugių sėjos, bulvių sodinimo metą, bet ir susivokdavo, kada reikia
malti grūdus, sijoti juos arba pradėti dirbdintis žvejybos įran
kius1^ . Žiem ą, atrodo, apie Kalėdas, iš Sietyno buvo spėjama ir
ateinančių metų nauda. Manyta - "Jei Sietynas eina paskui švie
sias žvaigždutes, šeimyna bus brangi..." ir a tv ir k šč ia i^ . Visa tai
rodo, kad dar visai netolimoje praeityje Lietuvos kaimo žem dir
biai gerai pažino regimąjį Sietyno žvaigždžių judėjimą ir tas
žinias sėkmingai taikė kasdieniniame gyvenime.
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IN MEMORIAM

ŽMOGUS IŠ ELITO
Tą vakarą dažnai skambėjo telefonas. Vėl skam
butis. Virpantis Almanto Samalavičiaus balsas:
- Noriu pranešti: mirė tėvas.
Išsyk nieko nesupratau. Kai supratau, norėjau
ginčytis: negali būti... Buvome geri bičiuliai. Be to,
šiurpi staigmena. Kaip tai? Stasys Samalavičius
(1930 01 01 - 1992 12 12) man buvo pavyzdys
žmogaus, kurio neveikia laikas; tarsi tie paminklai,
kuriais jis rūpinosi, kuriuos studijavo ir kėlė iš už maršties ir griuvėsių. Jis visada buvo toks žvalus, ju
drus, gyvybingas. Toks optimistas, kad net beveik
pavydas ėmė. Ir dabar štai... Ne, negali būti. Atrodė,
lyg koks piktas pokštas. Rodos, taip neseniai buvau
sutikęs skubantį iš Sarbievijaus kiemo (matyt, po
paskaitos), kaip visada su plačia šypsena, mielą,
savotiškai skaidrų. Dažnai mudu susitikdavome prie
Universiteto: tai j skaityklą skubėdavo, tai grįždavo
iš Filologijos fakulteto, kur anglų kalba skaitė istori
jos kursą. Ir kiekvieną sykį nepavykdavo greitai išsi
skirti: stoviniuodavome arba lydėdavome vienas ki
tą nuo Universiteto iki Gagarino gatvės ir atgal.
Abiem mums buvo įdomu pasikeisti nuomonėmis
apie istoriją, kultūrą, restauruotus paminklus, politi
Stasys SAMALAVIČIUS (kairėje) su istoriku kunigu Jonu REITELAIČIU
ką, šeimas, kasdienius reikalus. Daug kur mūsų
Krikštonyse.
požiūriai sutapdavo. Jei skirdavosi, mums atrodė,
kad tie skirtumai nėra esminiai. Tokiais atvejais sa
sėme vienas kitą: kas per padermė tie mūsų tautiečiai? Dar
kydavome, kad gali būti ir kitos priežastys arba kad galima į
prieš keletą metų jie verbavo liudininkus, kad "įrodytų" savo
dalyką iš kitos pusės pasižiūrėti. Mudu jutome dvasios gimi
ryšius su bolševikiniu pogrindžiu, o dabar jau giminiuojasi su
nystę.
partizanais, Sibiro tremtiniais ir politkaliniais. O jau religingu
Retkarčiais skambindavomės telefonu, dar rečiau lankymas tiesiog neišpasakytas!
davomės vienas kito namuose, mums pakako (beveik paka
Juk galėjo ir Stasys papasakoti, kaip jis, mokydamasis
ko) tų atsitiktinių, bet reguliarių susitikimų, kurie turėjo kažko
Seirijų gimnazijoje, teikė pagalbą "žaliukams". Vis tik buvo
kią raminančią, guodžiančią, šviesinančią galią. Ir štai dabarkvalifikuotas istorikas ir gerai nusimanė apie pasipriešinimo
viskas. Dar viena gija nutrūko. Jos niekas nepakeis. Atplyšo
faktų kaupimo reikšmę. Bet nuo tokio žingsnio jį atgrasė
tavo, žmogau, dvasios dalis, atkrito viena iš spalvingų tavo
šlykštus spekuliavimas patriotizmu. Tokios politinės spekulia
gyvenimo pusių. Imi justi ir jausti, kaip su artimųjų ir bičiulių
cijos diskreditavo ne tik patriotizmą, bet paties žmogaus
mirtimi traukiesi ir tu pats iš savo gyvenimo.
orumą.
Paskutinį kartą mūsų susitikimas buvo labai trumpas: ap
Dėl to S. Samalavičius laikėsi gerokai nuošalyje nuo tų
siribojome rankų paspaudimu ir trumputėmis replikomis. Aš
vietų, kur kunkuliavo, putojo ir per kraštus veržėsi politinės
bėgau ¡darbą, ir jis lyg skubėjo. Tik tada jis man pasirodė tarsi
aistros, iš kur sklido neapykantos isterija ir kur buvo kurstoma
kiek sumišęs ar išvargęs. Tąsyk neteikiau tam didelės reik
kerštavimo ugnis. Tačiau jis nebuvo abejingas nei politikai, nei
šmės, o dabar jo pablyškęs veidas iškyla prieš mano akis kaip
Lietuvos likimui. Kelis rimtus pokalbius mes skyrėme šiems
priekaištas, kodėl aš tada ilgiau nesustojau ir nepasišnekėjau.
dalykams. Porą sykių Stasys specialiai atvyko pas mane į
Man teko laimė bičiuliuotis su inteligentišku žmogumi,
namus Lietuvos politinei būklei aptarti. Tada jis buvo gerokai
neturėjusiu nei didybės manijos, nei nepilnavertiškumo kom
susijaudinęs. Kalbėjo ne tik apie slogią atmosferą, bet ir
plekso. Jam nereikėjo maskuotis, dangstytis, dievažin ką
atpasakojo kritiškas nuomones užsieniečių, su kuriais jis
vaizduoti, kad ženklais padidintų savo reikšmingumą. Nesinuolat bendravo. Tada man pasirodė, kad tokiu būdu S.
nešiojo jis nei prislopintos pagiežos, pykčio ir neapykantos
Samalavičius ne tik ieško moralinės atspirties, bet kartu ir siūlo
dėl nepasotinamų ambicijų. Kai šitiek daug dabar civilizuota
ją man, lyg mėgindamas skatinti mano politinį aktyvumą, kuris
me pasaulyje neurastenijos suluošintų žmonių, sveikas inte
man pačiam kartais imdavo kelti šleikštulį.
ligentiškai ramus žmogus yra tarsi oazė dykumoje. Stasys
Ne sykį ilgai vaikščiojome Vilniaus gatvėmis, kad tarpusa
buvo pats savimi ir su savimi, niekada nepasidavęs konjun
vyje pasitikrintume politines ir moralines nuostatas, kad išma
ktūrai nei rūpinęsis karjera. Nedarė karjeros nei anksčiau, nei
tuotume jas kitų epochų istorinėmis paralelėmis, savo asme
atgimimo metais. Mudu abu ironiškai žiūrėjome į minią val
nine gyvenimo patirtimi, civilizuoto pasaulio tradicijomis.
džios ištroškusių žmonių, nekantriai lipusių vienas kitam ant
Nors ne visada regėjome aiškią Lietuvos perspektyvą, bet
kulnų ir irzliai plūdusių kiekvieną išsiveržusįjį į priekį.
po šitokių pokalbių visada jusdavome žymų palengvėjimą,
Šioje judrioje minioje beveik kiekvienas garsino tautai savo
tarsi akmuo nuo krūtinės būtų nukritęs. Abiem mums buvo
nuopelnus, kurių iš tikrųjų beveik niekas nėra regėjęs, išsky
reikalingos tos dvasinių mainų, savo vertybių patikrinimo
rus pačius garsintojus. Traukėme tada mudu pečiais ir klau
minutės, o kartais ir valandos.
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Bet ne politika mudu suartino. Mes
susipažinome bene prieš porą dešim
r
tmečių, kada pozityvioji politika buvo
neįmanoma. Jeigu būta politikos, tai tik
negatyvaus nusistatymo pavidalu. Tada
mes atpažindavome bendraminčius iš
distancijos, kurios kiekvienas padore
snis žmogus laikėsi valdžios ir jos reika
lavimų atžvilgiu. Stasys mokėjo kažkaip
nepastebimai suartėti su žmogumi, len
gvai bendrauti. Jis niekada neprimesdavo savęs ir savo asmeninių rūpesčių
kitiems, bet, reikalui esant, per daug nesibrangindamas pasakydavo, kas jį jau
dina, kas kelia nerimą. Tas jautrios sielos
žmogus saugojo savo paties ir kitų
asmenų, su kuriais bendravo, orumą.
Mokėjo subtiliai reaguoti į partnerio bū
senas. Rodos, dar nespėjai prasitarti
apie kokį nors neišspręstą uždavinį, o jis
tarp kitko, be didelio sureikšminimo jau
siūlo savo paslaugą. Kartais neto nerei
kėdavo. Jis teiraudavosi, ar negalįs kaip
nors padėti mano jauniesiems šeimos
Stasys SAMALAVIČIUS (dešinėje) 1986-aisiais po konferencijos Paminklų
nariams palengvinti anglų kalbos studi
konservavimo institute.
jas. Sunku buvo nepriimti jo ir jo mielos
žmonos paslaugų... Nesu toks paslan
kus žmogus, todėl dažnai pasijusdavau
troškimui pasotinti. Dauguma jų susiję su miesto istorinių
kiek nepatogiai, nesurasdamas būdų į
paslaugas atsakyti paslaugumu.
paminklų apsauga, konservavimu ir restauravimu. Šitai buvo
Tačiau labiausiai mus siejo požiūris į lietuvių kultūrą. Kartu
istoriko laimė ir nelaimė. Laimė, - kad jis galėjo regėti daiktiškai
įkūnytus savo veiklos rezultatus, galėjo pats dalyvauti unikalių
krūpčiojome regėdami, kaip mūsų senąją kultūrą traiško im
architektūros paminklų atgaivinimo procese. Bet kartu tokia
perinės valstybės biurokratinis buldozeris, kaip ją žaloja eko
sąsaja buvo jo nelaimė, neabejotinai sutrumpinusi jo gyveni
nominis pragmatizmas ir profesinis mažaraštiškumas. Mūsų
mą. Dirbdamas Paminklų konservavimo institute, jis juto di
bendravimas padėjo abiem spyriotis savo profesinėse srityse
delę atsakomybę už kvalifikuotą paminklų ištyrimą ir kartu
prieš tą galingą stichiją. S. Samalavičius man atrodė ne visai
tipiškas istorikas; pro siaurą, dalinę tyrimui pasirinktų reiškinių
matė, kad pastatai dažnai būdavo restauruojami tokių tyrimų
sritį jis mokėjo matyti visą kultūros horizontą.
iki galo neatlikus: trūko laiko, patikimos tyrimų sistemos, stigo
ir kvalifikuotų specialistų. Neretai teko dirbti vienam ten, kur
1973 m. jis apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją
buvo reikalingos aukštos kvalifikacijos istorikų grupės. Sta
"Vilniaus statybininkų cechai 1595-1795 m." Rodos, tai gana
sys priklausė negausiam Vilniaus istorikų elitui, kuris ir buvo
specialus faktografinis tyrinėjimas, paremtas gausių archyvi
pajėgus suprasti, įvertinti, ką reiškia mūsų kultūrai istoriniai
nių šaltinių studijomis. Tačiau per jį atskleista gana plati vidu
ramžių miesto funkcionavimo panorama: cechinės struktū
architektūros paminklai. Už tos reikšmės nustatymą ir išsau
ros susidarymas, jos teisiniai pagrindai, cechiniai papročiai ir
gojimą jam ir jo kolegoms teko diena iš dienos grumtis ne tik
priedermės, cechų sąjungos ir susivienijimai, cechinio moky
su ideologiniais biurokratais, ekonominiais pragmatikais, bet
ir su visuotiniu nemokšiškumu ir mankurtizmu.
mo sistema, statybos projektavimas, organizavimas, darbų
Išgirdęs apie Lietuvos Kultūros kongreso siūlomą nuosta
pasiskirstymas ir vykdymas, ekspertizių atlikinėjimas, statybi
nių medžiagų gamyba bei įsigijimas ir kt. Neatsitiktinai iš šios
tą įkurti Lietuvos kultūros institutą, Stasys labai energingai ją
disertacijos išaugo sumanymas imtis miestiečių buities tyri
palaikė. Maža to, jis siūlė savo paties pagalbą: įkurti tokiame
nėjimų.
institute miestų kultūros tyrimo skyrių ar kokį kitokį padalinį,
1981 m. S. Samalavičius išleidžia knygelę apie Vilniaus
kuris užsiimtų tokiais kultūros tyrinėjimais sistemiškai, meto
diškai ir išsamiai. Jis jau galvojo, kaip būtų galima parinkti ir
rotušę, per kurią parodomas beveik visas oficialusis miesto
paruošti tokio profilio istorikų, kurie pratęstų unikalią Vlado
gyvenimas: aprašoma rotušės pastatų statybos ir remontaviDrėmos mokslinę tradiciją. Jis dar negalvojo, kas bus po jo,
mo istorija, magistrato veikla, teismai, bausmės (jų vykdymo
būdai, įrankiai, vietos), prekyba, viešieji reginiai, teatras, ar
bet rūpinosi, kas bus po V. Drėmos.
chyvas ir kiti su rotušės funkcionavimu susiję dalykai.
S. Samalavičius buvo tiesiog likimo dovana tokiems tyri
"Miestų istorijos tyrimas, - rašė jis savo disertacijoje, mams organizuoti. Bet biurokratija nebūtų biurokratija, jeigu
padeda giliai ir visapusiškai pažinti ekonominį, politinį ir kul
nesužlugdytų kilniausios idėjos ir nepasirinktų paties pra
tūrinį gyvenimą. Lietuvių tautos istorijai ypač svarbią reikšmę
sčiausio sprendimo. Naujoji Švietimo ir kultūros ministerijos
turi Vilnius, kuris daugelį amžių buvo Lietuvos Didžiosios
administracija nepajėgė suprasti, ką turėjo reikšti miestų kul
Kunigaikštystės svarbiausias politinio, ekonominio ir kultūri
tūros tyrimai, kaip fundamentaliai jie galėjo paveikti istorijos
nio gyvenimo centras". Ne sykį S. Samalavičius reiškė teisėtą
paminklų išsaugojimą, restauravimą ir konservavimą, įtakoti
susirūpinimą, kad apleisti (tiksliau sakant, mažai ką domina)
bendrą lietuvių kultūros sampratą.
istoriniai miesto gyventojų buities tyrinėjimai, kad mes mažai
Dabar S. Samalavičiaus jau nėra. Neturėjo galimybių jis po
težinome apie Lietuvos miestiečių gyvenimo būdą - jų dar
savęs palikti pradėto darbo tęsėjų. Ir, manau, niekas dėl to
bus, poilsiavimo formas, pramogas, šventes, skaitytą litera
nesijaučia kaltas. Mes įpratinti gyventi be atsakomybės. Grei
tūrą, klausytą muziką, naudotus instrumentus, kulinarinius
čiau bus pasakyta: pats tyrinėtojas kaltas, kad nepaliko tęsė
receptus ir daugelį kitų dalykų. Jis sakydavo: lietuvių kultūrą
jų, kad taip anksti numirė... Ką gi! Bet nuo to Lietuvos kultūros
suformavo ne tik valstietiška tradicija, todėl (nors ir labai ji
istorijai ne lengviau.
svarbi) nereikėtų jos pervertinti.
S. Samalavičiaus darbai skirti ne tik smalsumui, žinių
Krescencijus STOŠKUS
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VILNIAUS LENTPJOVIŲ BROLIJA
Stasys SAMALAVIČIUS
Feodalinio laikotarpio m iestiečių gyvenim e n e m a ž ą
vaidm enį turėjo brolijos. Jos veikė prie katalikų b a ž n y 
čių, pravoslavų cerkvių ir kitų religijų m aldos nam ų. Prie
Vilniaus šv. Petro ir Povilo b a ž n y č io s taip pat ilgą laiką
veikė kelios brolijos. V ie n a iš jų XVII a. viduryje kurį laiką
buvo va d in a m a Lentpjovių brolija. V yrau ja nuom onė,
kad ši brolija įsisteigė, kai V ilniaus vyskupas Jurgis
Tiškevičius 1 6 5 3 m. g e g u ž ė s 5 d. p a do van o jo b a ž n y 
čiai, tuo m etu d a r m edinei, M alon ing o sio s Dievo M oti
nos paveikslą. Tai buvo steb u kling u laikyto F aenco s
Dievo M otinos paveikslo Italijoje kopija, kurią vyskupas
buvo p a rsig ab e n ę s iš šio krašto. Iki padovanojim o
paveikslas kabojo vyskupo rūm uose. O p ad o van o tas
b ažnyčiai Vilniuje kilus m aro epidem ijai, nes buvo m a
nyta jį turint stebuklingų g alių prieš šią baisią ligą.
K adangi p ra d žio je brolijos nariais d a u g ia u s ia buvo
lentpjoviai ir cechui n epriklausan tys dailidės, tai kurį
laiką ji buvo va d in a m a Lentpjovių brolija. P rad žio je ji
veikė vyskupo leidimu. Tačiau V ilniaus vyskupas Kon
stantinas K azim ieras B ž o s ta u s k a s tu o nesitenkino. Jis
kreipėsi į p o p ie ž ių A le k s a n d rą VIII dėl brolijos a p ro b a 
vimo. P o p ie žia u s a p ro b a ta s buvo g a u ta s 1 6 8 9 m. s p a 
lių 13 d ien ą. Oficialios iškilm ės g avus a p ro b a tą šv.
Petro ir Povilo b a žn y č io je įvyko 1 6 9 0 m. g e g u ž ė s m ė 
nesio antrąjį sekm ad ien į. Per iškilmes buvo iškilmingai
perskaitytas p o p ie ž ia u s A leksan dro VIII raštas, taipogi
atliktos kitos tokiais atvejais b a ž nyčios nustatytos tra 
dicinės cerem onijos. A trodo, kad n uo to laiko buvusi
Lentpjovių brolija oficialiai g a u n a M aloningosios Dievo
Motinos brolijos vardą.
Š ią broliją s u d a rė "broliai" ir "seserys", taip pat vyre
snieji, turintys atitin kam as p areig as. P agal tradiciją bro
lijos p areig ū n ų rinkimai vykd avo tre č ią g e g u ž ė s m ė n e
sio sekm adienį. V yrai išsirinkdavo vyresnįjį a rb a "sen
jorą", o m oterys iš savo ta rp o - "senjorą". Jų p areig a
buvo palaikyti tv a rk ą prie M alon ing o sio s D ievo M otinos
altoriaus, organizuoti m a ž ų jų altorėlių n ešim ą p er pro
cesijas bei užtikrinti "gadzinkų" g ied o jim ą prie brolijos
altoriaus. "Senjorai" tu rėjo būti p a v y zd žiu kitiems broli
jos nariam s, dalyvauti visose p am ald o se, taip p at rinkti
aukas. D ar rinkdavo ižd inin kus ir iždininkes. Jie p rižiū 
rėjo ir buvo atsakingi už b e n d rą brolijos turtą, tvarkė
turto (daiktų) rejestrą ir atsiskaitydavo n e tik brolijai, bet
ir jos globėjui. Per rinkim us "broliai" ir "seserys" iš savo
tarpo taipogi išsirinkdavo "kantorius“ ir "kantorkas", ku
rių p areig a buvo ketvirtadieniais ir šeštad ien iais giedoti
" gadzinkas", o p e r procesijas nešti altorėlius.
Be to, d a r buvo renkam i vadinam ieji patarėjai. Jie
turėjo patarti, kokie k an d id atai tinkam i išrinkti brolijos
pareigūnais, taipo g i rūpintis altoriaus dekoravim u. V ie 
ną iš Laterano reguliariųjų kan aun inkų (vienuolių au g u stinijonų, kurių vien u o lyn as buvo prie šv. Petro ir Povilo
bažnyčios) išrinkdavo brolijos g lobėju. S usirinkim uose
globėjas turėjo balso teisę, ta č ia u šiaip jis buvo laiko
mas tik "vyresniuoju broliu". Jis savo p areig as eidavo
vienerius m etus, nors neretai tą patį g lo b ė ją rinkdavo
keletą m etų iš eilės. Kiti brolijos pareigūnai taip pat
buvo renkam i m etam s. Taigi M aloningosios Dievo M o 
tinos brolijos nariai neturėjo p ag rin d o skųstis savaran 
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kiškumo ar dem okratijos stoka.
Nors g avus p o p ie žia u s A leksan dro VIII a p ro b a tą
brolijos p avadinim as pasikeitė, tačiau jos b ran d u o lį ir
toliau su darė lentpjoviai ir dailidės. Turbūt ir XVIII a.
brolijoje jų buvo d au g u m a, nes kartais joje svarstyti
lentpjovių profesiniai reikalai. Pavyzdžiui, 1 7 3 7 m.
rugpjūčio 10 d. M aloningosios Dievo M otinos brolijos
susirinkime buvo nutarta, kad jos nariai neitų dirbti pas
ponus b e globėjo rašto ir kad būtų b aig tas kilęs n esu 
tarim as tarp jų ir pavaivad žio , lentpjoviai privalo baigti
"m edžio kaladžių" pjovim ą. N utarim as ta ip p at d ra u d ė
brolijos nariam s ieškoti kieno nors kito globos. U ž šio
draudim o n ep aisy m ą grasino pašalinim u iš brolijos. Šis
nutarim as ne tik patvirtina faktą, kad joje b uvo g au su
lentpjovių, bet kartu aiškiai rodo, kad į jos k o m p eten ciją
įėjo ir profesinių (gam ybinių) klausim ų sp ren dim as.
Šiuo požiūriu brolija buvo panaši į am atin in kų cech us.
Brolija, kaip ir cechai, sp ręsd avo ta rp jos narių k i t a 
vusius ginčus, b au sd avo n epaklusniuosius įvairiom is
baudom is. N ors brolija sp re n d ė įvairius g am yb in iu s
klausim us ir kitais požiūriais buvo p anaši į cechus, vis
dėlto jos struktūra nebu vo identiška c e c h ų struktūrai.
Visų pirm a, kasm et renkant brolijos vyresniuosius ir
kitus pareigūnus, dalyvau d avo šios brolijos g lo b ėjas
("promator"), kuriuo b ūd avo vienas iš augustinijonų
vienuolių ir kuris susirinkim uose turėjo balso teisę.
C e c h ų rinkim iniuose ir kituose susirinkim uose d v a 
sininkai p aprastai n edalyvaudavo, ju o labiau balso te i
sės neturėdavo. Reikia d a r pridurti, kad c e c h ų sen iū 
nais ir kitais p areigūnais Vilniuje buvo renkam i tik vyrai.
M at m eistrų ž m o n o s ta p d av o c e c h ų narėm is tik tais
atvejais, kai jų vyrai m irdavo ir jom is buvo laikom os iki
tol, kol vėl ištekėdavo arb a u ž a u g in d a v o tėvo am atu
besiverčiantį sūnų.
O M aloningosios Dievo M otinos brolijos vyresniai
siais buvo vyrai ir moterys. Tokios pat su dėties b uvo jos
iždininkai. Tuo stebėtis n etenka, nes broliją s u d a rė ne
vien "broliai", bet ir "seserys".
N ors d a u g u m a brolijos narių buvo am atininkai - len 
tpjoviai, ji nebuvo grynai profesinė organizacija, kaip
Vilniaus cechai. A pie tai byloja ne vien g a n a g au su s
m oterų dalyvavim as, bet ir žy m ių to m eto as m e n ų
buvim as M aloningosios D ievo M otinos brolijos nariais.
Iš jai priklausiusių žy m e s n ių žm o n ių g alim a pam inėti
XVII a. pab. Vilniaus kapitulos oficiolą Karolį M eiselį bei
L om žos m ed žio klį F ortū natąZam ojskį. XVIII a. p ra d ž io 
je šios brolijos nariu buvo turtingas ir įtakin g as Vilniaus
miestietis "karališkasis sekretorius" Ig n as G avlovickas
bei Vilkaviškio stalininkas Liudvikas Ju nd zilas ir d a u g e 
lis kitų. Brolijos "seserų" s ąrašu o se XVIII a. p ra d žio je
ra n d am e Trakų kaštelionienę T eresę Krišpinienę, p a 
baigoje - Trakų vaivados ž m o n ą J a g v y g ą O g in skien ę
beivn e m a ž a kitų ano m eto d id u o m e n ė s narių.
Š ią broliją nuo c ec h ų skiria ir tai, kad ji XVII a. viduryje
įsisteigė Vilniaus vyskupo leidim u, o n uo devintojo
d ešim tm ečio jos veikla rėm ėsi p o p ie žia u s A leksan dro
VIII 1689 m. spalių 13 d. dekretu. A pie tai, kad ji būtų
turėjusi Lietuvos valdovo privilegiją a r V ilniaus m a g i
strato a p ro b u o tą statusą, kas paprastai su d aryd avo
am atininkų ce ch ų juridinį įsisteigim o ir veiklos p a g rin 
dą, d u o m e n ų nerasta.
Reikia atkreipti d ėm esį d ar ir į tai, kad, kilus c e c h u o 

