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LIETUVIŲ PAGONYBĖ IR JOS RELIKTAI
XIII-XVII AMŽIAIS
Vytautas URBANAVIČIUS
Lietuvių pagonybę tiria istorikai, archeologai, etnogra
fai, mitologai, filosofai, lingvistai, astrofizikai ir net {vairių
sričių inžinieriai. Dažniausiai naudojamasi tik dalimi šalti
nių ir skirtingais jų tyrimo metodais. Tad ir rezultatai būna
skirtingi, dažnai vienpusiški, fragmentiški. Tik visų rūšių šal
tinių gretinimas ir vienų tikrinimas kitais gali duoti patiki
mesnių rezultatų.
Vienpusiški yra ir archeologinių tyrimų rezultatai. Tačiau,
analizuojant juos kartu su rašytiniais šaltiniais, daugelį lig
šiolinių hipotezių galima įrodyti. Daugelį, bet ne visas. No
rint plačiau nušviesti lietuvių pagonybę, būtini intensyvesni
ir kitų minėtų mokslo sričių tyrimai.
Šio straipsnio apie lietuvių pagonybę tikslas būtų trejo
pas. Pirma, archeologinių tyrimų duomenis sugretinti su ra
šytinių šaltinių žiniomis, patikrinti, kuriuos iš tų šaltinių ar
cheologijos duomenys patvirtina. Antra, paanalizuoti lietu
vių pagonybės esmę krikšto išvakarėse, pasekti jos raidą nuo
pirmojo iki antrojo Lietuvos krikšto ir, trečia, pasekti lietu
vių tikėjimus po krikšto.
Chronologiškai straipsnis apima XIII-XVII amžius paskutinįjį lietuvių pagonybės etapą, abu Lietuvos krikštus,
religinį sinkretizmą ir senųjų tikėjimų reliktus po krikšto.
Rašytinius šaltinius ir literatūrą chronologiškai būtų gali
ma skirti bent į šešias grupes: 1) parašytus iki Lietuvos krikš
to ir apimančius tą laikotarpį; 2) aprašančius Lietuvos krikš
tą; 3) Renesanso epochos šaltinius; 4) Romantizmo epochos
literatūrą; 5) XX a. pirmosios pusės (tarpukario) literatūrą;
6) XX a. antrosios pusės (pokario) literatūrą.
Pirmajai grupei priklausytų Petro Dusburgiečio „Prūsų
žemės kronika“ ir 1249 m. Christburgo sutartis. Abu šalti
niai tiesiogiai liečia prūsus, bet dauguma juose aprašomų su
tikėjimais susijusių dalykų tinka visiems baltų kraštams.
Lietuvos krikštą plačiausiai yra aprašęs Jeronimas Pragiškis ir lenkų kronikininkas Janas Dlugošas.
Abiejų šių autorių žiniomis rėmėsi ir Renesanso epochos
kronikininkai - Simonas Grunau, Lukas Davidas, Motiejus
Stiyjkovskis.
Iš romantinės kiypties istorikų žymiausias neabejotinai
yra Teodoras Narbutas, detaliai aprašęs Vilniaus Perkūno
šventovę. Apie tą pačią šventovę yra rašęs Simonas Dau
kantas bei daugelis vėlesnių istorikų.
XIX a. pabaigos - XX a. pirmosios pusės istoriografijo
je šiuo klausimu išsiskiria dvi kryptys: vieni istorikai mano
lietuvių pagonis turėjus šventoves, kulto tarnus ir dievų at
vaizdus, kiti viso to nepripažįsta. Tai vadinamieji pozityvis
tai. Pirmųjų ryškiausias atstovas yra Jonas Basanavičius, ant
rųjų - P. Klimas.
TUo pačiu principu išsiskyrė ir pokario Lietuvoje dirbę
istorikai. Vieni nuėjo paskui J. Basanavičių, kiti - paskui
P. Klimą.
Svarbus šaltinis ikikrikščioniškiems lietuvių tikėjimams pa
žinti yra etnografijos, archeologijos ir mitologijos tyrimų me

džiaga bei studijos. Pagoniškosios kulto vietos pastaruoju me
tu tiriamos pasitelkus gamtos bei technikos mokslus (paleoastronomija, vibroakustika).

KAS JI - TA LIETUVIŲ PAGONYBĖ?
Dauguma autorių, rašiusių apie lietuvių pagonybę, į pro
blemą žiūrėjo per savo laiko prizmę. Dažnai kildavo disku
sijos dėl ankstesnių žinių autentiškumo. Kiekvienas vėlesnis
autorius tas žinias traktuodavo savaip, neretai ką nors pri
dėdamas arba nutylėdamas. Skirtingai traktuojama ir pati
pagonybės sąvoka.
Siekdamas išvengti kitų autorių sugestijos ir su tuo susi
jusių klaidų, remsiuosi tik pirmąja šaltinių grupe. Tai P. Dus
burgiečio „Prūsų žemės kronika“ ir Christburgo sutartis. Be
je, dalis vėlesnių autorių P. Dusburgiečio „Kronikos“ žinio
mis taip pat abejoja, laikydami jas tendencingomis. Vienin
telis šaltinis, kurio patikimumu, berods, niekas neabejoja,
yra Christburgo sutartis.
Christburgo sutartimi naujakrikštai pasižada nebegarbinti
pagoniškų dievų bei neklausyti pagoniškų kunigų.
Be to, naujakrikštai pažadėjo, „kad jie patys arba jų vai
kai nesilaikys toliau šių arba kitų pagoniškų papročių: miru
sius deginti arba žemėje laidoti su arkliais ar su žmonėmis,
ar su ginklais ar drabužiais arba su kokiomis brangenybė
mis. Priešingai jie prižadėjo savo mirusiuosius krikščionių
papročiu laidoti kapinėse ir ne šaliajų kokioje nors vietoje.“
Iš esmės tuos pačius pagonybės požymius sumini ir R Dusburgietis, vėliau —J. Dlugošas ir J. Pragiškis. Šie autoriai
kaip pagonybės apraiškas dar mini šventus medžius, žalčius,
ugnies ir vandens garbinimą.
Taigi pagrindiniai baltų pagonybės bruožai krikšto išva
karėse būtų šie:
1) dievų garbinimas; vienas tų dievų - vyresnis (ar net
vyriausias); vyriausias lietuvių dievas - Perkūnas.
2) dievai garbinami šventovėse, esančiose šventuose miš
kuose; tai apskritas aptvaras be stogo;
3) aptvaruose stovi vieno ar kelių dievų stabai;
4) apeigoms vadovauja žyniai, iš kurių vienas vyresnis (ar
vyriausias); pagal funkcijas žyniai skirtini bent į tris grupes:
dievams skirtas apeigas atlikdavo vieni, įnirusiems skirtas kiti, pranašystes - dar kiti;
5) mirusiųjų deginimas;
6) laidojimas žemėje su arkliais;
7) laidojimas žemėje su žmonėmis (žmonių aukojimas);
8) laidojimas su ginklais, drabužiais arba su kokiomis bran
genybėmis.
ŠVENTOVĖS
Apie 1-ojo tūkstantmečio po Kr. šventoves rašė V. Daugudis, S. Lasavickas, A Lisanka, N. Kitkauskas. Šių autorių
aprašytosios šventovės lygir patvirtina minėtų šaltinių žinias.

1

Vienos tokios šventovės vietoje XIII a. viduryje buvo pasta nių pamatų, ankstyvesnio mūrinio pastato vietoje. Tas pa
statas, kaip ir 1387 m. Katedra, buvo kvadratinio išplanavi
tyta Vilniaus katedra.
Apie šventovėse vykusias apeigas archeologai duomenų mo trinavė katalikų bažnyčia, o rašytiniai šaltiniai teigia, kad
1387 m. Katedra pastatyta pagoniškos šventovės vietoje.
neturi. Kaip neturi ir apie žynius (išskyrus akmens amžių).
Tad kas ta pirmoji katalikų bažnyčia? Jos mūrijimo tech
Būta šventovių, skirtų dangaus kūnams stebėti. Tokios
šventovės liekanos ištirtos Palangoje, ant Birutės kalno nika, plytų formatas, cheminė skiedinio sudėtis rodė, kad
(V. Žulkus, L. Klimka). Šventovę sudarė keliolika stulpų, iš tai buvo vienas ankstyviausių mūrinių pastatų Vilniuje, da
dėstytų taip, kad juos jungiančios tiesiosios būtų nukreiptos tuojamų XIII a.
Rašytiniai šaltiniai temini tik vieną XIII a. Lietuvoje sta
solsticijų ir ekvinokcijų meto saulėtekio ir saulėlydžio kryp
timi. Pagal dangaus kūnų išsidėstymą buvo pranašaujama tytą bažnyčią. Tai karaliaus Mindaugo katedra, pastatyta jo
krikšto ir karūnacijos proga. Dabartiniai atradimai leidfia
žmonių ir įvykių sėkmė.
Išpranašautiems reiškiniams pranešti turėta specialių vie spėti, kad ta ankstyviausia bažnyčia Vilniuje ir yra Mindau
tų, specialių šventovių. Vieną išjų šio rašinio autorius ištyrė go laikų katedra.
Prie šiaurinės jos sienos, iš vidaus pusės primūryti dveji
Šilalės rajone prie Kvėdarnos piliakalnio. Čia, Druskinio upe
lio slėnyje, dauboje, kurią iš visų pusių supa kalvos ir pilia daugiau kaip pusantro metro pločio laiptai, kurių pietinė
kalnio šlaitas, išliko į sostą panašus akmuo, vadinamas Vel dalis sugriauta statant dabartinės Katedros kolonų pama
nio sostu („Velnio krase“). Sis akmuo pastatytas ant specia tus. Tie laiptai XIII a. vedė prie kvadratinio pastato šiauri
laus postamento, sukrauto iš mažesnių akmenų. Žymesnio nių kolonų ir užėmė visą šiaurinės navos plotį. Bažnyčioje
kultūrinio sluoksnio prie akmens nerasta, tačiau tyrimų me tokie laiptai nereikalingi, ir jų nebūna.
tu pastebėtas savotiškas akustinis efektas: nuo akmens sklin
Chronologiškai laiptai yra vėlesni už pirmąją Katedrą, bet
dantis garsas piliakalnio aikštelę pasiekia daug kartų sustip ankstesni už 1387 m. statytąją. Vadinasi, jie statyti po Min
rėjęs, lyg oratorius kalbėtų per labai stiprų garsiakalbį. Jei daugo mirties. Yra žinoma, kad Mindaugo krikščionybė už
gu daugiau jokių apeigų čia ir nebūtų buvę atliekama, tai geso kartu su pačiu Mindaugu. Po jo mirties vėl buvo atgai
vien šio efekto būtų užtekę norimam rezultatui gauti. Spėja vinta pagonybė, kuri gyvavodar daugiau kaip 120metų. Min
ma, kad čia stovėjo Kvėdarnos pilis, sunaikinta 1329 metais. daugo pastatytoji katedra tapo nebereikalinga ir veikiausiai
Taigi ir ši šventovė turėtų priklausyti XIII a. - XIV a. pra buvo perdirbta į pagonišką šventovę. Perdirbta, nekeičiant
džiai.
net išplanavimo, pritaikant Katedros sienas ir kolonas. Taigi
Bene didžiausio susidomėjimo sulaukė T. Narbuto apra karaliaus Mindaugo laikų katedra buvo sugriauta ne visa.
šyta Vilniaus Perkūno šventovė. Iki smulkmenų aprašytos Štai kodėl karaliaus Jogailos laikais XIV a. pabaigoje ji taip
tos šventovės detalės kėlė ir tebekelia nepasitikėjimą auto greitai buvo atstatyta.
riumi. Daugelis dabartinių istorikų šį aprašymą tebelaiko
Archeologinių tyrimų duomenys patvirtino ir kai kurių
T. Narbuto išmone.
kronikoje minimų apeigų vietų buvimą. Ten rašoma, kad mi
Pats T. Narbutas nurodo, kad šventovės aprašymąjis paė nėti laiptai buvę 12-os pakopų, kiekviena pakopa skirta ku
męs iš vokiškos kronikos, kurios rankraštį 1808 m. įsigijęs riam nors Zodiako ženklui. Pakopų išliko tik dalis - šešios.
Taline. T. Narbuto žiniomis, kronikos sudarytojas buvęs Jo Kita dalis sugriauta, statant vėlesnius mūrus. Pagal išlikusią
hanas Fridrichas Rivijus. Vilniaus šventovės aprašymas esąs dalį paskaičiuota, kad pakopų skaičius - dvylika - yra pati
paimtas iš XVI a. A. Rotundo rašytos Lietuvos istorijos, ku kimas. Dėl Zodiako ženklų galima abejoti, bet atkastoji laip
ri neišliko. Dingusia kurį laiką laikyta ir Rivijaus kronika, tų dalis leistų spėti juos buvus susietus su kalendoriumi: kas
tačiau pasirodė, kad ji tebesaugoma Lietuvos Mokslų Aka trečias laiptas platesnis, o tai sutampa su saulėgrįža (solsti
demijos Centrinėje bibliotekoje. Išlikusi ne visa. T. Narbu cijos ir ekvinokcijos mėnesiai).
tas nurodo, kad dalis jos sudegė, kilus gaisrui jo Šiaurų dva
Apie XV a. šventoves Žemaitijoje šiek tiek duomenų duo
re. Matyt dėl šios priežasties šventovės aprašymas T. Narbu da J. Dlugošas, tačiau archeologiškai tos žinios nepatikrin
to lietuvių tautos istorijoje yra detalesnis negu pačioje kro tos.
nikoje.
XV-XVII a. šventoves minijėzuitai kasmetinėse ataskai
kronikos sudarytojo būta pedantiško skaičių mėgėjo. Jis tose. Dažniausiai minimi kaimo gyventojų garbinti ir šven
tiksliai aprašo šventovės ilgį, plotį, aukštį, kai kurias detales. tais laikyti įvairūs akmenys bei žalčiai.
Visa tai su nedideliais nukrypimais pakartota ir T. Narbuto
Vieną tų akmenų grupę sudaro cilindro formos akmenys,
raštuose.
kurių viršutinėje plokštumoje iškalti iki 50 cm skersmens ci
Vilniaus Perkūno šventovė, pasak kronikos, buvusi mūri lindro formos plokščiadugniai dubenys. Dubenų gylis siekia
nė ir stovėjusi Katedros vietoje.
10- 15 cm. Tokių akmenų Lietuvoje dabar žinoma apie 20.
Po 1419 m. gaisro Katedra buvo perstatyta. Jos ilgis ir 11- a iš jų autoriaus tyrinėti. Iki šiol jie teaptikti Šiaurės ir
plotis mažai pasikeitęs išliko iki mūsų laikų. Kelis kartus po Rytų Lietuvoje. Kaip parodė archeologiniai tyrimai, šios gru
to keitėsi tik išorė. Tiesa, keitėsi ir požemiai. Po kiekvienos pės akmenys iš tiesų yra buvę šventviečių (šventovių) auku
rekonstrukcijos ar didesnio remonto grindys būdavo pake rai.
liamos, įrengiami nauji požemiai. Grindyse nuolat buvo ka
Šalia šių akmenų dažniausiai būna nedidelė duobė, ku
samos duobės įnirusiems.
rios šonai išgrįsti to paties akmens nuoskalomis. Duobėje
Po 1931 m. potvynio, remontuojant Katedrą, keliose vie visada aptinkama laužo liekanų, kai kada - sudaužytų mo
tose aptikti seni mūrai. Spėta, kad tai karaliaus Jogailos lai linių indų ir net gyvulių kaulų. Tai aukojimo pėdsakai.
kais statytos katedros liekanos.
Šio tipo šventvietės yra buvusios toliau nuo tuometinių
Rengiant Katedroje oro kondicionavimą, 1984-1986 m. gyvenviečių, miškuose, pelkėse, upių slėniuose ar šiaip nuo
atlikti nauji kompleksiniai pastato tyrimai. Archeologiniai šalesnėse vietose. Jos veikė jau krikščioniškais laikais ir, be
ir architektūriniai tyrimai (N. Kitkauskas, A. Lisanka) pa abejo, buvo nelegalios. Jų topografija rodytų, kad tai buvo
tvirtino rašytinių šaltinių žinias apie tai, kad Vilniaus kated ne atskirų šeimų, o didesnės žmonių grupės, greičiausiai vi
ra 1387 m. Lietuvos krikšto metu buvo pastatyta ant senes so kaimo, kolektyvinė nuosavybė. Sudėtinė čia atliekamų
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apeigų dalis buvo ugnies kūrenimas ir aukojimas. Apeigų
metu turėjo būti meldžiama visai bendruomenei būtinų da
lykų: lietaus, geresnio derliaus, apsaugoti gyvulius nuo kriti
mo, apsaugoti nuo maro ir ligų. Etnografinių tyrimų duo
menys rodo, kad dubenyje susirinkusiu vandeniu žmonės gy
dydavę „rožę", „gumbą", akių ir kitas ligas. Tokio vandens
gydomąja galia tikėta dar XIX a., net XX a. pradžioje. Tik
tuo metu jau buvo pakitęs akmenų šventumo supratimas.
Kai kur tokie akmenys laikyti sunykusių bažnyčių indais švęs
tam vandeniui laikyti. Yra pagrindas manyti, kad šių švent
viečių forma iš dalies sugestionuota pačios katalikų bažny
čios. Tai turėjo įvykti XVI a. viduryje, kai kiti pagoniškieji
papročiai sparčiai nyko. Šventviečių su šios formos aukurais
klestėjimo laikotarpiu reikėtų laikyti XVI a. antrąją pusę XVII a. Tai beveik tiksliai sutampa su reformacijos ir kon
trreformacijos laikotarpiu. XVIII a. pirmojoje pusėje, kaip
matyti iš rašytinių duomenų, tos šventovės intensyviai griau
tos, ir tik nedidelė jų dalis išliko iki XVIII a. pabaigos ar net
XIX a. pradžios.
Vidurio, Vidurio Šiaurės ir Šiaurės Rytų Lietuvoje yra mi
tologinių akmenų, žmonių vadinamų girnapusėmis. Bet tai
ne girnapusės. Tai plokščiu viršumi iki 1,2 m ilgio akmenys,
kurių viršutinėje plokštumoje iškalti į apačią siaurėjantys du
benys. Akmenys netaisyklingos formos, šiurkščiu paviršiu
mi. Tik tas dubuo nugludintas. Jo skersmuo ir gylis maždaug
vienodi ir siekia 20 cm. Akmenys dažniausiai būna senose
kaimavietėse, senų sodybų vietose. Dabar jie laiko pastatų
kampus, naudojami vietoj laiptų į klėtį, o kartais įmūiyti į
pamatus ar dar kam nors pritaikyti. Žmonės prisimena, kad
jų seneliai ir proseneliai tuo akmenis laikę šventais. Girna
pusėmis akmenys vadinami dėl jų panašumo į nebaigtas kalti
girnas. Apie kokį nors utilitarų jų pritaikymą (piesta, lizdas
bėgūnui ir kt.) duomenų nėra.
Siekiant išsiaiškinti šių akmenų paskirtį ir chronologiją,
pastaruoju dešimtmečiu atlikti keliolikos iš jų aplinkos ar
cheologiniai tyrimai. Prie akmenų būta duobių, kuriose ras
ta puodų šukių, o kai kur dar ir degėsių. Šukės priklauso
XVI-XVII a.
Taigi sodybose išlikę (ir neišlikę) akmenys su smailiadugniais dubenimis, matyt, buvo namų aukurai, prie kurių buvo
prašoma malonių konkrečiai tiems namams.
Daugelis rašytinių šaltinių kaip vieną iš pagoniškų apei
gų pamini žalčio garbinimą. Krikšto metu griaunant švento
ves buvę užmušinėjami ir jose laikomi žalčiai.
Žalčiai Lietuvos kaime garbinti dar ir XVII bei XVIII a.
Apie tai žinių yra pateikejėzuitai, su misijomis lankęsi įvai
riose Lietuvos vietovėse. Žalčiai vadinami dievais Pagirniais.
Su girnomis žalčiai siedinami ir lietuvių tautosakoje bei mi
tologijoje. Jie laikyti namų globėjais - Naminiais.
Sugretinę mitologijos, rašytinių šaltinių ir archeologijos
medžiagą, gautume tokį vaizdą. Ikikrikščioniškoje Lietuvo
je žaltys garbintas kaip dieviška būtybė. Jis laikytas švento
vėse, laikytas ir namuose. Kaip matyti iš jėzuitų pranešimų,
tokia privilegija žaltys naudojosi praėjus daugiau kaip dviem
- trim šimtmečiams po krikščionybės įvedimo. Žaltys laiky
tas namų turto ir net šeimininko globėju. Jo vieta buvo na
muose, greta grūdų aruodų, ten, kur buvo laikomos ir gir
nos, dažnai ir po girnomis. Iš čia greičiausiai kilo pavadini
mas „dievai Pagimiai". Iki pat XIX a. pabaigos ar net XX a.
pradžios išliko pasakojimai apie kamarose gyvenančius žal
čius, kurie kartais jau skraidė ore nešdami šeimininkui grū
dus. Tai rodo, kad ankstyvesniais laikais, kol žaltys iš tikrųjų
dar buvo laikomas namie, jam buvo pavestos ir grūdų, kaip
pagrindinio valstiečio turto, saugotojo pareigos. Taigijo funk

cijos tiesiogiai turėjo būti siejamos su girnomis. Bet girnose
žalčio nelaikysi. Reikėjo pakaitalo, kuris būtų panašus į gir
nas ir kartu atitiktų žalčio gyvenimo būdą. Taip atsirado
plokšti akmenys su iškaltais smailiadugniais dubenimis. Ti
kėjimo prasme tai buvo aukuras namų dievui - Naminiui,
utilitarine prasme - vieta laikyti žalčiui.
Žalčio kultą atspindi ir kita archeologinė medžiaga XI-XIII a. segės, apyrankės, vėliau ir diržai. Žaltys papuo
šaluose vaizduotas iki XVI a. vidurio.
AUKOJIMO VIETOS
Su aukojimais siedinamos vietos, kurių pavadinimo šak
nis yra „alk" („eik", „olk“). Plačiausiai žinomi alkakalniai.
Įvairiose Lietuvos vietose tyrinėti keturi alkakalniai. „Koplyčkalnyje" prie Kavarsko pastatyta koplyčia. XVI-XVII a.
čia buvo kapinės. „Koplyčkalnyje" (Koplyčkalnio kaimas
Anykščių rajone) ir Mikytų alkakalnyje (Skuodo rajone) kul
tūrinio sluoksnio nepastebėta. Reizgių alkakalnyje (Šiaulių
rajone) aptiktos dvi stulpavietės. Stulpai įkasti šakomis že
myn. Jie datuoti XVII a. Jėzuitų XVII a. pranešimuose mi
nimi stulpai, kuriuose buvo iškaltos nišos. Jose laikydavo au
kojamus kiaušinius.
Ignalinos rajone Antakmenės kaime tirtas vadinamasis
Aukų akmuo. Tai 6 m pločio ir 4 m aukščio suakmenėjęs
žvirgždo luitas, stovįs kalvų apsuptos daubos pakraštyje. Prie
šio akmens rasta 6,5 m pločio ir apie 1,5 m gylio duobė, ku
rios dugne buvo laužavietė, ten rasta ir gyvulių kaulų. Vieti
niai žmonės pasakoja, kad dar XX a. pradžioje maldinin
kai, važiuodami pro šį akmenį Paringio bažnyčion į Dešim
tosios atlaidus, dėdavę ant jo aukas - gabalą mėsos, linų
grįžtę, vilnų kuodelį ar monetų.
A. Girininkas 1993 m. užrašė, kad tokie pat aukojimai
Švenčionių rajone Stajėtiškės kaime buvę dar 1992 m. Au
kojo moterys, prašydamos sveikatos ir vaisingumo. Beje, taip
pat pakeliui į bažnyčią. Tai iš senųjų tikėjimų atėjusi tradici
ja, kurios žmonės tebesilaiko, nebesuprasdami pirminės jos
prasmės.
MIRUSIŲJŲ DEGINIMAS
Lietuviai mirusiuosius viešai degino iki krikšto, t. y. iki
XIV a. pabaigos. Tačiau Lietuvoje šispaprotys XIII-XIV a.
nebuvo visuotinis, nei vienodai išplitęs, nei vienodas paties
laidojimo prasme.
Sudeginto mirusiojo laidotuves sudarė trys etapai: miru
siojo laikymas namuose iki laidojimo, deginimas ir palaikų
laidojimas. Archeologiniai senkapių tyrimai daugiausia duo
menų teikia trečiajam ir šiek tiek antrajam etapui pažinti, o
pirmasis pažįstamas tik iš rašytinių šaltinių.vČia vertėtų pri
siminti plačiai žinomo keliauninko Vlilfstano (apie
887-901 m.) aisčių didikų laidotuvių aprašymą, kuris geriau
siai nušviečia tą pirmąjį laidotuvių etapą.
Remiantis archeologijos duomenimis, apie mirusiųjų de
ginimą galima kalbėti tik tais atvejais, kai kapinynų teritori
joje aptinkomos laužavietės. Tokių laužaviečių liekanų ap
tikta daugelyje 1-ojo tūkstantmečio po Kr. pabaigos - 2ojo tūkstantmečio pradžios kapinynų. Laužavietės būna nuo
kelių iki keliolikos metrų skersmens, o degėsių sluoksnio sto
ris jose - 30-40 cm. Tą sluoksnį sudaro su anglimis ir suo
džiais susimaišiusi žemė, kurioje būna apdegusių daiktų lie
kanų, gyvulių ir paukščių kaulų, arklio dantų, puodų šukių,
sudegusių kaulų gabalėlių, apdegusių akmenų. Mažiau ap
degę daiktai, neapdegę gyvulių ir paukščių kaulai siedinami
su apeigomis laidojimo metu.
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Daiktų, panašių į rastuosius laužavietėse, aptinkama ir
kapinynų vėlyvuosiuose degininiuose kapuose. Visi jie sa
vo ruožtu yra labai artimi daiktams, randamiems kituose degintiniuose kapuose (centrinės Lietuvos plokštiniuose kapi
nynuose su žirgais).
Kartais mirusieji buvo deginami busimo kapo vietoje. An
tai Obeliuose (Ukmergės rajonas) tuoj po armėnių, vos 30 cm
gylyje, pradėjo lyškėti apie 7 m skersmens duobės kontūrai.
60 cm gylyje nuolaidžiuose duobės šlaituose aptiktos kelios
akmenų susikoncentravimo vietos. Akmenys sudarė savo
tišką pusapskritimį. Tarp akmenų pastebėtas iki 5 cm storio
degėsių ir anglių sluoksnelis. Akmenys aplinkui apdegę, su
aižėję. Thigi ugnis kūrenta čia pat, šioje vietoje. Degėsiuose
rasti keli apdegę daiktai ir sudegusių kaulų gabalėlių. Radiokarbonu kapas datuotas XIV a. pab. - XV a. Po degė
sių sluoksniu, duobės dugne, 110 cm gylyje, aptikti dviejų
žirgų griaučiai. Tai sudeginto raitelio įkapės.
Kapų, kai mirusysis sudegintas laidojimo vietoje, ištirta
Seredžiuje (Jurbarko raj.), Rumšiškėse (Kaišiadorių raj.),
Kejėnuose (Raseinių raj.), Kriemaloje (Kauno raj.).
Bene mažiausiai tyrinėti XIII-XIV a. degintiniai kapai
urnose. Iki šiol apie juos žinota tik iš Purvynų kapinyno (Tra
kų raj.), vieno kapo Ruseinių kapinyne ir vieno kapo Liepiniškėse (Utenos raj.). J. Puzinas Purvynų degintinius kapus
„gerai išdegintose urnose“ datavo X-XIV a.
Daugiausia duomenų šiems kapams pažinti suteikė Obe
lių kapinynas. Tiesa, sveikų puodų jame nerasta. Jie buvo
sudaužyti arba degintinius kapus perkasant XV a. nedegin
tų mirusiųjų duobėmis, arba tiesiog suarti. Geriau išliko tik
keli, pakliuvę į vėlesnių kapų sampilus. Viename jų rasta
dar ir pusantro šimto metalinių daiktų iš suardytų degintinių kapų. Tai ne vieno, o kelių degintinių kapų įkapės. Tai
liudija ir dar kelių surastų puodų liekanos bei metalinių daik
tų įvairovė. Pagal juos nustatyta, kad kasant tik vieną dviejų
kvadratinių metrų duobę suardyti ne mažiau kaip penki de
gintiniai kapai. Puodų šukių rasta ir visame suardytų degin
tinių kapų plote. Pagal jas nustatyta, kad tai maždaug 300
puodų liekanos. Tiek čia turėjo būti palaidota sudegintų mi
rusiųjų.
XIII-XIV a. degintiniai kapai daugiausia aptikti tik Cen
trinės Lietuvos kapinynuose, kuriuose kartu su sudegintais
žmonėmis buvo laidojami ir nedeginti žirgai.
Tokio tipo kapinynų, kuriuose kartu su sudegintais žmo
nėmis laidoti nedeginti žirgai, Lietuvoje dabar žinoma apie
dvidešimt. Galimas daiktas, kad daugelyje kitų šio tipo ka
pinynų suardytuose degininiuose kapuose ir tuose juodos
žemės plotuose, dabar archeologų vadinamuose laužavietė
mis, randamos puodų šukės taip pat yra laidojimo urnų lie
kanos. Bent jau dalis. Kita dalis, kaip buvo spėjama ir anks
čiau, gali būti susijusi su aukomis.
ŽMONIŲ AUKOJIMAS
Christburgo sutartimi naujakrikštai pasižada nelaidoti mi
rusiųjų su žmonėmis (neaukoti žmonių). Vadinasi, iki tol jie
tai darė.
J. Jurginis žmonių aukojimo faktą baltų gentyse neigia,
argumentuodamas tuo, kad tokio fakto archeologija nepa
tvirtino. Tai turėtų būti dvigubas kapas, kuriame tarnas (ar
kitas paaukotas žmogus) užkasamas prie mirusiojo kojų.
Dvigubų kapų Lietuvoje ištirta nemažai. Jų yra net
XVI-XVII a. senkapiuose. Ypač daug dėmesio susilaukė
III-IV a. dvigubas kapas Upytėje. Jame greta turtingos mo
ters aptikti neturtingo vyriškiogriaučiai Padaryta išvada, kad
vyriškis buvęs moters vergas (ar tarnas). Nuodugniau ištyrus
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abejus griaučius, nustatyta, kad jie palaidoti ne kartu. Chro
nologinis skirtumas —apie 70 metų.
Bene vienintelis kapas, kuris žmonių aukojimo faktą pa
remtų, yra kapas Ruseiniuose, kur prie sulenktų nedeginto
mirusiojo kojų rastas puodas su sudeginto mirusiojo palai
kais. Kapas datuotas XIV a. pab. - XV a. pr.
Tlio pačiu laikotarpiu turėtų būti datuojamas ir degintinis kapas, ištirtas Liepiniškėse. Tik čia urna su sudeginto mi
rusiojo palaikais ir nedeginto mirusiojo palaikai aptikti at
skirose duobėse. Šio mirusiojo laikyti auka negalima. Tačiau
ir tas vienas Ruseinių kapas patvirtintų rašytinių šaltinių ži
nias apie tai, kad baltų gentyse buvo paprotys „mirusįjį lai
doti kartu su žmonėmis“. Kitas klausimas, kaip plačiai tas
paprotys buvo paplitęs.
LAIDOJIMAS VANDENYJE
Su aukojimu bandyta siedinti ir radinius, rastus Obelių
ežere. (Radiniai vandenyje - reiškinys ypatingas ir kol kas
retas. Jis duoda naujos medžiagos deginimo papročiams bei
jų įvairovei pažinti ir su tuo susijusiems etniniams klausi
mams nušviesti.)
Pirmą kartą apie tuos radinius sužinota dar XIX a. vidu
ryje. 1840 m. sausio 31 d. dvarininkas J. Pomamackisiš Bratnavos persiuntė istorikui Teodorui Narbutui K. Kosakovskio
iš Kurėnų surašytas žinias apie tai, kad apie 1830 metus, nu
leidus Obelių ežero vandenį, netoli kranto buvusi rasta apie
trijų kvadratinių sieksnių dydžio pakiluma iš pelenų, anglių,
žmonių ir arklių kaulų bei daugybės ugnies ir vandens apga
dintų daiktų. Čia būta kardų, antgalių, akmens ir geležies
kirvių, vyriškų ir moteriškų žiedų, adatų, raktų, stiklinių ka
rolių, arklių aprangos dalykų ir daug nežinomos paskirties
daiktų. K. Kosakovskis šią vietą vadino Lietuvos Pompėja.
1983 m., baigus Obelių kapinyno tyrimus, patikrinti ir laiš
ke minimi faktai. Šalia kapinyno esančioje drėgnoje pievo
je, 20-25 cmgylyje, aptiktas netaisyklingos formos apie 10 m
ilgio ir 2-3 m pločio akmenų grindinys. Šiaurės vakaruose
jo galas yra virš dabartinio vandens lygio daugiau kaip 0,5 m,
o į ežerą jis nuolaidėja ir Pietryčiuose akmenis jau skalauja
vanduo. Pats grindinio galas visai apsemtas. Čia augo mel
dai. Už meldų, vandenyje, maždaug 10 m nuo akmenų grin
dinio galo, 0,8 m gylyje, tarp meldų šaknų aptiktas apie 5 m
skersmens juodos su degėsiais sumišusios žemės sluoksnis.
Jo storis siekė 20-25 cm. Šiame sluoksnyje rasta sudegusių
kaulų, įvairių metalinių, stiklinių ir kitokių daiktų bei apde
gusių ir susilydžiusių jų nuolaužų. Visa tai susimaišę, van
dens suplauta į vienalytę masę, kuri priminė tirštą mazutą.
Jokios daiktų išsidėstymo tvarkos (jeigu ji kada nors buvo)
nebelikę: lengvesni daiktai likę arčiau paviršiaus, sunkesni
nugrimzdę giliau į dumblą.
Sveikų ar apysveikių daiktų iš šio plotelio suregistruota
apie 2400; neskaičiuotos puodų šukės, smulkios daiktų da
lys, smarkiai apsilydę stikliniai karoliai ir kt. Pridėjus šiuos
daiktus prie bendro radinių iš ežero skaičiaus, jų turėtų būti
daugiau kaip 3 tūkstančiai.
Ežere rastieji daiktai yra labai panašūs į rastuosius kran
te iš suardytų XIII-XIV a. degintinių kapų. Tai leistų tuos
daiktus laikyti vienalaikiais, tačiau skirtingos radimo vietos
ir laidojimo būdas vertė į juos žiūrėti diferencijuotai.
Spėta, kad ežere rastieji daiktai gali būti susiję su aukoji
mais, kad sudegintų kaulų gabalėliai yra aukų likučiai. Atli
kus antropologinius (VU prof. G. Česnys), odontologinius
(VU prof. I. Balčiūnienė) ir paleozoologinius (Rusijos MA
Archeologijos instituto bendradarbis V. Danilčenko) tyrimus,
nustatyta, kad tarp tų sudegusių kaulų didelę dalį užima žmo

gaus kaulai. Gyvulių ir žvėrių - briedžio, arklio, šerno, kiau
lės, bebro - kaulai buvo arba labai menkai apdegę, arba
visai neapdegę. Juos ir būtų galima laikyti aukų likučiais.
Tarus, kad visi sudeginti kaulai iš ežero yra susiję su aukoji
mais, tektų pripažinti, kad masiškai buvo aukojami žmonės.
Kiekvienam palaidotam krante turėjo būti paaukota bent
po vieną žmogų, aukos palaikus kartu su daugybe daiktų su
metant į vandenį.
Radiniai ežere netelpa į jokią iki šiol žinomą laidojimo
paminklų kategoriją, tačiau vien dėl to laikyti juos aukoji
mų liekanomis taip pat negalima. Vadinasi, susumavus aukš
čiau minėtus faktus, tenka juos pripažinti degintinių, tegu ir
suardytų, kapų liekanomis.
Radiniai ežere iškėlė naujų klausimų, pirmiausia —ko
kia buvo to neįprasto laidojimo priežastis. Atsakyti į šį klau
simą sunku, kadangi Lietuvoje nėra šio reiškinio atitikmenų
- toks laidojimo būdas iki šiol nežinotas.
Panašus paminklas 1934 m. tirtas Šiaurės Vakarų Latvi
joje, Talsių ežere prie Vilkumuižos. Ten ištraukta apie 3000
XIII-XIV a. radinių, kurie priklausė kuršiams.
Obelių ežere, kartu su nuolaužomis, taip pat rasta apie
3000 daiktų. Jie taip pat priklauso XIII-XIV, o dalis galbūt
ir XV a. Tokį daiktų datavimą patvirtino ir analizė radiokarbonu.
Laidojimo būdas ir laikotarpis Vilkumuižoje ir Obeliuo
se beveik vienodas. Chronologinis daiktų skirtumas, jeigu ir
yra, labai nedidelis. Daugiau skiriasi daiktų formos bei jų
kiekis. Tai rodytų, kad tose vietovėse gyveno skirtingos bal
tų gentys, turėjusios šiek tiek skirtingą medžiaginę kultūrą,
bet labai panašius papročius. Nors atstumas tarp Obelių ir
Vilkumuižos didelis, papročiai skyrėsi daug mažiau negu pa
čiuose Obeliuose gyvenusių žmonių, kurių vieni sudegintus
mirusiuosius laidojo krante, sausumoje, kiti tuo pat metu —
vandenyje.
ŽIRGŲ KAPAI
Seniausiais žirgų kapais laikomi radiniai Vakarų Lietu
voje, datuojami II-III a. po Kr. Tai Kurmaičiai, Pryšmantai, Rudaičiai (visi Kretingos rajone), Aukštakiemis, Šernai
(Klaipėdos rajone). Juose rasti tik menki žirgų griaučių pėd
sakai bei menkos žirgo aprangos liekanos, daugiausia žąslai.
Šie žirgų kapai aptikti tik kapinynuose su akmenų vaini
kais. Pietinę šių kapų paplitimo arealo dalį VIII-XIII a. už
ėmė kapinynai, labai artimi skalviams.
Kaip tik šiuose kapinynuose paprotys raitelį laidoti su žir
gu išliko ir vėlesniais laikais. V-VII a. mirusieji čia dar lai
dojami nedeginti. Vyrams į kapą kartais paguldomas ir ne
degintas žirgas.
Nuo VII a. pabaigos čia plinta mirusiųjų deginimo pa
protys. Pradžioje (iki VIII a. imtinai) degiminiai kapai turi
nedeginto mirusiojo kapui būdingų bruožų - didelė duobė,
normalaus dydžio karstas. Vėliau laidojama nedidelėse duo
butėse arba mažuose karsteliuose. IX-XIII a. kapai turtin
gi įkapių, ypač ginklų. Su sudegintu raiteliu kartais laidoja
mas nedegintas žirgas.
Šiaurinėje kapinynų su akmenų vainikais arealo dalyje
žirgai (taip pat nedeginti) -labai reta jkapė, ir tai žinoma
tik kapuose iki V a. po Kr.
Centrinės Žemaitijos plokštinių kapinynų areale, daugiau
sia pietrytinėje jo dalyje, paribyje su skalviais, VII-X a. bu
vo paprotys į vyrų kapus virš karsto padėti žirgo galvą, kar
tais ir kojas. Tai vadinamosios žirgų aukos. XII a. mirusia
jam prie kojų dažnai buvo padedama žirgo apranga. Tlio me
tu prie mirusiojo patį žirgą į kapą paguldydavo labai retai.

Kitose Lietuvos dalyse žirgų kapai labai reti, žinomos vos
kelios vietos. Tai V a. Taurapilio pilkapiai (Utenos rajone),
kur vienoje duobėje su nedegintu raiteliu laidotas ir nede
gintas žirgas, bei pora pilkapynų Pietryčių Lietuvoje, kur su
degintam raiteliui į kapą įdėta tik žirgo apranga.
Centrinės Lietuvos žirgų kapai, kartais dar vadinami ma
siniais žirgų kapais, yra patys vėlyviausi. Tyrinėtojai yra vie
ningos nuomonės, kad nedeginti žirgai - tai sudegintų rai
telių įkapė.
Šie kapinynai yra paplitę Pietvakarių ir Centrinėje Lietu
voje - šiaurinėje Šakių rajono dalyje palei Nemuną, Kau
no, Jonavos, Kėdainių, pietinėje Panevėžio, lytinėje Rasei
nių ir pietvakarinėje Anykščių, vakarinėje Ukmergės rajo
nų dalyse. Labiausiai į vakarus šių kapinynų teritorija nutį
susi palei Nemuną abiemjo pakrantėm.
Centrinės Lietuvos plokštiniai kapinynai Nemunujungiasi
su skalvių gyventa teritorija ir chronologiškai sudaro skalvių
kultūros tęsinį. Paprotį kartu su raiteliu laidoti žirgą nenu
trūkstamai išlaikė tik skalviai. Išlaikė nuo pat pirmųjų am
žių iki XIII a. po Kr.
Vėlyvųjų degintinių skalvių kapų, kur kartu su sudegintu
raiteliu buvo*laidojamas žirgas, panašumas su Centrinės Lie
tuvos analogiškais kapais duotų pagrindą ieškoti tarp jų tie
sioginio ryšio. Tokio ryšio galimybę liudytų ir abiejų kapų
tiesioginis kontaktas teritorijos bei chronologijos prasme. Be
to, panašūs ir abiejų teritorijų kapuose - tiek žmonių, tiek
žirgų - rastieji daiktai: papuošalai, ginklai, darbo įrankiai.
Literatūroje Lietuvos žirgų kapai datuojami nevienodai:
ankstyviausi - X-XII a., vėliausi - XIII-XIV a. po Kr.
Tačiaujų datavimui naudojami skirtingi kriterijai: X—XII a.
kapai datuojami remiantis archeologine medžiaga, o apie
XIII-XIV a. žirgų kapus kalbama remiantis tik rašytiniais
šaltiniais.
Šio straipsnio autoriaus nuomone, sudegintų žmonių ir
nedegintų žirgų kapai Centrinėje Lietuvoje yra vienalaikiai
ir datuotini XIII-XIV a., o dalis ir XV a.
XIII-XIV a. - kovų su kryžiuočiais, Prūsijos užkariavi
mo laikas. Iš rašytinių šaltinių žinoma, kad dalis prūsų vitingų, pralaimėjus 1260 m. sukilimui, patraukė į Lietuvą ir pa
sidavė Lietuvos kunigaikščių valdžion. Patraukė turtinges
nieji, su šeimomis, turtu, papročiais ir tradicijomis.
Lietuvoje prūsų išeiviai įkūrė savo kolonijas, kurias gali
ma atsekti ir šiandien pagal paliktus vietovardžius. Mano
ma, kad vietovardžiai Prūseliai, Prūseikiai, Prūsokai ir pan.
yra prūsiškos kilmės. Jų atsiradimo data laikoma XIV a. XV a. pradžia (iki 1422 m.). Šių vietovardžių yra Šakių, Laz
dijų ir Marijampolės rajonuose, prie Trakų, vienas kitas Žemaitijoje, Utenos, Zarasų, Rokiškio rajonuose, prie Va
balninko ir kt. Tyrinėtojų nuomone, iš viso ateivių galėję bū
ti apie 5000 žmonių. Į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę jie
atsikėlė keturiais srautais ir buvo apgyvendinti nuo Paštuvos vakaruose iki Minsko rytuose.
Tarp atsikėlėlių neretai minimi ir skalviai. Vienas jų srau
tas siedinamas su 1365 m. kunigaikščių Algirdo ir Kęstučio
įsiveržimu į kryžiuočių užgrobtas žemes. Jų kariuomenė už
puolusi Ragainės apylinkes, iš kur į Lietuvą atsigabenusi apie
800 skalvių.
XIII a. rašytinių šaltinių minimi skalviai gyveno abipus
Nemuno žemupio. Archeologiškai jie pažįstami tik iš kapi
nynų. Šiaurės Vakaruose (kartu su Lamata) jų paplitimo ri
ba siekia Veiviržą, šiaurėje - Tauragės apyliiikes, rytuose
palei dešinįjį Nemuno krantą pasiekia Viešvilę. Tai Vėžai
čių, Pocių, Mockaičių, Skomantų, Nikėlų bei Pankaičių, Linkūnų, Jurgaičių kapinynai.

5

XIII a. antroje pusėje ištikusio pavojaus akivaizdoje skal
viai buvo priversti palikti savo kraštą. Jų kelias aiškiai nužy
mėtas abipus Nemuno paliktais kapinynais. Kairiajame kran
te - Ramoniškiai, Pakalniškiai, Pavilkijys, Mikytos, Marve
lė, dešiniajame —Raudonėnai, Seredžius, Kriemala, Verš
vai. Atsitiktiniai radiniai rodytį kad tų kapinynų čia yra ir
daugiau.
Skalviai, Nemunu pasiekę Dubysos, Neries ir Nevėžio žio
tis, pamažu apgyvendino tų upių baseinus. Ypač daug šios
rūšies kapinynų būta Nevėžio baseine.
Taigi Centrinės Lietuvos XIII -XIV a. kapinynai, kuriuose
nedeginti žirgai laidoti kartu su sudegintais žmonėmis, lai
kytini skalviškais. To meto lietuvių kapinynų greičiausiai tek
tų ieškoti vandenyje.

PAGONYBĖS RELIKTAI XV-XVII
AMŽIAIS
Pagonybės reliktai, kuriuos gali atsekti archeologas, liko
laidojimo papročiuose. Po krikščionybės įvedimo išliko mi
rusiųjų deginimas, nedegintų mirusiųjų laidojimas senosio
se pagoniškose kapinėse, įkapių (drabužių, puoštų pagoniš
kais papuošalais, darbo įrankių, ginklų, maisto, buitinės pa
skirties daiktų, pinigų) dėjimas mirusiesiems į kapus.
Su šiais reliktais susiduriame kasinėdami XIV-XVII a.
kapus.
MIRUSIŲJŲ DEGINIMAS
Sudegintų mirusiųjų kapus, kurie gali būti datuojami lai
kotarpiu po krikščionybės įvedimo, ištirta Rumšiškėse (Kai
šiadorių raj.), Kriemaloje (Kauno raj.), Gintališkėje (Plun
gės raj.), Obeliuose (Ukmergės raj.), Liepiniškėse (Utenos
raj.).
Šiems kapams buvo kasamos iki 0,5 metro gylio duo
bės, kurių skersmuo svyruoja tarp 70 ir 150 cm. Jos yra į
apačią siaurėjančio apskritimo arba ovalo formos. Duo
bės dugne supilti degėsiai, anglys, sudegę kaulai ir kartu
su mirusiuoju sudegintų daiktų liekanos. Visas šis turi
nys duobėje sudaro 10-20 cm storio sluoksnį. Nedidelė
duobe ir palyginti negausios sudeginto mirusiojo lieka
nos duobės dugne rodo, kad mirusysis buvo deginamas
ne kapo vietoje, o laužavietėje.
Piktagalio senkapyje rasta kapų, kuriuose sudeginto mi
rusiojo palaikai kartu su įkapėmis palaidoti normalaus dy
džio karste. Viename karste palaidotas pusiau sudegintas
mirusysis - visas kūnas sudegintas, galva - ne.
Vėliausi dabar žinomi sudegintų žmonių kapai datuoja
mi XV a. pr. Tai mirusiųjų deginimo papročio nykimo lai
kotarpis. Vėliausi rašytiniai šaltiniai, aprašantieji mirusiųjų
deginimą, priklauso taip pat XV a. - J. Dlugošas rašė apie
žemaičių laidotuves 1413 m. krikšto proga, flamandų keliau
tojas ir diplomatas Žilbertas de Lanua - apie kuršius, kurie
savo mirusiuosius degino laužuose, sukrautuose iš ąžuolinių
rąstų, artimiausiuose miškuose.
Apkrikštijus Lietuvą, senieji papročiai pradėjo nykti. Pir
miausia gyventojai buvo priversti atsisakyti tų senųjų laido
jimo papročių, kurie labiausiai krito į akis. Pirmiausia - mi
rusiųjų deginimo.
NEDEGINTŲ MIRUSIŲJŲ LAIDOJIMAS SENOSIO
SE KAPINĖSE
Perėjimo nuo mirusiųjų deginimo prie laidojimo nedegi
nant procesas buvo ilgas ir atskirose Lietuvos dalyse šiek tiek
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skyrėsi. Visas to proceso sudėtingumas atsiskleidžia tyrinė
jant XIV-XV a. kapus.
Vienas iš charakteringiausių senkapių, kuriame aptikta
ir to laikotarpio kapų, yra minėti Ruseiniai. Senkapis yra
dešiniojoje Nevėžio pusėje, t. y. Žemaitijoje, kuri buvo ap
krikštyta XV a. pradžioje, taigi ir vėlyviausi degintiniai ka
pai turėtų priklausyti šiam laikotarpiui.
Po krikšto mirusieji (bent jau dauguma) pradėti laidoti
nedeginti. Kasant jiems duobes, buvo ardomi šiek tiek anks
tesni sudegintų mirusiųjų kapai. Kartais suardyti keli sude
gintų mirusiųjų kapai. Apie tai galima spręsti iš to, kad visa
nedeginto mirusiojo kapo duobė nuo viršaus iki apačios už
pildyta degintinių kapų liekanomis - degėsiais, sudegintų
kaulų, apdegusių ir apsilydžiusių metalinių daiktų liekano
mis. Virš nedeginto mirusiojo kapo duobės atkasti keli nesu
ardyti sudegintų mirusiųjų kapai. Jie yra vėlesni už nedegin
to mirusiojo kapą. Kitaip būtų buvę suardyti kasant duobę.
Visuose šiuose kapuose - tiek ankstesniuose suardytuo
se, tiek vėlesniuose nesuardytuose sudegintų mirusiųjų ka
puose bei nesudeginto mirusiojo kape rastieji daiktai chro
nologiniu požiūriu beveik nesiskiria. Taigi galima daiyti iš
vadą, kad pačių kapų chronologinis skirtumas taip pat nėra
didelis, galbūt matuotinas ne šimtmečiais, o dešimtmečiais.
Galimas dalykas, kad tai artimų giminių kapai - vieni senu
papročiu buvo dar deginami, o kiti dėl krikščionybės įtakos
jau ne. Vienų kapų ardymas, kasant duobes kitiems, galėjo
būti ir atsitiktinis, ir tyčinis. Religinio pobūdžio išpuolių iš
niekinant kitatikių kapus Lietuvos istorijoje yra nemažai.
Pirmieji nedeginti mirusieji dažnai palaidoti be karstų, ne
retai ant šono ar net kniūbsti. Toks paprotys išliko bent iki
XVI a. vidurio. Laidota tose pačiose pagoniškose kapinėse.
XVI-XVH amžiais mirusieji kartais būdavo laidojami ap
leistuose piliakalniuose (Apuolė, Norkūnai). Vėlyviausiuo
se kapinynuose mirusieji dažniausiai laidojami galvomis į va
karus. Karstai skobtiniai, nuo XVI a. vidurio - ir lentiniai.
ĮKAPIŲ DĖJIMAS
Materialinės kultūros pasikeitimą ryškiai atspindi
XIV-XVII a. Lietuvos kapinynuose randami daiktai. To lai
kotarpio kapuose kartu su anksčiau naudotais įtveriamai
siais peiliais randami jau naujo tipo peiliai, savo forma pa
našūs į mūsų laikų peilius. Vietoje anksčiau naudotų ant
smilkinių XIV-XVII amžių moterų kapuose randami pa
puošalai, panašūs į šių dienų auskarus. XIV a. atsiranda skar
dinės apskritos plokščios segės bei savitos formos ažūrinių
segių rūšis. Nauju reiškiniu to laikotarpio kapuose reikia lai
kyti piniginę ir monetas, puodus su paukščių kaulais, signetinius žiedus su akutėmis, raktus, veidrodžius, į žalvarį įmon
tuotus plėšriųjų žvėrių nagus ir kt. Tačiau kartu su naujais
daiktais XIV-XVII amžių kapuose randama ir anksčiau ne
šiotų daiktų. Tai pasaginės segės, kurių, tiesa, randami jau
tik pavieniai egzemplioriai, stikliniai ir gintariniai karoliai,
žiedai paplatinta priekine dalimi, skiltuvai, kirviai ir kt.
Daugelis minimo laikotarpio daiktų —žiedai, piniginės
ir monetos, puodai su paukščių kaulais, peiliai - randami
tiek vyrų, tiek moterų kapuose.
Tik moterų kapuose randami apgalviai, auskarai, žvan
gučiai, žalvariniai raktai, metalu puošti žvėrių nagai, vyrų
kapuose iki pat XVI a. randami kirviai, skiltuvai, rečiau ietigaliai ir kt.
Apskritai XIV-XVII a. nedegintų žmonių kapuose jau
nebėra gausių įkapių, nors pasitaiko pavienių kapų, šiuo po
žiūriu išsiskiriančių iš viso kapinyno.

Beveik visuose XIV—XVII a. senkapiuose nedegintų mi
rusiųjų kapus pagal įkapes, o kai kada ir laidojimo būdą,
galima suskirstyti į dvi chronologines grupes: 1) XIV a. pa
baigos - XVI a. pirmosios pusės, 2) XVI a. antrosios pusės
- XVII a. kapai.
Pirmosios chronologinės grupės kapuose dar randama ie
tigalių, kirvių, peilių, skiltuvų, gąlastuvų, ylų, verpstukų, ada
tinių, paukščių kaulų ir papuošalų - iš vielos pintų antkak
lių, pasaginių ir plokščių apskritų segių, žvangučių ir kt. Ypač
gausu įvairių formų žiedų, kurių viename kape pasitaiko de
šimt ir daugiau. Dalis jų užmauta ant piršto, dalis įdėta kaip
papildoma įkapė.
Antrosios chronologinės grupės kapuose mažai darbo
įrankių, negausu ir papuošalų. Dažniausiai randami daiktai
- pinigai, peiliai, diržų liekanos (sagtys, apkalai, grandys),
žiedai, rečiau - segės.
Kad dar XVI a. metaliniai papuošalai buvo labai madin
gi, mini kai kurie rašytiniai šaltiniai, tačiau paprotys nešioti
papuošalus jau tada buvo laikomas pagonišku. XVI a. ant
rosios pusės kapuose tų daiktų randama jau nedaug.
Tai, kad būtent XVI a. viduryje pagoniškieji laidojimo pa
pročiai ėmė nykti sparčiau, galima būtų aiškinti istorinėmis
to meto sąlygomis.
XVI a. pradžioje Lietuvoje plito reformacija. Prieš refor
maciją kovojo katalikų bažnyčios vyskupai, kuriuos admi
nistracinėmis priemonėmis parėmė Lietuvos didysis kuni
gaikštis. Kovai su reformacija iš Vakarų Europos į Lietuvą
buvo pakviesti jėzuitai, kurie ėmė persekioti reformacijos
šalininkus, o su jais ir visus ne katalikus. Persekiojami buvo
ir tie, kurie vienaip ar kitaip dar laikėsi senųjų papročių ir
tradicijų. Katalikų bažnyčiai susirėmus su reformacija, dar
išlikusi pagonybė atsidūrė lyg tarp dviejų ugnių.
Kontrreformacija apėmė XVI a. antrąją pusę ir tęsėsi iki
XVII a. vidurio. Plintant reformacijai, daugelyje Lietuvos
vietovių katalikų bažnyčios buvo uždaiytos, o kai kur pavers
tos reformatų bažnyčiomis. Kontrreformacijos laikotarpiu
katalikų bažnyčia, padedamajėzuitų ir pasaulietinės valdžios,
savo pozicijas susigrąžina. XVI a. pabaigoje - XVII a. pra
džioje jau katalikai siaubė reformatų bažnyčias, jas atiminė
jo, uždarinėjo, neretai degino ir griovė.
Religinio pobūdžio nesutarimai prasidėjo XVI a. vidury
je, tad nesunku suprasti, kodėl kaip tik tuo metu pastebimas
ryškus ir palyginti staigus pagoniškųjų laidojimo papročių
nykimas. Galėjo turėti įtakos ir blogėjanti ekonominė dau
gumos Lietuvos kaimo gyventojų padėtis. Kaip tik tuo metu
įsigalėjo lažinis ūkis, baudžiava. Tai, ką dar XVI a. pradžio
je daugelis gyventojų galėjo įdėti savo mirusiesiems į kapus,
XVI a. antrojoje pusėje ir XVII a. dėl daiktų brangumo te
pajėgė tik labiau pasiturintys.
Be to, pagoniškų papročių nykimui negalėjo neturėti įta
kos XVII a. vykę nuolatiniai karai, maro epidemijos. Dau
gelyje Lietuvos vietų išmirė ištisi kaimai, kai kada nebelik
davo kam laidoti mirusiųjų.
Tačiau būta ir išimčių. XVI-XVII a. Lietuvoje būta kai
mų, kurių gyventojai tebesilaikė beveik visų pagoniškų lai
dojimo papročių: mirusiųjų drabužiai dar būdavo puošiami
metaliniais papuošalais, į kapus dedama peilių, iečių, kir
vių, skiltuvų ir kitų darbo įrankių bei ginklų, maisto, pinigų
(pavyzdžiui, Pakalniškiuose, Kauno raj.).
Tiesa, kai kurie pagoniški papročiai, taip pat įkapių dėji
mas gyvavoir oficialiosios krikščionybės laikais. Katalikų baž

nyčia šiems papročiams suteikė kitą prasmę. Tų papročių lai
kėsi visų socialinių sluoksnių atstovai. Antai XVI a. laido
jant didikus Lietuvoje ir Lenkijoje buvo paprotys laužyti jų
ietis, daužyti antspaudus ir kt. Sulaužytų daiktų randama ir
XV-XVI a. Lietuvos kaimo gyventojų kapuose. Kartais bū
davo sulaužomos net geležinės darbo įrankių ar ginklų da
lys. Sulaužytų kirvių ar ietigalių rasta daugelyje to meto Lie
tuvos senkapių.
Be to, XVII a. Lietuvoje buvo paprotys, mirus didikui valdininkui, jo valdžios ženklą —skeptrą, antspaudą ir kt.
tik simboliškai perduoti žemiškosioms aukštesniosioms ins
tancijoms, kurioms buvo pavaldus valdininkas, o jo vartotą
valdžios ženklą įdėti į kapą.
Spaustuvininko Jono Kmitos aprašytos Kristupo Rad
vilos laidotuvės, įvykusios 1640 metų rugsėjo devyniolik
tąją Vyžuonose, buvo būdingos XVII a. Lietuvos didi
kams. Salia krikščioniškų apeigų aprašyme atspindėta ne
mažai senųjų lietuvių laidosenos reliktų, kurie buvo per
ėję į didikų tradicijas ir kurių bažnyčia nesmerkė. Tačiau
bažnyčia toleravo greičiausiai tik didikus, dvasininkus.
Šios tradicijos išsilaikė iki XIX a. ar net XX a. pradžios.
Dvasininkai, pavyzdžiui, ir dabar laidojami su drabužiais,
atitinkančiais bažnytines jų pareigas, įskaitant skiriamuo
sius ženklus ir kai kurias liturgines insignijas. Taigi baž
nyčia kai kurias laidojimo apeigų tradicijas pasisavino iš
pagonybės ir pritaikė savo poreikiams, rasdama lyg ir
kompromisinį sprendimą.
Dauguma Lietuvos kaimo gyventojų, kaip matyti iš to me
to senkapių kasinėjimų duomenų, svarbiausių pagoniškų
apeigų jau buvo atsisakę. Į kapus iš darbo įrankių kartais
dar buvo įdedamas peilis, kurį, kaip ir ankstesniais laikais,
žmonės, matyt, nešiojo prisegtą prie diržo ar juostos, iš pa
puošalų - vienas kitas žalvarinis žiedelis, rečiau —segė. Di
džiausią įkapių - ginklų, darbo įrankių —dalį pakeitė pini
gai, kurie į kapus mirusiesiems buvo dedami ir XVIII, kar
tais ir XIX a. Mažosios Lietuvos gyventojai monetas į kapus
XVIII a. mesdavo net ir tais atvejais, kai mirusieji buvo lai
dojami bažnyčioje. Tokių reiškinių pėdsakų aptikta tiriant
Tolminkiemio bažnyčioje išlikusius to laiko kapus. Kai kada
dar XVIII ir XIX a. į kapus buvo dedami ir kiti daiktai pypkė, duonos gabalai ar tabako kapšas.
Vėliausi dabar žinomi radiniai yra pundas geležinių rak
tų, rastų Žeimelio (Pakruojo raj.) katalikų kapinėse. Tai pen
ki kalvio darbo raktai, skirti ūkiniams pastatams - klėtims,
tvartams, klojimams - rakinti.
Daugelyje XIV-XVI a. kapų rasta žalvarinių raktų. Jie
dėti moterims - lykūnėms, dvarų ekonomėms - kaipjų val
džios bajoro ūkyje simbolis.
Žeimelio kapinės įsteigtos 1828 metais, vadinasi, raktai
įdėti į kapą XIX a. Spėjama, kad kape palaidotas magazinierius. Raktų įdėjimas magazinieriams į kapus galėjo reikšti
tą patį, ką XVII a. reiškė valdžios ženklo dėjimas į kapą val
dininkui.
Nepaisant išlygų, tiek kapas Žeimelyje, tiek visas Pakal
niškių senkapis yra akivaizdūs pavyzdžiai, kad dar XVII a.
viduryje, o kai kur ir vėliau, Lietuvoje buvo vietovių, kur mi
rusieji buvo laidojami bent iš dalies laikantis senųjų papro
čių, tarp kurių buvo ir papildomų įkapių dėjimas. Tai jau ne
pagonybė, net ne jos liekanos. Tai greičiau tradicijos, kurių
atšvaitai pasiekė mūsų dienas.
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Apie Stajėtiškio aukų akmenį
Algirdas GIRININKAS