se ginčam s, ju o s pirm iausia sp ręsd avo patys cechai.
Vienok, jeigu besikivirčijantieji c e c h o sp ren dim u b ū d a 
vo nepatenkinti, jie g a lė d a v o savo b ylą perduoti Vil
niaus m agistrato teism ui.
A pie tai, kad šios brolijos nariai b ūtų taipogi n a u d o 
jęsi tokia teise, d u o m e n ų neturim e. Atvirkščiai, m inėta
me 1737 m. rugpjūčio 10 d. brolijos nutarim e jos n a 
riams už g lo b os ieškojim ą ne M aloningosios Dievo
Motinos brolijoje, o p as ką nors kitą, g rasin am a p a š a 
linimu. Tai verčia m anyti, kad kilę nesutarim ai buvo
sp ren džiam i tik brolijoje, n es m iesto m agistratui ji tie
siogiai nebu vo pavaldi.
S tojantys j broliją, b e kitų reikalavim ų, turėjo į ją
"įsipirkti" - parūpinti statinę alau s ir kitų gėrim ų, iškelti
nariam s vaišes. Vaišių kėlim as tokiais atvejais buvo
plačiai paplitęs ir a n ų laikų am atin in kų cec h u o s e bei
kitose brolijose. Tad ši brolija vaišių kėlim o požiūriu
nebuvo išimtis iš kitų feo d alinio laikotarpio m iestiečių
organizacijų. O tai, kad p e r ¡vairias šventes iš brolijos
kasos išduodavo n e m a ž a p inigų midui, alui ir p a n a 
šiems dalykam s, reikėtų sieti n e vien su girtuokliavim o
paplitimu XVIII a., vald an t karaliam s saksam s, kaip
teigia kai kurie tyrinėtojai, b e t ir su senom is m iestiečių
tradicijom is pasilinksm inti g e ro je draugijoje. Tai byloja
kolektyvinės vaišės sen iau sio se Vilniaus m idaus broli
jose, taipo g i n eretos tradicin ės vaišės am atininkų c e 
chuose.
Kaip m inėta, 1 6 5 3 m etais vysku pas J. Tiškevičius
brolijai p ad o van o jo M alon ing o sio s D ievo M otinos p a 
veikslą, kuris, m anyta, tu rė ję s stebuklingų galių prieš
marą, kėlusį to laiko ž m o n ė m s b egalin į siaubą. Beje,
šio paveikslo p ern ešim o iškilm ės j č ia stovėjusią m ed i
nę b a žn y tė lę (n u g ria u ta 1671 m.) vaizd u o jam o s šv.
Petro ir Povilo b a ž n y č io s kry žm in ė s navos šiaurės
vakarų sienos skulptūriniam e s iu že te . Pats paveikslas
kabo šv. Petro ir Povilo b a žn y č io s M aloningosios Dievo
Motinos altoriuje.
Š io altoriaus paveikslas y p a č buvo išgarsintas
1 7 0 8 -1 7 1 0 m etais, siau čiant b adu i ir baisiam marui. Jj
išgarsino tu rtin gas V ilniaus pirklys, "karališkasis sekre
torius" ir m iesto burm istras Jo nas Gavlovickis. Jis tvir
tino, kad prieš aušrą, ta č ia u jau n ebem ieg an t, jam
pasirodžiusi D ievo M o tin a ir raginusi melstis prie b a ž 
nyčioje esan čio brolijos paveikslo, kad b ūtų p erm al
dautas D ievo pyktis. N u s k u b ė ję s į šv. Petro ir Povilo
b a žn y č ią ir su klu p ęs prieš altorių jis karštai m eldęs sau
ir visai šeim ynai D ievo M otinos p ag a lb o s . Po to nuėjęs
ir ap ie tai p ap a s a k o ję s vienuoliam s augustinijonam s,
kurie tą ž in ią plačiai paskleidė. M inios m aldininkų pra
dėjo plūsti prie paveikslo, p rašyd am o s p a g a lb o s nuo
b ado ir m aro. V y s k u p a s K. B žostauskas, 1 7 0 9 m etais
teb esiau tėjan t b adu i ir m arui, prie jo m aldininkam s
su ren gė keturiasdešim ties v a la n d ų pam ald as, ir tai
altoriaus p aveikslą d a r labiau išgarsino. Jis ta p o ž in o 
m as ne vien vilniečiam s, bet ir kitų Lietuvos vietų ž m o 
nėms. P am ald ū s to m eto vilniečiai bei kiti Lietuvos
gyventojai už "patirtas m alones" paveikslą a p kabin ėjo
votais, kurių dalis išliko iki šių dienų.
A tkreiptinas d ėm esys, kad brolija yra prisidėjusi prie
šv. Petro ir Povilo b a žn y č io s interjero baigim o. M at
1686 m etais dėl lėšų stokos jos vidaus d ekoravim o
darbai nutrūko. Liko n e b a ig ta keletas reljefų, n esukur
ta sakykla bei keli altoriai, ta rp kurių buvo ir M alon ing o 
sios Dievo M otinos altorius.
XVII a. p askutin iajam e d ešim tm etyje brolija en erg in 
gai renka lėšas skulptūros ir kitiem s d arb am s. Altorius
buvo d eko ru o jam as kurį laiką 1 6 9 1 -1 6 9 2 metais. Kas
tuo m etu buvo p a d a ry ta ir kas altorių dekoravo, nėra

žin o m a. Tačiau ir po to altorius n ebu vo u žb a ig ta s .
1 7 0 0 m. birželio 12 d. buvo s u d a ry ta sutartis su
skulptorium A ndrium S anktinu K ap o n e ir Jo n u P en są
altoriaus skulptūrom s padaryti. D a rb ą p a g a l jiem s d u o 
tą "abrisą" skulptoriai p a s iž a d ė jo u ž b a ig ti tų m etų ru
denį. Buvo nutarta, kad už d ekoro d a rb u s jie g a u s 1 8 0
talerių (1 taleris buvo lygus 6 au ksin am s ir 15 grašių),
statinaitę sviesto, 6 0 sūrių, o jei g erai u ž d e rė tų javai,
d a r ir statinę rugių.
Sutartyje esantys prierašai rodo, kad iki 1 7 0 0 m.
rugpjūčio 21 d. skulptoriai už d a rb ą g avo 10 0 talerių ir
atsiėm ė 60 sūrių bei statinaitę sviesto. Tai n eabejo tin ai
byloja, kad A.S. K apo n ė ir J. P ensą tikrai šį altorių
dekoravo.
Atrodo, kad minėti skulptoriai altoriaus d ekoro d a r
bus (stiuko lipdinius) atliko nekokybiškai ir m atyt jų
galutinai neuž baigė. 1 7 0 3 -1 7 0 4 m. jų kurtas skulptūras
taisė kiti skulptoriai. B e to, jie iš a b iejų altoriaus pusių
pastatė dvi kolonas su an t jų p astatytom is sim bo lin ė
mis teologijos ir mokslo skulptūrom is. Taip M alo n in g o 
sios Dievo Motinos altorius buvo u žb a ig ta s . Tačiau šių
dailininkų pavardės d a r nenustatytos.
Tiesa, 1691 -1 7 0 4 m etais kurtas skulptūrinis d eko ras
neprilygsta genialių m enininkų Petro Perčio ir D žio v a nio M ario G alio sukurtom s b a žn y č io s skulptūrom s.
N ež iūrint to, brolijos p a s ta n g ų d ė k a altorius buvo b a ig 
tas, ir tai labai pasitarnavo šiam p asaulin ės reikšm ės
baroko kūriniui, kokiu yra šv. Petro ir Povilo b a žn y č ia .
Brolija dalyvaudavo b a žn y č io s re n g ia m o s e p ro c e 
sijose bei kitose iškilmėse, taipo g i įvairiose m iestiečių
pram ogose. XVII-XVIII a. p e r b a žn y tin e s iškilm es n e tik
gro davo sam dyti m uzikantai, d a ž n a i g ird ėd avo si
m u šam ų b ū g n ų garsai, bet saliu tu od avo ir. p a tran kų
šūviais. Tuo m etu beveik visos b a ž n y č io s tu rėd avo
vieną, o kartais ir d a u g ia u saliutinių patrankų. Tokia
p atran ka buvo ir šv. Petro ir Povilo b a žn y č io je . A trodo,
kad tai buvo jos fundatoriaus Lietuvos D id žio sio s Ku
nigaikštystės etm ono M.K. P aco dovan a. P atran ka b u 
vo M aloningosios Dievo M otinos brolijos žinioje. D ar
1 7 8 4 m etais brolija rūpinosi, kad saliutinė p a tra n k a
b ūtų tvarkinga, m okėjo už jos taisym ą. Ji taipo g i su 
m okėdavo ir už saliutus - kartais s u s id a iy d a v o p er
m etus d aug iau kaip šim tas auksinų. N ereikia pam iršti,
kad kaštavo n e tik p arakas ir kitos š au dym ui reikalin
gos m e d žia g o s , - reikėjo sam dyti ir š a u d y m o s p eciali
stą. Paprastai sam d y d a v o artilerijoje tarnavusius kari
škius, kurių tu o m etu Vilniuje netrūkdavo.
A pie brolijos d alyvavim ą krašto politiniam e g yveni
m e iki XVIII a. p a b a ig o s d u o m e n ų neturim e. Tačiau
prasidėjus Lietuvoje 1 7 9 4 m. sukilimui, ji neliko ab ejin 
g a tėvynės likimui. Tiesa, a p ie jos narių d alyvavim ą
Vilniaus m unicipalinėje gvardijoje, kuriai v a d o vavo a r
chitektas profesorius Laurynas S tu oka-G u cevičius, ar
kituose kovotojų būriuose, žin ių neturim e. Tačiau tai,
kad brolija sukilėlius rėm ė m aterialiai, ab e jo n ių nekelia.
Ji sukilimo reikalam s d a v ė n e tik pinigų, b et p aau ko jo
ir M aloningosios Dievo M otinos paveikslo b ran giu s
sidabro apkalus bei kitus p apu o šalu s, ta ip p at n e m a ž a
kitų vertingų apeiginių daiktų.
Brolijos narių skaičius nebu vo pastovus. A ntai 1 7 1 4
m. joje buvo 3 8 "broliai", o kitais m etais "brolių" buvo
jau 53.
XIX a. brolijos veikla silpnėja, jos narių m a žė ja . N e i
giam os įtakos brolijos veiklai turėjo ir priešiška carinės
vald žios p a ž iū ra j katalikiškąsias brolijas Lietuvoje.
Nors XIX a. sep tin tajam e d ešim tm etyje ji d a r egzistavo,
tačiau tuo m etu jos veikla jau buvo labai silpna, o
n eužilg o ir visiškai nutrūko.
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SENOVINIAI MŪSŲ KRAŠTO ŽIBINTAI
Nešiojamieji žibintai

Seniausia žmonijos kultūros istori
joje apšvietimo priemonė - šiaudų ar
kitokių lengvai degančių šakelių, auga
lų ryšelis - fakelas (naudotas Antikoje
(1 pav.) ir vėlesniais laikais, jo naudo
jimo pėdsakų aptinkame ir Vilniuje).
Ankstyviausieji fakelai buvo tik nešami
rankoje. Jų pavidalai labai įvairūs trumpi ryšeliai, ilgi, ant karčių įtaisyti.
J. Dlugošas rašo, kad po Žalgirio
mūšio (1410 m.) kryžiuočių stovykloje
vežimuose "rasta deglų, aplietų sakais
ir smala".1 (2 pav.). Ilgainiui fakelus
imta įtaisyti ant atramų - kojų (3 pav.),
1 pav. Fakelai

ibintas ir fakelai (senovės Nyderlandų tapybos paveikslo
"Kristaus suėmimas" fragmentas, apie 1400 m.).

dažnai modeliuotų kaip žvėries letenos.2 Vietoj greit sude
gančios augalinės medžiagos imta vartoti lajų, aliejų. Švento
joje, Narvos kultūros gyvenvietėje, rasta pailgų dubenėlių,
naudotų apšvietimui. Į juos pildavo ruonių taukus ir degin
davo (4 pav.).
Viduriniais amžiais šviesos šaltinis būdavo įtaisomas spe
cialiame bokštelyje. Vilniuje prie Vyskupų rūmų "iš šiaurinės
rūmų šalies stovėjo didžioji mūrinė pilies siena, ant kurios
buvo aukštas bokštas, kai kuriuose dokumentuose vadina
mas žibintuvu... Naktimis šiame bokšte buvo uždegama
ugnis aplinkinėms vietoms apšviesti."3
Kad šviesos šaltiniai Vilniuje būdavo įtaisomi bokštuose,
patvirtina Aušros vartų stebuklo, įvykusio 1702 m. pavasarį,
aprašymas. Tuo metu Aušros vartų bokšte degęs sargybos
žiburys, kuris, viesului pakilus, užgesęs.4 Prancūzijoje ir Vo
kietijoje viduriniais amžiais kapinėse būdavo statomi aukšti
akmeniniai stulpai, kurių viršūnėse būdavo angos žibintams
įstatyti.
XVI amžiuje Vilniuje "gatvės dar nebuvo apšviečiamos,
naktimis miestas skendėdavo tamsoje. Kas vėlai vakare arba
naktį išeidavo į gatvę, tas nešdavosi su savimi žibintą."5
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3. Pastatomasis fakelas-?, ibintas (Antika).

:

4 pav. Aliejinė lempelė-dubenėlis iš Šventosios (Narvos kultūra, III
tūkst.pr. Kr. II pusė).

pav. Nešiojamasis žibintas (senovės Nyderlandų tapybos paveikslo
Cristus alyvų kalne" fragmentas, apie 1400 m.).

pav. Nešiojamasis žibintas ir fakelai (Hrcole de
oberti. Paveikslo "Kristaus kelias į Golgotą"
agmentas, 1482-1486 m.).

Žibintai naudoti ir per šventes, iškilmes. Pavyzdžiui, 1586 m.
Devintinių procesijoje Vilniaus "Akademijos studentai ir moky
klų mokiniai ėjo išsipuošę, keturiomis eilėmis, su žibintais ranko
se ir pakaitomis giedojo giesmes".6
Kaip šie ž ibintai atrodė, iš istorinių šaltinių nesuž inome, tačiau
jų užtinkama anų laikų tapyboje, skulptūroje ir piešiniuose (5-10
pav.). Vienas iš neretai pasitaikančių siužetų - Diogenas su žibin
tu. Sakoma, kad šis graikų filosofas dieną nešdavosi uždegtą
žibintą. Paklaustas, kodėl jis taip keistai elgiasi, atsakydavo: "Hominem ųuaero" - lot. "ieškau žmogaus" (9 pav.).
XV-XVI a. vokiečių dailininko A. Diurerio graviūroje "Šv.
Kristoforas" (1511 m.)7 pavaizduotas žmogus, laikantis prieš save
žibintą (11 pav.). Žiointo pagrindas apskritas, korpusas ritinio
pavidalo, viršuje turintis kūginį su išbadytomis skylutėmis stogelį
ir šone pritaisytą rankeną. Korpuse išpjauta stačiakampė anga,
pro kurią matyti deganti žvakė. Žibintas skirtas pasišviesti kelią,
todėl viename žibinto šone išpjauta anga. Per ją šviesa gali sklisti
reikiama kryptimi (šis kompozicinis principas šiandien taikomas
kišeniniuose žibintuvėliuose).
Analogišką žibintą matome dailininko Mykolo Podalinskio
(1783-1836) graviūroje "Poniatovskis". Graviūroje pavaizduota
Poniatovskio kolekcija. Lentynose rinkinys senienų, tarp jų ir
nešiojamas apskritu dugnu, ritinio pavidalo korpusu, su kūginiu
stogeliu žibintas. Kaip ir Diurerio gra
viūroje, šio žibinto korpuse taip pat
išpjauta anga šviesai sklisti. Apskrito
pagrindo, stačiakampis, su grandele
virš stogelio ž ibintas, pavaizduotas gra
viūroje, saugomoje Vilniaus Dailės
muziejaus grafikos skyriaus fonduose.
Šio tipo žibintų yra vaizduojama ir lie
tuvių liaudies raižiniuose. Raižinyje
"Kristus tarp kankinimo įrankių", pažy
mėtame 1821 m. data8, matome žibin
tą apskritu dugnu, stačiakampį, su anga
šone, pro kurią matyti deganti žvakė
(12 pav.). Šio žibinto stogelis ne kūgi
nis, o pusrutulio pavidalo, su kilpa vi
ršuje. Žibinto dugno kraštai šiek tiek
profiliuoti, platesni už korpuso diame
trą. Dėl to žibintas tvirtai stovi ant ž e 
mės. Minėtame piešinyje atrodo (nors
iš piešinio tai spręsti gana sunku), kad

iv. Nešiojamasis žibintas
(Hans Memling. Tapyto altoriaus
vidurinės dalies fragmentas,
XV a. II pusė).

8 pav. Nešiojamasis žibintas
(Hieronymus Bosch. Altoriaus šoni
nio sparno antrosios pusės tapybos
"Sv.Antano išbandymas" fragmentas,
XV a. pab. - XVI a. pr.).
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9 pav. Nešiojamasis žibintas (Jusepe de Ribera. Paveik
slo 'Diogenas su žibintu" fragmentas. XVII a. I pusė).

angos būta uždaromos stumdomomis durelė
mis. Kitame tokio pat pavadinimo liaudies raiži
nyje9 pavaizduotas žibintas analogiškas aprašy
tajam, išskyrus tai, kad korpusas suskaidytas į
vertikalias padalas, ir kiekvienoje padaloje išpie
štas langas (13 pav.), vertikale ir horizontale
padalintas i 4 dalis. Žvakei taikytas ir "Nukry
žiuotojo"1^ graviūroje vaizduojamas žibintas.
Iš gana scheminio piešinio vis dėlto matome jį
esant apskritu, profiliuotu, taškeliais ornamen
tuotu kampuotu stabiliu dugnu. Žibintas tiek
savo pavidalu, tiek detalėmis artimas aptartie
siems žibintų tipams.
Liaudies tapybos kūrinyje "Kristaus aprau
dojimas"11 pavaizduotas lyg žibinto pjūvio vaiz
das (žibinto vidus su trimis šviesos taškais).
Piešinyje daug kas sąlygiška, laisvai interpretuo
tos detalės, žvakės, tačiau iš silueto ir atskirų
dalių matome žibintą esant skirtą 3 žvakėms (14
pav.). Pavidalu jis artimas nešiojamiesiems ži
bintams.
Lietuvių liaudies raižinių prototipais dažnai
būdavo įvairių šalių paveikslų reprodukcijų,
maldaknygių iliustracijos, dėl to liaudies raiži
niuose vaizduojamų žibintų negalime vadinti
lietuviškais. Įdomu tai, kad kopijuotojai perpiešdavo buitinius reikmenis nedaug tepakeitę, to
dėl juose išlikusios pagrindinės to laiko, kuriuo
jie buvo plačiai paplitę, savybes ir formos. Pa-
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11 pav. Nešiojamasis
žibintas (Albrecht Dürer.
Graviūros "Šv.Krisioforas”
fragmentai. 1511 m.).

10 pav. Nešiojamasis žibintas (Wit Stwosz.
Reljefinio triptiko Niurnbergo šv. Zebaldo
bažnyčioje fragmentas, 1499m.).

vyzdžiui, žibintą iš raižinio "Kristus tarp kankini
mo įrankių" galime (atsižvelgiant į jo pavidalą ir
paskirtį) skirti Renesanso laikams. Gotikos laikais
didesnis šviesos šaltinis būdavo įtaisomas paauk
štinimuose, specialiuose bokštuose, o vakare į
gatvę išėjęs žmogus su savimi kartu nešėsi ir ži
bintą.
Renesanse, Antikos pavyzdžiu, daugiau atsi
randa pastatomųjų žibintų, bet apie juos kalbėsi
me vėliau. Nešiojamieji žibintai šiuo laiku naudo
jami įvairiau - kartais jie įgauna pastovaus apšvie
timo funkcijas - laikinai pastatomi specialiai tam
įrengtose sienų, koridorių nišelėse, neretai apšvie
čia ir šventųjų, namų globėjų, atvaizdus. Būdinga,
kad Renesanso laikais Vilniuje "kiemų sienose,
arkose, virš pravažiavimo angos, iš vidaus arba iš
lauko pusės, nišelėse, paprastai būdavo pastato
ma kurio nors šventojo statulėlė arba pakabina
mas paveikslas. Toks šventasis buvo laikomas na
mų globėju saugančiu kiemą ir jo gyventojus nuo
nelaimių".12
1635-1661vm. virš Medininkų (Aušros) vartų
angos kabėjo Švč. Marijos, vartų globėjos, paveik-

13 pav. Nešiojamasis žibintas (Lietu
vių liaudies raižinio "Kristus tarp kan
kinimo įrankių" fragmentas, XIX a.).
12 pav. Nešiojamasis žibintas (Lietuvių liaudies
raižinio "Kristus tarp kankinimo įrankių"
fragmentas, 1821 m.).

slas. "Paveikslas kabėjęs negilioje nišoje, uždaromoje
langinėmis. Po juo buvo nedidelis medinis gonkelis
žibintui arba žvakėm s pastatyti."13 N ežinom a, kaip
atrodė šis žibintas, greičiausia buvo pritaikytas žva
kei ir galėjo būti panašus į graviūrose pavaizduotus
žibintus, juo labiau, kad X IX a. - X X a. pr. ikonogra
fijoje Vilniaus kiem uose prie vartų apstu žibintų,

15 pav. (15-25 pav. - žibintai iš Šiaulių "Aušros" muziejaus).

14 pav. Nešiojamasis žibintas (Lietuvių
liaudies raižinio "Kristaus apraudojimas"
fragmentas, XIX a.).

turinčių daug bendrų bruožų su minėtaisiais.
Lietuvos muziejuose (daugiausia Šiaulių "Aušros" muziejuje) yra sukaup
ta autentiškų žibintų, savo pavidalais, konstrukciniu sprendimu, kompozicija
artimų A. Diurerio, M. Podalinskio grafikos kūrinių, liaudies graviūrų žibin
tams. Žibintai surinkti etnografų iš įvairių Lietuvos kampelių ir laikomi
liaudies dirbiniais. Gerai įsigilinę į "Aušros" muziejaus rinkinį, randame dve
jopus žibintus. Vieni jų - medinės primityvokos "liktarnos", naudotos ūkyje
pasišviesti (15 pav.), kiti, nors surasti gal ir pas valstiečius, jų trobose, iš tikrųjų
yra miestuose plačiai naudotų Gotikos, Renesanso laikais ir vėliau nešioja
mųjų žibintų tipo. Ar patys rastieji žibintai yra seni autentiški pavyzdžiai,
nustatyti nepavyko. Inventorinėse knygose apie juos nėra nieko - nei meistrų
pavardžių, nei vietos, kurioje ga
lėjo būti nusipirktas dirbinys, ne
pažymėta (prielaida, kad tokiais
dirbiniais prekiauta, visai priimti
na). Šiaulių "Aušros" muziejaus
fonde esančius dirbinius galėjo
padaryti liaudies žm ogus, sekda
mas įsigalėjusia tradicija. Pabrėž
tina tai, kad senasis, nuo vidurinių
am žių visoje Vakarų Europoje
plitęs žibinto tipas buvo paplitęs
ir Lietuvoje. Pažymėtina ir tai,
kad m iesto buities reikmuo m ie
ste išnyko, nes, atsiradus elektrai,
nebebuvo būtinas, o surado vietą
ir išliko kaime, kur turėjo funkci
nę paskirt], buvo reikalingas.
Vieni Šiaulių muziejaus rinki
nio ž ibintai yra apvalaus dugno su
nupjauto ritinio pavidalo korpu
sais ir kūginiais stogeliais, kurių
viršūnėje įtaisytas iŠ skardos su
lenktas žiedelis. Jų, kaip ir graviū
rų žibintų, vienoje korpuso pusė
je yra durelėm uždaroma stačia
kampė anga (16 pav.). Visas kor
puso paviršius, stogelis, durelės
išbadyti, ir tos skylutės, įpjovos
sudaro ornamentus. Ornamentai
paprasti, artimi liaudiškiems brūkšnelis, taškutis, kurie, įvairiai
sudėlioti, sudaro skirtingus ra
štus. Beveik visų žibintų raštai
skirtingi, o pavidalai, formos, dyd17 pav.
žiai panašūs. Skirtingos jų radimo
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vietos: Panevėžio vlsč. Molainių km., Pašvitinio vlsč. Gražaičių
km., Pabiržės vlsč. U žubalio km., Papilės vlsč. Miliškių km., Alsėd
žių vlsč. Žvirblaičių km., Meškuičių vlsč. Jurgaičių km.
Vidutinis žibinto aukštis apie 16 cm, diametras - 10 cm. Kai
kurių žibintų viduje tebėra iš skardos išlenkti stoveliai žvakei.
Kitokio pavidalo, tačiau to paties stiliaus žibintai yra rasti V iek
šnių vlsč. Svirkonių km., Platelių vlsč. M osėdžio km. (prie pastarojo pažymėta data - 1938 m.). Šio žibinto pagrindas - skritulio
nuopjova (17 pav.). Korpusas iš vienos pusės turi plokščias įstiklin
tas dureles. Viekšnių žibintas, kaip ir pirmosios grupės ž ibintai, turi
kūginį stogelį. Kitas Platelių žibintas dengtas skarda, plokščiame
viršuje turi "žvaigždele” įpjautą angą (25 pav.).
Trečiojo tipo žibintai yra apskritu dugnu, viršuje su skardiniais
dangteliais, perjuostais lanke
liu (rankena). Žibintai tarsi statinėlės, šiek tiek pūstais šonais,
pintais iš vielučių (18 pav.).
Ketvirtojo tipo žibintai rasti
trys. Jie nulipdyti iš m olio (19,
20 (pavyzdys ant pirmojo virše
lio), 21 pav.). D u apskritais du
gnais su stačiakampe anga vie
noje pusėje ir skirtingai už baig
ti viršuje - viename ritinys u ž
baigiamas savotišku kupolu, ki
to viršuje kiek palinkęs kami
nas, primenantis butelio kaklą
inventorinėse knygose apie
luos žibintus nėra jokių žinių).
Trečiasis žibintas, kaip ir Viek
šnių, Platelių skardiniai žibin
tai, yra tokio pat skritulio nuop
jovos pagrindu, viršuje turi kiek
žym esnę kaminėlio užuominą.
Kaip ir kitų žibintų šonuose, čia
taip pat yra išpjova.
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21 pav. 4

18 pav. 4

19 pav. |

23 pav.

Kiti to paties rinkinio žibintai skiriasi ne tik pavidalais, formomis, bet ir
medžiagomis. Prie penktojo tipo galėtume priskirti žibintus, padarytus iš
medžio lentelių, keturkampio pagrindo, stačiakampius, trapecinius. D u iš jų
(Salantų vlsč. Barzdž ių km.) ž ibintai turi vielos lankelį nešimui, vieną sienelę
akliną, tris su išpjovomis, šoninėse išpjovose įtaisyti lęšiai - šviesai stiprinti.
Priekinėje plokštumoje išpjova neįstiklinta, be to, tai kartu ir durelės - jas
galima pakelti į viršų (22 pav.). Šiuose žibintuose jaučiama karietų žibintų
įtaka. Norint gauti stipresnę šviesą, viena sienelė juose buvo iškalama bliz
gančia skardėte (savotiškas reflektorius), vietoj paprasto stiklo į angas buvo
statomi lęšiai, storas šlifuotas stiklas ir pan. (23 pav.).
¡eštojo tipo žibintai - iš
Š€
lentelių sukaltos keturkam
22 pav.
pės dėžės. Thi trys, tai dvi
plokštumos, tai viena ir net
visos keturios skleidžia švie
są. Juose dažnai viena kra
štinė būna pakeliama (24
pav.). Šie žibintai dažniau
siai pritaikyti žibalinei lem
pelei, kuri būdavo įtaisoma
žibinto dugne. Kartais tokie
žibintai turi nešimui pritai
kytą rankeną - paprastą vie
los lankelį, kartais pantj. Ižu
žibintai, naudoti ūkio reika
lams.

24 pav. t

25 pav. 4
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ČIGONAI
Nomeda ŽENKIENĖ

Paslaptinga tauta: kas ji?
Čigonai ilgą laiką buvo gyva paslaptis: kas jie? kodėl
apsigyveno daugelyje šalių? kodėl neišnyko? Apie čigonų
kilmę buvo ¡vairių versijų... kilę iš Atlantidos... bronzos amžiu
je gyvenę Pietų Europoje, Mažojoje Azijoje, šiaurės Afrikoje,
atseit Herodotas ir Strabonas kalba apie kažkokius "siginus"...
Patys čigonai skelbėsi esą Mažojo Egipto grafai ir hercogai,
aiškinosi esą atvykę iš Egipto, iš kur Viešpaties Dievo buvo
išvaryti dėl protėvių nuodėmių - tie nepriglaudę Švenčiausio
sios Panelės, kai jinai slapstėsi su kūdikėliu Jėzumi jų žemėje.
Ši nedidelė klajoklių tauta (apie 2 mln. žmonių) išsisklaid
žiusi po visą pasaulį, išskyrus Japoniją, kuri ilgą laiką užsie
niečiams buvo uždara šalis. Čigonai neturi savo valstybės ir
gyvena atskiromis
etninėmis grupė
mis, kurias sieja
bendra kilmė ir
kalba. Juos vadi
na labai ¡vairiai:
anglai - gypsies
(egiptiečiai), ven
grai - pharao nepek (faraonų tau
ta), prancūzai bohémiens
(bo
hema), olandai hendens (pagoni
mis)1... Patys či
gonai save vadina
rom-vyras ir romy
- moteris (Europo
je), Azijoje - atitin
kamai done ir don.
XVII a. vokiečių
mokslininkai
I.
Riudigeris ir Grelmanas,
remda
miesi
kalbiniais
duomenimis, iškė
lė hipotezę, kad či
gonai kilę iš Indi
jos.2 Šią hipotezę
XIX a. patvirtino
Puošnios čigonų Jablonskių pagalvės,
kalbininkai A. Pott
ir Fr. Miklosich, ku
rie, palyginę čigonų kalbą su naujausiomis indų kalbomis,
padarė išvadą, kad paslaptingieji klajokliai yra šiaurės vakarų
Indijos išeiviai. Čigonų etnogenezės indiškoji versija pripažį
stama ir dabar. Kraujo analizė rodo, kad čigonų kraujo sudėtis
atitinka šiaurės Indijos gyventojų kraujo sudėtį (tų šalių gyven
tojų, kur dabar čigonai gyvena, kraujas skiriasi). Taigi čigonų
protėviai kilę iš Šiaurės Indijos indų žemutiniųjų kastų. Kada
čigonai paliko Indiją? Manoma, kad tarp V a. ir II tūkstantmečio
pradžios po Kr. Čigonus iš Indijos išvykti privertė musulmonų
antplūdis. Ilgą laiką po to jie tikriausiai gyveno Egipte.
Žodis čigonas atsirado iš graikų kalbos žodžio anhiganai
- "neliestinas". Iš pradžių taip buvo vadinami krikščionys sek
tantai, kurie vengė bendrauti su kitais žmonėmis, čigonų
etninių grupių uždarumas tikriausiai ir nulėmė tokį pavadini
mą. 1322 m. romą pasirodė Kretoje, 1370 m. - Valachijoje,
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1416 m. - Čekijoje, 1417 m. jie pasiekė Ciurichą, taip pat
Magdeburgą, Liubeką, 1418 m. - Strasburgą, Frankfurtą. XVI
a. čigonai paplito po Pietų ir Vakarų Europą, pasiekė Ameriką,
XIX a. - Australiją. Monarchai negalėdavo neduoti jiems val
stybės piliečių pasų, nes rekomendaciniuose laiškuose, ku
riuos rašydavo patys, čigonai buvo pristatomi kaip kenčian
tys nusidėjėliai, kuriems įėjimas visur atviras (net į prelatų ir
vyskupų rūmus). Kai kurios romą grupės nešiojosi net popie
žių rekomendacinius laiškus. Tai buvo čigonų aukso amžius,
tačiau jis užtruko neilgai, nes greitai pasirodė, kad šie atėjūnai
verčiasi apgaudinėjimu, vagiliavimu, plėšimu, kad tai jokie
kenčiantys piligrimai. Nuteikę prieš save gyventojus ir kraštų,
kur įsikurdavo, valdžią, čigonai jau nuo XVI a. pabaigos iš
visur buvo varomi, persekiojami. Nepaklusę valdžiai čigonai