ant kalno, kur yra piliakalnis alkakalnis, stovėjusi bažnyčia.
Kartą pro piliakalnį einančiu keliu važiavusi Magdė su ponu.
Prieš metus Švenčionių raj. Adutiškio apyl. Stajėtiškio kai
Juos vežęs vežėjas paklausė Magdės:
mo rytinėje pusėje netoli Svylos ir Skaistupio upelių santa
- Ar nereiktų užsukti bažnyčion?
kos buvo aptiktas piliakalnis alkakalnis. Jis buvo įrengtas il
- Pirmiau važiuosime pas poną į svečius, - atsakė Mag
gos moreninės kalvos, vadinamos Ožianugariu, gale. Pilia
dė.
kalnio pylimų vietos suartos, o griovys, skyręs piliakalnį al
Taip pasakius, bažnyčia nugarmėjusi, arkliai pasibaidę ir
kakalnį nuo likusios kalno dalies, matomas tik stebint pilia
kartu su Magde nuskendę pelkėje. Išsigelbėjęs tik vežėjas.
kalnį profiliu iš šiaurės rytų ar pietvakarių. Piliakalnis neap
Nuo to laiko šalia piliakalnio esanti pelkė (dabar numelio
augęs, nes ilgą laiką buvo ariamas. Archeologinių žvalgo
ruota) vadinama Magdės vardu.
mųjų tyrinėjimų metu nustatyta, kad piliakalnyje gyventa 1Kitas padavimas pasakoja, kad sekmadieniais (ypač ojo tūkst. pr. Kr. antroje pusėje ir 1-ame tūkstantmetyje po
dešimtąjį po Velykų), dvyliktą valandą dienos, pridėjus ausį
Kr. Piliakalnio alkakalnio papėdės pietinėje ir vakarinėje pu
prie žemės, piliakalnyje girdėti bažnyčios varpų skambesys.
sėje būta didelės gyvenvietės.
Mus pasiekė tik padavimai ir
Šiuo metu jos kultūrinis sluoks
atgarsiai aukojimų, kurie vyk
nis - daugiau kaip 1 m. Gy
davo šioje apylinkėje. Gerai iš
venvietė datuojama 1-ojo ir
tyrę šį piliakalnį, manau, aptik
2 -o jo tūkst. po Kr. riba. Piliakal
tume pagoniškos šventyklos
nyje alkakalnyje ir prie jo buvu
liekanų.
sioje gyvenvietėje aptikta daug
įdomus kryžiaus ir aukų ak
šio laikotarpio puodų šukių, mo
mens suderinimas. Matyt nuo
linių verpstukų, akmeninių kir
senų laikų čia būta su aukoji
vių, trinamųjų girnų, žvėrių ir gy
mu susijusios apeiginės vie
vulių kaulų, degėsių, pelenų. Pi
tos, gal stovėjo ir dubeniuotas
liakalnyje alkakalnyje išliko net
akmuo. Įsigalėjus krikščiony
medinės statybos pėdsakų bei (tikriausiai tuo metu, kai
gulsčiai ir statmenai statytų rąs
Stajėtiškio dvaras tapo Vil
tų liekanų, ligą laiką piliakalnis
niaus kapitulos nuosavybe),
alkakalnis ir gyvenvietė buvo
dubeniuotasis
akmuo, aišku,
Stajėtiškio akmuo. S.GUDO nuotrauka
ariami: arė Stajėtiškio dvaro že
buvo sunaikintas, o aukojimų
mės savininkai, vėliau - kolūkis.
vieta pažymėta kryžiumi. Žmonės, nebegalėdami atlikinėti
Piliakalnio aikštelės šiaurės vakarinėje dalyje ant cemen
apeigų prie buvusio akmens, tam panaudojo čia aptiktas ak
tinio pagrindo stovi metalinis kryžius. Jo istorijos pradžia, at
menines trinamąsias girnas, kurios, kaip ir dubeniuotieji ak
rodo, siekia labai senus Lietuvos krikšto išvakarės laikus. Anot
menys, turėjo dubenis. Matyt dubenyje susirinkusiu nuo lie
vietinių Stajėtiškio ir Vosiūnų kaimų gyventojų, tas kryžius
taus ar atneštu šventu vandeniu žmonės gydė įvairias ligas.
čia - „nuo neatmenamų laikų“. Pasakojama, kad praėjusia
Visos baltų žemėse aptinkamos šventvietės yra buvusios
me šimtmetyje prie piliakalnio alkakalnio buvo atvažiavę ku
toliau nuo gyvenamųjų vietų - miškuose, pelkėse ar šiaip
nigai, kurie pakasinėję rado kaukolių. Todėl po to pastatė
nuošalesnėse vietose. Ne išimtis ir Stajėtiškio piliakalnio al
kryžių. Vėliau čia stovėjo koplytėlė. Po jos - vėl kryžius, į
kakalnio vieta. Ši šventovė, gyvavusi gyvenvietės laikotarpiu
kurį trenkė žaibas. Kai žmonės kryžių atstatė, kolūkio pirmi
(1-ojo ir 2-ojo tūkst. riba), turėjo priklausyti visai apylinkėje
ninkas nugriovė. Tada žmonės vėl atstatė. Dabartinis įdo
gyvenusiai bendruomenei. Analogiškų piliakalnių alkakalnių
mus tuo, kad šalia jo, vidinėje tvorelės pusėje, prie pat pa
esama Bačkininkėlių (Prienų raj.), Kerelių (Kupiškio raj.), Kurgrindo guli aukų akmuo. Iš tiesų - tai pailgos su giliu dube
maičių (Kretingos raj.) ir kt. piliakalniuose. Jų gausu rytų ir
niu (lovio formos) trinamosios girnos, surastos to paties pi
vakarų baltų teritorijose.
liakalnio kultūriniame sluoksnyje. Girnos, anot rašytinių šal
Nuo geležies amžiaus laikų piliakalniai buvo administra
tinių, buvo siejamos su žalčių kultu. (Jėzuitai, XVII—XVIII amž.
ciniai ūkiniai, religiniai, gynybiniai centrai, geriausiai saugo
lankydamiesi įvairiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
mi nuo priešų. Tad čia buvo ir bendruomenės apeigų vieta.
vietose, pažymi, kad lietuviai žalčius laikė prie akmeninių gir
Baltų ir kaimyniniuose kraštuose, net valstybės kūrimosi lai
nų ir vadino dievaičiais Pagirniais.) Šios girnos, nors ir prie
kotarpiu, pagrindinės apeigų vietos buvo pilių teritorijoje.
kryžiaus, galbūt ir virto Stajėtiškio gyventojams aukuru die
Tik vėliau, kai pagoniškąjį tikėjimą imta persekioti, alkvie
vaičiams.
tės buvo perkeltos į nuošalias neprieinamas vietas. Stajėtiš
Net mūsų laikais, eidami į Adutiškio bažnyčią (Stajėtiškio
kio piliakalnis alkakalnis, egzistavęs, matyt, nuo ikikrikščio
gyventojai priklauso Adutiškio parapijai), per šventes, ypač
niškų laikų, labai ilgai gyvavo ir po krikščionybės įvedimo.
dešimtą sekmadienį po Velykų (per Dešimtosios atlaidus)
žmonės čia atneša aukų: linų, vilnų, pinigų, puošia kryžių ir
LITERATŪRA:
akmenį žolynais, meldžiasi prašydami sveikatos, moterys Šmidt E. A. Plemena verchovjev Dnepra do obrozovanija drevnevaisingumo.
russkogo gosudarstva.-M., 1992.-P. 115-116; Szymariski W. SzeliŠis piliakalnis alkakalnis ir jo apylinkių pelkės, kalnai api
gi pod Plockiem na początku wczesnego šredniowiecza. - Wroclaw
pinti legendomis ir padavimais. Vienas iš jų pasakoja, kad
- Warszawa - Krakow, 1967.-P. 232-237.
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VANDENS VAIZDINYS LIETUVIŲ LIAUDIES
STEBUKLINĖSE PASAKOSE
Rita TATARIŪNIENĖ
Gyvasis ir negyvasis vanduo
Lietuvių liaudies stebuklinėse pasakose labai dažnas
gyvojo ir gydančio vandens motyvas. Toks nepaprastas
vanduo dažniausiai atnešamas paukščių: kregždės (1;
184), anties (1; 224), vanago (2; 24), varno (2; 76). Kar
tais toks vanduo pasemiamas iš ežero, bet dažniausiai
atnešamas iš marių dugno: .Šiaurys vėjas panėrė į ma
rias ir išnešė gyjančio vandens ir gyvuonies* (2; 53); arba
- .antytė, atidariusi karstą, marių vandeniu gaivino savo
brolj' (1; 224). Pasakose gali būti net ir nepasakoma, iš
kur paimtas šis nepaprastas vanduo: .ėmė nulėkė ir par
nešė gyvojo ir gydančio vandens“ (2; 6) arba: .toji kregž
dė nulėkė, parnešė tą vandenj - kur ji jį gavo, šuo ją ži
no* (1; 184). Kartais gyvasis ir gydantis vanduo gali būti
prie kalno: .anuodu tuojau nubėgo į tokį kalnelį, atrado
vandens, apšlakstė juo veidą ir žaizdas - ir atgijo* (2;
367). Arba - po slenksčio akmeniu:.... atsidarys akmuo.
Ten rasi devynis butelius vaistų* (2; 15). Šis vanduo ne
visada lengvai įgyjamas, jis gali būti saugomas:.... tas
vanagas nulėkė. Bet jis negalėjo prieiti prie to vandens,
ten buvo didelė sargyba; kūrenosi ugnis aplinkui tą eže
rą* (2; 24). Kelionė beieškant to vandenio gali būti labai
ilga ir sunki:.... pasigailėk manęs, tėveli, antri metai vargs
tu, ieškodamas tamstos dvaro, susimylėk, duok man to
vandenio gyvojo ir gydomojo* (3; 125). Iš šių pavyzdžių
matom, kad gyvasis ir gydantis vanduo labai dažnai mini
mas kartu su tokiais objektais, kurie vienaip ar kitaip susi
ję su požemiu, .anuo pasauliu“, ir todėl galima daryti iš
vadą, kad jis atgabenamas iš mirusiųjų karalystės.
Tačiau ne tik lietuvių liaudies tradicijoje vyravo tikėji
mas nepaprastu maginę galią turinčiu vandeniu, kuris yra
apatiniame pasaulyje. Labai panašus stebuklingo gyvojo
vandens motyvas žinomas ir rusų liaudies pasakose: .
otec pojechal do caria žyvųjų vodų iz kolodca bratj* (4;
203). Semantine prasme analogišką jau minėtam gyva
jam vandeniui pavyzdį aptinkame ir trečiajame tūkstant
metyje pr. m. e. sukurtame šumerų epe apie Gilgamešą.
Jame pasakojama apie stebuklingą jaunystės žolę, au
gančią jūros dugne (5; 191). Senovės graikų mitologijoje
minimos šaltinių, upių nimfos najades. Jos priklauso chtoninių būtybių sferai, jų žinioje yra gydantis vanduo, kuris
gali suteikti nemirtingumą. Viena iš šių nimfų buvo susiju
si ir su mirusiųjų karalystės vandeniu (6; II; 205). Naujo
sios Zelandijos gyventojai tiki, kad naktį saulė nusileidžia
į savo olą, patenka į požeminį pasaulį ir ten maudosi gy
vybės vandenyje (7; 161). Senovės Indijos mituose pasa
kojama, kad dievai, užsinorėję išsivaduoti nuo negalių,
senatvės, tapti nemirtingais, pradėjo plakti okeaną, kad
išgautų iš jo amritą - nemirtingumo gėrimą. Jiems pla
kant iš vandenų išėjo gydymo ir sveikatos dievas, kurio

rankoje buvo taurė su nemirtingumo gėrimu. |domu, kad
čia pasakojama ir apie baisaus nuodo atsiradimą, kuris
taip pat iškilo iš okeano. Abu šie vandenys semantika ar
timi gyvajam ir negyvajam vandeniui, kurių buvimo vieta
ta pati - anas pasaulis.
Pasakojamojoje tautosakoje labai dažnai šalia gyvojo
vandens sutinkamas ir jam priešingas - negyvasis van
duo. Rusų folklore jie minimi dažniau negu lietuvių. V. Propas rašo, kad šie vandenys nėra priešingybės, jie vienas
kitą papildo ir vienas be kito neturėtų savo maginės ga
lios: iš pradžių miręs žmogus apšlakstomas negyvuoju
vandeniu, o tik po to - gyvuoju (8; 197). Graikų legenda
liudija, kad negyvasis vanduo numarina mirusįjį, duoda
jam galutinę mirtį ir padeda pamiršti žemiškąjį gyvenimą
(9; 23). Matyt todėl gyvasis ir negyvasis vanduo folklore
susidvejina: negalima nieko atgaivinti prieš tai visiškai ne
numarinus.
Rusų liaudies pasakose dažnas motyvas, kai prikeliant
mirusįjį iš pradžių jis apipilamas negyvuoju vandeniu:....
togda vzial Oron Vernyj miortvoj vody - gorlo sroslosj.
Vzial žyvoj vody - rebionok ožyl* (4; 336) arba: .Voron
bryznul miortvoj vodoj - telo sroslosj, sojedinilosj. Sokol
bryznul žyvoj vodoj - Ivan carevič vzdrognul, vstal* (10;
68). Lietuvių pasakose momentas, kai šlakstoma negy
vuoju vandeniu, labai dažnai praleidžiamas, apie jo buvi
mą galima tik spėti:.... ir teip iš jo plečkučių tą vandenj
gyvą broliai išpylė, o tam iš marės prisėmė ir jį bemiegan
tį apgavo, (...) o kad vandenį užpylė, —nieko nepadarė, o
tie broliai užpylė ant šuns sukapoto, - tujaus sugijo (3;
125). Kaip matome, vanduo čia pilamas du kartus. Gal
būt pirmą kartą pilamas kaip tik negyvasis vanduo, o po
jo jau gyvasis. Panašių atvejų pasakose galima aptikti ir
daugiau......ineik in tą skiepą, rasi du šaltinuku, tai tu
kirsk per vandenį; kaip kirsi per vieną, tai labai virs, o kaip
kirsi per kitą, tai nevirs, tai bus niekai vanduo, o tai tas
kurs virs taj bus geras: to vandenio parnešęs duosi tėvui
gert ir jis bus sveikas* (11; I; 173). Galbūt šioje pasakoje
negyvasis vanduo įvardijamas kaip .niekai vanduo*. Be
je, reikia pažymėti, kad ir šioje pasakoje herojus, norėda
mas pagydyti tėvą, naudoja abudu vandenis, nors jam
buvo liepta paimti ir naudoti tiktai vieną. |domu irtai, kad
pirmuoju atveju (ty. padavus .niekai vandenį*) persona
žas, jį išgėręs, jaučia, kad ateina mirtis. Vadinasi, šio van
dens funkcija yra numarinti: .Užgėrė - pradėjo da jį la
biau degint. Jau, sako, tėvas, turbūt man reikia mirtie.* Ir
tik po šio vandens poveikio personažas, išgėręs gerojo
vandens, pasveiksta:.... tie sūnūs padavė jam kitą bonkūtę, ją kaip tik išgėręs, teip ir stojo sveikas* (11; 173).
J. A. Greimas rašo, kad, norint atgaivinti mirusį žmogų
arba pagydyti sergantį, reikalingi dviejų rūšių vandenys:
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gydantysis ir gyvasis (12; 152). .Sukrovė karaliaus sū
naus gabalus, užpylė vandenio ir sugijo, užpylė vande
nio j gerklę ir pasidarė gyvas“ (2; 24). Šioje vietoje reikėtų
prisiminti jau aukščiau cituotas rusų liaudies pasakas, ku
riose rezultatas, kai užpylus vandenį kūnas sugyja, gau
namas apipylus negyvu vandeniu (.... bryznul miortvoj vodoj - telo sroslosj* arba .... vzial miortvoj vody - gorlo
sroslosj“). Ir todėl, galbūt, galima teigti, kad lietuvių liau
dies stebuklinėse pasakose gydančių savybių turintis van
duo yra negyvasis vanduo.
Rusų liaudies pasakose gyvuoju vandeniu gali būti va
dinamas ir trykštančio šaltinio vanduo. Jeigu sutapatinsi
me stebuklingą pasakų vandenį su realiu šaltinio vande
niu, tai pastebėsime, kad fantastikos šaknys glūdi realy
bėje. Senovės Rusijoje gyvuoju vandeniu buvo vadina
mas tas vanduo, kuris tryško iš šaltinių ir apskritai visas
tekantis vanduo. Ramus, nejudantis vanduo buvo vadi
namas negyvuoju (18; 119). Taigi nuo seno rytų slavams
žinomi šie du terminai rusų bei lietuvių liaudies pasakose
įgavo ypatingas prasmes: gyvasis, tekantis vanduo tapo
gyvybę suteikiančiu, o negyvasis, nejudantis - gydančiu
(nuo negyvojo vandens suauga sukapoto pasakų hero
jaus kūno dalys, kurios vėliau atgyja nuo gyvojo vandens).
Be to, herojaus numarinimą negyvu vandeniu galima trak
tuoti ir kaip duoklę .anam pasauliui“: privalu pamiršti, kad
buvai mirusiųjų karalystėje, ką ten matei (pasakoje prikel
tas herojus sakosi gražiai miegojęs). Šiose situacijose ne
gyvasis vanduo, be gydančios funkcijos, įgauna dar vie
ną - teikia užmarštį. Graikų mitologijoje tokiam vande
niui semantine prasme artima požemio karalystėje esanti
Letos upė, kurios vandenys padeda mirusiems užmiršti
gyvenimą žemėje (9; 23). Rusų liaudies pasakose tai bū
tų .Užmaršties upė“ (.reka Zabvenija“), kuri kartu yra ir
riba tarp šio ir .ano pasaulio“. Verta prisiminti N. Vėliaus
teiginį, jog lietuvių tautosakoje .įvairiose situacijose vaiz
duojamas vanduo yra tas pats mirusiųjų gėrimas, be ku
rio vėlė negali būti priimta j mirusiųjų tarpą“ (14; 169).
Tačiau, be šių vandenų, lietuvių liaudies stebuklinėse
pasakose gali būti paminėti ir kiti, kurie ne tik grąžina žmo
gui jo pirminę būklę, bet ir sugeba pakeisti išorę:.... ten
rasi gyvo seno jauno sveiko gražaus tvirto vandenio. Ta
da patepsi mane jaunu gražum vandeniu - būsiu jaunas
ir gražus* (8; 15); arba: ....tie sūnūs padavė jam kitą bonkutę, jis tą kaip tik išgėręs ir taip jam išrodė, kad ką tik da
užgimęs* (11; 173). Pasakose gedi būti randamas dar vie
nos rūšies stebuklingas vanduo: .... o pagal tų medžių
yra toks šaltinis - kad kas iš jo pasisemtų, duotų pauos
tyti, tai tas tris paras išmiegotų, nieko nejustų* (2; 319).
Galbūt šis vanduo turi ryšį su negyvu vandeniu, nors jo
poveikis iššaukia ne mirtį, o miegą. Tautosakoje žinomas
faktas, kad mirtis ir miegas yra analogiški reiškiniai: .Aš
taip gražiai miegojau, mane iš miego prikėlei. / - A, tu
gražiai miegojai (...) / Buvai sukapotas į gabalėlius“ (2;
24).

Stiprus ir silpnas vanduo
Stebuklinėse pasakose esama ir kitokio vandens: stip
riojo ir silpnojo. V. Propas rašo, kad tai yra gyvojo ir negy
vojo vandens atmainos (8; 197). Silpnas vanduo žinomas
ir senovės Kinijos mitologijoje: Kunluno kalno, ant kurio
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auga nemirtingumo medis, papėdę juosia Žošujės - Sil
pnojo vandens upės sūkuriai (15; 158).
Lietuvių stebuklinėse pasakose žinomas ir vandens sli
bino įvaizdis: .Netoli vieno kunigaikščio dvaro yra eže
ras. Tame ežere yra smakas devyniom galvom* (1; 268);
arba: .Susiūbavo marios ir iš marių dugno išplaukė bai
sus smakas su devyniom galvom* (11; III, 24). Kartais sli
binas gali būti įvardijamas ir kaip vandenų karalius: .At
neša laišką nuo vandenų karaliaus, slibino trigalvio* (16;
148). Taigi matome, kad slibinas yra susijęs su vandens
telkiniais. Šie telkiniai kartu yra kelias j mirusiųjų karalys
tę, todėl slibinas, būdamas prie vandens arba vandeny,
saugo jj, o kartu-kelią j .aną“ pasaulį. Tas pat ir rusų
stebuklinėse pasakose (8; 264).
Kartais šio slibino žinioje yra stiprus bei silpnas van
duo. Su šiuo slibinu pasakose kaunasi herojus. Mūšis daž
nai vyksta prie vandens, kartais - herojui patekus į miru
siųjų karalystę. Tada labai svarbus stipraus ir silpno van
dens vaidmuo. Visose pasakose herojus sukeičia šiuos
vandenis, dėl to išlieka gyvas, sugeba sugrįžti iš .ano pa
saulio“: .Ta karalaitė sako: dešinėj statinėj - stiprus van
duo, kairėj - silpnas. Statines reikia sukeisti vietom* (17;
39). Vadinasi, herojus suardo nustatytą tvarką, išgerda
mas ne jam skirtą vandenį. Galbūt šiame sukeitime užko
duota mintis, kad herojus, patekęs j mirusiųjų pasaulj ir
jau sąlygiškai tapęs jo dalimi, yra tarpinėje būklėje tarp
gyvenimo ir mirties. | kokią pusę pakryps jo tolesnis liki
mas, priklauso būtent nuo stipraus ir silpno vandens. He
rojus j mirusiųjų karalystę pateko gyvas, todėl silpnas van
duo jį numarintų ir grįžimą j gyvųjų pasaulj padarytų ne
beįmanomu. Prisiminę V. Propo teiginj, kad silpnas van
duo yra negyvojo rūšis, suprasime, kodėl herojus pagal
mirusiųjų pasaulyje galiojančias taisykles privalo gerti stip
rųjį vandenį. Herojus išgeria stipraus (gyvybės) vandens,
todėl sugeba grįžti j savo pasaulį.
Taigi gyvasis ir negyvasis vanduo, stiprus ir silpnas,
jaunystės ir grožio vanduo yra apatiniame pasaulyje mirusiųjų karalystėje. Čia nėra mirties, karaliauja nesibai
giantis gausumas. Todėl būtent šis pasaulis ir yra gydan
čios ir vaisingumą suteikiančios maginės jėgos šaltinis.

Ašaros
Apvalomąją, atgaivinančiąją, gyvybę suteikiančiąją van
dens galią matome ir tautosakoje, ir apeiginėje tradicijo
je. Ypač laidotuvių eigoje vandeniui (jo nuliejimui) buvo
skiriama daug reikšmės. Šis ritualas žinomas, galima sa
kyti, visose pasaulio tautose. Ritualo esmė neturi viena
reikšmio paaiškinimo: prieš laidotuves vanduo ir nulieji
mai turėjo palengvinti mirusiojo perėjimą į .aną pasaulį“,
po laidotuvių - matyt, apsaugoti gyvuosius nuo mirusio
jo sugrįžimo namo. Ilgainiui šios abi prasmės susiplakė.
Išliko tik vienas elementas - nuliejimas. Paprotj laistyti
kapus išlaikė kai kurie slavų kraštai (18; 291), graikai (18;
335), serbai, juodkalniečiai: .Izlivanje vode mrtvina za du
šu* (18; 257), vokiečiai (12; 152). Paanalizuokime ašaras
kaip vieną vandens semantinį elementą.
Verkimas ant kapo lietuvių stebuklinėse pasakose veiksmas, turintis maginį poveikį mirusiems. Ašaros buvo
laikomos nepaprastomis. Pasakose kartais minimos per
lų ašaros: .Pradėjo ana verkti ir iš akių pradėjo byrėti per

lai* (1; 221). Čia reikėtų paminėti daugelyje indoeuropie
čių tautų paplitusį tikėjimą, kad mirusio žmogaus negali
ma ilgai apverkti, nes artimųjų ašaros neduoda jam ramy
bės, jaudina, primena žemiškąjį gyvenimą. Draudimai il
gai verkti mirusiojo užrašyti ir visoje Lietuvoje. Jie aiškina
mi įvairiai: gailintis ir verkiant „mirusiems pomirtiniame gy
venime sunku, nes jie turi ašaras su naščiais nešioti* (Gir
kalnis) arba .trukdomąją ramybė* (Raseiniai). Draudžia
ma ir motinoms ilgai verkti mažo vaiko, .nes jis ten bus
visada šlapias nuo motinos ašarų, negalės išdžiūti* (Gir
kalnis). V. Propas aiškina, kad verkimas (ypač ant kapo)
gali turėti ypatingą kultinę reikšmę, kada ašaromis palai
komas mirusiojo .gyvenimas*, taip jj kuriam laikui apsau
gant nuo galutinės mirties (19; 195).
Galbūt šis ritualinis apraudojimas trukdavo tam tikrą nu
statytą laiką. Pasakoje šis laikas įvardijamas kaip trys nak
tys. Paprastai pats mirštantysis (dažniausiai tėvas) įsako
ateiti tris naktis iš eilės apverkti jo kapą: .Na, vaikai, aš jau
mirsiu. O kai mane palaidosite, tai pirmą naktj ateik verkti
ant mano kapo, vyresnysis sūnau, antrą naktį - vidutiny
sis, o trečią naktį, tu, kvaily, ateik verkti* (1; 328). Buvo
tikima, kad po mirties tam tikrą laikotarpį mirusio žmogaus
siela dar klajoja po savo gimtąsias vietas ar yra namuose,
tarp šeimos narių, todėl galbūt šiuo pereinamuoju laiko
tarpiu, kai žmogus, nors jau miręs, bet dar nepriimtas į
mirusiųjų pasaulį, buvo reikalingos artimųjų ašaros, pa
dedančios palaikyti jo .gyvenimą*, kol nėra pasiekęs .ano
pasaulio*. Be to, ašaros, kaip vandens pasireiškimas, ga
lėjo simbolizuoti perėjimą j mirusiųjų karalystę.
Kartais ant tėvo kapo verkia ir duktė: .Pirmą naktį nuė
jo Elenytė ant tėvo kapo ir graudžiai verkė* (16; 60). Iš šių
pasakų galime daryti išvadą, kad tik ašaromis mirusysis
prisišaukiamas ir gali duoti paskutinius patarimus arba pa
gelbėti, apdovanoti. Tačiau prikėlus ašaromis mirusįjį, jis
gali ir pas save pasiimti, nusinešti j .aną pasaulį* (pražu
dyti, numarinti) net artimą žmogų, šis motyvas atsispindi
pasakoje .Mergaitės gailestis savo numirusio mylimojo
bernelio* (3; 110). Kitoje pasakoje našlaitė eina verkti ant
motinos kapo žinodama, kad ji gaus patarimą, kaip nu
dirbti darbus arba kartu su ja iškeliaus į .aną pasaulį*:
.Bėgsiu pas motulę ant kapų: gal ji ten man ką patars
arba pas save paims. (...) Nubėgo ant kapų, apgulė moti
nos kapą ir verkė, taip verkė* (2; 198). Trečioje neakcen
tuojama, ar duktė žino, kad verkdama prikels motiną, ar
ne, tačiau pats skundas, nelaimių išsakymas liudija, kad
ji tikisi iš motinos pagalbos:.... nuėjo ant motinos kapo ir
verkia, dejuoja, kad ji nenori už tėvo eiti* (1; 236).
Galbūt čia galima įžvelgti dvejopą ašarų galią, kai vie
nu atveju verkiant ant kapo mirusysis prikeliamas kaip pa
galbininkas, patarėjas, o kitu - mirusysis sugrįžta pražu
dyti. Taigi abiem atvejais miręs žmogus yra prisišaukia
mas ašaromis, tačiau pirmuoju jos turi maginę galią, yra
ne paprastos, o stebuklingos ašaros, garantuojančios mi
rusiojo ir gyvojo žmogaus taikius santykius, o antruoju at
veju jos tik apsunkina mirusįjj: .Norėjo ją drauge su savi
mi nusinešti už tatai, kad gailėjosi ano mirusiojo ir par pu
sę metų jam sunkumą darė* (3; 112). Taigi ilgai nesibai
giančios ašaros jau neturi maginės galios.