būdavo iki kraujo nuplakami, jiems nuskusdavo barzdas, net
sudegindavo laužuose. Kai kurie didikai rengdavo čigonų
medžiokles.
Čigonai buvo kaltinami raganystėmis, burtininkavimu, ka
nibalizmu, ryšiais su piktosiomis dvasiomis. XV-XVII a. Euro
poje, nutviekstoje inkvizicijos laužų, čigonai atrodė tikri ereti
kai. Bažnyčia buvo nepatenkinta čigonų abejingumu religijai,
valstybių valdovai bei didikai negalėjo pakęsti čigonų laisvės.
Viduramžių epochos rėmuose netilpo maža etninė grupė,
kuri nepaisė jokių įstatymų, nepripažino jokio monarcho,
nebuvo niekam pavaldi. Atsitikdavo, kad čigonai, iš visur
varomi, niekur nesuradę prieglaudos, patys kreipdavosi į
valdžią ir prašydavosi pakariami ar sudeginami. Čigonas liko
čigonu, net beviltiškoje padėtyje nesigailėjo savo "nuodėmių",
nesisiūlė įsidarbinti feodalo ūkyje.
Tik nuo XVIII a. antrosios pusės, veikiant humanistinėms

užuomina liudija, kad XVI a. čigonai iš karaliaus Žygimanto
l-ojo gavo protekcinį laišką. Tačiau matyt šia Informacija ne
verta pasikliauti - kaip jau minėjau anksčiau, čigonai karalių
vardu tokius laiškus rašydavo patys. Tikromis žiniomis apie
čigonus Lenkijoje galima laikyti topografinius pavadinimus,
pavardes, taip pat karališkoje metrikoje esančią tokią užuo
miną: "Cum nobis expositum fuit goud Polgarus Vojevoda
Cyganorum cum cuis hominibus in nostris terris existens..."
("Kai sužinojome, kad čigonų vaivada Polganas, esantis mū
sų žemėse su savo žmonėmis"...).4
Pirmasis dokumentas5, minintis čigonus Lietuvoje, yra
1501 m. Vilniuje išleista Aleksandro Jogailaičio privilegija či
gonų vaitui Vasilijui. Iš šios privilegijos galima spręsti, kad
čigonai jau ir anksčiau Lietuvoje yra gyvenę ir net privilegijų
turėję, nes laiške
minima, kad lai
svės suteikiamos
pagal ankstesnių
jų kunigaikščių su
teiktų laisvių tradi
ciją. 1585, 1589 m.
Veliuonos apskri
tyje prie Balariškjų
dvaro minimas Čigoniškės kaimas,
o 1578-1589 m.
Pavadakėčio dva
re, Kražių apskri
tyje - Čigoniškos
laukas.6 Šie topo
grafiniai pavadini
mai, kilę iš žodžio
čigonas,
turėtų
būti
mažiausiai
kelių dešimtmečių
senumo, vadinasi,
čigonai Lietuvoje
galėjo pasirodyti
maždaug XV a.
Tiek Lenkijoje,
tiek Lietuvoje atvy
kę čigonai vertėsi
kalvyste, būrimu.
Pamažu
čigonų
Vilniaus čigonų Stepono ir Bronės Jablonskių Seimą. Kartu su Seimą prašmatniame name gyvena ir tarnai. Įstrigo epizo
padėtis blogėjo:
das: senukas tarnas buvo pakeltas nuo kėdės, kad galėtų atsisėsti penkerių šešerių metų vaikas. Stepono Jablonskio sene
pradėta nebetikėti
lis buvo Lietuvos čigonų baronas.
kankinių misija, vis
labiau juos atstu
joje - 100.000, Turkijoje - 100.000, azijinėje Rusijos dalyje mia vietos gyventojai. Bijodami kerų ir vagysčių, valstiečiai
50003.
nebeįsileisdavo čigonų, vis dažniau savo apgavystes čigonai
turėjo pakeisti kalvystės amatu. Nuo čigonų atsikėlimo iki XV!
a. antrosios pusės nebandyta jų išvaryti iš krašto, neleidžiami
diskriminaciniai įstatymai. Atvirkščiai, jie turėjo teisę laisvai
Manoma, kad čigonai į Lietuvą atkeliavo iš Lenkijos per
keliauti. Kai tremiamaisiais ediktais čigonai buvo išvaryti iš
dabartinę Baltarusiją XV a. pabaigoje - XVI a. pradžioje, vėle
Vokietijos ir būriais ėmė keltis į Lenkiją, buvo išleisti pirmieji
sniais laikais čigonų atklydo net iš Pietų Rusijos. Kai kurie
antičigoniški įstatymai. Tai įvyko po keliasdešimties metų nuo
Užnemunės čigonai pasakojasi atsikėlę iš Besarabijos. Mūsų
jų atsikėlimo į Lenkiją ir Lietuvą. Vokietijoje tokie įstatymai ėjo
čigonų protėviai, kaip rodo kalbos skoliniai, yra klajoję po
vienas po kito: 1496m., 1497 m., 1500 m., 1544 m., 1548 m.,
Vengriją, Čekiją, Vokietiją. Lietuvos čigonų istorija glaudžiai
1551 m., 1557 m. Lenkijos-Vokietijos pasienyje padaugėjo
susijusi su Lenkijos čigonų istorija. Dauguma įstatymų buvo
nusikaltimų, kurie buvo priskiriami čigonams. Literatai apie
bendri tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje gyvenusiems romą, tačiau
čigonus kūrė siaubo pasakas, jais buvo nepatenkinti dvasi
buvo ir skirtumų, kai kurie įsakai lietė tik Lietuvos čigonus. Be
ninkai, politikai. Ne vien ydingi pragyvenimo šaltiniai, bet ir
to, iš įstatyminių aktų aiškiai matyt!, kad Lietuvos čigonų
pavydas
dėl laisvės, nepriklausomumo nuo jokio pono, prie
padėtis buvo geresnė.
volių neturėjimo nuteikdavo prieš juos vietos gyventojus.
Pirmasis tikras liudijimas apie čigonus Lenkijoje - 1428 m.
1557 m. valdant Žygimantui Augustui, Varšuvos seimas
teisiniuose aktuose valstiečio iš Krulikovės kaimo paminėji
nutaria: "Čigonai kaip nereikalingi žmonės bus išvejami ir po
mas - Cygan, 1436 m. ten pat minimi Jonas ir Jokūbas Cygan,
to nepriimami".7 Bet šis įstatymas matyt nebuvo vykdomas,
1434 m. - bajoras Mikalojus Cygan, 1487 m. minimas topo
nes po aštuonerių metų Piotrokovo seime išleistas sprendi
grafinis pavadinimas "Cyganovva Luką".3
mas, reikalaujantis vykdyti 1v557 m. įsakymą. Šis sprendimas
Klajojančios grupės krašto pietuose pasirodė dar Jogailos
taip
pat nedavė rezuitatų. Čigonai toliau plaukė į Lenkiją, o
laikais, vėliau jos patraukė į šiaurę. XV-XVI a. dokumentuose
sprendimai juos tremti nebuvo realizuojami, nes sunku čigo
ir užrašuose randama užuominų, kad jau pirmajame XV a.
nus buvo susekti miškuose, o gyventojai jų neišduodavo dešimtmetyje čigonai buvo karalių įsakų objektu. Viena tokia
idėjoms, romą teisinė padėtis Vakarų Europoje pagerėjo.
Pavyzdžiui, Anglijoje ir kai kuriose kitose šalyse buvo steigia*
mos čigonų kalbos draugijos. Rumunijoje 1860 m. jie įgyja
lygias teises su rumunais, tačiau Austrijoje čigonams buvo
draudžiama kalbėti gimtąja kalba, taip pat draudžiamos tar
pusavio santuokos. Iš čigonų atimdavo vaikus ir atiduodavo
auklėti valstiečiams, o jaunuolius nuo šešiolikos metų imdavo
į armiją. Čia čigonams buvo draudžiama klajoti.
Čigonų gyvenimo būdas neatitiko europietiškų kanonų,
tačiau nors ir netoleruojami, čigonai iki šių dienų sugebėjo
išlaikyti pastovias, uždaras etnines grupes, su sava kalba ir'
papročiais. Šios grupės buvo gana negausios, XIX a. Lenki
joje buvo 5000 čigonų, europinėje Rusijos dalyje - 20.000,
Besarabijoje -100.000, Austrijos Slovėnijoje 80.000, Vengri

Lietuvoje
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Vilkijos čigonų Adomaičių šeima rodo senąjį čigonų meną - kilimą, kuriame išaustas
jų protėvio barono Leliaus atvaizdas. Nūnai J. Adomaitis - Vilkijos čigonų vyresny
sis. "baro''.

čigonai buvo geri kalviai.
1578 m. laisvame Varšuvos seime Steponas Batoras
išleidž ia griežtą potvarkį: "Slepiantis čigonus ar apie tai ž inantis turi būti teisiamas miesto teisme kaip ištremtojo sąjunginin
kas".8
Lietuvoje iki pat 1588 m. čigonai turėjo visas laisves. 1568
m. Gardino seime čigonai atleidžiami nuo mokesčių lygiomis
teisėmis su elgetomis, tremiami tik piktadariai ir šnipai. Kaip
liudija Gardino teismo nuostatai, čigonai savanoriai buvo
priimami į kariuomenę, bet tik karo laiku. Antičigoniškos ten
dencijos Lietuvoje nebuvo tokios stiprios kaip kitur, jie galėjo
reikštis daugelyje visuomeninio gyvenimo sričių. Tačiau T.
Čackis II Lietuvos Statute rado draudimą čigonus imti į kariuo
menę.9
III Lietuvos Statute jau ryškėja neigiamas požiūris į čigo
nus.10 Čia rašoma: "Tarp čigonų yra žmonių nereikalingų ir
dykinėjančių, kurie ne tik jokios naudos neduoda mums, bet
žalą daro apgaudinėdami paprastus žmones. Kadangi ke
liauja ir į kitus kraštus, gali šnipinėti. Todėl įsakome, kad jau
nuo šio laiko mūsų valstybėje - LDK - ir jai priklausančiose
žemėse neturi būti slepiami čigonai. Už tai atsako pasienio
seniūnai ir kiti mūsų pareigūnai, turintys teisę bausti. Už šio
įsako nevykdymą ir nepaisymą bauda iždui 12 kapų grašių".
Iš šio įsako galima spręsti, kad čigonus slėpė valstiečiai,
kad jie gyveno svetimais vardais. Beje, baudos, kuriomis
grasino Statutas, buvo mažesnės nei Lenkijoje.
III Statuto straipsnis liko tik popieriuje, nes jau 1590 m.
seimo konstitucijoje nurodoma, kad kiekvienas LDK čigonas
turi mokėti po 15 skatikų. Matyt, nesugebant išvyti čigonų iš
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krašto, nutarta juos priversti paklusti kitaip - mo
kesčiai imami tik iš sėslių čigonų ir šie nebeva
romi iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
(klajokliai ir toliau vejami). Taigi nuo tada prasi
deda nuolatinis čigonų sėslėjimas, kuris baigia
si XX amžiuje, apie 1956 metus.
XVII a. čigonai tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje
kur kas labiau toleruojami. Anksčiau minėti įsa
kymai dėl trėmimų nebuvo realizuoti, jie nedavė
jokių rezultatų, tik izoliavo čigonus nuo kitų vi
suomenės sluoksnių - neigiamas požiūris į šią
tautą išliko iki mūsų dienų.
Siekiant išreikalauti mokesčius, imamasi ki
tokių priemonių - čigonams skiriamas karalius
(vėliau jį rinks patys romą). Karalius - ne vien
mokesčių rinkėjas, jis sprendžia čigonų tarpu
savio konfliktus, taip pat tuos, kurie iškyla tarp
čigonų ir krašto visuomenės ar valdž ios organų.
Pagaliau tai institucija, į kurią čigonas gali kreip
tis pagalbos.
J. Ficovskio nuomone, tokia privilegija čigo
nų vyresniajam (čigonui) buvo suteikta 1652 m.:
"Jonas Kazimieras iš Dievo malonės Lenkijos
karalius, Didysis Lietuvos, rusų, prūsų, Mazovi
jos, žemaičių, Smolensko, Černigovo kunigaik
štis visiems kartu ir kiekvienam atskirai, kam tai
žinoti būtina, jsakome, kad visi čigonai, išsibar
stę po visus Žečpospolitos miestus, turi mokėti
seimuose paskirtus mokesčius. Tam, kad len
gviau būtų išieškoti už padarytas skriaudas gy
ventojams, sugalvojome paskirti M. Korolovičių
čigonų vyresniuoju. Šio įsakymo turės klausyti
visi čigonai, esantys valstybės teritorijoje. Šios
pareigos skiriamos iki gyvos galvos. Taigi įsako
me, kad visi turi šiai institucijai mokesčius mo
kėti ir minėto M. Korolovičiaus klausyti".11
Mokesčių suvestinė nepateikia faktų12, kad
čigonai būtų mokėję pagalvės mokestį, nors
privilegijoje minima ši pareiga. Galbūt dauguma
čigonų mokėjo šį mokestį, bet jis galėjo dingti
absoliutaus čigonų valdovo kišenėje.
Po 50 metų pertraukos karalius Augustas
suteikia čigonams šešias privilegijas ir skiria
čigonų vyresniuoju ne čigoną, o šlėktą.
Pirmoji Augusto II privilegija, išleista 1703 m., čigonų
vyresniuoju Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Žemaitijo
je skiria Joną Develtovskį. Vyresnysis, nežinodamas čigonų
papročių, sunkiai kontroliavo klajojančią tautą. Kita vertus,
čigonai nepripažino kitataučio, ne jų pačių išrinkto vyresniojo.
Tačiau dėl pareigų pelningumo kandidatų šiam darbui buvo
daug. J. Ficovskis teigia13, kad mokesčius iš čigonų rinkdavo
ir apsišaukėliai. Be to, tokie didikai kaip Karolis Radvila ir kiti
uždėdavo duoklę čigonams dar ir asmeniškai.
Be primetamų karalių, čigonai turėjo ir savo išrinktus, kurie
juos gindavo ir tarpininkaudavo santykiuose su valdž ia. 1705
m. Augustas II suteikia privilegiją valdyti visus Žečpospolitos
čigonus Jonui Bonaventūrai, o 1729 m. - Jokūbui Išinskiui.
Visi čigonų vyresnieji turėjo ir savo pavaduotojus - apsaugą
nuo apsišaukėlių varžovų.
Augustui III nerūpėjo čigonų reikalai. 1780 m. Stanislovas
Augustas Poniatovskis suteikia privilegiją Jokūbui Znamierovskiui. T Narbuto nuomone,14 tai buvo šlėkta avantiūristas
- nuo mažens bendravo su čigonais, pardavinėjo arklius. J.
Znamierovskis puikiai mokėjo čigonų kalbą, čigoniški papro
čiai jam buvo nesvetimi, buvo tamsaus gymio, galbūt turėjo
ir čigoniško kraujo. Prekiavo arkliais ir gaudavo didž iulį pelną,
tačiau ilgainiui nuskurdo. Paskutinį arklį pagrobė čigonai,
vadinamoji Aukso orda. J. Znamierovskis sutramdė ordą ir
1v780 m. Stanislovas Poniatovskis paskyrė jį čigonų karaliumi.
Čigonų karalius gyveno Eišiškėse, jo vardą gaubė tikros ir
išgalvotos istorijos. T. Narbutas pasakoja, kad J. Znamierov
skis, kažkuo neįtikęs čigonams, buvo įkištas į maišą ir nuplak-

tas. Istoriko nuomone, šis faktas yra išgalvotas. Mano nuo
mone, netikros žinios ir apie kažkokią Aukso ordą - čigonai
juk niekada nesivadino ordomis. T. Narbutas, be Aukso or
dos, mini dar kažkokias mažesnes ordas, kurios nuo valdžios
slėpėsi miškuose. Jos buvo neturtingos ir neturėjo iš ko
mokėti mokesčių. Galbūt T. Narbutas turėjo omenyje čigonų
taborus.
J Znamierovskis, kaip rašo T. Narbutas, mirė 1795 m. Tai
buvo čigonų masinio bėgimo iš Lietuvos laikai. Bėgimo prie
žastis - neaiški politinė situacija bebaigiančioje irti Žečpospo
litos valstybėje. Lietuvoje likę čigonai savo vyresniuoju išsirin
ko šlėktą Milešnickj iš Lydos pavieto. J. Ficovskis15 netiki šiuo
išrinkimu, nes 1795 m. buvo paskutiniai ne tik J. Znamierovskiui, bet ir Poniatovskio karaliavimui. Manoma, kad Milešnickis buvo ne visų Žečpospolitos čigonų karalius, bet Lydos
pavieto čigonų vyresnysis.
Radvilų valdose čigonų vyresnieji valdė tik šių žemių čigo
nus. 1778 m. mirė Radvilų paskirtas karalius - čigonas Stefanovičius. Tais pačiais metais K. St. Radvila, kurio valdose
gyveno daug čigonų (dauguma sėslūs), paskyrė čigonų vy
resniuoju čigoną Joną Marcinkevičių, gyvenantį Mirė. Skirtin
gai nei visos Lietuvos čigonų karalius, Radvilų žemėse jis
buvo čigonų tautybės. Tai tikriausiai buvo kurios
nors čigonų grupės vadas, Radvila tik sustiprino
ir išplėtė jo valdžią. J. Marcinkevičius vadovavo
čigonams dvylika metų - mirė 1790 m. T. Čackis
mini ir paskutinį čigonų valdytoją Radvilų valdo
se Ign. Marcinkevičių. Tikriausiai tai buvo Jono
Marcinkevičiaus sūnus. Žlugus Žečpospolitai,
čigonų karaliai ar vyresnieji nebebuvo skiriami.
Dauguma klajojusių čigonų pasitraukė į Balka
nus, likusieji privalėjo gyventi pagal Žečpospo
litą okupavusių šalių įstatymus.
XVIII a.vpabaigoje - XIX a. pradžioje Rusijos,
kuriai po Žečpospolitos padalinimo atiteko Lie
tuva, vyriausybė imasi priemonių čigonams
įbaudž¡avinti (to nepavyko Žečpospolitai). 1799
m. vasario 23 d. imperatoriaus Pavlo I įsakymas
adresuotas Lietuvai: "Jo imperatoriaus didenybė
įsako giminę žmonių, gyvenusią lietuviškose gu
bernijose nuo seniausių laikų Prūsijoje ir kitose
žemėse, ir buvusios revizijos metu paliktą laisva,
palikti tokioje pačioje padėtyje, kokioje jie dabar
yra, o su čigonais, esančiais toje pačioje guber
nijoje, pasielgti pagal valstybinio senato 1783 m.
gruodžio 31 d. įsakymą, t.y. apgyvendinti juos
lygiomis teisėmis su valstybiniais valstiečiais".16
Vienas po kito seka caro ir senato įsakymai,
skatinantys čigonus pereiti prie sėslaus gyveni
mo būdo. Jų tikslas - priversti čigonus sėsliai
gyventi, mokėti valstybei mokesčius bei atlikinėti
kitas prievoles. Caro vyriausybė ėmėsi visokių
priemonių, taip pat ir lengvatų čigonams (laikinai
atleidžiant nuo rekrūtų prievolės, siūloma apsi
gyventi pačių pasirinktose žemėse, pagalba įsi
darbinant, čigonai sulyginami su valstybiniais
valstiečiais ir t.t.). Kita vertus, dvarininkai galėjo
nesutikti, kad jų žemėje gyventų čigonai, bet tuo
atveju jiems buvo taikomos lengvatos - buvo
atleidžiami nuo mokesčio valstybei už jų teritori
joje gyvenančius čigonus.
Tačiau visi įstatymai buvo neveiksmingi. Tai
rodo ir tokių įstatymų gausumas, irtai, kad buvo
numatytos net kelios galutinio įbaudž lavinimo
datos: pirmoji-1831 m., antroji-1841 m. Tik dalis
čigonų apsigyveno sėsliai, kiti griebėsi gudrybių
išvengti įbaudž lavinimo.

laisves, bet tendencija sėslėti ryškėjo, nes to norėjo patys
čigonai. Pagal 1840 m. surašymą Lietuvoje buvo 70 čigonų
šeimų, kurios gyveno sėsliai, o 1923 m. surašyti 284 sėslūs
čigonai. Iz. Kisinas mini, kad iš viso Lietuvoje 1924 m. turėjo
būti apie 1200 čigonų. Iz. Kisinas pats surašė 600 čigonų.
1929 m. "Lietuvos aidas" rašė, kad "čigonų yra apie 4000, kad
jie yra legalūs Lietuvos piliečiai - turi vidaus pasus ir gyvena
tų valsčių ribose^ prie kurių yra prirašyti. Yra jau ir sėslių, savo
žemes turinčių. Šių daugiausia - Subačiuje - apie 17 šeimynų,
apie 190 ž monių. Daugiausia bastuoklių čigonų tuo tarpu esą
Klaipėdos krašte - apie 80 vežimų, iš viso apie 800-900
žmonių. Iš atskirų Lietuvos miestų daugiausia jų esą Šiauliuo
se - apie 40 šeimų, apie 400 žmonių. Daug čigonų stovi
Kupišky - irgi apie 40 šeimų. Alytuje - apie 300 čigonų. Pane
vėžy stovinčios labai gausingos (po 15-17 narių) šeimos apie 13 vež imu, iš viso per 200 ž monių, Ž ąsliuose -1 6 šeimų,
iš viso 100 žmonių, Ukmergėje apie 70 čigonų, Zarasuose
apie 80 (16 šeimų), Šakiuose 13 šeimų. Gana daug esą
Vištytyje, Virbalyje, Pajevony, Kybartuose. Toliau - Raguvoj
stovi 10 šeimų, iš viso 111 čigonų. Biržuose ir Rokišky stovi
po 140 čigonų. Darsūnišky apie 50 žmonių, Telšiuose - 28,
Raseiniuose apie 24, Žiežmariuose apie 19, Kavarske - 17

Taboro sėslėjimas
Vilkijos čigonas nenori skirtis su savo augintu arkliu.

Nepriklausomoje Lietuvoje čigonai nebuvo
verčiami sėsliai gyventi. Jie turėjo visas teises ir
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Laisvalaikio valandėlė.
čigonų (3 šeimos), Anykščiuose - 17 (6 šeimos),
Palangoje - 19, Utenoje - 14 čigonų (4 šeimos),
Jurbarke - 9 čigonai. Yra čigonų Vilkavišky, Mari
jampolėj, Kalvarijoj, Šakiuose, Naumiesty, Tauragėj,
Jonišky, Maž eikiuose, Prienuose, Kaune stovi tik 30
vežimų, iš viso maždaug 155 čigonai. Kaune šei
mos turi po 2-12 narių. Čia daugiausia čigonai
maišosi Vytauto ąžuolyne".17 Neaišku, ar šie duo
menys yra tikslūs, nes nėra nurodyta, iš kur žurna
listas juos paėmė. Tačiau aiškiai matyti, kad sėslių
čigonų kur kas mažiau negu klajoklių. Kodėl čigo
nai nenori gyventi sėsliai? - "čigonas kitaip gyventi
negali. Jis iš mažens taip pripratęs. Dirbti sunkiau
čigonas nenori ir nemoka. Nei arti, nei sėti, nei
miestietiško darbo jis nemoka. O žemei ir namams
* :
nusipirkti čigonas ir pinigų neturi. O kad ir turėtų tai netraukia jo kitaip gyventi. Toks jau čigono krau;*
jas" - pasakoja senas čigonas "Sekmadienio" žur
nalistui.18 Toliau čigonas tvirtina, kad "kiti čigonai
nedraudžia savo tautiečiui sėsliai gyventi. Prieš ka
rą drausdavo, nes atsiskyręs čigonas galėjo visos
keliaujančios grupės paslaptis išduoti.19 Tai buvo
vienas iš tabu, kuris stabdė sėslėjimo raidą, taip pat
palaikė čigonų etninės grupės uždarumą, stiprino
čigonų identitetą. "Dabar čigonai grupėmis mažai
kur keliauja. Jei kur susiburia - tai tik vasaros metu,
o rudenj ir vėl išsiskirsto kas sau. Vienas mano
pažįstamas čigčnas prie Ukmergės ūkj buvo nusi
pirkęs. Bet pagyveno porą metų, vėl pardavė. Dirbti
nemokėjo. Nieko jam neišėjo. Dabar ir vėl važinėja
po svietą".20 Klajokliai čigonai vasarą ir ankstyvą
rudenj klajodavo miškuose, tačiau važinėdavo ne
kaip į galvą šaudavo, o tik po tam tikrą pasirinktą
teritoriją. Dažniausiai^ apsistodavo miške, netoli
miestelio, prie upės. Žiemos metu čigonai gyven
davo sėsliai, samdydavo butus. Lietuviai priimdavo
čigonus žiemai, nes žinojo, kad čigonas ne vien iš
čigono, bet ir iš kaimo, kur apsistojo, nevagia.
Kokie buvo čigonų santykiai su oficialiąja val
džia? Tiek sėslūs, tiek klajojantys čigonai privalėjo
registruotis. Tačiau reikia pripažinti, kad čigonai
nebuvo greiti tai daryti. A. Bendoravičius teigia:
"Kartais į metrikacijos knygas įrašomas jau bežen
giąs į karstą žilagalvis čigonėlis, kuris nežinia ko
daugiau turi: pavogtų arklių ar savo vaikų“.21 Čigo
nai vengė registruotis, nes registravimosi nauda
klajoklių tautai buvo nesuprantama, kita vertus, kaip
žurnalistas A. Taujanis pastebi22, čigonai vengė
gonams kildavo tik iš vieno reikalavimo: prisiregistruoti irturėti
karinės prievolės.
pasus, nes klajoti po kraštą ir apsistoti Lietuvos miškuose
i "XX amžiaus" žurnalisto klausimą, ar policija nereikalauja
leido tik čigonams Lietuvos piliečiams, - taip buvo siekiama
kokių mokesčių, čigonas atsako: "Tai už ką gi aš mokėsiu, ar
išvengti netvarkos, kurią galėjo sukelti čigonai atėjūnai.
už tai, kad vaikus auginu. Jau 17 metų kaip atvažiavome iš
Po 1940 m., sovietams okupavus Lietuvą, čigonų (beje,
Rusijos, niekas ir paso nepaklausia“.23
kaip ir kitų Lietuvos gyventojų) padėtis pasikeičia. Gyvenimo
Taigi galima teigti, kad nepriklausomos Lietuvos laikais
būdas sėslėja priverstinai - “savo noru", mat, sovietinėje Ru
čigonai gerai sutarė su krašto valdžia. Pastaroji rūpinosi čigo
sijoje buvo išleista nemaža įsakymų dėl sėslaus čigonų gy
nų reikalais: Kauno apskrities valdyba pasiūlė steigti Klebonivenimo ir privalomo darbo ("kas nedirba, tas nevalgo"). Nuo
šky specialią mokyklą čigonų vaikams, nesjų Kauno apskrity,
1940 m. ir Lietuvos klajojantys čigonai liko už įstatymo ribų.
ypač Kleboniškio apylinkėse, gana daug.24
1940 m. "Darbo Lietuva" rašo: "Vienas iš čigonų komisijos
Kaip rodo kai kurie straipsniai, dalis visuomenės buvo
nariams pareiškė: Liaudies seimas, kurį mes visi rinkome,
nepatenkinta čigonų gyvenimo būdu, reikalavo jį pakeisti, bet
žadėjo bežemiams duoti žemės, o mes, draugai, visą amželį
tai nebuvo valdžios atstovų reikalavimas. Tiesa, kažkokie
svetimomis žemėmis valkiojamės. Dabar norime kaip ir visi
apribojimai, matyt, buvo, nes 1929 m. "Lietuvos aidas“ teigia,
žmonės gyventi. Čigonai tikisi, kad liaudies valdžia duos
kad čigonai skundžiasi “esą jiems laisvės Lietuvoje per mažai.
jiems žemės ir jie galės pradėti laimingą gyvenimą“.27
Lietuvos valdžia neleidžianti jiems stovėti visose giriose ir
Dar visai neseniai čigonai peikė įstatymus, verčiančius
laisvai bastytis po visą kraštą".25 "Sekmadienio" žurnalistui
sėsliai gyventi, o dabar staiga prašo žemės, peikia klajones.
čigonas guodžiasi, kad "prieš karą buvo daug geriau. Galėjai
Čia išryškėja vienas iš čigonų etnoso bruožų - prisitaikymas,
važinėti kur tik nori. Niekas nedraudė, pašporto nereikalavo.
kurį suformavo besikartojantys antičigoniški įstatymai, krei
Važinėdavom į Latviją, į Dvinską, Vilnių, į Švenčionis. Kartais
vas požiūris j čigonus.
į Minską, į Bobruiską nuvažiuodavom. O dabar niekur nega
1956 m. spalio 5 d. paskelbtas TSRS Aukščiausiosios
lima išvažiuoti. Pašportų reikalauja. Per gronyčias neleid
Tarybos įsakymas "Dėl priverstinio čigonų įdarbinimo" prakti
žia".26
škai visus čigonus privertė apsigyventi sėsliai.
Taigi Nepriklausomos Lietuvos laikais visi apribojimai čiPagal 1959 m. surašymą Lietuvoje gyveno 1238 čigonai,
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1970 m. - 1, 9 tūkstančio, 1979 m. čigonų priskaičiuojama iki
2 tūkstančių, o 1989 m. - 2,7 tūkst. Iki 1956 m. čigonai
daugiausia telkėsi kaimuose, o vėliau greitai didėja mieste
gyvenančių čigonų skaičius (1973 m. mieste gyveno 79 proc.
čigonų): mieste tinginys čigonas greičiau ras lengvesnį dar
bą, be to, ne visi čigonai turėjo pinigų pasistatyti kaime namą,
nusipirkti gyvulių. Kaimuose daugiausia apsigyveno turtinge
sni čigonai. Lietuvos senbuviai čigonai tiek kaime, tiek mieste
gyvena prašmatniuose namuose arba turi gerus butus - jie
tarsi priklauso aukštesnei kastai. Sunkiau verčiasi iš Baltaru
sijos, Moldovos, Besarabijos jau sovietiniais metais atvykę
čigonai - pastarieji dažniausiai niekur nedirba, o klajoja iš
vienos šalies į kitą. Vežimą pakeitė traukiniai, o mišką purvinos miestų stotys. Vilniuje jie dažniausiai apsistoja Kirti
mų tabore, kuris panašus į klajojančių čigonų stovyklą. Čia
vietoje palapinių stovi sugriuvusios lūšnos, kai kuriose prire
gistruota iki 200 žmonių. Aišku, kad tiek čigonų viename
name negyvena. Čia tarsi nakvynės namai, kuriuose nakvoja
besikeičiantys keliauninkai. Klajokliško gyvenimo elementų
yra išlaikę ir čigonai, gyvenantys kaimuose: vasarą jie dažnai
prie namų pasistato palapinę ir gyvenaten su šeima. Paklausti
ar nepasiilgo klajokliško gyvenimo, vieni sako, kad gal metus
porą pavažinėtų, bet ne traukiniais, o vežimais, kaip seniau,
kiti, - kad kelionės nebetraukia, priprato prie buitinių patogu
mų.

Kirtimuose visada pasitiks čigoniukų būrys.

Eugenijaus DANILEVIČIAUS nuotraukos, 1990-1992 metai.
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SKAITYMAI

"L ietuvių kryž iai ir koplytėlės" - naujas balsas šioje nedaug ištirtoje srityje", - taip įvertino rašytojo
ir m en o kritiko J. G riniaus darbą "Aidai", pask ird a m i už į į 1 9 5 7 m. sa vo p rem iją . Ir p o p en k io lik o s
m etą, m in in ti. G riniaus septyniasdešim tm etį, "Aidai" "Kryžius ir kolpyteles" vertina k aip veikalą, kuris
"išlaikys G riniaus vardą liaudies m en o tyrinėjimų istorijoje". K ritiška teoriją apie lietuviško kryžiaus
kilm ę analizė, p o lem in is įkarštis teigiant sa vo p o žiū rį apie kryžių ir koplytėlių kilmę, jų raidą,
ornam entinį turinį, tu o labiau, k a d tas p o žiū ris neretai priešingas pripažinti^ autoritetų teiginiams,
leis ir m u m s giliau a pm ąstyti tai, ką žin o m e apie šios srities tyrinėjimus, o galbūt ir naujai k a i ką
įvertinti.

LIETUVIŲ KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS
Dr. Jonas GRINIUS

Pagoniškojo nekrokulto teorija
Svetimšalis, kuris pirmą kartą susiduria su svarstymais
apie lietuvių kryžius ir koplytėles, turi pagrindo nustebti
išgirdęs, kad šitų medinių paminklų kilmė etnografams ir
etnologams gana neaiški. Argi pagrindinis krikščionybės
simbolis - kiyžius ir koplytėlės su katalikų šventųjų sta
tulėlėmis - gali būti nekrikščioniškos kilmės? Tkčiau už
tenka pasiskaityti vieną antrą straipsnį, kuriuose rašoma
apie lietuviškus kryžius, kad jų kilmės klausimas pasiro
dytų miglotas, nes lietuviški kryžiai nesą krikščioniškos
kilmės. Su šiuo klausimu taip pat susitinkame tuose vei
kaluose, kur rašoma apie lietuvių liaudies meną apskritai.
Antai, P. Galaunė L A r t lithuanien knygos įvade rašo:
"Tie stulpo formos kryžiai, padengti mažu stogeliu arba
nešamieji mažą koplytėlę, yra tikri meniniai paminklai,
priklausą architektūrai ir drauge skulptūrai. Lietuvoje
juos vadina kryžiais, nes ant jų yra tam tikri krikščioniško
simbolizmo pradai: mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kan
čia, šventojo statulėlė arba paveikslas. Apskritai šitie visi
kryžiai yra daugiau ar mažiau panašūs į Rytų tolimąsias
pagodas. Šie meno kūriniai yra ankstesni už krikščiony
bės įvedimą. Jų kilmė priskiriama priešistoriniam miru
siųjų kultui, kurio dar galima rasti mūsų kapinių stulpuo
se, pastatytuose ant kai kurių kapų. Šitais kiyž iais lietuvių
liaudis aiškiai parodo savo gilų susijimą su tolimos praei
ties dalykais". 3
Victor Jungfer savo knygoje apie Lietuvą teigia, kad
lietuviški kryžiai atrodo kaip priešingybė krikščionių ti
kėjimo esmei: "Ne tiek gausybe pagoniškų simbolių, ku
riais tie mirusiųjų garbinimo paminklai papuošti, kiek
tuo bendru įspūdžiu, kuris pagauna žiūrovą sugestyvia
jėga. Pats jų galingas aukštis - 5-6 metrai - jau yra pažy
mėtinas ir išskiria juos iš kitų panašių krikščioniškos
kilmės paminklų. Thčiau ir mokslinis tyrinėjimas, kuris
nuo šio amžiaus pradžios buvo skiriamas lietuviškiems
kryžiams, išeidamas iš įvairių požiūrių, pirmoje eilėje
stengėsi išspręsti jų kilmės problemą, ir priėjo tą pačią
išvadą: lietuviški kryž iai yra išaugę iš lietuvių pagoniškojo
mirusiųjų kulto ir yra senosios lietuvių kultūros pirmyk
štis paminklas. Tik vėliau jie įgavo dabartinę krikščioni
šką išvaizdą, bet dėl to jie neatmetė savo senųjų formų".2
Rašydamas apie lietuvių liaudies meną ir sustodamas
prie kryžių, Jurgis Baltrušaitis taip pat pritaria Galaunės
pažiūroms, nors pats išsamiai šitų medinių paminklų
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kilmės nenagrinėja.3 Pagaliau prie meno istorikų P. Ga
launės ir J. Baltrušaičio ir kultūrsociologo V. Jungferio
paž iūrų yra prisijungusi archeologė-proistorikė M. Alsei
kaitė-Gimbutienė, kuri lietuviškų kryžių pagonišką kil
mę gina su dideliu užsidegimu savo straipsniuose ir kny
gose.“*Šitų faktų akivaizdoje todėl iškyla reikalas peržvel
gti pagrindines teorijas ir hipotezes, kurios aiškina lietu
viškų kryžių kilmę, bei jas įvertinti.
V Šukevičius, kuris pirmasis Europos mokslininkams
aiškiai nurodė lietuviškų kryžių etnografiškai tautinį po
būdį buvo taip pat pirmasis, kuris lietuviškuose kryžiuose
įžvelgė senovinės lietuvių kultūros pėdsakų, "kurie iškyla
nuotrupose, paveiktose laiko ir svetimų įtakų, bet vis
dėlto mums leidžia pažinti pirmykštį jos pobūdį, kaip
vabzdžių liekanos, užkonservuotos gintare".5 Šitas lieka
nas V Šukevičius matė kryžių ornamentuose, kurių dalis
jam neatrodė kaip "šių dienų išradimas, bet labiau prime
na piešinius, randamus ant molinių indų ir bronzinių
dirbinių priešistorinių laikų papuošaluose".6 Thi buvo
gana santūrios mintys, kurios telietė kryžių ornamentų
senumą.
Daug drąsesnių išvadų apie lietuviškus kryžius yra
padaręs Dr. Jonas Basanavičius. Thrbūt pasigavęs pradinę
mintį iš V Šukevičiaus, J. Basanavičius nužengė toli į
pagonybę ir priešistorinius laikus savo lietuviškame ir
prancūziškame įvade Antano Jaroševičiaus piešinių albu
mui L ietu vos kryžiai (1912 m).
Siedamas lietuvių tautą giminystės ryšiais su senovės
trakais bei frigais, J. Basanavičius ne tik ieškojo analogijų
tarp lietuvių medinių koplytėlių ir anų senųjų tautų pa
minklų, bet taip pat buvo sustojęs prie archeologijos
duomenų, kiek jų buvo rasta etnografinėje lietuvių teri
torijoje. Kad ir neturėdamas nė vienos statulos iš pagoni
škosios epochos Lietuvoje, bet remdamasis vienu antru
abejotinos vertės liudijimu ir skitų bei graikų analogijo
mis, J. Basanavičius suponavo, kad medinių statulų ant
žymesniųjų pagonių kapų yra buvę ir Lietuvoje. Jis manė,
kad ant nežymių lietuvių kapų buvęs paprotys statyti
kitokius medinius paminklus. Šitas paprotys išlikęs ir po
Lietuvos krikšto, tik nuo tada prie stulpinių paminklų
buvęs pridedamas krikščioniškas ženklas.
Thm įrodyti J. Basanavičius citavo paimtą iš Mierzyhskio dokumentą, pagal kurį Sambijos vyskupas Mykolas
1426 metais draudė prūsams ant kapinių statyti bet kokius
kryžius. Šitame Sambijos vyskupo rašte (A rticu lip er Prutenas tenendi et erronei co n tra fid em abiciendi) buvę pasa