Kai kuriose pasakose pastebimas transformuotas at
gaivinimo variantas, kai ašaromis prikeliamas miegantis
žmogus.
Galbūt galima išskirti ir pasakas, kuriose ašaromis iš
kviečiami ne patys mirusieji, o turintys ryšį su .anuo pa
sauliu* personažai. Tai gali būti mirusios motinos palik
tas veršelis: .Išgynė mergelė veršelį. O tas veršelis jos
mamos buvo. Ir kad verkia ji, kad verkia. / - Mergei, ko
verki? * (2; 118); arba karvutė: .Eina verkdama pas tą
karvę, apsikabina ją ir verkdama pasakoja jai savo dar
bą. O toji karvė prašnekėjo...* (2; 64). Ašaromis galima
prišaukti ir žmogiuką (dažnai sutinkamą .aname pasau
lyje*): .Jai beverkiant ateina žmogiukas prie lango. Jinai
įleido per langą, žiūri, kad sprindis žmogaus, sprindis
barzdos* (1; 263).
Galbūt pasakose, kuriose ašaromis iškviečiami tokie
personažai, galima aptikti senovės baltų tikėjimo, esą mi
rusieji po mirties gali atgimti gyvūnais, atspindžių (14;
186). Šiuo atveju ašaros, kaip ir pralietosios ant kapo,
taip pat gali prišaukti mirusįjj.
Aiškią ašarų ir .ano pasaulio* sąsają matome ir skan
dinavų mitologijoje. Baldro sugrįžimui iš Cheli (mirusiųjų
karalystės) reikia, kad visi, kas gyvas ir negyvas žemėje,
jį apraudotų. Vienintelė Loki, sėdėdama savo oloje, ne
verkia, ir Baldras negali sugrįžti (6; 1,160). Be to, ir pati
mirusiųjų karalystė gali būti ašarų sunaikinta. Kurdų mi
tologijoje puolęs angelas Malakatuizas sunaikina praga
rą, kuriame kenčia, užgęsindamas pragarišką ugnį savo
ašaromis (6; II, 95).
Taigi kapo laistymas (vandeniu arba ašaromis) yra dau
giaprasmis, ir, matyt, negalima rasti vienareikšmio paaiš
kinimo: papročiai draudžia ilgai verkti mirusiojo, o pasa
kose - dažnai verkiama ant kapo.
NUORODOS:
1. Gyvasis vanduo: Lietuvių liaudies stebuklinės pasakos. - V., 1990
2. Stebuklingas žodis. Lietuvių liaudies pasakos. -K ., 1985.
3. Pasakos, sakmės, oracijos. / Surinko M. Davainis-Silvestraitis. V., 1975.
4. Ruskije narodnyje skazki: Skazki o žyvotnych. - M., 1992. - T. I.
- Rusų k.
5. Kramer S. N. Istorija načinajetsia v šumere. - M., 1991. - Rusų k.
6. Mify narodov mira: Enciklopedija v dvuch tomach. - M.,
1980-1982. -T . I. - Rusų k.
7. Tailor E. B. Pervobytnaja kultūra. - M., 1989. - Rusų k.
8. Propp V. J. Istoričeskije komi volšebnoj skazki. - L., 1986. - Ru
sų k.
9. Kūnas N. Senovės Graikijos legendos ir mitai. - V , 1984.
10. Russkije narodnyje skazki. - M., 1959. - Rusų k.
11. Lietuviškos pasakos yvairios / Surinko dr. J. Basanavičius. - Chi
cago, 1903. -D . I.; 1904. -D . 4.
12. Greimas A. J. Tautos atminties beieškant Apie dievus ir žmones.
- Vilnius-Chicago, 1990.
13. Kotkov S. I. Žyvaja i miortvaja voda v skazkach i v deistviteljnosti /
/ Ruskaja rečj. -1982. -N r. -1 . - Rusų k.
14. Vėlius N. Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis: Folklorinio vel
nio analizė.- V., 1987.
15. Juan Ki. Senovės Kinijos mitai. - V., 1989.
16. Lietuviškos pasakos. -V , 1977.
17. Mūsų pasakos. -K ., 1931.-D .5.
18. Herodotas. Istorija. -V , 1988.
19. Ejerima V. I. Istoriko-etnografičeskije išloki motiva „voda-gore“
// Folklor i etnografija. -M ., 1984. -Rusų k.

ii

LIETUVIŲ VESTUVIŲ APRANGOS ATRIBUTAI
Irma ŠIDIŠKIENĖ
„Nevalgęs pereisi tris keturis laukus, o nuogas nei per nėliu ar juostele. Kitur Lietuvoje ryšėjo skareles ir antkakslenkstį neperžengsi“, - byloja liaudies išmintis. Apranga čius (aplinkiniusį pabruvėlius) - vienus arba prie kepurėlių.
tiesiogiai lėmė žmogaus pilnavertį gyvenimą. Ji pati savai XX a. pradžioje, kai moterys jau nebedėvėjo nuometų ar
me rodo laiko tarpą, teritorinį, etninį priklausomumą, so skarelių ir antkakčių, tai svočia per vestuves dar būtinai vie
cialinį, meninį lygmenį ir kita. Mane domina drabužio tiks ną ar kitą tyšėjo. Pamergės galvas puošė galionais ir kaspi
linis informatyvumas, kuomet sąmoningai išskiriama, žen nais, plaukus kaišė rūtomis. Vyriausios pamergės papuoši
klinama, keičiama apranga (jos detalės), siekiant pažymėti, mai ir vainikas būdavo kiek didesni už kitų pamergių, bet
parodyti ar laiduoti realiją. Pasirinkau vestuves, nes šioje gy mažesni už nuotakos.
venimo scenoje koncentruotai atsiskleidžia bendruomenės
Vestuvėse esti ir epizodinių veikėjų su savita jiems atri
pasaulėjautos vizualioji išraiška. Naudoti šaltiniai ir litera butika - „čigonai“, netikri jaunieji, įvairūs „gyvūnai“, „ka
reiviai“ (kraitvežiai); jie atlieka iš
tūra yra tokie gausūs, kad visų suminėti neįma
pirkos, aukos antgamtinėms jė
noma. Pažymėsiu iš jų keletą svarbiausių šiai te
goms, vėlėms ir kitus ritualus.
mai1, o savitus, išskirtinius dalykus pateiksiu kon
Deklaratyviaisiais aprangos atri
krečiau.
butais viešai konstatuojamos indivi
Iki lietuvių aprangoje (XIX a. pab.) įsitvirtino
do negrįžtamos kitimo pakopos. Per
bendraeuropinė mada, tradiciniai drabužiai išei
sutartuves (sužadėtuves) jaunieji
gai, iškilmėms, vestuvėms ypač išsiskyrė aksesua
būtinai pasikeičia dovanomis (dova
rų puošnumu. Vėlesniais laikais įsigalėjo progi
nojamajuosta, skarelė, nosinė, dro
niai drabužiai (nuotakos veliumas ir šviesūs kos
bės stuomuo, rankšluostis). Po su
tiumėlis, suknelė), įvairioms iškilmėms —tautiniai
žadėtuvių mergina pradedama va
drabužiai, visuomeninių organizacijų uniformos ir
dinti nuotaka, vaikinas - jaunikiu.
kita.
Jungtuvių dieną nuotaka su jauni
Atributais vadintini tie drabužiai, jų dalys, ak
kiu vėl keičiasi dovanomis: jaunikis
sesuarai, kurie naudojami norint pažymėti, kad as
atveža nuotakai vainiką, dažnai ir
muo yrajaunikis, piršlys, svočia... Vestuvių apran
batus, o nuotaka jam dovanoja pa
goje išskirčiau dvi atributų grupes pagal informa
čios siūtus marškinius, kuriuos jau
tyvumo pobūdį: deklaratyviuosius ir funkcinius.
nikis būtinai apsivelka. Yra liudiji
Deklaratyvieji atributai iškilmingai konstatuoja
mų, kad būtent dabar, jaunikį apfaktą: tapau nuotaka ar jaunikiu, žmona ar vyru,
velkant marškiniais, svočia, išsiaiš
motina ar tėvu. Funkciniai atributai turi tikslą in
kinusi jaunojo sveikumą, galėjo
formuoti tam tikras funkcijas per vestuves. Jau
nųjų palydovai savo veiksmais yra aktyvūs, tačiau Lietuvė iš Vilniaus gub. XIX a. // Al skelbti, bus ar ne vestuvės.2 Be to,
bum etnograficzne Z. Glogera. - jaunikio apranga nuo pabrolių sky
jų aprangos atributai gana statiški - vestuvių me W
arszawa, 1904. - S. 14.
rėsi tuo, kad dažniau vietoj rūtos ša
tu nekinta, tik informuoja apie jiems suteiktas pa
kelės segė rūtų vainikėlį ir baltą kas
reigas. Štai kvieslys išsiskyrė savo rūtomis, galio
nu ar kaspinais puošta kepure, kapsų kvieslys dar per petį piną. Beje, vestuvių metu jaunojo apranga daugiau nekito
persirišdavo juostą, o aukštaitis —nuotakos dovanotą rank —tik po vestuvių vyrai nebesipuošdavo gėlėmis ir žalumy
šluostį ar stuomenį ir, žinoma, būtinai turėjo trišakę lazdelę, nais.
apraišiotą įvairiais kaspinėliais, juostelėmis su viduje pririš
Nuotakos svarbiausias atributas —galvos danga. Labiau
tu varpeliu ar dviem žiedeliais, kad skambėtų.
siai paplitęs nuotakos galvos papuošalas buvo didelis rūtų
Pabroliai savo kepures puošė įvairiaspalviais kaspinais, vainikas su daugybe prisegtų kaspinų ilgumo iki pusiau blauz
žalumynu, kartais povo plunksna. Vėlesniais laikais tokį žen dų. Iškilmingiau atrodė nuotaka su karūna ir vainiku. F. Boklą segdavo prie krūtinės. Vyriausiojo pabrolio ženklas bu kas (XVIII a.) mini karūnas vainikus iš metalo (žalvario, mivo kiek puošnesnis. Kartais šis vestuvių veikėjas pasipuoš singio), kurias dėvėjo lietuvininkės.3Jas mini ir D. Poška: su
davo nuotakos dovanotu rankšluosčiu, persirišdamas jį per karūnomis dar XIX a. pradžioje žemaičių nuotakos ėjo į
petį. Piršlys (svotas) per petį persijuosdavo plačią juostą ar jungtuves.4 Mažojoje Lietuvoje paplitęs nuotakų papuoša
rankšluostį, pasikabindavo žvėrelio kailio medžioklinį krep las buvo juodo aksomo 5—6 pirštų pločio karūnėlė, neretai
šį, užsidėdavo kokią senoviškesnę kepurę ar apsivilkdavo ser siūta auksu, su kaspinais virš jos (viršugalvyje). Vietoj karū
mėgą, prisisegdavo iš kaspino išlankstytą ženklą - gėlę su nėlės naudotas ir juodas kaspinas. Virš karūnėlės ar kaspi
rūtos šakele. Piršlio apranga turėjo būti kuo nors panaši į no segdavo didelį rūtų vainiką. Minimas ir žalias pliumažas
(plunksninis papuošalas - I. S.) su plėveliniu auksu, dažnai
senolio.
Svočios apranga išsiskirdavo ne tik puošnumu, bet ir, kaip į tarpus pritaisant įvairių metalinių kankalėlių, pagražinimų.5
piršlio, mėgdžiojo senovišką moterų aprangą. XIX a. vid. Kitur lietuvės XIX a. II pusėje puošėsi karūnėle iš šilko, ga
aukštaitės tyšėjo nuometu, žiemą ant jo dar užsidėdavo kai liono, juostelių, įvairiai išlankstytų, sugarbiniuotų kaspinų.
linę kepurę, o vasarą nuometą ties kakta perrišdavo kaspi Šias karūnėles puošė gėlių, rūtų puokštelėmis ar vainikais.
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Tačiau vestuvių pabaiga dar nereiškė nuotakos būvio pa
Vestuvių apeigose aiškiai išsiskiria ritualai, laiduojantys
sėkmingą ištekančios merginos būties kaitą. Nuotakai ves kitimo. Iš esmės šis kitimo ciklas, prasidėjęs sutartuvėmis,
tuvės nėra vien paprastas gyvenimo būdo pakeitimas kaip užsibaigia pirmagimio (XVI-XVIII a. - pirmojo sūnaus)
yra vyrui. Mergina nuotaka iš gimtosios aplinkos išeina j sa gimimu.
Po vestuvių jaunamartės aprangoje atsiranda drobulė, o
varankišką kūrybinę nežinią, naują nepažįstamą aplinką, kur
turės kūrybiškai veikti (gimdyti vaikus, rengti, maitinti šei jos galvos danga dar nėra iki galo moteriška. Štai XVI a.
myną). Taigi vestuvėse, keičiant galvos dangą, atliekama vi J. Lasickis rašė, kad nuotakai uždėdavo geležį, įvyniotą į baltą
zuali nuotakos būties kaita. Dažniausiai ši apeiga vadinta audeklą.14 „Sūduvių knygelėje“ ir, matyt, nurašius nuo jos,
gaubtuvėmis arba martuotuvėmis. Dar prieš šią apeigą nuo Merkatoriaus atlase minimas lietuviškas paprotys nuotakai
takai uždėdavo kepurėlę (čepčių), ant jos tiulinį apdangalą, uždėti vainiką, papuoštą baltu lininiu audeklu.15T. Lepne
„viršjo užmaudavo dieverio kepurę ar skrybėlę ir taip aptai ris pažymi jaunų moterų nešiojamą papuošalą - virš ažūri
sytą vedžiojo po namus, o nuimdavo tik tuomet, kai nuota nės (ar megztos) kepurėlės (kyku ar čepčium vadinamos),
ką prajuokindavo.“6T. Lepneris (XVII a.) rašė, kad nuota kurios ragainiškių buvo su lankeliu, o įsrutiškių - be lanke
ką klėtyje aprengdavo pamuštine: „Visiškai uždengia veidą lio, nešiojo siaurą šydą, išaustą didelėmis akimis šafrano
skaromis, uždeda skrytulę, dovanotą jaunojo pabrolio, ir tik (melsvai raudonos - I. S.) spalvos arba pirktinio permato
mo audinio.16 XVII a. J. A. Brandas pažymė
tada nuotaka vedama
prie svečių stalo.“7
jo, kad jaunamartės nešiojo savo vestuvinę ka
rūnėlę su vainiku viršuje.17 F. Bokas XVIII a.
Pagal J. Brandą, nuo
aprašė Ragainės ir Tilžės aps. jaunamarčių dė
takai uždeda „seną
kepurę ir vedžioja
vėtą filco ar storo audinio kepuraitę siaurais
nuotaką po jaunojo
kraštais, vadinamą kyku. Ji buvo aptraukta bal
namus - tokiu būdu
ta drobe, viršuje puošta sukryžiuotomis virvu
tėmis.18L. Rėzos paaiškinimuose apie K. Do
ji buvo įvesdinama į
namų šeimininkes.“6
nelaičio minimą moterų dėvėtą kyką rašoma:
„Keistas galvos dengimas jaunamartės. Ji ne
XIX a. II
pusė
šioja veltą (stangraus audinio - 1. Š.) kepurėlę
je Aukštaitijoje nuo
takai po jungtuvių
kyką su balta drobe perdengtą, o ant viršaus
svočia nuimdavo vai
virvutėmis pagražintą ir turi kažkokią ant ke
niką ir ant galvos už
purės galo skarą, kuri dengia dalį veido“.19
dėdavo (bet nerišdaE. Gizevijus (XIX a. I pusė) paminėjo dėvėtą
vo) skarą ar nuome
čepčių arba nuometą (gal tiksliau būtų versti
nuometėlį - I. Š.) - dailų apdangalą su austu
tą, o ant viršaus - di
delę puoštą mezgi Vestuvinė palvos danga. Telšių ap., XIX a. vid. Iš M. Brenš- perregimu šydu, kabančiu iš abiejų šonų. 20
niais kepurę su atvar teino rinkinių, F. Tiurko piešinys
J. Zauerveinas aprašė plotką - ilgą ploną austą
inys // Wies ilustrowana. tais ar baroninę (Bir 1913. - Nr. 9.
skarą, kurios abiejuose kampuose išsiuvinėtos
žai, Kupiškis, Veliuo
margaspalvės gėlės. Ji bu
voypač meniškai surišama
na). Biržų apylinkėse kepurė buvo keturių
kantų, pasiūta iš gero avikailio, viršugalvy
taip, kad galima buvo
nuimti ir uždėti kaip turba
je su paauksuota gėle; Veliuonos apylinkė
ną. Jas dėvėjo taip pat tik
se - raginė su šeško, lapės ar kiaunės at
jaunamartės.21Kaip paste
vartais, siūta iš aksomo, su dviem auselė
mis ir su kutu iš blizgančių siūlų. Pasitaiky
bėjo E. Gizevijus, šis pa
davo, kai svočia užmaudavo nuotakai ke
protys jaunamartėms dė
purę, užleisdavo uždangalą (dangojų) ant
vėti tam tikrą galvos dangą, iki pagimdys kūdikį,
akių nuo kepurės viršaus.9 Po to nuotaka
buvo vedama į klėtį arba sodinama už sta
XIX a. aštuntąjį dešimt
metįjau buvovisai išnykęs.
lo (taip aprėdytą nuotaką veždavo į vyro
Sudėtinga galvosdanga
namus). Matyt kaip šios senos apeigos frag
ir ypačjos keitimas mergi
mentas XIX a.pab. Aukštaitijoje ir Dzūki
joje išliko paprotys, nuotaką vežant į vyro
nai ištekėjuspašaliečiui su
keldavo painiavą, jfci gerai
šalį, apsupti ją didele skara, kad nesimaty
to neišsiaiškindavb su am
tų veido. Taip atvežtą marčią sodino už sta
lo, o anyta turėjo marčią nusupti.10Suval Dainininkės moterys. XVII a. M. Praetorijaus piešinys // žininkais. Antai J. Banaitis
M. Deliciae Prussicae Oder Preussisdie Schau- XVIII a. užrašė, kad „apkijoje buvo paprotys: po užgėrų motina už- Praetorius
sivedusios moters (ĮMažoklečia nuotakos vainiką ir perduoda svo buhne. Rankraštis saugomas VU Mokslo muziejuje.
1. S.), rprajoje Lietuvoje - __
čiai, kuri po vaišių veda nuotaką į klėtį.11
Žemaitijoje, nuėmus vainiką, galvą nuotakai apgaubdavo di rado mučes (kepurėles - I. Š.) ir dėvėjo muturą, aplink galvą
dele raudona skara, prisegdavo jai prijuostę. 12Klėtyje mar rištą skepetą.“22Panaši užuomina pateikta J. Zauerveino, ku
čią nusupdavo svočia (ar anyta), uždėdavo jai kepurėlę su riam viena moteris prisiminusi ir padariusi kyką, dėvėtą tik
antkakčiais ir XIX a. vidutyje dar dėjo muturą, gobturą ar netekėjusių merginų.23Vis dėlto šios kepurėlės turbūt buvo
šlikę: „ant čepčiaus dėjo raudoną gobtūrą iš aksomo ar što- dėvėtos jaunamarčių.
po audinio“, „apmuturiuoja kaip vainiką“, „deda muturą“,
Atkreiptinas dėmesys į kelias užfiksuotas užuominas, lie
„apmuturiuoja tarsi turbanu“ (Mažoji Lietuva).13 čiančias jaunamarčių galvos dangą Dzūkijoje XIX a. pab.
XIX a. II pusėje - XX a. pradžioje didesnėje Lietuvos teri -XX a. pradžioje: „Po invadų jaunamartė nešiojo stroiką
torijoje buvo paprotys ant kepurėlės rišti skarą ar nuometą. platų kaip delnas (matyt karūnėlės pavidalo - I. S.) su ru-
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buliukais (raukinukais - I. Š.)“ (Lazdijai).24 Jaunamartės
XIX a. pabaigoje dar puošėsi gražiais „kamietais ir bamietikais - tai tarsi kepurė, tik be dugno, visa išpuošta blizgu
čiais, karoliais. Bamietikai buvo paprastesni, mažiau puoš
ti“ (Mardasavas).25Aukštaitijoje po vestuvių jaunamartė il
gai su „čipkais“ vaikščiodavo (Meironys).26
Vadinasi, jaunamartės galvos dangą XVI-XIX a. vid. Ma
žojoje Lietuvoje sudarė vainikas ar karūnėlė, aptraukta (už
dengta) baltu audiniu (kartais nuometėliu), o kitu atveju nuo
metėlis (ar skara), įmantriai užrišamas aplink galvą (atrodė
kaip kepurė). Ši danga kišdama, matyt, persiformavo į mums
geriau pažįstamą kepurėlę, dažnai vadinamą čepčiu, kyku,
su šonuose kabančiais audinio ar piniko (nėrinio) papuoši
mais „šarpliais“. Pateiktos XIX a. pab. —XX a.
pr. ir išlikusios užuominos iš kai kurių Rytų Lie
tuvosvietovių apie jaunamarčių dėvėtą galvos dan
gą patvirtintų vienos (be skarelės) karūnėlės —ke
purėlės arba kepurėlės su puošimais (antkakčiais)
dėvėjimo reliktą.
Galbūt iki XIX a. pabaigos Lietuvoje vietomis
buvo išlikęs paprotys, kad tik po pirmagimio baž
nytinėmis apeigomis įvesdinta jaunamartė galėjo
dėvėti moterišką galvos dangą (raištį, muturą, nuo
metą, skarą). Šis klausimas dar reikalauja giles
nių tyrimų.
Tikslinis informatyvumas, išryškintas deklara
tyviaisiais atributais, parodo kaitą, kurjaunieji ne
grįžtamai pereina į kitą lygmenį. Išskirtini infor
matyvūs merginos moters atributai. Jaunųjų paly
dos veikėjų atributai naudojami tikpervestuves to
lei, kol veikėjai atlieka jiems pavestas funkcijas.
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LIETUVIŲ VARDAI KALENDORIUOSE
Vitalija MACIEJAUSKIENĖ
Šį straipsnį būtų galima pavadinti ir kitaip. Tačiau pasi
Senovėje lietuviai turėjo ir vienkamienių vardų. Štai XIrinktoji antraštė paranki tuo, kad leidžia dėstyti visas mintis, II a. pabaigos ir vėlesniuose istorijos dokumentuose tokių
kilusias vartant mūsų kalendorius ir vertinant juose pateik pasitaiko nemaža. Tai Akutis, Bilius, Dargis, Drovenis, Jau
tus lietuvių vardus. O tos mintys įvairios —susijusios su mū nutis, Judrius, Klausutis, Lygeika, Lokutis, Milius, Minteika,
sų vardyno raida ir jo kultūra, su vardadienių problema bei Spyglys, Stimelis, Tolius, Žadeika ir panašūs. Kai kurie šių
panašios. Pagaliau net platesnio pobūdžio - kokį vardyną vardų yra vieno ar kito dvikamienio asmenvardžio trumpi
šiandien turime ir koks jis galėtų ar turėtų būti.
niai, kiti - savarankiškai susiformavę. Dalis tokių vardų funk
Iš daugybės nevienodos paskirties įvairiu metu leistų ka cionuoja ir dabartiniame mūsų vardyne. Kiti yra išlikę lietu
lendorių čia bus minimi tik penki, skirti naudotis 1994 me vių pavardėse, vietovardžiuose arba taip ir likę užrašyti tik
tais. Tai sieninis „Gimtinės kalendorius“, kurį sudarė A. No- istorijos šaltiniuose.
Kaip pagonybės laikotarpiu buvo vadinamos lietuvių moruševičius, redaktorė R. Voronavičienė (toliau - Gmt. k.),
mažos knygelės formato „Kišeninis kalendorius“ (toliau - teiys, tikslių duomenų nėra. Mat jos palyginti vėlai buvo pra
K k.), kurio sudarytojas V. Remeika, „Katalikų pasaulio“ lei dėtos minėti istorijos dokumentuose. Spėjama, kad jų var
dyklos išleistas „Mano 1994 metai“ (toliau - M. m.; jį pa dai nuo vyriškų skyrėsi tik gimine, t. y. galūne. To negalėjo
rengė O. Šalnaitė), J. Kėžinaitytės sudarytas sieninis „1994 patvirtinti palyginti dažni moterų įvardijimai vėlesniu laiko
metų kalendorius“ (toliau - Sn. k.) ir „Stalinis kalendorius“ tarpiu (pavyzdžiui, XVI-XVII a.). Mat šiuo metu lietuvių
(toliau - St. k.), kurio redaktorė sudaiytoja F. Kuliešienė. moterys jau buvo vadinamos vien krikščioniškais vardais.
Visuose juose, be įvairios kitokios informacijos, pateikta ir
Krikščioniški vardai, sudarantys labai didelę lietuvių var
nemaža vardų. Po kelis jų (nuo trijų iki šešių) rašoma prie dyno dalį, taip pat yra palyginti seni. Jie atėjo į Lietuvą kar
kiekvienos metų dienos. Taip nurodoma, kada ir kokius tu tu su jos krikštu. Šie hebrajiškos, graikiškos, lotyniškos, ger
rėtume švęsti vardadienius. Nesunku pastebėti, kad kai ku maniškos bei kitokios kilmės vardai funkcionuodami lietu
rie vardai minimi ne vieną, o du, tris ar net daugiau kartų. vių kalboje keitė savo formą, prisitaikė prie jos dėsnių. Gre
Taigi visų prie kiekvienos dienos užrašytų ir skirtingų vardų ta kanoninių, ilgųjų jų lyčių atsirado krikščioniškų vardų
skaičius nevienodas. Daugiausia skirtingų vardų pateikta trumpiniai. Jie dabar vartojami kaip savarankiški vardai. Ihigi
Gmt. k. - 1243. Kituose jų tiek: K. k. - 1095, M. m. - 1071, yra Aleksas ir Aleksandras, Baltrus ir Baltramiejus, Balys ir
Sn. k. - 954, St. k. - 1117.
Boleslovas, Bronius, Bronys ir Bronislovas, Danas ir Danie
Rekomenduojamų vartoti mūsų vardų rinkiniu vadinti lius, Gustas ir Augustinas, Justas ir Justinas. Arba Gabrė ir
nas specialistų kalbininkų K. Kuzavinio ir B. Savukyno pa Gabrielė, Kazė ir Kazimiera, Magdė ir Magdalena, Petrė ir Pet
rengtas „Lietuvių vardų kilmės žodynas“ (V, 1987). Jame ronėlė, Stasė ir Stanislova, Stefa ir Stefanija, Valė ir Valentina
pateikta apie 4000 vardų. Vadinasi, kiekviename iš minėtų bei daug kitų.
kalendorių užrašyta tik truputį daugiau nei ketvirtadalis
Krikščioniški vardai, tik atsiradę lietuvių vardyne, ėmė
(Sn. k. - mažiau) žodyne esančių vardų. Kokie tai vardai? stumti iš oficialiosios vartosenos pagoniškuosius asmenvar
Prieš pradedant apie juos kalbėti, matyt, reikėtų bent trum džius. Jau XVII a. istorijos dokumentuose užrašyti lietuviai
pai aptarti lietuvių vardyno raidą, jo specifiką.
tik labai retai turi tautinį lietuviškos kilmės vardą. Taigi il
Mūsų vardynas formavosi labai ilgai, šimtmečiais. Kiek gus šimtmečius krikščioniški vardai buvo vieninteliai oficia
vienas jo raidos etapas liudija lietuvius vartojus skirtingus liai vartojami. Šiandien sunku būtų įsivaizduoti lietuvių var
vardus. Dalis jų yra ir dabartiniame vardyne.
dyną be šių vardų, tapusių lyg ir savita mūsų kultūros dalele.
Iš pagonybės laikų atėję seniausi tautiniai mūsų vardai.
Dvidešimtajame amžiuje atsirado nemažai įvairios kilmės
Daugeliu atvejų tuo metu jie buvo vieninteliai asmenį įvar vardų, kuriuos įprasta vadinti naujaisiais. Dauguma jų yra
dijantys asmenvardžiai. Pavardės atsirado kur kas vėliau.
lietuviškos kilmės. Tai Austėja, Aušra, Daiva, Šarūnas, Alan
Dažniausiai tai senieji dvikamieniai lietuvių vardai. Taip ta, Ūla, Aistis, Audrius, Ugnė, Vakaris ir daug kitokių. Dalis
jie vadinami todėl, kad yra sudalyti iš dviejų kamienų. Pa jų kilę iš mitologinių dievybių, literatūros veikėjų vardų, vie
vyzdžiui, Butginas turi kamienus but- irgin-, kurie kildinami tovardžių arba etnonimų. Kiti sudaryti iš bendrinių lietuvių
iš lietuvių kalbos butas, būti ir ginti; Mindaugas susideda iš kalbos žodžių. Be to, pagal senųjų baltų vardų darybinius
kamienų min- ir daug-, kurie atsiradę iš lietuvių kalbos žo bei semantinius modelius kaitaliojant ar jungiant žinomus
džių minėti, minti, mena ir daug daugėti. Šios darybos vardų senųjų dvikamienių asmenvardžių kamienus yra padaryta ir
kamienai dažniausiai yra kilę iš lietuvių (rečiau —iš prūsų) naujų dvikamienių vyrų bei moterų vardų. Taigi naujųjų lie
kalbos žodžių, taigi jie yra lietuviškos (baltiškos) kilmės. Dvi- tuviškos kilmės vardų turime daug ir įvairių.
kamienių vardų turime daug ir įvairių. TaiAlgimantas, Butri
Kiti naujieji vardai yra nelietuviškos kilmės, atėję pas mus
mas, Daugirdas, Eimantas, Mastautas, Normantas, Rimtau iš įvairių kitų tautų vardynų. Nesunku pastebėti, kad šis pro
tas, Skirmantas, Žybartas ir daugybė kitų.
cesas tebevyksta. Ir laikas būtų rimtai pasvarstyti, kiek ir ko
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kių tokio tipo vardų reikėtų mums savo vardyne. Bet tai jau
kito pokalbio tema.
Dvidešimtajame amžiuje vėl buvo pradėta vartoti dalis
senųjų tautinių lietuviųvardų. Neprarado savo vertės bei po
puliarumo ir tradiciniai krikščioniški vardai. Be to, atsirado
daug ir jvairių naujųjų vardų. Tai leidžia teigti, jog dabarti
nis mūsų vardynas yra senas, savitas ir labai turtingas. Taigi
vertas būti branginamas, gerbiamas.
Odabar grįžkime prie vardų, pateiktų penkiuose 1994 me
tų kalendoriuose. Tarp jų yra senųjų dvikamienių bei vienkamienių, krikščioniškų bei naujųjų vardų. Aišku, tik dalis,
kai jau buvo sakyta, apie ketvirtadalis turimų ir galimų var
toti. Be to, kiekviename kalendoriuje užrašyta ir tokių var
dų, kurių nėra minėtame mūsų vardų kilmės žodyne. Štai
Gmt. k. jų yra 135 (10,8 proc. visų skirtingų kalendoriuje pateikų vardų), K. k. - 108 (9,8 proc.), M. m. - 155
(14,4 proc.), Sa k. - 101 (10,5 proc.) ir St. k. - 84 (7,5 proc.).
Kokie tai vardai? Jie. nevienodos vertės ir į rekomendacinį
vardų sąrašą, matyt, nepatekę dėl skirtingų priežasčių.
Vardų įvertinimas daugeliu atvejų yra nelengvas, be to, ir
palyginti subjektyvus dalykas. Čia sunku surasti kokius nors
visuotinius objektyvius kriterijus. Tai, kas gražu ir priimtina
vienam asmeniui, gali būti nesuprantama kitam. Todėl ne
aptariant čia visų kalendoriuose užrašytų vardų, kurių nėra
rekomendaciniame mūsų vardų rinkinyje, bus atkreiptas dė
mesys tik į kai kuriuos. Mat dalis jų neturėtų būti vartojami,
taigi ir pateikiami kalendoriuose. Tai su lietuviųvardyno kul
tūra susijusi problema.
Pirmiausia - apie su klaidomis užrašytusvardus. Apmau
du, kad ir tokių pasitaiko. Ypač turint omenyje tai, kad ka
lendoriai gali būti naudojami ir tada, kai ieškoma vardo nau
jai atėjusiam žmogui. Šitaip klaidingai užrašytas vardas iš
kalendoriaus pateks į vaiko gimimo liudijimą, o vėliau ir į
pasą.
Štai keletas tokių dvikamienių vardų: Davainis (M. m.),
Gatautas (K. k.), Ginvylė (K. k.), Goštautas (Sn. k.), Limantas (Sn. k.), Nartautė (Gmt. k., St. k.), Narvainė (Gmt. k.,
St. k.), Kymante (Sa k.), Talmantas (Gmt. k.). Užrašant šiuos
vardus iškreipti autentiški kamienai do-, go-, vii-, gos-, ly-,
nor-, rim-, tol-. Taisyklingos, taigi ir vartotinos vardų lytys
turėtų būti Dovainas (kaip matyti, kalendoriuje pateikto var
do pakeista ir galūnė), Gotautas, Ginvilė, Goštautas, Lymantas, Nortautė, Norvainė, Rimantė, Tolmantas.
Kalendoriuose yra ir kitokių su klaidomis užrašytų var
dų. Štai dalis jų. Gmt. k. pateiktas vardas Dangyra, o turėtų
būti Dangira. Turime graikiškos kilmės vardą Eufrozina, ku
ris K. k. užrašytas Eufrazina. Sn. k. vasario 2-os ir 27-os la
peliuose pateiktas lotyniškos kilmės vardas Fortūnatas. Čia
vietoje u turėtų būti ū. Beje, jau taisyklinga vardo lytis užra
šyta gruodžio 14-os lapelyje. O spalio 14-os - taip pat be
klaidos moters vardas Fortūnato. Renkantis germaniškos kil
mės vardą Gotfridas reikėtų žinoti, kad Sn. k. taisyklinga jo
lytis užrašyta spalio 14-os lapelyje. Mat spalio 8-ą taip pat
minimas šis vardas, bet pateikta jau klaidinga jo lytis - Got
frydas. Visuose penkiuose kalendoriuose yra paminėtas se
nasis dvikamienis vardas Liubartas. O Gmt. k. dar pateikia
ir su klaida užrašytą jo variantą Liubartas. Yra lietuvių var
dyne hebrajiškos kilmės vardas Joakimas, slaviškos - Bro
nislova ir Vaclovo, graikiškos - Zefirinas, Zefyrinas, germa
niškos Vandalinas, lietuviškos - Vaidevutis, Butenis. Kalen
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doriuose pasitaiko ir netaisyklingų jų lyčių —Joakymas
(Gmt. k.), Bronislava (M. m.), Vaclovo (K. k.), Zeferinas
(K k.), Vendelinas (Gmt. k., K. k.), Vaidivutis (K k., St. k.),
Būtenis (M. m.). Keturiuose kalendoriuose - Gmt. k., K. k.,
Sn. k. ir St. k. - yra pateiktas hebrajiškos kilmės vardas Sa
liamonas. Tai taisyklinga jo lytis. Todėl neaišku, kodėl
Gmt. k., K. k. ir St. k. greta jos, prie kitų dienų vardų, dar
rekomenduoja šio vardo variantą Salemonas. Šios ir pana
šios, galbūt nepastebėtos, klaidos rodo, kad kalendoriuose
nėra vien taisyklingi, vartoti tinkami vardai.
Tai pasakytina ir apie kitokio pobūdžio vardus. Štai kai
kurie iš jų: Dalmintė (K. k.), Geimina, Gentvainas (abu Gmt. k., K. k., St. k.), Gerdvilas (M. m., Sn. k.), Girkautas
(K. k.), Raudvilė (Gmt. k., Sn. k., St. k.), Svetigaila (Sn. k.),
Taulgirdas (Gmt k., St. k.), Vurgutas(Gmt k.). Iš pirmo žvilgs
nio gali pasirodyti, kad tai senieji dvikamieniai lietuvių var
dai. Juolab kad pastarieji nėra populiarūs, o daugumos iš
mūsų pažintis su jais yra labai paviršutiniška. Taigi reikia at
kreipti dėmesį, kad išvardyti vardai tik panašūs į senuosius
dvikamienius. Jie turi po vieną šiems vardams būdingą ka
mieną. Tai mint-, min-, vain-, vii-, gir-, gail-, gird-, vir-. Kiti
kamienai, t. y. dal-, gei-, gent-, gerd-, kaut-, raud-, svet-, taul-,
gut-, yra neautentiški, dirbtiniai arba iškreipti. Jų tikrai ne
reikėtų jungti su tikraisiais seniausiųjų mūsų vardų kamie
nais, šitaip sudarant labai abejotinos vertės vardus. Pastebė
ta, kad nemaža tokios daiybos vardų buvo pateikiama įvai
riuose prieškario Lietuvos kalendoriuose bei vėliau užsie
nyje išleistuose lietuvių vardų sąrašuose. Matyt iš šių šalti
nių jie yra patekę ir į dabartinius kalendorius. Ateityje juos
leidžiant tokių vardų, be jokios abejonės, reikėtų atsisakyti.
Greičiausiai iš tų pačių šaltinių į aptariamus kalendorius
yra patekę ir dalis vardų su mažybinėmis maloninėmis prie
sagomis. TaiAiškutė (St. k.), Eitutė (Gmt. k., K. k.), Laisvutis (Gmt. k., K. k.), Linelis (M. m.), Meilutė (M. m., Sn. k.),
Meilutis (M. m.). Roželė (Gmt. k., K. k.), Sigutis (M. m.,
Gmt. k.), Šviesutė (M. m.), Vaidutis (Gmt. k., M. m., K. k.,
Sn. k., St. k.), Vadulis (M. m.) ir kiti panašūs. Tokios darybos
vardų vartosena yra palyginti problemiška. Čia pateiktų var
dų nėra rekomendaciniuose sąrašuose. Nors minėtame var
dų žodyne yra dalis ikikrikščioniško vardyno asmenvardžių,
sudarytų su priesagomis -utė, -utis, pavyzdžiui, Augutė, Au
gutis, Barutė, Barutis, Birutė, Birutis, Darutė, Darutis, Daugute, Daugutis, Drąsutė, Drąsutis, Gailutė, Gailutis, Geidutė, Gei
dutis, Gerutė, Gerutis, Jaunutė, Jaunutis, Kęstutė, Kęstutis, Lai
mutė, Laimutis ir dar galbūt pora dešimčių. Šie vardai tei
kiami vartoti. Tačiau, išskyrus vieną kitą, yra tikrai nepopu
liarūs. Štai 1991—1992 m. Lietuvos Respublikoje gimusiems
vaikams tik Kęstutis buvo rinktas 184 kartus, o Birutė - 56.
Be šių, Sigutė - 14, Ramutė - 12, Laimutė - 5, Eimutė, Gai
lutė, Žibutė - po vieną kartą mergaitėms, o Laimutis - 13,
Eimutis - 10 irJaunutis - 1kartą berniukams. Taigi daugu
mos šios darybos vardų tėvai nesirinko nė vieno karto. Tai,
be kita ko, galėtų būti pakankamas argumentas, jog mums
tikrai nereikėtų dar ir daugiau naujų tokio tipo vardų. Juo
lab kad neretai suaugęs Gedutis nori būti vadinamas Gedu,
Jaunutis - Jaunium, Kęstutis - Kęstu, o Laimutis - Laimiu.
Ir pase ar kituose asmens dokumentuose priimtinesnėsjiems
būtų vardų lytys be mažybinių priesagų.
Dėl vardų su priesagomis -utė, -utis vartosenos bei vietos
mūsų vardyne galima būtų kalbėti ir plačiau, pateikiant vi