kyta: "ut nuliam crusem circa sepulcra mortuorum locent
et ut ąuilibet jam positas abscindant, sub peną III mare
medietas ecclesiae et aliia medietas judici".7 Iš šito rašto
J. Basanavičius pasidarė išvadą, kad vyskupas uždraudė
seniesiems prūsams statyti kryžius ir liepė nugriauti pastatytuosius, nes "tokie paminklai, nors ir vadinami kry
žiais, turėjo būti tokio pavidalo, kurio Bažnyčia nepripa
žino - turėjo būti pagoniški".8 Sutikęs, kad nežinoma,
kaip anie Sambijos vyskupo drausti kiyžiai atrodė, J.
Basanavičius sustojo prie Prūsų Lietuvos protestantinių
kapų paminklų, vadinamų krikštais, kurių paprasčiausios
(ętulpo) formos esančios panašios į senovės graikų, romė
nų, žydų, dabartinių turkų, totorių, arabų ir kiniečių
paminklus bei į "lavonlentes" (totenbretter), kurių esą
Vokietijoj, Čekijoj ir Austrijoj.
Kad ir neįrodęs aiškiai lietuviškų žymių protestanti
škuose kapinių paminkluose Prūsų Lietuvoje, J. Basana
vičius vis dėlto buvo linkęs manyti, kad lietuvių katalikai
tokius nekrikščioniškus paminklus yra turėję. Jis rašė:
"Seniausios formos kapų paminklas, - stulpas, gr. stele, be
abejo, davė pradžią visiems tiems labiau komplikuotos
struktūros paminklams, kuriuos čia tuoj teks minėti. Vi
ršuj stulpo dvi lenteli. Žemyn iš šalių prikalus, męs pir
mučiausia gausime paprastą paminklą su stogeliu. Ar dar
šito pavidalo paminklų ant kapų Lietuvoj kur nors ran
dasi - nežinoma, bet kad jų būta senovėje, galima iš to
spėti, jog jų ant žydų kapų, pavyzdžiui, Garliavoj, Mari
jampolės apskr., randame ir kad jų kitur esama". Jų J.
Basanavičius rado suomių gentyse netoli Archangelsko.
Šitus stulpus su stogeliu jis taip pat lygino su žemais
mediniais kryž iais, už dengtais dvišoniais stogeliais ir ran
damais visoje Centrinėje Europoje. Tbdėl jis manė, kad
šitokių medinių kryžių turėjo būti ir Lietuvos kataliki
škose srityse.
Tbliau J. Basanavičius įrodinėjo: "Kaip ant šitų pamin
klų stulpų pavidalo, prikalant iš šonų dvi lenteli, pasidaro
dvišalis stogelis, taip prikalant jas iš keturių šonų, galima
padaryti keturkampį stogelį. Ir tikrai šitokių keturkam
pių stogelių ant aukštesnių ir žemesnių kapastulpių ant
lietuvių kapinių yra visur - ypač Žemaitijoj - be galo
daug... Padauginant stogelio kampų skaičių - darant jų
6,8,10 ir t.t.... galima tą stogelį beveik apskritu paversti.
Šitos rūšies kapų paminklus su stogeliu kur kitur Euro
poje labai retai randame... Kada aprašomosios formos
kapastulpiai su stogeliais galėjo pas mus atsirasti - tikrai
nežinoma, - sako J. Basanavičius, - tik tiek galima apie jų
senovę spėti, jog tie prastesnieji, kaip jie kareluose kad
likę, turėjo būti lietuviams pažįstami jau tais laikais, kada
suomių gentys buvo dar aisčių kultūros įtekmėje” (...).
Apgailestaudamas rašytinių šaltinių nebuvimą stoga
stulpių senumui nustatyti, J. Basanavičius dar rašė: "Be tų
įvairios formos ir dar įvairesniais ornamentais dabintų
koplytėlių ant stulpų, yra dar skirtinos koplytėlės, prika
lamos ant medžių, kurios jau krikščionybę įvedus ir ėmus
kryžius statyti, pradėta, be abejo, ir prie jų kabinti... Ar
tos koplytėlės tolygios su tomis, kurias ant stulpų mato
me, ir ar tokiu pat, ar kitokiu būdu atsiradusios - nelengva
žinoti, bet kad jos siekia gilios senovės - abejot dėl to
vargiai galima".^ Nagrinėdamas lietuviškų kryžių ir ko
plytėlių ornamentus, jų nemažą skaičių J. Basanavičius
taip pat randa pagoniškos ir priešistorinės kilmės.
Tao tarpu palikdami ornamentus kitam skyriui, kuria
me juos nagrinėsime nuodugniau, dar turime pasakyti,
kad savo teorijai pagrįsti J. Basanavičius yra suvartojęs
daug archeologinės bei istorinės medžiagos. Tik, deja,
visa ši gausi medžiaga dažniausiai liečia svetimuosius
kraštus. J. Basanavičiui nėra pasisekę rasti nė vieno pati

kimo archeologinio fakto ar tikro istorinio dokumento,
iš kurio būtų matyti, kad skėtinės koplytėlės, jo vadina
mos stogiastulpiais, būtų kilusios iš lietuvių pagoniškų
antkapinių stulpų. Vieninteliu istoriškai tikru dokumen
tu tegalima laikyti tik Sambijos vyskupo 1426 metų drau
dimą statyti ant kapų bet kokius kryžius.
Ką šis dokumentas duoda lietuviškų kryžių bei koply
tėlių pagoniškai kilmei įrodyti, reikės kalbėti vėliau, nes
taip pat P. Galaunė ir kiti teorijos šalininkai minėtam
raštui suteikia didelę reikšmę. Bet reikia pažymėti, kad J.
Basanavičius su savo teorija užsitarnauja1 pagarbos: jis
niekur nefalsifikuoja faktų, pripažįsta medžiagos stoką
teorijai įrodyti ir nėra toks dogmatiškas kaip P. Galaunė.
Be to, į savo bendrąją teoriją J. Basanavičius gerai ¡glaud
žia aiškinimą kilmės tų koplytėlių, kurios yra kalamos
prie gyvų medžių ir kurioms išaiškinti P. Galaunė yra
sukūręs savo atskirą hipotezę.
Pauliaus Galaunės dogmatizmas atsiskleidžia jo L ie 
tuvių liaudies m en o skyriaus apie kryžius pačioje pradžio
je, kur jis apie pagonių ir krikščionių kultūras šitaip rašo:
"Lietuvių stabmeldystės pradai, kaip žinome iš mūsų pra
eities ir krikščionybės istorijos, nesiderina į krikščionybės
pradus. Kaip gi tas galėtų būti suderinama lietuviškuose
kryžiuose? Išeina, kad mūsų kryžiai turėtų būti krikščio
nybės padarinys. Thčiau taip iš tikrųjų nėra... Kryžiai yra
senosios lietuvių kultūros padarinys".10 Atmetęs statulų
buvimą ant lietuvių pagoniškų kapų, P. Galaunė priėmė
antrąją J. Basanavičiaus prielaidą "apie statymą medinių
stulpų, iš kurių vėliau išaugo įvairios tų mūsų stogiastulpių kryžių formos”.11 Šitam savo teigimui pagrįsti jis
duoda vienintelį abejotinos vertės neva faktą, tepastebėtą
tik XX amžiuje. Apie ji Galaunė rašo:
"Thrp dailininko K. Šimonio kryžių piešinių matome
neabejojamą antkapinį stulpą iš Tfaupio kapų, Vilkmer
gės apskr. Thi savotiškos formos apvalus, aptašytas stul
pas, kur nematyti jokių likučių, kalbančių už tai, kad čia
galėjo būti kryžmos bei koplytėlės. Tik to stulpo viršūnė
je matyti krikščionybės simbolis - mažas kryželis, apipin
tas saulės ir mėnulio formomis, vadinas, senovės lietuvių
kulto simboliais. Tbkį stulpą vargu galėjo kunigas šven
tinti, nes jis visai gali prilygti tiems kryž iams, apie kuriuos
kalbėjo Sambijos vyskupas savo Articuli abiciendi”.12
"Tiesa, tai yra vienintelis iki šiol mums žinomas tokio
antkapinio stulpo pavyzdys, bet jis toks ryškus, jog galė
tume spėti jį esant mūsų stogiastulpinių kryžių prototipu.
Deja, mums nežinoma jo medžiagos rūšis ir kuriame
kapo gale jis stovėjo... Kad jis yra antkapinis stulpas, o ne
kryžius tikra šio žodžio prasme, patvirtina dar iki šiol
kitų tautų vartojami tokie pat paminklai. Pavyzdžiui,
Kostromos gubernijos rytų šiaurės dalyj, apgyvendintoj
suomių genties čud, nors ir asimiliuotos slavų giminių rusų, mes ir šiandien... matome antkapinius stulpus, savo
forma labai primenančius mūsų minėtą antkapinį stulpą.
Ne kiek tesiskiria ir suomių bei vengrų kapų panašūs
stulpai, lig šiol ten vartojami. Iš tokio antkapinio stulpo
galima išvesti tolimesne mūsų stogiastulpių kryžių for
mos plėtojimosi raidą".13
Suponuodamas prie stulpų su stogeliais eglės orna
mentus, P. Galaunė mano, kad ir lietuviškos "koplytėlės
kilmė, anaiptol, nėra surišta su vėlesniu papročiu statyti
šventųjų statulėles, o yra laikinoji vėlės vieta - būstas...
Koplytėlėse šventųjų statulėlės greičiausiai buvo stato
mos, norint paslėpti (užmaskuoti) nekrokulto liekanas,
su kuriomis dvasininkai turbūt ne kartą kovojo. Kovojo
tol, kol tie mūsų stogiastulpiai neįgijo koplytėlės tikra to
žodžio prasme formos ir nevirto kryžmiškais kryžiais.
Ths, mūsų nuomone, galėjo įvykti XVII amž. gale arba
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XVIII amž. pradžioje, kada, kaip matysime, dvasininkai
pradėjo kovoti su šventųjų statulėlių statymu stogiastulpiuose ir koplytstulpiuose... Stulpo stogeliu pridengimas
ir vėlesnės pastogės išplėtimas į koplytėlę ėjo konstrukci
niu keliu, nieko bendro neturinčiu su M. Brenšteino ma
nomu stulpo kryžmišku baigimu".14
Šitaip Galaunė prieina išvadą, kad paprastas lotyni
škas kryž ius yra vėlesnės datos negu įvairių formų lietuvių
koplytėlės. "Kryžmišką kryžių, kuriame nėra jokių pagra
žinimų, laikome pačia vėlybiausia išrutala, - sako P. Ga
launė. - Tik krikščionybei giliai įleidus į lietuvių liaudies
sielą šaknis, vėliausiuose kryž ių pavyzdž iuose ž uvo lietu
vių simbolika ir tuo gal tikrai kryžius tapo krikščionybės,
tiek amžių po jos priėmimo Lietuvoj dar stipriai tvyroju
sios stabmeldystės dvasios, pergalės simboliu. Ir Lietuva
iš "pagonybės skydo" virto "krikščionybės skydu".15
Šiuo tarpu atidedant P. Galaunės argumentų ir tezių
kritiką paskesniam skyreliui, reikia sustoti prie M. Gim
butienės, kuri pratęsia J. Basanavičiaus ir P. Galaunės
tezes bei jas papildo. Dažnai rašydama apie lietuvių liau
dies meną, į kurį įeina mediniai kryžiai ir koplytėlės,
Marija Alseikaitė-Gįimbutienė laikosi šitokios savo
apriorinės pagrindinės tezės: "liaudies meno pačiame pa
grinde glūdi pagoniškoji pasaulėžiūra. Jei iš liaudies me
no išimsime krikščionišką tematiką, pavyzdžiui, šventųjų
pavaizdavimą (nors irgi su labai lietuviškais bruožais),
liks pagoniškai-archaiškasis menas, kurio šaknys ne isto
rijos laikų datomis nusakomos; jos giliai įsišaknijusios
šimtametiniuose ir tūkstantmetiniuose mūsų protėvių
kultūros kloduose".16
Rašydama specialiau apie lietuvių medinius kryžius ir
koplytėles, M. Gimbutienė savo tezę konkretizuoja dėsty
dama: "Vienintelė šalis Europoje, toji K ryžių L ietuva ,
tartum prisėta koplytėlių ir kryž ių... Jų pirminis pavidalas
greičiausiai yra buvęs natūralus stulpas, medžio kamie
nas. Lig šiol vis dar niekas nesidomėjo, iš kur ir kada mūsų
krašte atsirado toji stulpų statymo "manija"? Manding šis
stulpų statymo reiškinys veda mus į vadinamuosius megalitinės (priešindoeuropinės) kultūros laikus.
Megalitinė kultūra būdinga savo akmeniniais pamin
klais, menhirais. Egipto piramidės, obeliskai jiems gimi
ningi. Panašios stulpų statymo "manijos" buvo sutinka
mos ligi mūsų laikų gyvose megalitinio kultūros laipsnio
primityviose tautose (Indijoj, Madagaskare, Indonezijoj),
kur neakmeningose vietose vietoj akmeninių buvo stato
mi mediniai paminklai. Mūsų krašte per amžius pamin
klams statyti greičiausiai buvo vartojamas tik medis. Lie
tuviškasis koplytstulpis, išsiaiškinus, kada jis gimęs, gal
atsistos šalia garsiojo menhiro, šalia monumentalios pi
ramidės, kaip senųjų gadynių palikimas, tik ne sustingu
siame akmens, bet nuolat atsinaujinančiame pavidale,
išplaukiančiame iš jautrios, religingos, grožį mylinčios
širdies. Koplytėlių mene mes matome, kaip savosios ž e 
mės syvai palaiko gaivalingą lietuvio meninį jausmą".17
Šitas archeologinio pobūdžio prielaidas Gimbutienė
dar papuošia vaizdingomis paralelėmis iš kitų sričių. Pa
vyzdžiui, ji rašo: "Medinis paminklas - stogiastulpis, kry
žius, koplytėlė - dažnai buvo statomas ant žemės ir akmeits kauburio... Medinis stulpas su piramidiniu stogeliu
turėjo būti įsivaizduojamas kaip kažin kas panašaus į gyvą
medį, jis buvo lyg tarpinis pavidalas tarp gyvo medžio ir
piramidės, ir kalno. Triaukščiai koplytstulpiai labai pri
mena dainų ir liaudies meno augalą, augantį viena, trimis,
septyniomis, devyniomis šakelėmis ir viršūnėlėmis. Šitie
žemės galios simboliai - medinės piramidės, iškeltos į
viršų ir sujungtos su "dieviškaisiais" simboliais - ratais,
saulėmis, mėnuliais, paukščiais, žalčiais - buvo skirti už
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tikrinti ir saugoti žmogaus gėrį ir laimę".18
Pradėjusi rašyti apie liaudies meną ir lietuviškus kry
žius nuo 1947 metų, M. Gimbutienė ilgą laiką vengė
cituoti istorinius dokumentus, vis pasitenkindama neįro
dytomis bendromis frazėmis. Tik 1955 metais, kilus spau
doje ginčui tarp architekto J. Muloko ir dailininko A.
Valeškos dėl lietuviškų kryžių krikščioniškos ir pagoni
škos kilmės, M. Gimbutienė savo tezėms paremti nurodė
kai kuriuos istorinius šaltinius ir juos pacitavo. Vienas jos
nurodytų raštų yra Sambijos vyskupo Mykolo Jungės
1426 metų draudimas seniesiems prūsams statyti bet ko
kius kryžius kapinėse. Thi tas pats dokumentas, kurį buvo
citavę anksčiau J. Basanavičius ir P. Galaunė. Kiti M.
Gimbutienės straipsny Lietuvių kryžių ir koplytstulpių k il
m ės klausim u minimi dokumentai taip pat liečia ne Lie
tuvą, bet Latviją.
Pagal jos nurodytus W. Mannhardto19 surinktus doku
mentus kryžiai ir koplytėlės buvo drausti statyti ir liepti
naikinti 1630,1650 ir 1693 metais. Thi nurodžiusi, M.
Gimbutienė rašė: "1630 metų draudžiamuose nuostatuo
se, liečiančiuose Latviją, vėl sutinkame draudimą statyti
ir raginimą dvasininkams išgriauti koplytstulpius2^ ir kry
žius, ties kuriais ūkininkai aukojo ir kitus pagoniškus
papročius vykdė. 1650 metų instrukcijoje rašoma: "Visos
pagoniškos koplytėlės, šventi krūmai ir kryžiai turi būti
visiškai išgriauti ir išnaikinti".21
Prisiminusi kažin kokias neišvardintas kronikas, M.
Gimbutienė nuo Latvijos pereina prie Lietuvos ir padaro
šitokias išvadas: "Lietuviai ir jiems giminingos gentys įvai
rius medinius paminklus pradėjo statyti ne po krikščiony
bės įvedimo. Prieš 500 su viršum metų jie buvo neišskiria
mi iš senovės religijos apeigų. Laikui bėgant, "pagoniškie
ji" stogiastulpiai ir kryžiai teisinį išsilaikymo pagrindą
įsigijopriaugindami prie savęs krikščioniškuosius simbo-

Nekrokulto teorijos kritika
Nors J. Basanavičiaus romantiška nekrokulto teorija
yra plačiai pasklidusi, tačiau prieš jos paskelbimą ir vėliau
buvo asmenų, kurie neabejojo lietuvių kryžių krikščioni
ška kilme. Iš šitų asmenų paminėtini M. Brensztejn, B.
Ginet-Pilsudzki, A. Mažiulis. Nors jie prileidžia, kad
koplytėlių plitime galėjo būti sumišę pagoniški ir krik
ščioniški pradai, tačiau iš esmės kryžius ir koplytėlė kaip
paminklai yra krikščioniški. Sakysim, M. Brenšteinas ma
no, kad skėtinė koplytėlė arba vadinamasis stogiastulpis
yra išriedėjęs iš kryžiaus, dengtu stogeliu (...). Thčiau tik
A. Maž iulis tėra esmiškai kritikavęs J. Basanavičiaus ir M.
Gimbutienės pažiūrų argumentus. Tbdėl jo mintimis pir
miausia reikia pasiremti atliekant nekrokulto teorijos
kritiką.
Pirmiausia, kokie rašytiniai šaltiniai mini medinius
stulpus arba stogiastulpius ant kapų paskutiniame pago
niškos Lietuvos laikotarpy (XII-XV amžiuose?). Deja,
nei J. Basanavičius, nei jo pasekėjai tokių šaltinių nėra
nurodę. Net M. Gimbutienė, kuri yra parašiusi didelį
veikalą apie laidoseną pagoniškoj Lietuvoj23, nesurado
jokio kito dokumento, kalbančio apie stogiastulpius ant
kapų, kaip tik jau minėto Sambijos vyskupo A rticu li credendi et abiciendi iš 1426 metų. Thčiau šis tikras dokumen
tas byloja ne apie stogiastulpius, bet apie kryžius. Jis
liečia ne Lietuvą su jos katalikiškomis sritimis, kur puoštiniai kryžiai ir koplytėlės buvo gausūs iki paskutinių
laikų (1940 m.), bet prūsus, senuosius lietuvių gimines.
Tiesiog nuostabu, kaip ano laiko autoriai, kurie rašė apie

mirusiųjų garbinimo pagoniškus papročius senojoj Lie
tuvoj, nebuvo matę jokių antkapinių stulpų mirusiems.
Pavyzdžiui, J. Dlugosz, kuris pasakoja apie mirusiųjų
maitinimą Lietuvoj (XV amž.), visai nieko nekalba apie
stulpus ant kapų, nors jis tiksliai žino, koks maistas buvo
aukojamas mirusiųjų vėlėms ir ant kokių padėklų jis buvo
dedamas.
Tbdėl galima pritarti A. Mažiuliui, kai jis rašo: "Labai
maž ai įtikimas mūsuose ir antkapinių paminklų buvimas,
nes tiek M. Stryjkowskio, tiek A. Kojalavičiaus visos tuo
klausimu žinios gana pasakiškos ir sunkiai suderinamos
su visu mūsų tikėjimu: jos greičiau gali būti tiktai išimtis,
bet ne kasdieniškoji tikrovė, būtent, vieno kito kilmingo
jo išmonė, svetimuosius papročius besekant (pvz., viena
Perkūno statulėlė atkeliavusi net iš Antiochijos, plg. J.
Wiesner, C. Engei). Tokia visai atsitiktinė priemonė ne
galėjo sukelti didelio pomėgio kryžius statyti ir ypač ne
būtų galėjusi jo išlaikyti, kai įvairūs krikščionybės vadovai
jiems įsakmiai pasipriešindavo".24
A. Mažiulis mano, kad lietuviškų medinių kryžių ir
koplytėlių ant stulpų (stogiastulpių) negalima išvesti nei
iš pagoniškų antkapinių stulpų, nei iš pagoniškos aukos
padėklo, "nes trūksta tikrų šaltinių duomenų tokio stulpo
arba didesnio aukos padėklo buvimui įrodyti. Ir pati lie
tuviškojo tikėjimo sąranga nėra jam palanki. J. Basanavi
čiui toks stulpas buvo suprantamas ir būtinas, nes jis visai
neabejojo stabų buvimu ir prileido senojo tikėjimo šven
tuosius (Lietuvių kryžiai, 27), o taip pat jis mūsų tautą
surišo su fiygais ir kitomis klasikinėmis tautomis (Lietu
vių kryžiai, 14,20 ir kt.). Bet šis stulpas vargu tegalėjo būti
bestatomas krikščionybės išvakarėse, kada lietuviai jau
keletą šimtmečių savo mirusiuosius degino, kartu sunai
kindami ne tik jo asmeninį palikimą, bet ir kitus daiktus,
kurie lavoną buvo tik prisilietę. Ar, tokiam tikėjimui
esant, galėjo būti atskiras kapo stulpas-ženklas statomas,
kai pats mirusysis buvo alke sudeginamas ir ten pat jo
likučiai palaidojami? Jau pats vienas alkas yra neliečia
mas (tabu), tai kam dar pats kapas visai atskiru neliečia
mybės ženklu žymėti? Kokios tada reikšmės ir prasmės
būtų turėjęs šis stulpas lietuvio tikėjime, taip ir palieka
daugiau negu neaišku. Gal ant jų galėjo būti dedamas
mirusiajam maistas ar kita dalis, kaip mini J. Dlugoszas,
tačiau dar kartą tenka įsakmiai pabrėžti, jog neturime
jokių patikimų ž inių, kad tas maistas buvo sudedamas ant
kokio nors stulpo arba kad šios kėdutės buvo aukštos,
kurios primintų kažkokius stulpus, iš kurių galėtų krik
ščionybės įtakoje išsivystyti mūsasis kryžius".25 Čia dar
reikėtų pridurti, kad J. Dlugoszas kalba apie padėklus,
padarytus iš tošių - ex subėrė fa c ta sedilia. Ar iš medžių
žievių padarytus padėklus mirusiųjų vėlėms maitinti ga
lima supainioti su antkapiniais stulpais. Tikriausiai ne.
Kas liečia Sambijos vyskupo M. Jungės 1426 m. pot
varkius, draudžiančius bet kokius kryžius ant prūsų ka
pinių, tai šis tikras dokumentas taip pat nieko neįrodo
apie pagoniškųjų antkapinių stulpų praktiką. Iš to pot
varkio teksto visai negalima išskaityti, kokios formos
buvo tas kryžius. "Sambijos vyskupo minimasis kryžius
mums visai neaiškus ir nežinomas, - sako A. Mažiulis, būtent, galėjo būti pasmerktas dėl savo pavidalo arba dėl
naujai susidarančių papročių, nesuderinamų su krikščio
nybės dvasia (pvz., vaizdinis mūsų tautos galvojimas iš jo
padarė "stabą", ir tauta pradėjo šį kryž ių "maitinti" vėlėms
skirtąja košele ir t.t.)"!26 Vadinasi, užuot krikščioninęs
senuosius prūsus, Sambijos kryžius galėjo juos pastūmėti
į naują pagonybės formą. Jei anas krikščioniškas medinis
kryžius dar buvo toks žemas, kokį dar šiais laikais randa

me Vidurio Europos kapinėse, kur jaučiama vokiečių
civilizacijos įtaka, tai krikščioniškai tamsūs prūsai galėjo
jį palaikyti kėdute, ant kurios dėtinas maistas mirusiųjų
vėlėms, ir šitaip profanuoti krikščionišką simbolį. Šitaip
atsirandančios naujos stabmeldystės, aišku, Sambijos vy
skupas negalėjo toleruoti.
Si prielaida įgauna dar didesnio svorio prisiminus, kad
tas pats Sambijos vyskupas M. Junge tuose pačiuose savo
potvarkiuose uždraudė ne tik kryžius, bet su b p e n ą strictissim e taip pat draudė mirusiųjų maitinimus ir šermenų
puotas, kokias senieji prūsai atlikdavo iuxta tu m u los et
sepulcra eorum"27 š io s aplinkybės mums geriau paaiški
na, kodėl vyskupas M. Jungė uždraudė statyti kryžius
prūsų kapinėse negu nekrokulto šalininkų samprotavi
mai. Bet jos taip pat nerodo, kad Sambijos mediniai
kryžiai būtų kilę iš pagoniško tikėjimo papročių. B. Ginet-Pilsudzkis mano, kad vyskupas tuos kryžius draudė
todėl, kad jie buvo nešventinti ir nešventintose kapinėse,
Kiti ligi šiol rasti rašytiniai šaltiniai, liudijantieji drau
dimus statyti kryžius ir koplytėles, liečia Latviją. Šitų
draudimų prasmė paaiškėja iš istorinių aplinkybių. M.
Gimbutienės nurodyti 1630, 1650 ir 1693 metų potvar
kiai, nukreipti prieš Latvijos ūkininkus, yra protestanti
škai švediškos kilmės. Apie tai A Mažiulis rašo: "M.
Gimbutienės suminėti kiti du iš Latvijos draudimai, ma
no giliu įsitikinimu, ne jų pagoniškumą, bet tik kataliki
škumą įrodo. Visos šios instrukcijos, potvarkiai, protoko
lai ir kt., kalbantieji apie kryžius, koplytėles ir kt., yra
išleisti švedų bei kitų protestantų ir liečia kaip tik tas
Livonijos sritis, kurios prieš tai buvo patekusios į Lietu
vos valstybę, kur vėl veikė tam tikrą metą katalikiškieji
nuostatai ir su protestantizmu kovojo jėzuitai".25
Prisiminus M. Liuterio ir kitų protestantų pastangas
"apvalyti" krikščionybę nuo "pagonystės ir popiežystės",
nuo visos eilės apeigų ir papročių (jų pirminės kilmės
visai nekeliant), lieka visai aišku, jog visais autorės sumi
nėtais ir ten nesuminėtais nuostatais kovojama su katali
kybės įtaka, ii vadinama pagal ano meto liuteroniškąjį
terminą Abgötterei arba Aberglauben, - sako Mažiulis.
Tkigi M. Gimbutienės cituojamos Švedijos gubernato
rių Latvijoj instrukcijos teįrodo tik protestantų atkaklią
kovą prieš katalikų vaizdinę religijos tiesų išraišką. Tbs
kovos pasėkoj latviuose nebeliko katalikiškų kryžių nei
koplytėlių, kurių išriedėjimas iš pagoniškų stulpų neįro
dytas nė Latvijoj.
M. Gimbutienės ir A. Mažiulio minėtų instrukcijų
kilmė taip pat iš dalies atsako į klausimą, kodėl apie kovą
dėl kryžių XVI ir XVII amžiuose nėra dokumentų iš
Lietuvos, bet jų gana daug iš Latvijos. Atrodo, kad tai
parėjo nuo skirtingo protestantizmo stovio tuo laiku bal
tų tautose. Lietuvoje liuteroniškas protestantizmas ne
buvo tada įgavęs dominuojančio vaidmens. Prūsuose per
Vokiečių ordino organizaciją jis iš karto triumfavo. Tbdėl
ten nebuvo didelio reikalo leisti specialias instrukcijas
prieš tariamai pagoniškus prūsų ir lietuvių papročius - ten
užteko perspėjimų knygų įžangose mesti pagonybę (M.
Mažvydo K atekizm as).
TUo tarpu Latvijoj protestantizmo įsigalėjimas buvo
netikras ir permainingas. Tėn Rygos miestiečiai (vokie
čiai) nuo 1539 metų buvo aiškiai prisidėję prie liuteronizmo, nors Livonijos ordinas delsė šitaip pasielgti. Paskuti
nysis krašto magistras Kettleris savo ordiną tesekuliarizavo tik 1562 metais, bet tapo Lietuvos ir Lenkijos vasalu.
Šios abi valstybės nebuvo protestantiškos. Tbdėl neilgai
trukus, Steponas Batoras (1576-1586) pradėjo veikti
prieš protestantizmą ne tik Lietuvoj, bet ir Latvijoj. Dėl
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šio karaliaus spaudimo net Rygos miesto protestantai
turėjo grąžinti dvi bažnyčias katalikams (jėzuitams). Nuo
tada latvių tarpe, ypač kaimuose, prasidėjo grįžimas į
katalikybę, nors miestiečiai vokiečiai ir maištaudavo. Jė
zuitų pradėta leisti latviškai religinė literatūra29, jėzuitų
prisitaikymas prie latvių papročių, jų religinės procesijos
ir kitokios vaizdinės priemonės davė puikių vaisių Latvijos kaimuose30. Net Latvijos dvaruose beliko tik keli
protestantiški pamokslininkai3 *.
Tkčiau latvių grįžimo į katalikybę procesą sulaikė Šve
dijos invazija į Livoniją. Po Altmarko sutarties (1629)
švedų įtakoje prasidėjo Latvijoj vokiško protestantizmo
reakcija. Ji ir padiktavo anas M. Gimbutienės nurodytas
instrukcijas, nukreiptas prieš kryžius, koplytėles ir kitas
latvių baudžiauninkų religines apraiškas bei jų papro
čius. Matyt, iš Vilniaus einanti jėzuitų įtaka buvo taip
stipriai paveikusi latvius, kad švediškiems viršininkams
savas instrukcijas reikėjo kartoti tol, kol kryžiai ir koply
tėlės buvo visai išnaikinti.
Tiesa, galima manyti, kad Latvijos kaimiečiai XVII
amž. savo kryžius ir koplytėles, kurias jie pasistatydino
jėzuitų paskatinti, galėjo garbinti iš dalies pagonišku bū
du (sakysim, dėdami prie jų maistą) dėl katalikų religijos
nesupratimo, nes Livonijos ordinas ir kiti vokiečiai kolo
nistai anksčiau mažai tebuvo rūpinęsi latvių baudžiau
ninkų religiniu švietimu. Todėl protestantiškose instruk
cijose minimos pagoniškos apeigos galėjo būti antrinės
kilmės, t.y. pažadintos blogai suprasto katalikiško kry
žiaus ir šventųjų kulto, kurį karingi vokiški protestantai
Latvijoj tiesiog vadino pagonišku. Thigi švediškai voki
škos protestantiškos 1630,1650 ir 16^3 metų instrukcijos
visai neįrodo, kad latviai, tie artini*
lietuvių giminės,
būtų turėję antkapinius medinius stulpus savo grynai
pagonišku laikotarpiu.
Pagaliau reikia kritiškai pažiūrėti, ko verti archeolo
ginio pobūdžio argumentai, kuriais J. Basanavičius ir jo
pasekėjai grindė nekrokulto teoriją.
Pirmiausia, ką šiai teorijai duoda lietuvių antkapiniai
paminklai Rytprūsiuose, kur jie nevadinami kryžiais, bet
krikštais? Atsakant į šį klausimą, reiktų pastebėti, kad
šitie mediniai paminklai tepažįstami iš naujausių laikų,
būtent, iš XIX amž. antrosios pusės ir iš XX amž. prad
žios. Iš ankstyvesnių laikų krikštų piešinių neturime. Ir
vis dėlto nekrokulto teorijos šalininkai spėja, kad šitos
ornamentuotos lentos, kartais turinčios stilizuotų gėlių
bei paukščių išvaizdą, esančios pagoniškos kilmės. Bet
kaip tas pagoniškas tradicijas tie krikštai būtų galėję
išlaikyti, jei iš tikrųjų jie būtų išriedėję iš pagoniškų pa
minklų?
Šitokios kilmės antkapinių paminklų išlikimas Prūsų
Lietuvoj buvo visai neįmanomas, nes ten dvasininkai vi
sada kovojo prieš visokias pagoniškas liekanas. Juk žino
me, kokie griežti buvo Sambijos vyskupo potvarkiai ir
draudimai XV amž. Protestantiški dvasininkai Prūsų lie
tuviams nebuvo švelnesni, nes "protestantizmas aplamai
buvo tautinių papročių bei viso senojo tautos palikimo
didžiausias priešas: jis niekino ir kovojo prieš katalikybės
sukrikščionintuosius bei iš senovės paveldėtuosius pa
pročius ir ženklus. Mažosios Lietuvos protestantizmas
taip pat nebuvo kitoks, bet dar kovingesnis, nes ėjo su visu
vokišku atkaklumu".32 Mažiulio išvedžiojimus sustipri
na Storasta-Vydūnas, kuris savo knygoj rašo apie lietuvi
škų pirčių naikinimąXVII amž. pabaigoje. Kadangi Prū
sų lietuviai savas pirtis mėgo ir nenorėjo jų naikinti,
Būdviečių klebonas, pastorius Lepner (tas pats, kuris
niekino lietuviškas dainas) 1680 metais kreipės net į patį
Prūsijos hercogą, prašydamas griežčiausio uždraudi
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mo.33
Tie maži antkapiniai paminklai, vadinami krikštais,
kurių vieni atrodo kaip lentos, antri turi stilizuotų gėlių,
paukščių ir kitokias formas, iš tikrųjų neatskleidžia nieko
etnografiškai lietuviško, nebent polinkį į ornamentus. A
Mažiuliui tie krikštai primena gotiškuosius stulpus arba
Alpių kraštuose paplitusias pakravines lentas, kurias J.
Basanavičius vadino lavonlentėmis (Tbtenbretter). Šito
pavidalo krikštus į Mažąją Lietuvą galėjo atvežti iš Salzburgo, Westfalijos ir kitų Vokietijos sričių protestantai
kolonistai, kurie įsikūrė Prūsijos žemėse po didžiųjų
švedų karo ir maro metų. Lentinius krikštus, turinčius
schematizuotų gėlių, paukščių ir kitokius pavidalus, A
Mažiulis linkęs išvesti iš barokinių ornamentų, kokiais
būdavo puošiami baldai barokiniais amžiais ir vėliau.
Šitokius augalų ir paukščių pavidalus turi barokinių me
diniu kėdžių atlošai, kurių piešinių yra davęs R. Dethefsen3^. Senų kėdžių su minėtais ornamentais buvo daug
kur35. Storasta-Vydūnas, kuris, be abejo, geriau už J.
Basanavičių pažino Prūsų Lietuvos kapines, savo knygoj
Sieben H undert Jahre visai nekreipia dėmesio į krikštų
lentas su paukščių ir gėlių ornamentais, turbūt nematy
damas ten nieko lietuviško. Vydūnui įdomesni tie krik
štai, kuriuos J. Basanavičius vadino lavonlentėmis, nes
jos turinčios žmogaus stovylos siluetą ir primenančios
žmogaus suvedimą į jo esmę.36 Bet kalbėdamas apie
šituos lietuvių kapų paminklus, Vydūnas jų visai nesieja
su kryžiais, taip gausiai paplitusiais katalikiškose Lietu
vos srityse. Ir iš tikrųjų ornamentuoti ir neornamentuoti
krikštai Prūsų Lietuvoj neturi jokio architektūrinio pa
našumo nei su koplytėlėmis ant stulpų, nei su kryžiais,
nors kalba eina kaip tik apie šių paminklų kilmę.
Šitam skirtumui tarp protestantiškų krikštų ir katali
kiškų koplytėlių nesuteikia reikšmės nė P. Galaunė, kuris
tiki, kad iš pagoniškųjų antkapinių stulpų lietuviai yra
išvystę koplytėles ant stulpų. Jis taip pat tiki, kad vieno
tokio antkapinio stulpo liekana esanti aptikta Tfaupio
kapinių kryžiuje, kurį XX amž. yra nupiešęs K. Šimonis.
Šis medinis kryžius su saule ir mėnuliu esąs panašus, kaip mano P. Galaunė, - į antkapinius medinius pamin
klus, kuriuos vartojusi surusinta suomių gentis ču d , nors
jos paminklai mirusiems dažniausia neturi saulės ir mė
nulio schemų.
Bet ar Traupio kapinių kryžius, kilęs XIX amž. pabai
goje, įrodo P. Galaunės tezę, kad tai antkapinis stulpas,
kurio kunigas negalėjęs šventinti? Neturint jokių aprio
rinių prielaidų, šis paminklėlis neįrodo nieko, arba tik
tiek: tarp įvairiausių medinių paminklų Lietuvos kapinė
se pasitaiko kartais ir toks kryžius, kuris yra panašus arba
į bažnytinio baldakimo barokinį kotą, arba į bažnytinio
tvarkdario (maršalkos) barokinę lazdą. Galaunė rašo,
kad šitame kapinių paminklėly "nematyti jokių likučių,
kalbančių už tai, kad čia galėjo būti kryžmos ar koplytė
lės".37 Bet ar ten nebuvo prikalto mažo krucifikso, kuris,
kaip stogelio neapsaugotas, greit nupuvo ir nukrito? TUrint galvoj lietuvių tradicinį pomėgi kalti krucifiksus ir
mažus kryželius visur (prie medžių, koplytėlių, didelių
kryžių, gyvenamų namų), prielaida, kad krucifiksas prie
kapinio paminklo Tiaupy yra nupuvęs ir nukritęs, yra
labiau tikėtina negu spėjimas, kad šis paminklas atstovau
ja lietuviškų kryžių ir koplytėlių prototipui. Visai supran
tama, kad nukritusio krucifikso pėdsakų K. Šimonis
piešiny negalėjo užfiksuoti. Gal jų nebūtų užfiksavusi nė
fotografija. Bet kas drįstų kategoriškai teigti, kad ten
nebuvo mažo medinio krucifikso, panašaus į tą, kokį
matome prie buvusios koplytėlės, nupieštos A. Jaroševi
čiaus Panevėžio apylinkėse? Juk šita koplytėlės liekana