sus „už“ ir „prieš“. Ypač daug minčių šia tema sukelia ikik
rikščioniško laikotarpio lietuvių asmenvardžių darybos įvai
rovė bei krikščioniškų vardų vartosenos raida. Bet tai vėlgi
kito pokalbio tema.
Čia neįmanoma aptarti visų vardų, kurie užrašyti kalen
doriuose, nors nėra įtraukti į jau ne kartą minėtą vardų žo
dyną. Tai yra tų, kurių nereikia vartoti. Tačiau dar į vieną
kitą lietuviškos kilmės vardą norėtųsi atkreipti dėmesį.
Štai Gmt. k. ir K. k. yra vardas Rūstis, kuris, be abejo, su
darytas iš lietuvių kalbos žodžio rūstis, kurio reikšmė „piktu
mas, rūstybė, rūstumas“. Vargu ar tai tinkamas žodis vardui.
Bet Gmt. k. dar yra ir priesagos -enis vedinys iš šio vardo
(arba iš minėto bendrinio žodžio) - Rustenis. Ir užrašytas jis
su klaida. TUrėtų būti Rastenis.
Yra lietuvių vardyne vardų su ged-. Tai senojo dvikamienio asmenvardžio kamienas, kildinamas iš lietuvių gedauti
„ilgėtis“. Gali būti vartojamas dvikamienių vardų Gedbutas,
Gedgailas, Gedrimas bei kitų panašių trumpinys Gedas, yra
dar priesagų vedinių iš jo - Gedenis, Gedilas ir jau minėtas
Gedutis. Mūsų vardų vartosenos tyrimai liudija, kad pasta
rieji vardai visiškai nepopuliarūs. Todėl nereikėtų dar ir ki
tokių abejotinos vertės vardų, kurie užrašyti kalendoriuose
- Gedėtas (K. k.) ir Geditas (Gmt. k., St. k.).
Labai prasti vardai Varūna (K. k., Sn. k., St. k.), Varūnė
(Sn. k.), Varūnas (M. m.), taip pat sudaryti ne iš tinkamiau
sio šiam reikalui lietuvių kalbos žodžio.
Nereikėtų kitų metų kalendoriuose palikti vardų Tautonė
(Sn. k.), Rhone (M. m.), Orūnas (M. m.), Liūtas (M. m.), Si
dabras (M. m.), Trainaitis, Saulėnas, Rameikis, Pietaris (visi
- M. m.) ir panašių. Juos galima pakeisti kitais, vartoti tei
kiamais vardais.
Dabar apie nelietuviškos kilmės vardus. Jų mūsų vardyne
yra daug ir įvairių. Tai visi krikščioniški vardai ir nemažai
kitokių, iš įvairių tautų vardynų bei senųjų kalbų. Atidžiau
įvertinus „Lietuvių vardų kilmės žodyne“ pateiktus šios kil
mės vardus net kyla abejonių, ar tikrai visi jie mums reika
lingi. Ar rekomenduojant vartoti tiek daug šių vardų nepa
žeidžiamas mūsų lietuviško (baltiško) vardynosavitumas, uni
kalumas. Aišku, čia neturimi omenyje tradiciniai krikščio
niški vardai, o kalbama apie tokius kaip Adauktas, Adeoda
tas, Bonaventūra, Bonaventūras, Celerina, Celerinas, Deziderijus, Emerencija, Firminas, Firmina, Iliuminata, Kandidas,
Kandida, Pastoras, Placido, Placidas, Prudentas, Prudencija,
Rufas, Rufina, Rufinas, Servacijus, Venerata (visi lotyniškos
kilmės), Asterija, Asterijus, Diodoras, Diomedas, Heliodoras,
Metodijus, Protazas, Protanjus, Sofronija, Sofronijus, Sotera,
Soteras (graikiškos kilmės), Ildefonsas, Reginaldas (germa
niškos kilmės) ir ne vieną kitokį. Be to, greta lietuviams jau
įprastos vieno ar kitp vardo lyties dar rekomenduojama var
toti ir įvairias kitokias. Pavyzdžiui, Aurelijus ir Aurelijonas,
Emilijus, Emilija ir Emilijonas, Emilijona, Maksimas ir Mak
similijonas bei panašiai.
Kaip rodo vardų vartosenos tyrimai, tokie nelietuviškos
kilmės vardai nėra populiarūs. Štai 1991-1992 m. Lietuvo
je gimusiems vaikams pavadinti jie beveik nebuvo renkami.
Išskyrus vieną kitą atvejį. Vadinasi, jų turime ne tik kad pa
kankamai, bet galbūt net per daug.
Kai kurie šių vardų užrašyti ir 1994 metų kalendoriuose.
Tačiau, be kalbininkų teikiamų vartoti, čia dar yra ir dau
giau tokios kilmės vairių.

Ypač jų daug „Katalikų pasaulio“ leidyklos išleistame
kalendoriuje knygelėje „Mano 1994 metai“. Mat čia pa
teikti daugelio bažnyčios šventųjų vardai. Tai paliudija ir
prieš vardą rašomas sutrumpinimas šv. Štai pluoštelis to
kių vardų: Agapitas, Augerijus, Barakizijus, Delfiną, Di
dokas, Domicijonas, Edeltrauda, Eleuterijus, Elfegas, Ernerencijona, Ermelinda, Etelbertas, Eucherijus, Evodijus, Frumentas, Gordijonas, Hermenegildas, Hilarijonas, Kirijakas,
Kolomanas, Kolonatas, Kolumbanas, Leobardas, Melchijodas, Nemezijus, Perpetua, Perpetuas, Procesas, Pudencija, Radegunda, Romarikas, Satuminas, Simplicijus, Sūlpicijus, Tarcizijus, Totnanas, Turibijus, Volfartas, Vulfranas
ir kiti. Taigi šiuo atveju leidinėlio pobūdis lėmė jame pa
teikiamų vardų sąrašo sudėtį. Čia mažiau tautinių lietu
viškos kilmės vardų, bet užrašyti visi tradiciniai krikščio
niški bei kitokie šventųjų vardai. Daugumą pastarųjų ga
lima rasti ir įvairiu metu išleistose maldaknygėse ar li
turginiuose maldynuose. Nors, pavyzdžiui, palyginus ka
lendoriaus „Mano 1994 metai“ ir 1992 m. „Liturginiame
maldyne“ pateiktus šventųjų vardus (čia yra jų abėcėlinė
rodyklė, vardai sukirčiuoti), nesunku pastebėti skirtumų.
Štai iš čia ką tik paminėtų M. m. užrašytų 39 vardų ant
rajame šaltinyje nėra net 13 - Augerijus, Edeltrauda, Emerencijona, Etelbertas, Evodijus, Gordijonas, Hilarijonas, Ki
rijakas, Kolomanas, Leobardas, Melchijadas, Volfartas, Vul
franas. Ir tai ne vienintelis nevienodumas.
Kituose keturiuose kalendoriuose šio tipo vardų užrašyta
nedaug. Be tų, kurie yra ir M. m., dar pasitaikė keletas kito
kių. Tai Adrijonas (Sn. k.), Christela (Sn. k.), Deodatas
(Gmt. k., Sn. k., St. k.), Eularija (Sn. k., St. k.), Faustimas
(Gmt. k.), Hermetas (Sn. k.), Krispinas (Sn. k.), Liberta
(Gmt. k., Sn. k., St. k.), Libertas (Gmt. k., K. k., Sn. k., St. k.)
ir panašūs.
Koks turėtų būti čia aptartų bažnytiniuose kalendoriuo
se bei panašiuose leidiniuose užrašytų šventųjų vardų ir lie
tuvių vardyno santykis? Tikriausiai nedaug atsiras abejojan
čių tuo, kad visais M. m. ar kituose kalendoriuose pateiktais
vardais nereikia skubėti vadinti savo vaikų. Tai pasakytina ir
apie kitus, jau anksčiau minėtus kalendorių vardus, kurių
nėra rekomendaciniame žodyne. Mūsų vardyno kultūra yra
visos lietuvių kultūros dalelė. Tokia, prie kurios puoselėji
mo galėtų prisidėti kiekvienas. Reikėtų tik šiek tiek žinių ir
daug gerų norų.
Ir dar keletas minčių apie mūsų vardadienius. Kaip jau
buvo minėta straipsnio pradžioje, visi kalendoriuose užrašy
ti vardai yra suskirstyti ir po keletą pateikti prie kiekvienos
metų dienos. Šitaip rekomenduojama, nurodoma, kada'ir
kokius vardadienius reikėtų švęsti. Vieno ar kito kalendo^ riaus lapelyje užrašytus vardus lytais perskaito ir varduvi
ninkams dainą skiria mūsų radijo žurnalistai. Kalendoriaus
lapelis, be abejo, yra tas šaltinis, kuriuo naudodamiesi, kai
kurie mūsų dienraščiai taip pat primena, kokiu vardu vadi
namus artimuosius, draugus ar kolegas turėtume nepamirš
ti pasveikinti. Pritariant šioms gražioms pastangoms pada
lyti mūsų gyvenimąjaukesnį bei šiltesnį, apie kalendorių var
dus ir vardadienius dar reikėtų nemažai kalbėti, kai kuo abe
joti, svarstyti, tartis.
Šių eilučių autorei nėra žinoma, kas, kada ir kokiais prin
cipais vadovaudamasis sudarė čia aptariamų kalendorių var
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dų sąrašus.* Ir kaip vardai buvo suskirstyti, kad juos galima
būtų užrašyti prie kiekvienos metų dienos. Suprantama, kad
tai nebuvo sunku padalyti su daugeliu krikščioniškųvardų, nes
čia galima buvo remtis bažnytine tradicija. Tiesa, ir šiuos var
dus užrašant, kalendoriuose pasitaiko nevienodumų, o ypač
dažni jie, pateikiant lietuviškos kilmės vardus. Kad būtų aiš
kiau, tai galima pailiustruoti pavyzdžiais. Štai kai kurių dienų
vardai, užrašyti penkiuose mūsų kalendoriuose, bei trumpi ko
mentarai.
Sausio 2 d.: Gmt k. - Bazilijus, FuĮgenlas, Gailutė, Mažvy
das, Stefanija; K. k. - Gailutė, Bazilijus, Stefanija, Mažvydas;
M m. - šv. Bazilijus, šv. Grigalius, Montrimas,Argaudas; Sa k.
- Fulgentas, Stefanija, Mažvydas, ArgėLų St. k. - Mažvydas,
Gailutė, Fulgentas, Stefanija. Taigi pateikti devyni skirtingi var
dai:Argaudas, Argėla, Gailutė, Montrimas, Mažvydas —lietu
viškos kilmės irBazilijus, Fulgentas, Grigalius, Stefanija - krikš
čioniški. Nė vienas vardas nepasikartojavisuose penkiuose ka
lendoriuose.
Kovo 4 d.: Gmt k. - Daina, Daugvydas, Girmantė, Kazi
mieras, Vaclovą; K. k. —Daina, Vaclovo, Kazimieras, Daugvy
das; M. m. - šv. Kazimieras, Tautvaldas, Eidvilas; Sn. k. - Ka
zimieras, Vaclovo, Daina, Daugvydas; St. k. - Daugvydas, Dai
na, Kazimieras (Kazys), Vaclovo (Vacė). Šį kartą septyni skir
tingi vardai: krikščioniški Kazimieras ir Vaclovo (greta jų St. k.
skliaustuose dar nurodyti trumpiniai Kazys, Vacė; K. k. - su
klaida užrašytas vardas Vaclava) ir lietuviški Daina, Daugvy
das, Eidvilas, Girmantė, Tautvaldas. Visuose penkiuose kalen
doriuose pasikartoja tik vardas Kazimieras. Tai tradicinis, ko
vo 4 d. visų švenčiamas vardadienis.
Balandžio 21 d.: Gmt. k. - Akvilė, Amalija, Anzelmas, Kon
radas, Skalvė; K. k. - Amalija, Milgedas, Anzelmas, Konradas;
Mm. - šv. Anzelmas, šv. Konradas, Vaitvilas, Akvilė, Arėjas;
Sa k. - Anzelmas, Amalija, Milgeda, Skalvė; St. k. - Milgedas,
Skalvė, Anzelmas, Amalija. Gmt. k. ir M. m. pateikia po 5 var
dus, o kituose —po 4. Tačiau skirtingų vardų išviso 9: lietuviš
ki Milgeda, Milgedas (kaip matyti, Sa k. pateiktas moteriškas
vardas, K. k. bei St. k. —vyriškas), Skalvė, Vaitvilas ir nelietu
viškos kilmėsv4£vx/ė, Amalija, Anzelmas, Arėjas, Konradas. Tik
krikščioniškas vardas Anzelmas užrašytas visuose penkiuose
kalendoriuose, o kiti vardai taip: Amalija - keturiuose, Kon
radas v Skalvė —trijuose,Akvilė, Milgedas - dviejuose,Arėjas,
Milgeda, Vaitvilas - viename.
Birželio 7 d.: Gmt. k. - Milda, Lukrecijus, Radvydė, Ratau
tas, Robertas, Svajūnas; M. m. - šv. Robertas, Milda, Norbutas,
Svajūnas; K. k. - Ratautas, Radvydė, Robertas, Lukrecija; Sa k.
—Robertas, Lukrecija, Milda; St. k. —Ratautas, Radvydė, Ro
bertas, Lukrecija. Daugiausia vardų užrašyta Gmt. k. - 6, ma
žiausia - Sa k. - 3, kituose - po 4. Skirtingų vardų ir čia
daugiau nei pateikta Gmt. k. Jų 8: lietuviški Milda, Norbutas,
Radvydė, Ratautas (turėtų būti Rotautas), Svajūnas ir nelietu*Redaktores pastaba. Bibliotekoje vartydama senus periodinius lei
dinius, aptikau V Rastenio straipsnį „Lietuvių vardų problema44(„Atei
tis44. - 1944. - Nr. 134), kuriame, be kita ko, autorius primena, jog j gy
venimą paleidžiant kalendorius yra daug savivalės, ir kartu prisipažįsta
šiek tiek esąs prisidėjęs sugalvojant vardadienius. „Rodos apie 1911 m.
„Kario44laikraštininkas Butkus pirmas pralaužė ledus, atskirame lape kaip
papuolė įdėdamas flgą 300 vardų sąrašą“, - prisimena V Rastenis. Kai
19Ž7 m. jam prireikė suredaguoti kalendorių, paskambino Butkui, ir abu
ėmė ir surašė šalia šventųjų vardų tautinius. Kitais metais pasirodė daug
kalendorių su lietuviškais vardais. „Mes su Butkum jaučiamės prisidėję
prie lietuviškų vardų išplatinimo44, nors pats kiek autoironiškai priduria:
„99 nuošimčiai atvejų neturi jokio pagrindo44.
D. S.
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viškos kilmės Lukrecija, Lukrecijus (Gmt. k. pateiktas vyriškas
vardas, o kituose trijuose —moteriškas), Robertas. Pastarasis
pasikartojavisuose penkiuose kalendoriuose, o kitivaidai taip:
Milda, Lukrecija, Ratautas, Radvydė - trijuose, Svajūnas - dvi
ejuose, Lukrecijus, Norbutas —viename.
Birželio 24 d.: Gmt k. - Eitvilas, Eitvilė, Janina, Jonas, Vir
ga; K. k. - Jonas, Janina, Eiviltas; M m. - šv. Jonas, Virman
tas, Virga; Sn. k. —Jonas, Janina, Virmantas, Eiviltė; St. k. Eiviltas, Eiviltė, Jonas. Nors šiądieną vardų kalendoriuose ma
žiau (matyt nenorėta nustelbti visų švenčiamų Joninių), skir
tingų vis tiek net 8: lietuviški Eitvilas, Eitvilė, Eiviltas, Eiviltė
(pastarųjų dviejų nėravardų žodyne, gali būti, kad tai perdirb
ti Eitvilas, Eitvilė), Virmantas ir nelietuviškos kilmėsJonas, ku
ris pasikartoja visuose penkiuose kalendoriuose, Janina - tri
juose, Virga - dviejuose. Taigi įpratusiemskartu suJonais svei
kinti ir Janinas pritaria tik tiys kalendoriai Net St. k., kuris
itin plačiai naudojamas, nerekomenduoja šito daryti
Spalio 11 d.: Gmt. k. - Feliksas, Jovydas, Laimis, Vaidvilė;
K. k. - Laimis, Vaidvilė, Feliksas, Jovydas; M m. - šv. Felik
sas, šv. Rapolas, Laimis, Viskantas; Sn. k. —Feliksas, Jovydas,
Laima; St. k. - Jovydas, Vaidvilė, Feliksas. Pirmuose dviejuose
kalendoriuose užrašyti tie patys vardai. M. m. - atsiranda
šv. Rapolas bei dvikamienis Viskantas, o neužrašyti lietuviški
Jovydas ir Vaidvilė. Sa k. nepateikia Vaidvilės, o vietoje vardo
Laimis rašo Laima. O St. k. atsisako Laimio ir jo nepakeičia
kitu varda Taigi vėl 7skirtingi vardai, iš kurių tikFeliksas pasi
kartoja visuose penkiuose kalendoriuose.
Šitokskalendoriuose užrašytųvardų palyginimas liudija, kad
įvairių pateikimo skirtumų yra daug. Sunku surasti metų die
ną, prie kurios esantys vardai būtų vienodi visuose penkiuose
kalendoriuose. Mažiau skirtumų pasitaiko tarp K. k., Sa k. ir
St. k., nuo jų daugiau skiriasi Gmt k., o nuo visų keturių M m. Tad kaip sveikinti varduvininkus - naudojantis vienu
kalendoriumi ar turint jų kiek galima daugiau? Pastaruoju at
veju tektų minėti iki 10 skirtingų vardų.
Kas lemia vardų pateikimo nevienodumus kalendoriuose?
Kartais, matyt, leidiniospecifika. Tai liudijakalendoriaus M. m.
vaidai. Kiti skirtumai, kiek pasisekė pastebėti, atsiradę dėl to,
kad ne visuose kalendoriuose pateiktas vienodas vardų sąra
šas (kiekybės ir kokybės požiūriu). Be to, tie patys vardai rašo
mi prie skirtingų dienų bei minimi ne vieną kartą.
Štai dvikamienis moters vardasAlgmtėyra K. k., Sa k., St lt,
bet neužrašytas Gmt k. ir M m. Dvikamienis vardasArbatas
yra Gmtk., M. m., St. k., o nėra K. k., Sa k. Vardą Audronis
pateikia Gmt k., K. k., M. m., o nepateikia Sa k. ir St. k. Ber
žas yra Gmt k. ir K. k., o nėra kituose trijuose. VardasDainius
yra Gmt. k., M. m. ir Sn. k., jo nėra K. k. ir St. k. Tokių nevie
nodumų yra labai daug: Dargintasyra Gmt lt, St k., nėra K. lt,
M m., Sa k.; Domicėlė yra Gmt k., K. k., M. m., Sa k., nėra
St. k.; Eimutėyra Gmt. k., St k., nėra K. k., M. m., Sa k.; Gaiknis yra Gmt k., St. k., nėra K. k., M m. ir Sa k.; Izaokas yra
Gmt. k., K. k. ir M m., nėra Sa k. irSt. k.;Jaunutisyra Gmt lt,
M. m. ir St. k., nėra K. k. ir Sa k.; Kamilė yra Gmt k., M m.,
Sa k. ir St. k., nėra K. k.; Krescencija yra K. k., M. m., St k.,
nėra Gmt k. ir Sa k.;Laisvydasyra M m. ir St k., nėra Gmt lt,
K. k. ir Sa k.; Liucina yra Gmt k., St k., nėra K.k,M.m,
t Sn. k.; Lozorius yra Gmt. k., K. k., M. m., nėra Sa k. ir St k.;
MantvydasyraGmt. k., M. m., Sn. k. ir St k., nėra K. k.; Ovidi
jus yra Gmt k., M. m., nėra K. k., Sa k. ir St k.; Rimos yra
Gmt. k., M. m., nėra K. k., Sa k., St k.; Rudolfas yra Gmt k.,

K. Il, M. iil, Sa k., nėra St k.; Skugailėyra Gmt k., K. k., Sa k.,
nėra M. m., St k. ir 11 Šis sąrašas galėtų būti palyginti ilgas.
.Galima pastebėti, kad mažiau skiriasi tradicinių krikščioniškų
vardų inventorius, o daugiau nevienodumų pateikiant lietu
viškus vardus.
Visuosekalendoriuose dalisvardų užrašyta ne povienąkar
tą. Tokiąkrikščioniškų vardų vartoseną galima paaiškinti baž
nytine tradicija paminėti visus šventuosius. Todėl, pavyzdžiui,
vaidasAdalbertas Gmt. k. pateiktas tik vieną kartą - balan
džio 23 d., o K. k. —du kartus - balandžio 23 d. ir rugsėjo
27 d., M. m. - du kartus - balandžio 23 ir spalio 6 d., St. k. du kartus - balandžio 23 ir rugsėjo 27 d., o Sn. k. - tris kartus
- balandžio 23, rugsėjo 27 ir spalio 6 d. Apolinaras visuose
penkiuose kalendoriuose užrašytas sausio 8 ir liepos 23 č. Au
gustinas Gmt k. yra balandžio 29, gegužės 28ir rugpjūčio 28 d.,
K. k. - taippat, M. m. - gegužės 27 ir rugpjūčio 28 d., o Sn. k.
ir St k. - balandžio 29, gegužės 27 ir rugpjūčio 28 d. Tomas
Gmt k. ir St. k. - kovo 7, rugsėjo 22, gruodžio 21 d., K. k. šios dienos ir birželio 22d., o M. m. ir Sn. k., be šių 4 dienų,
dar ir sausio 28 d. Vincentas K. k. ir St k. - sausio 22, liepos
19, spalio 27 d., Gmt k. - sausio 22, gegužės 24, rugsėjo 27 d.,
Sn. k. - sausio 22, balandžio 5, liepos 19, spalio 27 d., M. m.
- sausio 22, balandžio S, gegužės 24, rugsėjo 27, spalio 14 d.
Kaipmatyti, nevienodumų ir čiapasitaiko. Panaši situacija pa
teikiant daugumą krikščioniškų vaidų.
Sunkiau paaiškinama, kodėl ir kai kurie lietuviški vardai
užrašyti kalendoriuose ne po vieną kartą. Juolab kad čia jų
ateikiama tik palyginti nedidelė dalis, o kiti išvisoneminimi,
tai keletas pavyzdžių. Vardai Aistė ir Aistis užrašyti visuose
penkiuose kalendoriuose, bet labai nevienodai. Gmt k. - Aistė
balandžio 19 ir rugpjūčio 10 d., o Aistis balandžio 8 ir gruo
džio 11 d.; K. k. - Aistė balandžio 19 d., oAistis balandžio 8 ir
gruodžio 11 d.; M. m. - Aistė gegužės 31 ir rugpjūčio 10 d., o
Aistis balandžio 8 d.; Sa k. - Aistė balandžio 19, gegužės 31 ir
rugpjūčio 10d., oAistis - balandžio 8 ir gruodžio 11 d.; St. k.
- Aistė balandžio 19 ir rugpjūčio 10 d., o Aistis tik gruodžio
11 d. Po du kartus visuose petlkiuose kalendoriuose užrašytas
vardasAlgirdas. M. m. - vasario 11 ir balandžio 29 d., o kituo
se keturiuose - vasario 11 ir liepos 9 d. Po vieną kartą - ba
landžio9 -užrašytas^/zmo5K.k.irSt k. Gmt. k. jj pateikia
balandžio 9 ir birželio 16 d., M. m. —birželio 16 ir rugpjūčio
10d., o Sa k. - balandžio 9, birželio 16 ir rugpjūčio 10 d. To
kius atvejus galima būtų vardinti ilgai Gmt k. ne vieną kartą
pateikti vardaiAlgaudas,Algedas, Algimantas, Arvilas, Audrius,
Audronė, Aušra, Aušrinė, Barmantas, Barvydas, Birutė, Bytaute,
Daina, Danutė, Darius, Daugardas, Daugvydas, Daumantė, Dau
tartas, Dobilas, Dovilė, Eglė, Eigįlė, Eimutis, Gailutė, Galmantė,
Gaudrimas, Gelgaudas, Giedrė, Gilmintas, Gintaras, Ginvilas,
Ginvilė, Giricantas, Girmantė, Gražina, Kantvydė, Kaributas, Kęs
tutis, Laimonas, Uaudginas, Ungailė, Liutauras, Mantas (net
keturis kartus!), Mažvydas, Meilė, Mėta, Miglė, Milda, Milvyde,
Mindaugas, Mingailas, Nijolė, Raminta, Rasa, Rimgailė, Rim
gaudas, Rusnė, Skirgaila, Šarūnas ir nemaža kitų. Taip pat yra
ir kituose keturiuose kalendoriuose. Galbūt šiek tiek skirtųsi
tikjuose pasikartojančių vardų sąrašas.
Jau galima buvo pastebėti, kad visuose kalendoriuose pa
teikta irvyriškų, ir moteriškų vardų. Mūsų vardyne daugelisjų
skiriasi tik galūnėmis. Kiti yra vien vyriškos arba moteriškos
giminės. Pastarųjų užrašymas kalendoriuose, be jau aptartų,
kokių nors kitokių problemų nekelia. Diskutuotinas yra vie
nodų vyriškų bei moteriškų vardų pateikimas.