tokia panaši į K. Šimonio pieštą paminklėlį "Raupy.
Jei prie Raupio kapinių kryžiaus nebūtų kabėjęs joks
medinis krucifiksas, dėl to šito paminklėlio nebūtų dar
galima vadinti pusiau pagonišku, nes viršūnės kryželio
apsupimas saulės ir mėnulio simboliais dar neįrodytų jo
pagoniškumo. Be to Raupio kapinių paminklėlis liudi
ja ir barokinę įtaką, tokią dažną lietuvių koplytėlėse.
Pagaliau nėra tikrumo, kad Raupio kryžiaus piešinys yra
visai tikslus, nes jis gali būti ir falsifikatas.3®
Iš to, kas pasakyta apie Raupio kapinių kryžių, matyti,
kad jis niekuo nepasitarnauja nekrokulto teorijai, tei
giančiai lietuvių koplytėlių kilmę iš pagoniškų antkapinių
stulpų. Jei Raupio kapinių kryžius iš tikro būtų panašus
į suomių čud genties kapinių paminklus, gal reiktų kalbėti
apie svetimų tautų įtakų galimybę (nors tai taip pat neį
rodyta), kaip kalbame apie vokiškas ar barokines įtakas.
Pagaliau kritiškai peržvelgus nekrokulto teorijos šali
ninkų argumentus, reikia paklausti, kas gi lieka iš jų visos
teorijos.
Iš tikrųjų, labai nedaug:
1. Mažosios Lietuvos kapinių lentiniai paminklai su
schematizuotų gėlių, paukščių ir kitokiomis formomis
tėra žinomi iš XIX amž. antrosios pusės. Atskleisdami
vokiškas bei barokiškas įtakas (Tbtenbretter, kėdžių
atlošus), tie krikštai neįrodo, kad juose būtų išsilaikiusios
senųjų lietuvių religinės-pagoniškosios tradicijos. Be to
negalima įžiūrėti, kad krikštai turėtų kokį nors ryšį su
katalikiškais kryžiais ir koplytėlėmis.
2. Antkapinis kryžius Raupio kapinėse taip pat yra
kilęs iš XIX amžiaus kaip protestantiškieji krikštai Prūsų
Lietuvoj. Šitą kryžių tepažįstame tik iš K. Šimonio pieši
nio ir nežinome, kiek tikslus šis piešinys. Juo remiantis
galima kalbėti apie barokinę įtaką, bet jis nieko neliudija
apie tariamai pagoniškus antkapinius stulpus, reikalin
gus nekrokulto teorijai įrodyti.
3. Pereidami nuo tariamai pagoniškų liekanų kapinių
paminkluose prie istorinių dokumentų, turime pasakyti,
kad protestantiškų potvarkių draudimai statyti koplytė
les bei kryžius Latvijoj XVII amž. taip pat kaip Sambijos
vyskupo draudimas iš 1426 metų neįrodo, kad koplytėlės
ir kryžiai Latvijoj bei Prūsuose būtų buvę pagoniškos
kilmės. Lig šiol nerasta jokių kitų dokumentų, kurie pa
minėtų antkapinius stulpus arba stogiastulpius, statomus
ant lietuvių kapų Lietuvos pagoniškoje epochoje (XIIXV amžiuose).
4. Tbdėl lieka nesuprantama, kaip stulpai ant kapų, jei
tokie būtų buvę statomi priešistorinėj epochoj, kai lavo
nai buvo laidojami žemėje, būtų galėję išsilaikyti (ištver
ti) per 2-3 amžius (XII-XV), kai mirusiųjų lietuvių lavo
nai buvo deginami.
5. Jei istorinių dokumentų neužfiksuoti antkapiniai
stulpai ir stogiastulpiai būtų buvę statomi istoriškoj pa
goniškos Lietuvos epochoj, kai lavonai buvo deginami,
nebūtų aiški tokių paminklų prasmė, nes ji prieštarautų
to laiko visam pagoniškam lietuvių tikėjimui.
Iš šių kritiškų svarstymų peršasi tik viena išvada: J.
Basanavičiaus ir jo pasekėjų teorija apie lietuvių koply
tėlių ir kryžių kilmę iš pagoniškojo nekrokulto tėra neį
rodyta hipotezė, kilusi romantiškoj A u šros laikotarpio
nuotaikoj, kaip ano laiko lietuviška fantastinė filologija.
Tačiau ši išvada lietuviškų kryžių ir koplytėlių galuti
nai neišsprendžia, nes, kaip V. Šukevičius yra pastebėjęs,
šitų paminklų ornamentikoj yra senosios lietuvių kultū
ros liekanų, kurias sieti su nekrokultu nėra jokio būtino
reikalo. Tbdėl kyla klausimas, kokie kiti šaltiniai ir tyrimo
metodai galėtų geriau negu nekrokulto teorija paaiškinti
lietuviškų kryžių ir koplytėlių kilmę. Atrodo, kad šitam

reikalui galėtų pasitarnauti lietuvių tautosaka, Lietuvos
sukrikščioninimo istorinis vyksmas, gyvosios tradicijos,
susijusios su kryž ių ir koplytėlių statymu bei išsilaikiusios
ligi II pasaulinio karo, ir pagaliau pačių kryžių bei koply
tėlių formų analizė.
Grinius J, Lietuvių kryžiai ir koplytėlės, - Roma, 1970. - P. 40-57.
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2 ii. Vilkaviškio
apskritis, Giž ų valsčius,
Strazdž ių kaimas. Lietuvos
Dailės muziejus, LA - 2604.
Apvalios kepurėlės, nertos vąšeliu iš
baltų medvilninių siūlų, raštas. Nerta iš
centro, pakraštyje įverta balta vąšeliu nerta
pynelė sutraukimui.
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SUVALKIEČIŲ MOTERŲ GALVOS APDANGALAI
Suvalkietės dėvėjo kepurėles
ir skaras, kaip ir kitur Lietuvoje,
dažnai abu galvos apdangalus
nešiojo kartu. Kepurėlės labai
panašios ¡dzūkių, tik, kaip Suval
kijai ¡prasta, kiek oriau atrodan
čios, santūriau puoštos, ne taip
linksmai išmargintos. Ankstyve
snės, kaip ir Dzūkijoje, siuvamos
balto piniko pakaušiu ir drobine
ar medvilnine priekine dalimi
(pagal 1 ii.). Kepurėlių kraštai gali
būti puošiami antkakčiais iš su
klostytos baltos drobės, spalvo
tų kaspinų, karoliukų. Būta vien
iš karoliukų suvarstytų siaurų
ažūrinių antkakčių. Dzūkių antkakčiai dažnai būdavo puošti la
bai ryškiais, blizgančiais aukso
ar sidabro spalvos stiklo karoliu
kais, įsiūtais tarp pirktinių nėrinių,
šilko kaspinėlių ar tiulio klosčių.
Būdingas suvalkietiškas pa
puošimas - tvarkingai suvarstyta
smulkių puslankių eilutė palei
priekinį kepurėlės kraštą. Karo
liukai mėgstami dviejų spalvų:
juodi ir balti, balti ir raudoni. XIX
a. antroje pusėje paplinta ir apva
lios kepurėlės, nertos vąšeliu iš
baltos medvilnės. Jos, kaip ir
Dzūkijoje, konstruojamos dviem
būdais: neriamos iš centro (2 ii.)
arba susiuvamos iš kvadrato ir
juostos (3 ii.).
Išnykus kepurėlėms, dar kurį
laiką atskirai pasiūti antkakčiai
(tokiais būdais kaip Dzūkijoje)
buvo nešiojami prie trikampiu
sulenktų ir nugaroje arba pasma
krėje surištų skarelių.
Būdinga suvalkietėms išeigi
nė skara buvo balta, plona, lininė
arba medvilninė, gana didelė
(kvadrato kraštinė apie 90 cm).
Ją lenkdavo trikampiu ir surišda
vo pakaušyje. Skarelė turi gražiai
drapiruotis užpakalyje. Prie kak
tos ją puošė antkaktis arba iš po
skaros išlindęs puošnus kepurė
lės kraštas. Ryšėta ir languoto
mis namie austomis arba pirkti
nėmis skaromis. Baltos medvil
ninės skarelės kartais buvo siu
vinėjamos kiauraraščiu. Zanavykės siuvinėjo ir spalvotai (rudai,
raudonai) kryželiu ir kitokiais
dygsniais. Daug dėvėta pirktinių
šilko, kašmyro skarų.
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3. Marijampolės rajonas, Naujienos apylinkė, Turloiškės kaimas. Lietuvos Dailės
muziejus, LA 2934.
Apvalios kepurėlės, nertos vąšeliu iš baltų medvilninių siūlų, raštas,
a - Centrinio kvadrato raštas.
b - Centras apneriamas penkiomis langelių eilėmis, sušvelninant kampus,
c - Atskirai iš galo nertos šoninės juostos raštas. Nunerta juosta sujungiama į cilin
drą ir prisiuvama prie centrinės dalies,
d - Puslankiais apneriami kepurėlės kraštai.
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1992 m. 6-ame numeryje A. Kargaudienės straipsnyje
"Nuometėliai" buvo sumaišyti kai kurių iliustracijų parašai.
Atsiprašome autorės bei skaitytojų. Perspausdiname
nuotraukas su atitaisytais parašais.
Redakcija
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| 10 ii. Nuometėlio gulo ornamento piešinys. Šiaulių apyi., .185x30,5.
Siuvinėta raudonais siūlais dvigubu langeliu, pilnu siuvinėjimu. Įsiūta rau
dona juokia, mezginys šeivelėmis. Simboliai: vestuviniai vartai su dviem
povais ir Žemė motina. ŠAM EO 57.

A

,
4.

1

4 *3 ii. - Nuometėlis "panuometis". Jiezno raj., Stakliškių
apyi. 165x35. Siuvinėtas peltakiu baitais siūlais. Mezginys
- deivelėmis. Simboliai: saulutės - žvaigždės, zigzagas.
ČDME 964.

v4 11 ii. - Nuometėlio galo papuošimas. Utenos raj., Užpalių apyi., Traidžiūnų k.
Seržinskaitės-Pranckūnienės. 182x42. Siuvinėta peltakiu baltais siūlais, iškaišant raudo
nais. Simboliai: Žmogus-stulpas, kryžiokėliai, zigzagas. Utenos kraštotyros muziejus. IE
572.

*-

12

ii.

-

14
ii.-N u o 
metėlis XIX a.
(rankšluostis
XX a., jam pri
siūti
kutai).
Anykščių raj.,
Debeikių apyi,
Kalvelių k. Siu
vinėta raudo
nais siūlais dvi
gubu langeliu.
Simboliai: trys
Gyvybės med
žiai, vidurinis
su paukšteliuko
šoniniai su ž ie 
dais-segmenti
nėmis saulutė
mis.
ČDME
2734.

-

15
ii. - Nuo
metėlis. Prienų
raj., Skriaudžių
k. K. Sakavičienės senelės, g.
1897. XIX a.
152x36. Siuvi
nėta pilnu siuvi
nėjimu raudo
nais ir mėlynais
siūlais. Simbo
liai: Kosminis
medis:
žvai
gždė iš lejijų in
duose. ČDME

Nuometėlis.
Kapsuko raj.
243x35. Siuvi
nėta peltakiu
baltais siūlais,
mezginys
šeivelėmis.
Simboliai:
viengubos ir
dvigubos sva
stikos, rom
bai. VDM La
2943,

13
ii.
Nuometėlis.
Eišiškių raj.,
Kalesninkų
apyi. ir k. Ie
vos
Sekovskos. XIX a,
vid. Siuvinė
tas peltakiu
baltais ir rau
donais
siū
lais. Simbo
liai: zigzagas
ir
kryžius.
ČDME 3704.
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PLOKŠČIA BLAKĖ...
Tautosaka gyva tik p lisd a m a iš lūpų į lūpas. U žrašyta j i
tam pa literatūriniu faktu. B et būtina ją ir užrašinėti, nes taip
ne tik išsaugom , bet ir geriau ¡žvelgiam jo s grožį, vertę. Todėl
m okiniai, m okydam iesi tautosakos, būtinai turi ją ir u ž rašinėti
bei bandyti p a ty s perteikti. Pastaruoju m etu tygatsim inėm , ka d
tau tosaka - ne tik praeities reliktas, bet ir dabarties faktas.
M okin iai la b a i m ėgsta an ekdotus ir minkles, kuriose neretai
daug absurdo. Š iem et P an evėžio 18-osios vidurinės m okyklos
dešim tokė R a sa Ž u k a u sk a itė u žra šė sa vo klasės draugiį u ž 
m in tas m įsles - m inkles. liį, kurios ja u skelbtos L. G iedraičio
straipsnyje "Skrenda du krokodilai" ("Liaudies kultūra", 1992.
Nr. 4), nebesiuntėm e, bet m okin iai u žra šė a r bent žin o jo did
ž ią ją d a lį ir vilniečių m oksleivių perliukiį.
A d e lė S A M U O L IE N Ė

Iš kokios lėkštės nevalgom?
Iš tuščios.

Kuo skiriasi fotelis nuo skruzdėlyno?
A tsisėsk - su žin o si

Daug mėsos, mažai geležies?
D ram blys sėdi a n t dviračio.

Kas pasauly turi didžiausią kepurę?
K a s turi d id žia u sią galvą.

Koks skirtumas tarp smegenų ir pro
to?
Smegenis turi kiekvienas, o p ro tą ne
visi.

Kokie paukščiai žmogui naudingiau
si?
Kodėl blakė plokščia?

K e p ti

K a d a n t jo s būtų patogiau m ieg o ti

Kodėl čigonai bulves naktį kasa?
K ad kolorado vab alai nematytų.

Stovi kampe ir burzgia. Kas?
Šaldytuvas.

Koks skirtumas tarp katino ir katės?
Kodėl krokodilas žalias?
K a d nevirtas.

K a tė - tai ta s p a ts katinas, tik be archi
tektūrinių įm antrybių.

Koks skaniausias suvalkiečio patie
kalas?

Kodėl dievas moterį sutvėrė iš šon
kaulių?

K eptas kaim yno paršelis.

Tai vienintelis kaulas, neturintis sm ege
nų.

Ar visi grybai valgomi?
Visi, tik k a i kurie iš jų vienintelį kartą.

Kokie dantys žmogui atsiranda vė
liausiai?

Koks įrankis vienodai reikalingas
dirbančiam ir ne?

A u k sin ia i

Šaukštas.

Kuo skiriasi elektra nuo žaibo?
U ž ž a ib ą nereikia m o k ė ti

Kaip suvalgius svogūną panaikinti jo
kvapą?

Kodėl žąsys plaukia?

Suvalgyti česnaką.

K a d nesiekia dugno.

Kodėl dramblys, sėdėdamas ant
agrastų krūmo, valgo vatą?

Koks santykis tarp rublio, dolerio ir
svaro sterlingų?

Kodėl kiaulė, įbridusi į vandenį, iške
lia uodegą?

K ad u žp a k a lio nesusibadytų.

U ž svarą rublių duoda d o lerį

K a d būtų u ž k o ištraukti.

Kas yra obuolys?

Kas yra grietinė?

B ūsim asis graužtukas.

B ūsim asis sviestas.

Kas labiausiai reikalingas prie stalo?

Kokia knyga turi daugiau rašytojų,
negu skaitytojų?

Burna.

įę

Skundų ir pageidavim ų.

Kokia diena seniausia?
Pirm oji p a sa u lio diena.

Kodėl medžiotojas
primerkia akį?

Kuri žuvis didžiausia?

Jeigu užm erktų ir antrą, nieko nem alytų.

Kurios galva toliau siai nuo uodegos.

taikydamasis

Augustino LIATUKO pieš.
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