Ir vėl bažnytine tradicija galima paaiškinti, kad tokie krikš
čioniški vardai kalendoriuose rašomi ne vienoje vietoje. Mat
negali sutapti dienos, susijusios su šiuos vardus turėjusių šven
tųjų gyvenimu —gimimu, mirtimi ar kitu įvykiu. Todėl supran
tama, kodėl, pavyzdžiui, M. m.Apolonija užrašyta vasario9 d.,
oApolonijus - balandžio 10 ir 18 d.;Albina - gruodžio 16 d.,
oAlbinas - kovo 1d.; Beata - rugsėjo 6 d., o Beatos - gegu
žės 9 d.; Julijona - vasario 16 ir birželio 19 d., o Julijonas sausio 9, vasario 16 ir kovo 16 d.; Marcelė - sausio 31, o Mar
celis - sausio 16 ir spalio 8. Taip elgiamasi ir kituose kalendo
riuose, kai pateikiami krikščioniški vardai Tačiau sveikinant
Kazimierus bei Kazius kovo 4 d. spaudžiamos rankos ir Kazimieroms bei Kazėms. Nors vardai Kazimiera ir Kazė nepateikti
M. m. ir Sn. k., o kiti tiys kalendoriai moteris šiais vardais re
komenduoja sveikinti rugpjūčio 21 d. Šią dieną K. k. užrašy
tasvardasKorimiera, Gmt. \i-Kazė, o St. t - Kazimiera (Kazė).
Lietuviškos kilmės senieji bei naujieji vyrų ir moterų vardai
kalendoriuose pateikiami nevienodai Pirmiausia - neaiškus
jų atrankos principas. Štai, pavyzdžiui, St k. pateikti vyriški
vardaiAlgimantas, Argaudas,Atgintas, Arvydas, Ašmantas, Bar
mantas, Bilmantas, Budvydas, Dargaudas, bet nėra analogiškų
moteriškų vardų. Arba yra Algintė, Algmino, Almina, Auginina, Bargailė, Bytaute, Budvilė, Butgailė, bet nepateikti tokie pat
vyriški vardai Tokių atvejų galima būtų išvardyti daug. Ir ne
vien iš St. k., bet ir iš kitų keturių.
Tada, kai kalendoriuose yra ir vyriškas, ir moteriškas var
das, juos užrašant elgiamasi dvejopai Dažniau jie pateikiami
prie skirtingų dienų: Almantas —gegužės 25 d., Almante —
kovo 29 d. (pavyzdžiai iš St k.);Alvydas - liepos 20 d^Alvyde
—gegužės 13 d Arvilas —liepos 13 d.,Arvilė —vasario 4 d.;
Aurimas - balandžio 9 d., Aurime - vasario 26 d.; Aušra balandžio 27 d Aušrius - sausio 22 d.; Barvydas - gegužės 5
ir rugpjūčio 29 d., Barvydė - rugsėjo 13 d.; Butautas - gegu
žės 7 d., Butaute - spalio 10 d.; Butvydas - rugpjūčio 16 d.,
Butvyde - lapkričio 29 d., Dalia - balandžio 9 d., Dalius liepos 22 d.; Dargailas —gegužės 4 d., Dargaitė —balandžio
26 d.; Daigintas - lapkričio 9 d., Dargaitė - lapkričio 22 d. ir
1.1. Rečiau tokie vardai užrašomi tą pačią dieną: Arimantas,
Arimante —sausio 4 d.,Arūnas, Arūnė —sausio 6 d^Arvaidas,;
Arvaidė - sausio 1d., Badautas, Bartautė - rugpjūčio 1d.,
Dargvilas, Dargvilė - liepos 24 d. ir paa Taip yra visuose pen
kiuose kalendoriuose.
Kaip reikėtų pateikti tokius vardus mūsų kalendoriuose?
Iki nėra žinoma šių eilučių autorei Taip pat nežinoma, kaip
elgtis kitais čia aptartais vardų pateikimo atvejais. Sumanius
rašyti ši straipsnį, pirmiausia norėta atkreipti dėmesį į esamą
padėtį. Očia paminėtų problemų sprendimas, matyt, ne vieno
žmogaus, pagaliau - ne vien kalbininkų reikalas.
Aišku, kad kalendoriuose neturi būti rašomi netaisyklingi,
prasti vardyno kultūros požiūriu vardai. O visiškai neaišku kaip švęsti vardadienius. Pagerinti ar ištaisyti tai, apie ką kal
bėta, būtų nelengva. Todėl, kad tobulame metiniame kalen
doriuje vardyne turėtų būti minimi visi lietuvių vardai Todėl,
kad būtų labai sunku juos suskirstyti ir užrašyti prie kiekvie
nos metų dienos. Todėl, kad vargu ar kam nors aišku, kaip tai
reikėtų padalyti (ypač tai pasakytina apie beveik visus lietu
viškus bei nekrikščioniškus svetimos kilmės vardus). Ir dar ne
vienas „todėl“. Ar ne geriau ir paprasčiau būtų švęsti ne visus,
o tik jau ilgas tradicijas turinčius vardadienius, tokius, kurie
tapę neatskiriama mūsų buities bei kultūros dalimi?
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ŽIEMOS ŽAIDIMAI IR ŠOKIAI
Dalia URBANAVIČIENĖ

Spėjimo žaidimai
Kai kuriuose žaidimuose svarbiausia - spėjimas, nors
ir kituose žaidimuose jis dažnai pasitaiko: pavyzdžiui, žai
dimuose užrištomis akimis spėjama iš baiso. Bene labiau
siai žinomas spėjimo žaidimas - .Žiedą dalyti*, kurį žai
džiant vienas žaidėjas turi atspėti, pas ką .žiedas žydi“.
Panašiai žaidžiami ir kiti žaidimai: .Pakumuža*, kuriame
slepiamas po pirštu žirnis (LTt 9563), .Lyg lygu*, kuriame
slepiamas riešutas (LTt 9564). Kai kurie pateikėjai teigia,
kad .Žiedą dalyti* buvęs būtent Advento žaidimas
(LTt 9573). Vienur žaisdami dainuodavo, kitur tik kalbė
davo. Pasiskirstydavo vaidmenimis: Dalytoja, Ataminėja,
Svirplius graužiantis. Kai kur buvo skiriamas ir tvarką pri
žiūrintis Sargis. Vienur žaidėjai mėgdavo susėsti ratu, ki
tur - palei sieną, o R Višinskio Užvenčio apylinkėse užra
šytame variante susėsdavo eilėje ant suolo. Pastarasis
žaidimas labai įdomus tuo, kad spėjama dukart: pradžioj
spėjamas žiedas, po to (jei pavyksta atspėti tris kartus) spėjama peršamoji nuotaka arba jaunikis, paslėpti kita
me kambaryje ir apibūdinami tik ženklais: kas atspėja,
tas eina .svirplių graužti*. Kitame R Višinskio aprašytame
žaidimo .Žiedą dalyti* variante po žiedo spėjimo vyksta
gaudynės (1).
Panašiai Merkinės apylinkėse buvo žaidžiamas žaidi
mas .Gaudė sakalėlis gegulę, kalėda*. Iš pradžių vaiki
nas turėdavo atspėti, pas kurią merginą žiedas, tada mer
gina bėgdavo slėptis už ją ginančių draugių, o vaikinas
gaudydavo (2).
Labai įdomus M. Grigonio paskelbtas spėjimo žaidimas
.Dažai* (tik nežinia, ar paimtas iš liaudies, ar paties auto
riaus sukurtas), primenantis vartų žaidimą .Žąsų tiltas*.
Iš pradžių Angelas ir Velnias spėja ratu sustojusius .da
žus*. Po to Šeimininkas nubrėžia liniją, kurios vienoj pu
sėj .rojus* (čia stoja Angelas su savo .dažais*), kitoj .pragaras* (Velnio ir jo išsirinktų .dažų* zona). Tada An
gelo ir Velnio virtinės stengiasi įtraukti vieni kitus j savo
pusę (LTt 9577).
Archaišką spėjimo žaidimą .Meška* užrašė L. Jucevi
čius: ....Vienas žaidėjas užsidaro kamaroj, o likusieji tro
boje išrenka iš savo tarpo vieną už mešką. Reikia, kad
anas, kur kamaroj, nežinotų, kas meška. Paskui kiekvie
nas iš eilės eina prie durų ir beldžia, mėgdžiodamas meš
ką, nagais drasko, urzgia. Tas, kuris kamaroj, spėja: jei
atspėja, kas meška, jleidžia pas save, uždaro ir pats išei
na, palikdamas jį savo vietoj, o jei neatspėja ir atidaro du
ris kam kitam, tada visas būrys muša jį žiužiu. Tas žaidi
mas, man rodos, turi turėti tam tikrą reikšmę*. (3). Taip
aprašęs žaidimą, L Jucevičius netikėtai jį susieja su kerštu
už Žygimanto Kęstutaičio nužudymą Trakuose. Tačiau ži
nome, jog net karinėse istorinėse lietuvių dainose beveik
nėra konkrečių istorinių įvykių atspindžių, o žaidime - juo
labiau. Regis, ieškotina daug senesnių baltų pasaulėžiū
ros atspindžių, galbūt totemizmo liekanų.
Kai kuriuose net ir dabar populiariuose vaikų žaidimuo
se (slėpynėse, daiktų spėjimo) atsispindi senų tikėjimų
atgarsiai, apie kuriuos žaidžiantys net nenumano. Ypač
Tęsinys. Pradžia Nr. 2
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archaiški motyvai slypi mūsų kaimynų gudų slėpimosi žai
dimuose, žaistuose žiemos vakaronėse. Jų tekstuose pa
sitaiko senovinių užkeikimų, tiesiogiai nusakančių ryšį su
protėvių kultu (tarkim, žaidimas .Luč* - liet .Balana*) (4).
Spėjimo žaidimai puikiai lavina intuiciją, sugebėjimą
orientuotis, psichologinę nuojautą. Tai žaidimai išbandy
mai (plg. su vestuvinėse dainose pasitaikančių mįslių mi
nimu). Išbandymo neišlaikęs žaidėjas galėjo būti viešai
baudžiamas (kaip L. Jucevičiaus aprašytoje .Meškoje*).
Galima daryti išvadą, kad šie žaidimai taip pat priklauso
virsmo įveikimo apeigoms.

Fantų žaidimai
Per Adventą (ir Gavėnią) žaisdavo greitos reakcijos, kan
trybės ir ištvermės reikalaujančius žaidimus. Iš neišlaikiu
siųjų išbandymų surinkdavo daiktus, vadinamuosius fan
tus, kuriuos vėliau reikėdavo išpirkti (.Javai*, .Paukštelio
perinimas*, .Kiaulė*, .Avižėlių pirkimas*, .Sietas*). Tradi
ciškiausias fantų išpirkimo būdas - .teisėjui* nurodžius
fantų .vadavimo* užduotis. Kai kurios iš jų labai simboliš
kos, primenančios mįsles: .tiltą taisyti*, .pastovėti tarp
dangaus ir žemės*, .žvaigždes suskaityti*, .nabaščiku pa
būti*, .veseilę iškelti*. Fantinius žaidimus arba fantų išpir
kimo būdus mini J. Mickevičius .Žemaičių krikštynose*,
.Žemaičių vestuvėse* (5) ir A. Juška .Svotbinėje rėdoje*
(6), iš ko sprendžiame, kad tie žaidimai buvo žaidžiami
ne tik žiemą, bet ir per vestuves, per krikštynas. Fantai
rinkti žaidžiant ir kai kuriuos gaudymo, spėjimo žaidimus.
Iš fantinių žaidimų išsiskiria .Jaščeras* ir .Snaudalė*,
kuriuos žaidžiant fantus surinkdavo vienas gan paslap
tingas veikėjas. Pietryčių Lietuvoje paplitusio adventinio
žaidimo .Jaščeras* daugelyje variantų veiksmas vyksta
taip: ant kėdės pasodinamas .brolelis* Jaščeras, o ap
link jj sukasi dainuojančių merginų ratelis. Jaščeras su
renka iš merginų fantus (paprastai skareles), kuriuos vė
liau reikia išsipirkti. Kartais pagrindinė išpirkimo sąlyga draudimas merginai susijuokti, kai Jaščeras įvairiais bū
dais stengiasi ją prajuokinti. Juokinimo motyvas būdin
gas ir kituose fantomuose žaidimuose (.Avižėlių pirkimas*,
.Kiaulė*), bet kartais juokinimas pakeičiamas uždraudi
mu ištarti kokį nors žodj arba apskritai kalbėti.
Kaimo etika neleido juoktis per apeigas, susijusias su
mirtimi (bent jau pirmąja šio virsmo dalimi), o tylos, susi
kaupimo būsena ypač būdinga bet kokio virsmo kulmi
naciniams momentams. Galima teigti, jog draudimas juok
tis ar kalbėti yra ir Advento (Gavėnios) žaidimų savybė. Ji
išskiria šiuos žaidimus iš žiemos ciklo ir pabrėžia jų prieš
priešą viduriniajam periodui, laikotarpiui nuo Kalėdų iki
Užgavėnių, kuriame juokas buvo privalomas.
Būtent juokinimo motyvu lietuviškasis .Jaščeras* ski
riasi nuo slaviškojo, kuriame daug ryškesnis erotinis pra
das, vestuvinė tematika, žaidėjų suporavimas. Matyt to
dėl slaviškąjį .Jaščerą* tyrinėtojai priskiria iniciacijų apei
goms (7). Iniciacijų motyvai gana ryškūs ir lietuviškuose
žiemos apeigų papročiuose, ypač vikrumo, stiprumo iš
bandymų žaidimuose, jdomu, kad Marcinkonyse dar prieš

keletą dešimtmečių gyvavo paprotys į bernus „įsirašyti“
per Naujuosius Metus (8). Slavų kraštuose „Jaščeras“ kai
kur buvęs žiemos žaidimas (juo kartais pradėdavo kalė
dinius vakarus), bet kitur buvo žaidžiamas pavasarį arba
net ankstyvą vasarą (panašiai kaip „Jievaro žmonės“). Ad
ventiniai žaidimai galėjo kartotis ir per Gavėnią, todėl spė
tina, ar tik nebus slaviškieji, priešingai negu lietuviškieji,
žaidimai išlikę pavasariop krypstančioje Gavėnioje (ten
vadinamoje Post), nes netrukus po jos vykdavo slavų pa
vasarinė mirusiųjų minėjimo šventė, kuri pabrėždavo ki
tą, gal pagrindinę šių žaidimų mintį - ryšį su protėviais.
Slaviškojo „Jaščero“ tyrinėtoja G. Bemštam įžiūri jame gai
vališką vedybinę, erotinę jėgą (artimą dangaus dievui Perunui, ugniniam aitvarui ar drakonui), tačiau neneigia, kad
tai gali būti ir protėvio, totemo, Gyvatės simbolis (7;
22-28). Lietuviškajam „Jaščerui“ labiau pritiktų šis aiški
nimas. Juozo Averkos iš Marcinkonių tvirtinimu, žaidimas
„Jaščeras“ anksčiau buvo vadinamas „Žalčiu“, „Jašče
ro* pavadinimas - tai skolinys iš slavų (9). Šiuo tvirtinimu
aklai pasitikėti negalima, nes jis nėra paremtas kitų patei
kėjų, tačiau jo esmė gana sklandžiai įsipina į bendrą lie
tuviškojo „Jaščero“ semantikos ir visos lietuvių senosios
pasaulėžiūros kontekstą. Varėnos apylinkėse Jaščerą ap
rengdavo senais drabužiais (LTR 3430/13), ir tai dar la
biau paryškina jo kaip ano pasaulio atstovo, protėvio sim
boliką, kuri galėjo persipinti ir su žalčio įvaizdžiu.
Slavų „Jaščere* ne itin populiarus fantų išpirkimo mo
tyvas, tačiau šis žaidimas dažnai būdavo kelių žaidimų
komplekso dalis, ir tuoj po jo žaidžiamame žaidime „Olenj“
(„Elnias“) buvo išperkami fantai (3; 32). Rusų tyrinėtojai
Elnio įvaizdyje atseka „dieviškojo* (aukojamojo) ir kos
mogoninio kulto pėdsakus. Lietuviškoje panašios temati
kos medžiagoje labai artimus motyvus randame Advento
- Kalėdų dainose, kurių Elnias devyniaragis siejamas ir
su totemizmu (10), ir su Pasaulio medžio simbolika (11).
Rusų žaidimuose yra ir kitas personažas - Karalius, daž
nas tame pačiame žaidimų komplekse, kuris, savo ruož
tu, labai primena Ukmergės apylinkėse M. Kaminski’o už
rašytą vestuvinį žaidimą „Karalius“ (originale „Krol“)......
jis susideda būtent iš to, kad mergaitės uždeda kepures
ir lenkiasi priešais jas stovinčiam bernui, kurį vadina ka
raliumi* (12). Užbaikalėje „Karalių* žaisdavę prieš žaidi
mą „Elnias“: centre sėdintį vaikiną, Karalių, aprišdavo iš
merginų surinktomis skarelėmis, merginos paeiliui priei
davo, nusilenkdavo ir išpirkdavo skareles prašymu ir bu
činiu (7,31). Veiksmas, panašus į atliekamą žaidime „El
nias“. Gudiškoje Polesėje „Elnią“ („Olenj“) žaisdavo kar
tu su „Jaščeru“, kurio tekstas ir veiksmas gana artimas
lietuviškam „Jaščerui“. Vienų tyrinėtojų tvirtinimu, gudiš
kame „Jaščere“ nėra juokinimo motyvo (13), tačiau se
nesniuose šio žaidimo aprašuose juokinimas - viena iš
svarbiausiųjų žaidimo sąlygų: tik nesusijuokusi mergina
galėdavo išpirkti fantą. T. Biarkovič būtent šiame motyve
įžvelgia „Jaščero“ prasmės raktą: žaidimo apeigos metu
inscenizuojant perėjimą iš vieno pasaulio į kitą (merginos
statuso pakeitimą) vyksta išbandymas, kuriam vadovau
ja kosmologinės reikšmės personažas - Jaščeras (sieja
mas su pasaulio kūrimo mitais) (14). Juokinama ir kituo
se gudų žaidimuose: Bresto apylinkėse žiemos vakarė
liuose žaidžiant „Rašatuchą“ vikriausias žaidimo dalyvis
šokdamas, improvizuodamas stengdavosi prajuokinti žiū
rovus (15). Manyčiau, kad juokinimo motyvas būdingas
ne tik gudiškajam „Jaščerui* (gudų etnokultūra paskuti
nių tyrinėjimų duomenimis vis labiau siejama su baltišką
ja kilme), bet anksčiau buvo būdingas ir slaviškajam, ku

ris greičiau nutolo nuo pirminės paskirties, buvo mažiau
reglamentuotas, griežtai nesusijęs su konkrečiu kalendo
riniu laikotarpiu, daugelyje vietovių virto paprastu pasi
linksminimų žaidimu, žaidžiamu bet kuriuo laiku. Lietu
viškasis „Jaščeras“, pateikėjų liudijimu, priešingai, visa
da buvo žaidžiamas tik per Adventą arba Kalėdas.
Kai kuriuose lietuviškojo „Jaščero* variantuose (beje,
ir gudiškuose) esama dar vieno, raudos, motyvo. Išperkant fantus, dažnas išpirkimo būdas - liepimas paraudoti. Ir pats prašymas atiduoti „vainiką* (skarelę ar kitą
paimtą daiktą) neretai įgaudavo raudos formą: Valkininkų
apylinkėse kiekviena mergina paeiliui maldaudama Jaš
čerą („brolelį*) atiduoti fantą, išdainuodavo melodinę for
mulę, kurioje monotoniškas vieno trumpo, pagrįsto že
myn intonuojama mažąja tercija, motyvo pakartojimas la
bai primena laidotuvių raudas ir vestuvinius verkavimus
(LTt 9628). Merginai tekdavo gerai susikaupti, kad sėk
mingai „išraudotų* gan ilgą prašymą, nes tuo metu Jaš
čeras ją visokiais būdais stengdavosi prajuokinti: susijuo
kus tekdavo viską kartoti iš pradžių. Toks raudos ir juoko
kontrastas labai primena dar iki XIX a. pabaigos išliku
sius lietuviškų laidotuvių papročius, kai po raudų būdavo
žaidžiami žaidimai, šokami šokiai, net krečiami pokštai (16).
Raudos motyvas būdingas ir „Snaudalei*, paplitusiai
Aukštaitijoje, sutartinių regione. Esminis šio žaidimo skirtu
mas, palyginti su „Jaščeru“, tas, kad rauda dažniausiai pa
grindinis veikėjas - Snaudalė, sėdinti ratelio, kaip ir Jašče
ras, viduryje. Panašus (tik be fantų išpirkimo) merginų žai
dimas „Martelė“ (LTt 9639), žaistas Merkinės apylinkėse.
„Snaudalė“ žaidžiama taip: ratelį sudarančios mergi
nos (SIS 1397) arba moterys ir vyrai (SIS 1398) iš pradžių
dainuodami šaiposi iš Snaudalės ir jos tėvo. Snaudalė
„rauda“ kaltindama ratelį melavimu. Šimonyse (Panevė
žio apskr.) dvi moterys žaidimo pradžioje glostydavo už
sikniaubusios Snaudalės galvą, po to Snaudalė raudo
davo, o tos dvi toliau glostydavo, tildydavo. Pabaigusi....
raudą nusijuokia, nusipurto ir eina ratelin bėgčiomis*
(SIS 1397). „Jaščerui“ artimiausias „Snaudalės* varian
tas užrašytas jau kaip vaikų žaidimas: iš pradžių dainuoja
aplink Snaudalę šokantys vaikai, po to Snaudalė „užsi
kniaubusi* rauda, su paskutiniais raudos žodžiais
(„... Snaudžiau, tėtušėli, keleliu važiuojant būčiau žino
jus - vartelius atkelčiau“) rinkdama iš kitų žaidėjų įvairius
daiktus, kuriuos vaikams tekdavo vaduoti nusilenkus dai
nuojant prašymą:
levulyte, geradėja,
Atiduok skarytę,
Ji brangiai pirkta,
Sunkiai užpelnyta ir 1.1 (LTt 9633)
Nėra užrašyta šio dainavimo melodijos, tad galima tik
spėti prašymo melodiką buvus raudos tipo.
Bajoriškių kaime (Rokiškio apskr.) Snaudalė kaip fantą
iš kiekvieno žaidėjo paimdavo kepurę ar skarelę, paskui
juos išdalindavo įprastine fantų išpirkimo tvarka, pasky
rus „teisėją“. įsidėmėtina ne tik tai, kad buvo surenkami
martavimo laiku didelę reikšmę turintys galvos apdanga
lai - kepurės ar skarelės (plg. su vestuvių ir krikštynų
apeigomis (17), bet ir tai, kad Snaudalė dažnai apiben
drintai pavadinama vyriškos giminės „solistu*:.... pasirė
męs vidury rato...“.......pabaigęs raudoti...* ir pan.
(SIS 1398). Gal tai reiškia, kad Snaudalę galėjo vaizduoti
ne tik moteris, bet ir vyras? Tai šį žaidimą dar labiau suar
tintų su „Jaščeru*. O gal tai liudytų tik žaidimo reglamen
tacijos suirimą? Visi variantai galimi. Argumentas, kad šį
žaidimą dėl jo sutartiniškos prigimties anksčiau galėjo žais-

21

ti vien merginos, yra abejotinas: ne visos sutartinės buvo
atliekamos vien moterų (kaip dažnai yra tvirtinama). Yra
užfiksuota, kad ir vyrai ne tik giedodavo, bet ir šokdavo
sutartines. Be to, kai kurie .Snaudalės“ variantai užrašyti
kaip trejinės sutartinės (SIS 1397), o kitų melodijos vienbal
sės. Prie žaidimo .Snaudalė snaudžia, tūto, tūto“ (SIS 1398)
Z. Slaviūnas paliko, pastabą: .Žaidimo melodija nėra bū
dinga sutartinėms. Čia žaidimas dedamas remiantis jo teks
to sutartiniškais bruožais - priedainis tūto, tūto ir kitų to pat
rinkinio variantų liudijimais* (18). Matyt net toje pačioje teri
torijoje .Snaudalė* gyvavo ir kaip žaidimas sutartinė, ir kaip
vienbalse daina palydimas žaidimas.
Aukštaitiškoji .Snaudalė* netik veiksmu siejasi su dzū
kiškuoju .Jaščeru*. Tekstu ji artima dzūkiškajai .Snauda
lei* (LTt9635), priskirtinai kitam žaidimo veiksmų tipui ir
aprašytai .Gaudymo žaidimų“ skyriuje. Panašus tekstas
užrašytas ir Suvalkijoje (apie Marijampolę, Veliuoną), Tau
ragės apylinkėse. A. Juškos „Svotbinėje rėdoje“ pateik
tas .Snaudalės“ tekstas yra būtent šio tipo, o ne piršlybų,
kuris būdingas dar kitam .Snaudalės“ tipui (apie jį bus
kalbama skyriuje .Suporavimo žaidimai“). Teksto pana
šumą sukuria atvažiuojančio Snaudalės tėvo įvaizdis, itin
detalizuojamas aukštaitiškame variante. Tas tėvas, besisukiančiųjų rately teigimu, atvažiuojąs grįždamas iš kar
čemos .kiauly pasikinkjs“, „geldon susėdjs“, o Snauda
lės tvirtinimu - pasikinkęs .riestus“ žirgus, su šmaikš
čiais botagais, pasirėdęs kiaunių, sabalų kepure, rudom
rudinėlėm... Snaudalė rauda, kad tėvui atvažiuojant snau
dusi, vartelių neatkėlusi, bet pabaigoj teigia: .Žirgelis Sto
moje, a kamanos kamaroj, a tėvelis seklyčioj“ (SIS 1398).
Kas gi tas tėvas? įsidėmėtinas jo atvykimas ant kiaulės,
kurios simbolika artimai siejasi su anuo pasauliu, tuo pa
čiu ir su vaisingumu (kuilys pagal'A. J. Greimą buvo išim
tinai lytinio pajėgumo sinonimas) (21). Kiaulės pakeitimas
žirgu Snaudalės tėvą išaukština, net sudievina. Jei pasiremtume Stryjkovskio minimu .arklių dievu“ (iškraipytai
pavadintu Chauricari), autoriaus prilygintu graikų ir romė
nų Marsui, Karo Dievui (21; 418), žirgo pasirodymas sim
bolizuotų perversmo momentą, kovos baigties nulėmimą.
Kita vertus, daug kur, ypač Dzūkijos ir Aukštaitijos regio
nuose, Advento ir Kalėdų laikotarpiu buvo laukiama dar
vieno .atvažiuojančio svečio“ - Kalėdų („Šventų Kalėdų“,
.Senio Kalėdos“ ir pan.), kuris, kaip ir Snaudalės tėvas,
atvykdavo iš .ano krašto“, su „šmaikščiais botagais“, at
nešdamas įvairių gėrybių, tuo pačiu pradėdamas Mėsiedo vestuvinį periodą ir simbolizuodamas dienos pergalę
prieš naktį. Toks panašumas skatina manyti, kad Snau
dalės tėvas ir Kalėdos (Kalėdų Senis) - tas pats perso
nažas. Prieš jam atvykstant žaistuose fantiniuose žaidi
muose tekdavo išpirkti iniciacijų reikšmę turinčias „bau
das“, kuriomis išbandant merginas (ir vaikinus?) tarsi pa
ruošdavo vestuviniam periodui. Išpirkimui vadovaudavo
Snaudalė, kuri, nors ir jgijusi iš savo tėvo ypatingą galią,
ratelio žaidėjų buvo vis dėlto peikiama, ypač Aukštaitijo
je: .Marčiutė snaudalė nei verpia, nei audžia, nemoka
verpti, linus gadina, kuodelį pašo, pluoštelį draiko“
(SIS 1397) - kaip „martelė“, vedyboms tinkanti mergina,
kuri neįvykdė svarbiausios jos padėčiai sąlygos - dėl tin
gumo neparuošė sau kraičio.
Peikimo motyvo esama ir kituose žaidimuose („Kotūryje“, .Genyje“, žaidžiamoje sutartinėje „Kazilio“), kurie pa
gal veiksmą priskirtini kitoms grupėms, nes juose nebėra
fantų išpirkimo (apie juos kalbama aptariant priešprieši
nio judėjimo ir iliustracinių žaidimų grupes).
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Priešpriešinio judėjimo žaidimai ir šokiai
Pagrindinis kai kurių žaidimų veiksmas yra priešprieši
nis judėjimas. Liaudis juos vadina žaidimais, bet jie neturi
žaidybinio elemento, labiau panašūs j senuosius ramius
vaikščiojamuosius šokius, todėl juos iš dalies galima va
dinti ir šokiais.
Tokiuose žaidimuose šokiuose priešpriešiais judama
keliais būdais: a) eilė prieš eilę; b) pora prieš porą; c) po
roje vienas prieš kitą; d) mišriai, pavyzdžiui, pora prieš
grupę arba eiles.
Dažniausias priešpriešinio judėjimo būdas - eilė prieš
eilę („Joja bejoja“ (LTt 9626), „Buvo mūsų, lelimoj*
(LTR 3344/19), „Oi, atvažiuoja šventos Kalėdos* (LTR 56),
.Sesulės, o kū jūs ty darot“ (18), „Oi, grįskime, mergos,
jievaro tiltą" (LTR 3219/265). Pastarajame žaidime eilės,
pasivaikščiojusios priešpriešiais, pasikeičia vietomis, pus
lankiu apeidamos viena kitą.
Žaidžiant „Tu, gegula“, keisdavosi poromis:.... Viena
pora (...) vienam pirkios gale, kita - kitame, rankomis per
juostą susiėmusios. Prasilenkdamos vaikščioja tol, kol bai
gia giedoti“ (LTR 2375/1, 912/280).
Poroje viena priešais kitą vaikščiodavo žaisdamos Ad
vento žaidimą „Oi tu, bitaite“. „Žaidžia keturios mergai
tės, sustoja prie kiekvienos sienos po vieną ir vaikščioja
nuo vienos sienos prie kitos, vis keisdamos! su priešais
stovinčia vietomis“ (LTt 9627). Šis būdas labai charakte
ringas šoktinių sutartinių choreografijai. Panašiai buvo
šokama ir sutartinė „Kazilio“ (SIS 1396): sustojusios C D
B
pradžioj dainuodamos atitarinį, šoka viena prie kitos AB,
apsisuka ir einą atgal, o paskui taip pat šoka CD, dainuo
damos rinkinį. Šokdami kitus „Kazilio“ variantus, pradžioj
dainuodavo stovėdami vietoj poromis viena priešais kitą,
paskui sukdavosi už parankių į vieną ir į kitą pusę (trejinė
SIS 1394, dvejine LTR 1368/15).
Mišraus judėjimo priešpriešiais žaidimas „Apynys“, už
rašytas Varėnos rajone (22). Jį žaidžiant kiekvieną posmą
pradeda dvi moterys, priartėdamos prie eilėmis sustoju
sių kitų moterų grupės ir atbulos grįždamos atgal, o pas
kui antrą posmo dalj (refreną) atlieka minėtoji moterų gru
pė, eidama pirmyn ir grįždama atgal. Tuo pačiu metu ju
desiais jos iliustruoja teksto siužetą („prausiasi“, „šukuo
jasi“ ir pan.), dėl ko šį žaidimą galima priskirti ir iliustraci
nių žaidimų grupei.
Pasaulio šokių tyrinėtojas C. Sachsas teigia:.... Pirmo
sios temos šokiuose, kuriuose šokėjai esti veidu vieni j
kitus, yra meilės žaismo ir ginkluotos kovos. Ginkluotai
kovai vyrai pasidalina į dvi priešiškas grupes; meilės žai
dimuose vyrai ir moterys yra vieni prieš kitus tarsi piršlybinėj pantomimoje“ (23). C. Sachsas pastebi, kad šiems
šokiams taip pat būdingi astraliniai motyvai, pavyzdžiui,
šviesaus ir tamsaus mėnulio kova, tačiau tai tėra to paties
motyvo „lunarinė karo šokio transformacija“. Daugiau to
kio tipo šokių ryšio su kalendoriumi tyrinėtojas nenurodo,
tik pamini, kad eilėmis buvo šokama ir pagerbiant miru
siuosius. Daugiau dėmesio C. Sachsas skiria meilės tipo
šokiams, kuriuose vyrai sudaro vieną eilę, o moterys kitą. Tokių šokių atsiradimo laikas - protoneolito kultūros
epocha. Šio autoriaus tvirtinimu, eilių šokiai daugiausia
buvo paplitę tose vietovėse, kur namai stačiakampio for
mos ir suvoktos pasaulio kryptys (23; 158-159).
Pagal C. Sachso teoriją traktuojant lietuvišką žiemos
choreografijos medžiagą, norėtųsi pateikti kai kurių pa
stebėjimų. Lietuviškos trobos stačiakampės, žiemą buvo

žaidžiama ir šokama daugiausia namuose, tačiau šalia
priešpriešinio judėjimo choreografijos nemažai ir rato for
mos žaidimų bei šokių. Kita vertus, vasaros choreografijai,
kuri buvo atliekama daugiausia lauke, būdingiausia rato
forma. Antra, Advento - Kalėdų laikotarpio žaidimuose
akivaizdus piršlybinis lietuviškų žaidimų pobūdis, tačiau
didelę tokių žaidimų dalį atlieka vien merginos. Žaidžiant
.Joja bejoja* ir .Sesulės, o kū jūs ty darot“, viena mergi
nų eilė siūlo kitos eilės merginoms tekėti už įvairiausių
kandidatų - miestelio berno, šiaučiuko, kriaučiuko ir pan.
Žaidimo .Sesulės...*, kurio tekstas labai panašus j piršlybinio pobūdžio .Snaudalės* tekstą (iš pradžių taip pat
verpiami kuodeliai abrūsėliams austi), choreografija pri
mena vestuvinį šokį .Aš pasėjau žalią rūtą“, kuriame prie
šingose eilėse pasiskirsto vaikinai ir merginos: vykstant
dialogui antifoniniu būdu (.taip - ne“) iš pradžių, eidama
pirmyn ir grįždama atgal, dainuoja viena eilė, paskui tą
patį - kita eilė, o pabaigoje žodžiais pritarus vedyboms,
šis pritarimas savotiškai iliustruojamas judesiais - visi su
daro ratuką ir sukasi į kurią nors pusę (24). Adventinį žai
dimą .Sesulės, o kū jūs ty darot“ žaisdavo tik merginos, o
vestuvinį .Aš pasėjau žalią rūtą“ merginų ir vaikinų eilės,
tad meilės žaidimas realiai galėjo vykti tik pastarajame.
Bendra abiejų žaidimų prasmė - dviejų priešingų polių
ginčas, simbolinė kova.
.Kazilio* žaidybinėje sutartinėje toks susidūrimas išryš
kėja ne tik veiksme, bet ir tekste. Pagrindinis veikėjas Ka
zilio kaltina dėl pragerto, praulioto žirgelio (SIS 1393). Ki
tuose variantuose - ir dėl pragertų įvairių kitų daiktų: ser
mėgėlės, čebatėlių, rugių bačkos ir kt., dažniausiai pra
dedant nuo kepurėlės ar skarytėlės. Priešpriešinis judėji
mas būdingas daugumai .Kazilio' žaidimų, tačiau kai ku
rie priskirtini iliustracinių žaidimų grupei. Pastarojo tipo
variantuose pagrindinis veikėjas Kazilio išjuokiamas ne
tik žodžiais, bet ir judesiais. Prie .Kazilio“ sutartinių apra
šymų nėra nurodyta, kad jos buvo atliekamos Advento Kalėdų laikotarpiu, tačiau peikimo motyvas jas artimai sieja
su adventiniais žaidimais .Snaudalė“, .Kotūris“, .Genys“,
kurių poetiniam tekstui taip pat būdingas peikimo moty
vas. Kalėdinis žaidimas .Kotūris“, paplitęs Varėnos, Laz
dijų rajonuose, yra gaudymo žaidimas. Jame Kotūris kal
tino Mergelę, kad ši, šokdama su kazokėliais, pragėrė žir
gelį, ir pabaigoje muša ją (LTR 657/23). Ypač agresyviai
buvo išjuokiamas Genys (kad ėda mėsą) Trakų apylinkė
se užrašytame žaidime .Genys“: išdainavus dainos žo
džius, visi žaidėjai net kelis kartus puldavo jį pešioti. Pa
grindinį personažą vaizdavusiajam tekdavo gerokai pa
kentėti, nes per visą žaidimą juo likdavo tas pats žaidėjas
(LTR 1414-25).
Kai kuriuose žaidimuose priešpriešinė kova ar susidū
rimas tiesmukai nevaizduojami nei veiksmais, nei žaidėjų
pasiskirstymu, nei tekstu. Žaidimo .Oi tu, bitaite“ (LTt 9627)
poetinis tekstas yra vestuvinės tematikos, išsakomas ne
dialogu, o tarsi monologu atliekamoje dainoje. Antifoniškumas išlieka tik choreografijoje - judama priešpriešiais.
Panašaus pobūdžio yra žaidimai .Tu, gegula“ ir .Buvo
mūsų, lelimoj“. Jų tematika visai nesiejama su piršlybo
mis. Pirmojo poetinis tekstas sudarytas iš dviejų šakų gamtos ir žmogaus gyvenimo (25), antrasis artimas itin
abstraktaus teksto Advento - Kalėdų dainoms (broliukai
kala aukso žiedus, karpo medžio viršūnėles, mato tėvulio
dvarą ir pan.). Pastarajame žaidime yra tėvulio ir anytos
dvaro palyginimas, kuriame greičiausiai užkoduotas ano
ir šio pasaulio sugretinimas.
Taigi lietuviškuose priešpriešinio judėjimo žaidimuose

šokiuose kova pasireiškia ne tiesmukai, o per sudėtingą
simbolių kalbą, sietiną su Advento - Kalėdų laikotarpio
kaip virsminio periodo (tamsos ir šviesos kova) suvoki
mu. Matyt nemaža dalis tokio tipo žaidimų ilgainiui virto
dainomis, nes jų poetiniai tekstai siužetiškai nebuvo griež
tai susieti su judesiu. Daugumos Advento - Kalėdų dai
nų melodikoje labai ryškus žingsniavimo ritmas.
(Bus daugiau)
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KAS MARGINIUOSE ANT VERPSTĖS ĮRAŠYTA?
Ubertas KLIMKA

Verpstės —vieni gražiausių ir įdomiausių taikomo
sios tautodailės objektų. Dažnas Respublikos krašto
tyros muziejus turi jų nemenkus rinkinius, tačiau tik
keletas kolekcijų (Utenos, Kauno, Vilniaus) yra apra
šytos: tyrinėti verpsčių formų ir raižinių kompozicijų
tipai, apibūdinti ir klasifikuoti ornamentai, aiškinta at
skirų elementų prasmė
(1). Tačiau verpsčių
marginių kompozicinė
visuma semantiškai ne
nagrinėta.
Šiame
straipsnelyje išdėstytos
mintys būtų tik įžanga
tokios krypties tyrinėji
mams, nuoroda į astro
nominę kalendorinę in
terpretaciją.
Verpimas davė ap
rangą žmogui, tai buvo
vienas iš svarbiausių
namų darbų. Neabejo
tina, kad verpimo veiks
mui tam tikrais atvejais
teikta ir sakralinė reikš
mė. Todėl tokia kruopš
ti verpimo įrankių puo
šyba. Jau kai kurie ne
olito laikmečio verpstu
kai — ornamentuoti.
Galima numanyti, kad
ir jų paskirtis buvus ne
vien utilitarinė. Mitinė
je mąstysenoje su ver
pimu buvo siejamas
žmogaus likimas, jo determinavimas ar spėji
mas (2). Likimas spren
džiamas Visatos kon
tekste; tad verpstės
plokštumoje galbūt ki
1 pav. Verpstė iŠ Bart kuškių km. (Uk
tados bandyta vaizduo mergės ap.); Pasaulio Medis ir saulės.
K. Čiurlionio dailės muziejus
ti Pasaulio modelį. Jis M.
(ČDM), U. 1947, 37,5x12,7 an, aukš
išreiškia supratimą apie tis 94,5 cm
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įsivaizduojamą pasaulio tvarką, struktūrą, dinamiką.
Juo buvo siekiama perduoti informaciją iš kartos į kar
tą. Mūsų laikus šis modelis pasiekė jau gerokai sche
matizuotas ar net fragmentiškas. Verpstes raižę pas
kutinieji meistrai jau nebegalėjo paaiškinti marginių
prasmės, ir tik tradicijos jėga vertė juos kartoti senuo-

2 pav. Verpstė su koplytstulpio, saulių ir žalčių motyvais, 1840 m.
ČDM, Lt 2023, 36,5x13,5 cm, aukštis 97,3 cm. Mažosios seg
mentinės žvaigždutės atitinka saulėgrįžų azimutus (žiemos XI 1.22, vasaros - VI.22.)

pilį, menamąjį pasaulį).
Kompozicinė ašis dažniausiai jun
gia du apskritimus su įplėštais lape
liais. Įprasta šiuos elementus vadin
ti segmentinėmis žvaigždėmis. Pa
prastai būna keturi, šeši ar aštuoni
lapeliai. Vargu ar galima abejoti, kad
tai Saulės simboliai (4). Lapeliai
vaizduoja spindulius arba sudaro au
galo žiedą; tuo išreiškiama mintis
apie Saulės ir augmenijos ryšį. Ši
mintis, beje, ypač išplėtojama prieverpsčių drožyboje.
Semantiškai saulių opozicija gali
būti šitaip perskaityta: aukštai - že
mai, šviesu —tamsu, diena —nak
tis, oras —vanduo. Viršutinė Saulė
paprastai apjuosta užbrūkšniuotų tri
kampėlių, kvadratėlių, trapecijų ra
tu. Pastarieji —įdirbtos dirvos sim
boliai —pasaulio kultūros istorijoje
žinomi iš neolito laikų (5). Taigi ši
Saulė —dieninė, kopianti į dangaus
kalną, savo spinduliais glostanti už
sėtą dirvą. Žemutinę Saulę apjuosia
žalčiai; dažnai ji papuošta ir dirvos
ratu. Tai naktinė Saulė, požemio van
denimis (mitinėmis Mariomis, Du
nojumi, Dauguva ir pan.) keliaujan
3 pav. Saulės ir Pasaulio Medžio su paukščiais motyvas. 4 pav. „Kalendorinė44verpstė iš Vii- ti į rytus, atnešanti įdirbtiems lau
XX a. pradžia. Nacionalinis Lietuvos valstybės ir kultu- niaus aps., XIX a. I pusė. NLM,
kams rasą ir lietų.
ros istorijos muziejus (NLM). Mažesnės segmentinės EM 3098,49x23 cm, aukštis 92 cm.
žvaigždės gali žymėti Saulės lygiadienių azimutus (pava
Kodėl žemutinė Saulė didesnė?
sario - 111.21, rudens - XI.22).
Visų pirma, verpstės lentelė į apačią
sius archetipus. Tačiau pagrindiniai Pasaulio modelio platėja, tad ten lieka daugiau vietos. Antra, besilei
bruožai čia pakankamai ryškūs, ir juos galima pamė džianti Saulė ir atrodo didesnė, ji yra tariamai „arčiau“.
Ojos mitinė funkcija —gaivinti dirvą drėgme —yra ne
ginti rekonstruoti.
Verpstės forma panaši į medžio siluetą. Medžio mo mažiau svarbi. Opozicinį saulių išskyrimą pabrėžia žal
tyvas, ryškiau ar blankiau, pasikartoja ir jos plokštu čių (chtoniškųjų bei vandens būtybių) ir paukščių (erd
moje. Labai dažnai jis sudaro kompozicijos arba simet vės, oro būtybių) apsuptis (2 ir 3 pav.). Šie gyvūnai —
rijos ašį (1 pav.). Galima tarti, kad tai yra Pasaulio (Gy kartu ir tarpininkai tarp stichijų, pasaulio dalių jungian
vybės, Kosmoso) Medžio įvaizdis. Nesunku rasti šio čiosios grandys. Sakoma: „Nemušk žalčio —Saulė tris
įvaizdžio ištakas realiame pasaulyje —tai Paukščių Ta dienas verks, nepatekės.“ Etiologinėse sakmėse pasa
kas nakties danguje (3). Kartais vietoj medžio verpstė kojama, kad kregždės žiemoja vandenyje, gandrai Die
se išraižomas koplytstulpis, stogastulpis ar net bažny vo paliepimu nusileidžia į pragarą ir 1.1.
Nemaža dalis (vien M. K. Čiurlionio dailės muzie
čia (arba abiejų piešiniai yra greta) (2 pav.). Tokia Me
jaus
rinkiny —34 proc.) verpsčių turi tris segmentines
džio metamorfozė turi savo loginę seką: medis - au
kos stulpas —krikštas (antkapinis paminklas) —sto žvaigždes. Galima manyti, kad tuo būdavo išsakomas
gastulpis. Visais išl pav. Verpstė iš Bartkuškių km. (Uk pasaulio tridališkumas vertikaliąja kryptimi, kilęs iš
mergės ap.); Pasaulio Medis ir saulės. M. K. Čiurlio Kosminio Medžio struktūros (6). Trečioji, aukščiausioji
nio dailės muziejus (ČDM), Lt. 1947, 37,5x12,7 cm, žvaigždė dažnai pakeičiama monstrancija ar kryžiumi
aukštis 94,5 cmvardytais atvejais semantinėje plotmė (2 pav.). Ar nebus šis simbolis kilęs iš dienos šviesos
je tai maldos (troškimo ar sielos) kelias į dangų (Ana įvaizdžio, kuris savo ruožtu sietinas su aukščiausiąja die-
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vybe? Tokią versiją paremtų etimologinis baltiškojo tų skaičiumi. Ypač informatyvi yra verpstė su 18 skri
tulių, išdėstytų trimis eilėmis (4 pav.). Skirtingų skritu
„Dievo“ ryšys su „diena“.
Kompoziciją papildo mažesnės segmentinės žvaigž lių čia yra dvylika; vertikaliai jie sugrupuoti po šešis
dutės, išraižytos verpstės pakraščiuose ir viduryje tarp (mėnesių skaičius?). Prisiminus, kad 18 yra apytikslis
didžiųjų. Dažniausiai jos būna dvi arba keturios. Kar metų skaičius Metono periode, kuriuo pasikartoja Sau
tais jos įgauna rombelių, kvadratėlių, į kuriuos įpieštas lės ir Mėnulio padėtys, galima manyti, kad šioje kom
kryželis, formą. Jeigu pagrindinė marginių ant verps pozicijoje bandyta derinti svarbiausius gamtos ciklus.
Kitoje verpstėje išraižyti devyni skri
tės plokštumos paskirtis —išreikšti
tuliai (5 pav.). Įsidėmėtina, kad šis
svarbiausiąjį gyvybinį ciklą gamtoje
skaičius sudaro Mėnulio kalendo
—Saulės paros kelią dangaus skliau
tu, tai šios žvaigždutės turėtų žymėti
riaus pagrindą (3). Nakties šviesulio
atvaizdų verpstėse pasigendame (gal
Saulės tarpines padėtis per lygiadie
nius ar saulėgrįžas. I\xo verpstės rai
todėl, kad būta draudimų verpti,
šviečiant mėnesienai?), nedaug jų ir
žiniai išreiškia ne tik Pasaulio struk
prieverpstėse. Tai gana keista, nes
tūrą, bet ir jo dinamiką. Dar daugiau:
Mėnulio kalendoriaus reliktai labai
kompozicija fiksuoja žemdirbiškojo
gerai išlikę agrariniuose papročiuo
kalendoriaus sudarymo principus.
se (8). Mįslingi verpsčių simboliai
Didžiosios žvaigždės nusako dienos
verti kuo atidžiausio tolimesnio nag
- nakties ritmą, o mažosios - Sau
rinėjimo, analogų paieškų.
lės kelią per metus. Pripažinus tokią
hipotezę, galima teigti, kad laiko cik
Lietuviškoje verpstėje regime mo
delį amžių glūdumoj abstrahuoto, fi
lo vaizdavimas yra suponuotas cik
losofiškai suvokto Pasaulio —su jo
liškos laiko sampratos, būdingos
žemdirbių etnosui.
vidiniu ritmu, sąlygojamu dangaus
šviesulių kelionės mūsų gimtąja pa
Neatmestina dar viena mažųjų
dange.
žvaigždučių interpretacijos galimybė
- tai planetos, latvių folklore gra
NUORODOS:
žiai įvardijamos Saulės dukromis.
1. Verpstės. Katalogas. Sudarė A. KargauTarkime, simetriškas jų vaizdavimas
dienė. - Kaunas, KČDM. - 1989. išilgai menamos rytų —vakarų lini
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=

Ž E M A IČ IŲ KALVARIJA =
Dalia VASILIŪNIENĖ

Koplyčių architektūros analizė
Žemaičių Kalvarijos dominantė —Švč. Mergelės Ma
rijos Aplankymo bažnyčia, tačiau komplekso pagrindą su
daro devyniolika koplyčių-Kryžiaus Kelio stočių, kurias
eidami tikintieji seka Kristaus kančios įvykius, juos ap
mąsto, įsijaučia į Atpirkimo aktą.
Žemaičių Kalvarijos stotys, sudarančios dominikoniš
kąjį Kelio variantą, žymi šiuos Atpirkimo kančios mo
mentus:
1. Paskutinė vakarienė.
2. Jėzaus atsisveikinimas su Motina.
3. Jėzus meldžiasi Alyvų sode.
4.Viešpats Jėzus suimamas.
5. Prie Cedrono upelio.
6. Pas Aną.
7. Pas Kajafą ir Kalėjime (dviguba).
8. Pas Pilotą.
9. Pas Erodą.

2 U. XIII -oji koplyčia. Prie miesto vartų.

1 U.II-oji koplyčia. Jėzus atsisveikina su Motina.

10. Rotušėje.
11. Jėzus sutinka savo Motiną.
12. Jėzus sutinka šventąją Veroniką.
13. Prie Miesto vartų.
14. Simonas Cirenietis padeda nešti kryžių.
15. Jėzų išvelka iš drabužių.
17. Jėzus kenčia ir miršta ant kryžiaus.
18. Jėzų laidoja.
19. Šventojo Kryžiaus atradimas.
Koplytėlės laisvai išdėstytos kalvotame miestelio pei
zaže. Ansamblio architektūrinių formų raida truko kelis
šimtmečius —nuo Kalvarijos atsiradimo XVII amžiuje
iki pat XX amžiaus. Todėl koplytėlių architektūra yra ga
na įvairi. Šiuos pastatus patogiausia grupuoti atsižvelgiant
į statybines medžiagas: tai medinės koplyčios ir mūrinės
koplyčios.
Pirmąją, gausesnę grupę sudaro trylika koplytėlių, ku
rias galima suskirstyti į du pogrupius: mažosios —tipinės

Pabaiga. Pradžia Nr. 1
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5 ii. XIX-oji koplyčia. Kryžiaus atradimas. Paveikslas su dekoru.

3 a. XV-oji koplyčia. Jėzus parpuola trečią kartą.

kompozicijos koplytėlės ir didesnės —individu
alios kompozicijos.
Daugiausia Kryžiaus Kelyje nedidelių tipinių
medinių koplytėlių. Jomis pažymėtos II, V, VI,
VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI ir XIX vietos-iš
viso dešimt koplytėlių. (Žr. 1—3 ii.). Jų planas
- elementarus kvadratas. Tdkio pat kvadrato ar
stačiakampio formos yra visi kfcturi fasadai. Dvi
vėrės durys priekyje paįvairina lygias, stačiomis
lentelėmis apmuštas sienų plokštumas. Šią ne
sudėtingą pastatų sąrangą viršuje užbaigia pira
midinis stogas, dengtas skarda. Vienintelė kop
lytėlių eksterjero puošmena-įvairaus silueto
mažyčiai skardiniai bokšteliai, kurių viršuje stie
biasi metaliniai kryžiai.
Koplytėlių viduje lubos lygios, apkaltos len
tomis. Grindys išklotos cemento ar keraminė
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mis plytelėmis. Interjere sienos tinkuotos baltai,
o kai kuriose (II, VIII, IX, XII, XIX) koplytėlėse
dekoruotos tapyba (4, 5 ii.).
Šis Žemaičių Kalvarijos stočių tipas dažnas Lie
tuvos liaudiškojoje mažojoje architektūroje (bu
vusios Beržoro kalvarijų koplyčios, pavieniai me
morialiniai paminklai). Čia būtų galima priminti
P. Galaunės žodžius: „Liaudies sielai koplytėlės
kalba ne tiek savo išvaizda, kiek jose saugojamo-

4 ii. XII —oji koplyčia. Paveikslas „Kristus sutinka šv. Veroniką“.

mis, iš medžio išdrožtomis šventųjų sta
tulėlėmis bei paveikslais“(l). Itin papras
ta, logiška jų konstrukcija nulemta ilga
amžio liaudiškoje architektūroje sukaup
to patyrimo, grindžiamo visų pirma utili
tariniais tikslais.
Antrąjį medinių koplyčių pogrupį su
daro trys stotys: Jėzus meldžiasi Alyvų so
de (III vieta), Pas Kajafą ir Kalėjime (VII
vieta) bei Nukryžiavimo koplyčia (XVII
vieta). Kiekviena išjų savito silueto ir for
mos
VII—oji stotis (6—7 ii.) daug kuo pri
mena aukščiau aptartąsias. Tai tarsi į vie
ną pastatą sujungtos dvi tipinės koplytė
lės. Šis pailgo stačiakampio plano pasta
tas viduje padalintas į dvi atskiras erdves,
jungiamas plataus praėjimo. Todėl išilgėjusiame priekiniame fasade yra du įėjimai.
Pailgas valminio tipo stogas dengtas čer
pėmis. Stogo kriaunų susikirtimo taškuose iškelti nedideli
bokšteliai, o vienas, didesnis, su kryžiumi, puošia kraigo cen
trą.
Kitos dvi didžiosios koplyčios (III, XVII) labiau išsiskiria
iš kitų. Savo planais ir fasadais jos daugiau primena liaudiš
kų medinių bažnyčių architektūrą.
J. Totoraitis mano, jog III—oji koplyčia išlaikė 1622 me
tais statytos bažnyčios formas (2). Turint omenyje, kad, įstei
gus Garduose Kalvariją, šv. Jono bažnyčia buvo paversta į
koplyčią, žyminčią Maldos Alyvų sode vietą, galima daryti
prielaidą, kad ši koplyčia iš dalies išsaugojo savo pirminę
išvaizdą (8 ii).
Šios koplyčios stačiakampis planas su trišone apsida gale
primena nedidelės vienanavės bažnyčios tipą. Joje, kaip ir
kitose medinėse koplyčiose, ant akmeninių pamatų kylan
čios sienų plokštumos apkaltos stačiomis lentelėmis. Stogo,

7ii. VII -oji koplyčia. 1-oji patalpa „Pas Kajafą“.

dengto čerpėmis, dvišlaitė konstrukcija priekiniame
fasade sudaro trikampį frontoną, kurio centre yra sa
kyklos anga. Apačioje esančios dvivėrės durys vaini
kuotos nedidele arkute. Šoniniuose fasaduose įstaty
ta po vieną langą su segmentinėmis sąramomis. Apsidoje - du apskriti, nedideli langeliai, lyg kontrastas
kompaktiškam koplyčios tūriui, viršuje iškyla aukštas
šešiasienis dviejų tarpsnių bokštas, dengtas smailėjan
čiu stogu.
Paskutinės aptariamos grupės koplyčios (9, 10 ii.)
(Jėzus kenčia ir miršta ant kryžiaus) architektūros san
darą nulėmė jos prasminė funkcija. Pastato didumas,
kryžiaus pavidalo planas parodo šios stoties išskirtinę
kultinę reikšmę. Viso Kryžiaus Kelio, Kristaus kančių
apmąstymo kulminacija pasiekiama šioje Nukryžiavi
mo koplyčioje.
Nepaisant išskirtinio dydžio ir sudėtin
gesnio plano, pastato fasadai gana papras
ti. Stambias lentomis apkaltas sienų ma
ses iš priekio tepaįvairina centrinis sta
čiakampio formos įėjimas, kurio šone-dar vienerios siauros durelės. Šoni
niuose fasaduose iškirsti keturi langai seg
mentinėmis sąramomis. Visą koplyčią
dengia sukryžmintas dvišlaitis valminio ti
po stogas.
Monumentali pastato dalių kompozi
cija išreiškia įvykio, kurį žymi ši koplyčia,
svarbą. Santūri architektūra padeda su
sikaupti, pajusti išpirkimo akto reikšmę
ir didybę.
Didžiulė menkai apšviesta vidinė pa
stato erdvė visiškai tuščia. Didelį įspūdį
sukelia atsiverianti prieš akis tiesiog ant
presbiterijos sienų nutapyta ilga daugia
figūrė kompozicija (11, 12 ii.), vaizduo-
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janti Didžiojo Penktadienio įvykius. Jos centre
pastatyta Nukryžiuotojo skulptūra. Didelė šio
liaudiškos sieninės tapybos kūrinio vertė reika
lauja atskiro aptarimo, todėl šiame straipsnyje
ties juo smulkiau nebus apsistojama. Likusios
koplyčios sienos dekoruotos visai kito pobūdžio
tapyba.
Dauguma medinių Kalvarijos koplytėlių yra
liaudiškos architektūros pavyzdžiai, neturintys
akivaizdžios profesionaliojo statybos meno įta
kos. O būtent profesionaliosios architektūros
apraiškos pavieniuose pastatuose ir nulėmė jų
išskirtinumą (aukštas III-osios stoties bokšte
lis, XVII—osios koplyčios kryžiaus pavidalo pla
nas).
Aptariant antrąją - mūrinių koplytėlių gru
pę, pažymėtina, jog čia profesionaliosios archi
tektūros įtaka kur kas ryškesnė. Profesionalio
sios architektūros ir liaudies meno sintezė mū
rinėse koplytėlėse pasireiškė didesne kompozi
cijos ir dekoro formų įvairove. Šią grupę santy
kinai galima suskirstyti į du pogrupius: tipinių
architektūros formų ir originaliosios kompozi
cijos pastatus.
Pirmajam pogrupiui priklauso tik du objek
tai: IV—oji (Viešpats Jėzus suimamas) (13 ii.)
ir XI-oji (Jėzus sutinka savo Motiną) (14 ii.)
koplytėlės. Savo tūriais jos primena medinių sto
čių tipinį modelį. Toks pat kvadratinis planas,
lygūs, be dekoro, fasadai, piramidiniai skardi
niai stogai. Tačiau iš lauko akmenų bei plytų mū
rytos sienos savaime yra turtingos faktūros, ku
rią dar labiau pabrėžia priekiniuose fasaduose
aplink duris išvesti balti, lygiai tinkuoti apva
dai. Viduje koplyčios, kaip ir medinės, ištinkuo
tos baltai, lubos lygios medinės.
Antrąjį mūrinių koplytėlių pognipį sudaro įdomiausių
architektūros formų pastatai.
I—oji koplyčia (Paskutinė vakarienė) (15 ii.) išsiskiria
savo dydžiu. Tai kresnokų proporcijų, kvadratinio plano,
baltai tinkuotas pastatas, dengtas skardiniu dvišlaičiu sto-

9 ii. XVII -oji koplyčia. Jėzus kenčia ir miršta ant kryžiaus.
Priekinis fasadas.
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8 ii. III-oji koplyčia. Jėzus meldžiasi Alyvų sode.

gu. Tradicinis dvivėrių durų įėjimas priekiniame fasade,
nedideli langeliai —šoniniuose. Pastato savitumą nule
mia centrinį fasadą puošiantis masyvus frontonas, išsiki
šantis aukščiau stogo. Jo truputį išlenktas, horizontalių
proporcijų siluetas tarsi prislegia savo tūriu apatinę fasa
do kondignaciją. Lygią frontono sienos plokštumą paį-

10 **•XVII oji koplyčia. Galinis fasadas.

„viškos“. Priešais jas per visą
vairina eklektiškas (galbūt „pa
galinės sienos aukštį išsitiesęs
siskolintas“ iš bažnyčios fronto
dviejų kondignacijų, gausiai
no) laužytų linijų stilizuotas vo
dekoruotas medinis altorius.
liutų motyvas. Visą kompozici
Jo kompozicija, atskiros archi
ją viršuje užbaigia tokių pat
tektūrinės detalės (kolonos, pi
kresnų proporcijų stačiakampis
liastrai, karnizas su ornamen
bokštelis.
tiniu frizu, voliutos) perimtos
Viena iš didžiausių koplyčių
iš profesionaliosios dailės, ta
- X—oji vieta (Rotušėje) (16
čiau jų traktuotė —liaudiška,
ii), statyta, pasak dešiniajame
jos fasade esančio įrašo, 1878
primityvi („žemaitiškai“ kres
nos altoriaus proporcijos, savi
metais. Proporcijomis, fasadų
tas augalinis ornamentas, liau
kompozicija ji panašesnė į ne
diška skulptūra).
didelę bažnyčią.
XIV—oji vieta (Simonas CiPastato tektoniką ir turtingą
renictis padeda nešti kryžių)
akmeninių sienų faktūrą paryš
(17, 18 ii.), sprendžiant iš uni
kina baltai tinkuotos architek
tūrinės detalės: keturi stulpai,
kalios (kitų koplyčių atžvilgiu)
kampuose rėminantys koply
architektūros, gali būti seniau
sias pastatas visame ansambly
čios korpusą, plytinis dekoraty
vus frizas, keturių pusapvalių
je ir siekti savo amžiumi XVII
šimtmetį. Tai puikus baroko ir
langų apvadai šoniniuose fasa
liaudiškos architektūros deri
duose. Virš priekinio fasado iš
kilusį trikampe viršūne bokšte
nys. Pusapvalio plano, kom
paktiškas koplytėlės tūris vidu
lį optiškai „paaukština“ per vi
je dar labiau sumažėja, spau
są pastato aukštį išvesta balta
tinko juosta, kiek išsikišusi iš
džiamas storų akmeninių sie
11 ii. XVII-oji koplyčia. Sieninės tapybos centrinė dalis. nų ir dengiamas vienšlaičio
sienos plokštumos. Šioje juos
toje į vieną vertikalę „suverti“:
stogo, kurio neįprastą kon
įėjimo anga, virš jos esantis mūrinis balkonėlis, pusapva strukciją diktuoja užapvalintas koplytėlės galas.
Pastato puošmena —barokinio silueto frontonas, ku
lė niša su Kristaus skulptūrėle ir viršuje, bokšte, įrengta
rio grakščias išraitytas formas pabrėžia balto tinko apva
pastogė varpui.
Pastato interjeras toks pat kuklus kaip ir kitų koply das. Baltai apvesta ir stačiakampė įėjimo anga. Virš jos,
čių: baltai tinkuotos sienos, plytelių grindys, lygios lentų apatinėje frontono dalyje, trikampyje nutapyta Dievo akis
lubos. Čia, kaip ir III—ojoje stotyje, virš įėjimo įrengtos savo spalvingumu ir liaudies menui būdingu savotišku na
tūralizmu ryškiai išsiskiria iš
pilkos akmeninės sienos
plokštumos. Virš frontoną
pusiau dalijančios tinko juos
tos, nedidelėje nišoje, įstaty
ta Kristaus skulptūrėlė.
Paskutinė šiame pogrupy
je XVIII-oji vieta (Jėzų lai
doja) (19 ii.) taip pat mūryta
iš akmenų, derinant natūra
lų jų paviršių su baltu tinku.
Koplyčia gana didelė, užap
valintu galu, stačiakampio
plano. Dvišlaitis, gale apva
liai nusklembtas stogas deng
tas čerpėmis.
Čia, kaip ir I-ojoje bei
XIV—ojoje stotyje, frontonu
akcentuojamas priekinis
koplyčios fasadas. Neaukšta
apatinė kondignacija paįvai12 ii. XVII—oji koplyčia. Sieninė tapyba.
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rinta baltu tinko plotu aplink įė
jimą, iš viršaus „prislėgta“ kres
nu nubalintu frontonu. Trijuose
frontono kampuose (viršuje ir
šonuose) iškyla nedideli stilizuo
ti bokšteliai, laikantys metali
nius kryžius.
Tiek mūrinių, tiek medinių
koplytėlių interjerai nepasižymi
ypatinga įvairove. Nepriklauso
mai nuo pastato dydžio, formos
ar statybinės medžiagos, jų grin
dys grįstos plytelėmis, sienos
baltai nutinkuotos, taip pat bal
tai nudažytos lentų lubos. (Pa
vyzdžiui, III-osios, IV-osios,
V-osios, X-osios ar XVI-osios
koplyčių interjerai.) Altorių
koplyčiose paprastai atstoja ne
didelė stačiakampė baltai dažy
ta mensa, Virš kurios kabo pa13iLIV-°jik°ply«a-Viešpats Jėzus suimamas.
veikslas, vaizduojantis tam tikgrindų išvedama paprasto geometrinio ornamento juosrą Kryžiaus Kelio epizodą. Kai kuriose koplyčiose ta, o viršuje, palei lubas, antrinama siaurute modiįjonų
(VI-ojoje, XV-ojoje, XVI-ojoje ir kt.) ant sienų kabo motyvais tapyta juostele. VII—ojoje koplyčioje viršuje įveir daugiau paveikslų, atitinkančių tos stoties temą. Puoš- damas meandro ornamentas. Antikinių formų arsenalą
numu iš kitų išsiskiria aukščiau aptartieji X—osios ir papildo N. Danio mėgstamas kolonų motyvas. KolonoXVII-osios stočių altoriai, o VII-osios koplyčios ant- mis ar piliastrais paprastai akcentuojama altorinė koplyroje dalyje, XIII -ojoje ir XVIčios dalis, o XVII-ojoje kop
II—ojoje vietose Kristaus kan
lyčioje piliastrai nutapyti sie
čios epizodus vaizduoja skulp
nų kampuose. Šio autoriaus ta
tūros.
pytuose interjeruose galima
Aptariant koplytėlių vidaus
pamatyti visus pagrindinius,
erdvės meninį sprendimą, iš
tiesa, savitai traktuotus, anti
skirtina grupė interjerų, ku
kinius orderius: dorėninį
riuos puošia tapybinis dekoras.
(V II-oji vieta), jonėninį
Apie tai informacijos randame
(VII -oji ir XII -oji vietos) bei
1936 metų laikraštyje. Jame ra
korintinį (VII-oji, XVII-oji
šoma: „Dekoratorius N. Danys
koplyčios). Vieną iš VII—osios
jau baigia antros didžiulės kop
koplyčios patalpų puošia visa
lyčios dekoravimo darbą. Pra
jonėninio orderio arkada.
dedamos remontuoti ir kitos“
Be antikinių architektūrinių
(3). N. Danio ištapyti I-osios,
detalių, matyti ir baroko įtaka
Il-osios,
VII—osios,
dekoratoriaus
skoniui.
XII-osios, XVII-osios ir
XIX—osios koplyčios paveiks
XIX-osios koplyčių interjerai
las iš abiejų pusių įrėmintas di
(4, 5, 7 ii.). Kodėl buvo pasi
džiulėmis ant postamentų nu
rinktos būtent šios stotys —ne
tapytomis voliutomis (5 ii.).
aišku. Galbūt autorius dėl kaž
Kiekvienai koplyčiai parink
kokių priežasčių paprasčiausiai
tas savitas koloritas, tačiau
nespėjo pabaigti pradėto dar
ypatingu spalvingumu jis nepa
bo.
sižymi. Naudojamos pilkos, ru
N. Danio apipavidalinti in
dos, rausvai rudos, mėlynos ir
terjerai tapyti išimtinai archi
žalios spalvos, kiekvienam in
tektūrinių detalių motyvais.
terjerui panaudojant ne dau
Ypač gausiai naudojamos anti
giau kaip trijų spalvų derinį.
kinės formos. Dažniausiai virš
N. Danio manieros origina14 ii. XI -oji koplyčia. Jėzus sutinka savo Motiną.
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lumas pasireiškė bandymu reljefo optinę iliuziją kurti to
nų gradacija (beje, vietomis gan sėkmingai), čia pat išlai
kant primityvų kompozicijos, perspektyvos ir formos su
pratimą.
VIII—osios ir IX—osios koplyčių interjeruose esantys
dekoro elementai neturi nieko bendra su aukščiau apra
šytąja tapyba, yra atlikti trafaretiškai, varijuoja augalinio
ornamento motyvus ir yra mažiau įdomūs.
Aptarus viso komplekso koplytėlių architektūros ypa
tybes, jų planus, fasadų kompoziciją, dekorą, interjerus,
galima daryti tam tikras išvadas:
1. Koplyčių statybinė medžiaga, fasadų kompozicijos
ar detalių puošnumas nepriklauso nuo semantinio Kry
žiaus Kelio aspekto. Teiginį galima pailiustruoti lyginant
XIV-ąją ir XV-ąją koplyčias (žr. 17 ir 3 ii.), žyminčias
du Kristaus suklupimo po Kryžiumi variantus. Viena iš
jų mūrinė, originalių architektūros formų, kita —medi
nė, elementarios tipinės konstrukcijos.
2. Žemaičių Kalvarijoje svarbesnės Kristaus
Kančios vietos parodomos pastatų didumu. Iš
siskiriančios savo dydžiu yra šios stotys: Pasku
tinė vakarienė (I), Jėzus meldžiasi Alyvų sode
(III), Viešpats Jėzus suimamas (IV), Rotušėje
(X), Jėzus kenčia ir miršta ant kryžiaus (XVII)
ir Jėzų laidoja (XVIII). Išimtis tik VII-oji, ga
na didelė koplyčia, tačiau joje, kaip minėta, su
jungtos dvi Kryžiaus Kelio stotys.

15 ii. I-oji koplyčia. Paskutinė vakarienė.

Žemaičių Kalvarijos atsiradimo priežastis buvo glau
džiai susijusi su kontrreformacinio judėjimo uždaviniais:
plėsti vienuolynų tinklą Lietuvoje ir įvairiais būdais pro
paguoti katalikiškas Dievo išpažinimo formas. Šiuo at
veju - Kristaus Kančios kultą einant kalvarijas.
Žemaičių Kalvarijos architektūros kompleksas nulė
mė viso miestelio išplanavimą. Ansamblis buvo išdėsty
tas teritorijoje atsižvelgiant į du pagrindinius veiksnius:
vietinį landšaftą ir kulto reikalavimus, diktavusius tam
tikrą koplyčių išdėstymo tvarką.
Architektūros ir dailės požiūriu ansamblis sudaro su
dėtingą įvairaus profesionalumo lygių, stilių ir meno rū
šių sintezės variantą.
Ansamblio architektūroje aiškiai matyti du lygmenys:
profesionalusis ir liaudiškasis.
Profesionalųjį meną Žemaičių Kalvarijoje reprezentuoja:
1. Bažnyčios eksterjeras ir interjeras, kuriame į visu
mą susiliejo kelių epochų stiliai:

16 ii. X-oji koplyčia. Rotušėje.
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17 il. XIV-oji koplyčia. Simonas Cirenietis padeda nešti kryžių.

a) barokas, pasireiškęs visų pirma
bažnyčios plane, pagrindiniuose fa
sadų kompozicijos principuose;
b) klasicizmas, suteikęs barokui
būdingoms struktūroms savitą,
santūrų charakterį ir pasireiškęs la
biau detalėse (langų angos, piliast
rai ir kt.);
c) eklektiškas, neorokoko stilius,
atsiradęs šio amžiaus pradžioje vy
kusių rekonstrukcijų metu ir palikęs
gana ryškų pėdsaką pastato archi
tektūroje. Be eklektiškų, įmantrios
formos bokštų viršūnių, šiam stiliui
priskirtina interjero įrangos, pir
miausia altorių, architektūra.
2. Profesionaliojo meno įtaka
pasireiškė ir atskirų koplyčių, dau
giausia mūrinių, architektūroje:
a) planas (užuominos į apsidą,
kryžiaus forma);
b) fasadų kompozicija (dažni
frontonai priekiniame fasade);
c) interjero dekoras (N. Danio
sieninė tapyba, Nukryžiavimo pano
rama XVII—ojoje koplyčioje ir kt.).
Liaudies meno sričiai Žemaičių
Kalvarijoje priklauso koplyčių ar
chitektūra:
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19 ii. XVIII-oji koplyčia. Jėzų laidoja.

1. Koplytėlių (ypač medinių)
konstrukcija ir formos.
2. Interjerų dekoro maniera,
praturtinta elementais, „skolintais“
iš profesionalaus meno.
Žemaičių Kalvarijos bažnyčios ir
Kryžiaus Kelio koplytėlių ansam
blyje į daugianarę vientisą struktū
rą susipina įvairių meno šakų (ar
chitektūros, taikomosios dailės,
skulptūros ir tapybos), įvairių stilių
elementai. Ši ne mažiau sudėtinga
meninių formų sintezė skirta iš
reikšti ir įprasminti ne mažiau su
dėtingą, įvairialypę ansamblio pro
gramą, jungiančią keletą semanti
nių lygmenų. Pagrindinė jos dalis Išganytojo Kančios Kelias - susie
ja prasminiu ryšiu atskirus šio an
samblio elementus į vientisą, neda
lomą visumą.

18 il. XLV-oji koplyčia. Vaizdas iš šono.

NUORODOS:
1. Galaunė P Lietuvių liaudies menas.-V.
,1988.-P 133.
2. Totoraitis J. Žemaičių Kalvarija.-Mari
jampolė, 1936.—R54.
3. Žemaičių Kalvarijos žinelės // Žemaičių
prietelius. -1936.-Nr. 30.

VILNIAUS STALIŲ IR
SKULPTORIŲ RAIŽYTOJŲ CECHAS
Stasys SAMALAVIČIUS
1562 m. Vilniuje įsisteigė bendras balnių, pakinktinin- mą gresia baudos. Kokios jos buvo, susitarime nenurody
kų, diržininkų ir stalių cechas. 1578 m. staliai nuo jo atsi ta. Baudų dydis nenurodytas ir 1742 m. cecho statute. Ja
skyrė. Kitais metais įsikūrė atskiras stalių ir apsodininkų me tik pasakyta, kad už minėtą nusikaltimą nesumokėjus
cechas, prie kurio 1616 m prisijungė skulptoriai raižyto baudų, pameistrį įrašydavo į „Juodąją knygą“, tokio pa
meistrio nepriimdavo į darbą. Kaltę atleisdavo tik tada,
jaiAmato reikėjo mokytis pas vieną iš cecho meistrų. Mo kai pameistrys viešai viso cecho atsiprašydavo ir atiduo
kiniu laikytas tik oficialiai ceche įregistruotas asmuo. Į davo nustatytą kiekį vaško bernardinų bažnyčioje cecho
stalių medžio skulptorių cechą mokinius priimdavo ketu išlaikomam altoriui. Kiek vaško reikėjo duoti, nepasaky
ris kartus per metus, pervadinamuosius ketvirtinius (kvar ta.
talinius) cecho narių susirinkimus. XVIII a. už įregistra
1742 m. stalių*ir medžio skulptorių cecho statuto dvi
vimą reikėjo mokėti du auksinus. Pasibaigus mokymosi dešimt aštuntame straipsnyje nurodyta, kad skulptoriams
laikui, įvykdavo oficialios mokinio priėmimo į pameist kelionė neprivaloma, o pameistriai staliai turėjo trejus
rius ceremonijos. Vertingų duomenų apie tai randame metus „vandravoti“. Sumokėjusį 30 auksinų į cecho kasą
cecho pameistrių ir meistrų 1793 m. susitarime. Jame nu pameistrį nuo „vandravojimo“ atleisdavo. Atkreiptinas
rodyta, kad šiame ceche, mokiniui pereinant į pameist dėmesys į stalių cecho pameistrių ir meistrų 1793 m su
rius, 6 auksinai reikėjo sumokėti pameistrių organizaci sitarime esantį nurodymą, kad į privalomą kelionę vyk
jos kasai ir tiek pat šios organizacijos seniūnams. Trims davęs pameistrys galėjo savo meistro iš anksto ir nepervyriausiems pameistriams reikėjo sumokėti po du auksi spėti, o norėdamas pereiti dirbti pas kitą cecho meistrą,
nus, o tam, kuris pasakydavo proginę „kalbą arba pamoks apie tai turėjo informuoti savąjį meistrą iš anksto.
lą" - šešis auksinus. Dar du reikėjo duoti pameistriui,
Stalių cecho pameistrių ir meistrų 1793 m. susitarime
iškilmingai įteikusiam ceremonijų kaltininkui vadinamą sakoma, kad iš kitur atkeliavęs pameistrys pirmiausia tu
jį vilką, t. y. gėrimo pripildytą taurę, kurią pastarasis visų rėjo atvykti į šią cecho pameistrių organizaciją. Norin
susirinkusiųjų akivaizdoje turėdavo išgerti. Kokį gėrimą čiajam Vilniuje padirbėti pakviesdavo organizacijos šanaujasis pameistrys šia proga gerdavo, nepasakyta. Be to, farą, kuris privalėjo nedelsdamas atvykti ir „pagal amati
pameistrys privalėjo sumokėti cechui 8 auksinus arba do ninkų papročius“ atvykėlį pasveikinti bei pasiteirauti, iš
vanoti tokios vertės sidabrinį votą („szyld“), kurį cechas, kur atvažiavo, kuo vardu, kokį turi mokymosi stažą. Jei
matyt, kabindavo ant savo altoriaus. Taigi XVIII a. pa gu pameistrys buvo mokęsis mažiau negu trejus metus,
baigoje minėtame ceche mokinys, pereidamas į pameist darbo jam neieškodavo. Norėdamas Vilniuje pasilikti, pa
rius, privalėjo sumokėti 37 auksinus. Tai padaręs, po visų meistrys galėjo kreiptis į cecho seniūnus ir su jų žinia ket
formalumų, buvęs mokinys pakildavo pakopa aukščiau, virtį metų pabūti mokiniu. Nepanorėjusiam papildomai
tapdavo pameistriu. Tesėdamas nustatytas pareigas, jis stažuotis pameistriui leisdavo pasilikti ir padirbėti Vil
galėjo naudotis visomis šiai amatininkų kategorijai su niuje tik dvi savaites, po kurių turėjo iš miesto išvykti.
teiktomis teisėmis ir privilegijomis. Cecho pameistrių ir
Oficialios ceremonijos, susijusios su keliaujančio pa
meistrai susitarime pasakyta, kad mokinys, pereidamas į meistrio priėmimu į stalių cechą, įvykdavo pameistrių or
pameistrius, privalo sumokėti dar tris auksinus už amati ganizacijos narių susirinkime. Atvykėliui įteikdavo „vil
ninkiškus papročius („za rzemieslnniczy zwyczay“). Nėra ką“, kurį jis turėdavo išgerti ir už tai sumokėti du sidabri
abejonės, kad čia kalbama apie nusistovėjusias pameist nius grašius. Atrodo, kad po priėmimo ceremonijos atvy
rių įšventinimo tradicijas bei ceremonijas, kurios, atro kėlį traktuodavo kaip vietinį pameistrį.
do, buvo susijusios su išlaidomis.
Dviejų keliaujančių pameistrių pas vieną meistrą dirbti
Apie stalių ir medžio skulptorių cecho pameistrių dar nesiūlydavo. Tai buvo galima daryti tiktai gavus cecho se
bo užmokesčio reguliavimą iki XVIII a. pirmosios pusės niūnų leidimą. Stalių cecho 1742 m. statutas teigia, kad
duomenų nerasta. Cecho 1742 m. statute nurodyta, kad keliaujančiam pameistriui pradėjus dirbti pas vieną ce
keliaujančio kvalifikuoto pameistrio savaitės darbo už cho meistrą, pereiti pas kitą buvo leidžiama išdirbus ne
mokestis buvo du auksinai. Minėto 1793 m. susitarimo trumpiau kaip dvi savaites. Priešingu atveju grėsė bauda.
penktajame straipsnyje pasakyta, kad keliaujantis pa Iš cecho meistrų ir pameistrių 1793 m. susitarimo matyti,
meistrys, atvykęs į Vilnių ir išdirbęs pas cecho meistrą kad ši taisyklė taikyta ir vietiniams pameistriams. Ten pat
dvi savaites, už tą laiką turėjo gauti 8 auksinus, o jaunes nurodyta, kad meistrams draudžiama pameistrius atleis
nysis pameistrys-4 auksinus. Apie cecho vietinių pameist ti iš darbo, jiems neišdirbus dviejų savaičių. Meistras ga
rių darbo užmokestį šiuose šaltiniuose nekalbama. Vie lėjo pameistrį anksčiau atleisti tik tuo atveju, jeigu pasta
nok galima manyti jį labai nesiskyrus nuo keliaujančių rajam sumokėdavo visą dvisavaitinį atlyginimą.
pameistrių savaitinio atlyginimo.
Tuo, kad XVII-XVIII a. cecho pameistriai vykdavo
Cecho pameistriams Vilniuje ar kurioje nors kitoje vie „vandravoti“ į kitus miestus bei kraštus ir iš kitur į Vilnių
tovėje be meistnj žinios ir leidimo samdytis darbams bu atvykdavo keliaujantieji pameistriai, abejoti netenka.
vo griežtai draudžiama. Šio cecho pameistrių ir meistrų
Štai Vilniaus magistrato 1791 m. dekrete apie stalių
1793 m. susitarime nurodoma, kad už draudimo nepaisy cecho meistro J. Fleišerio ir jo pameistrio J. Chšanovskio
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kivirčą nurodyta, kad meistras sutrukdęs mmcio pameist
rio kelionę.
Iš pameistrio staliaus Vaitiekaus Bogucko 1789 m. lie
pos 25 d. parodymų Vilniaus magistratui matyti, kad jis
„vandravodamas“ iš Gardino buvo nuvykęs į Kauną. Ten
pabuvęs dvi savaites ir negavęs darbo, iškeliavo į Jonavą,
iš kur kartu su keliaujančiu pameistriu Adomu Abramavičium atvyko j Vilnių. V. Boguckas turėjo duoti parody
mus, kodėl, atvykęs į Vilnių, darbo neieškojo per cechą,
d pradėjo dirbti pas meistrą Joną Bobkevičių be cecho
žinios, ką statutas draudė.
Daug keliavę pameistriai buvo gerbiami. Tai rodo mi
nėtas 1793 m. susitarimas. Jame pasakyta, kad pameist
rių organizacijos seniūnu renkamas asmuo, kuris buvo
lankęsis ir dirbęs trijose sostinėse; apie tai susirinkime
reikėjo oficialiai paskelbti.
Stalių ir medžio skulptorių cecho 1742 m. statute nu
rodyta, kad pameistrys stalius, norėdamas pereiti į meistrų
kategoriją, turėdavo pats pasirūpinti meistrų susirinki
mo sušaukimu, kuriame oficialiai pareikšdavo apie savo
norą tapti meistru. Už susirinkimo sušaukimą pameist
rys turėdavo sumokėti 3 auksinus. Susirinkimas paskir
davo meistrą, pas kurį jam reikėdavo išdirbti vienerius
metus. Po to pameistrys galėjo kreiptis į cecho seniūnus,
kad jam leistų imtis egzaminų dartx), kurį XVII—XVIII
a. sudarė spinta, sudedamas stalas ir šaškių komplektas.
Visa tai reikėjo padaryti pagal meistrų užduotis. Meistru
buvo galima pasidaryti ir nedarant šio darbo. Tokiu atve
ju pagal 1742 m. cecho statutą reikėjo mokėti 100 auksi
nų.
Cecho 1663 m. statutas reikalavo, kad pameistrys eg
zaminų darbą atliktų cecho seniūno dirbtuvėje, „vyres
niesiems meistrams" arba jų paskirtiems asmenims pri
žiūrint. Kiek prižiūrėtojų skirdavo, tų metų statute nepa
sakyta. 1742 m. statute kalbama apie 2 cecho meistrus,
kurie privalėjo prižiūrėti, kad egzaminuojamasis atliktų
darbą savarankiškai. XVIII a. egzaminų darbą galima bu
vo daryti nebūtinai cecho seniūno dirbtuvėje, bet ir pas
meistrą, kurį nurodydavo cecho narių susirinkimas.
Kalbant apie egzaminų darbą, 1663 m. cecho statute
nurodoma, kad, jo laiku neatlikus, už kiekvieną pavėluo
tą savaitę reikėjo mokėti po auksiną. Tai byloja, kad lai
kas egzaminų darbui buvo nustatytas. Kiek jo buvo ski
riama, tų metų statute nepasakyta. 1742 m. cecho statu
tas egzaminų darbo laiko neriboja. Viskas priklausė nuo
pameistrio.
Kalbėti apie medžio skulptorių egzaminų darbus iki
1730 m. labai sunku, nes nerasta pakankamai duomenų.
Tais metais, anot dokumentų, medžio skulptoriai, norė
dami priklausyti stalių cechui, turėjo pristatyti gimimo
metrikus, atlikti kelionę ir egzaminų darbą. Vienok vė
liau Vilniaus magistratas medžio skulptorius nuo kelio
nių ir egzaminų darbų atleido. Tas pat nurodyta 1742 m.
statute.
1742 m. cecho statuto dvidešimt devintajame straips
nyje pasakyta, kad pameistrys, tapęs meistru, neturėjo
teisės laikyti pameistrių, kol nesumokėdavo cechui pusės
nustatyto kiekio pinigų. Juos sumokėjęs, naujasis meist
ras galėjo turėti vieną pameistrį, o visiškai atsiskaitęs su
cechu-tokį mokinių ir pameistrių skaičių, koks buvo nu
statytas visiems šio cecho nariams, t. y. tris mokinius ir
pameistrius kartu paėmus. Kiek cechui reikėdavo sumo
kėti, nei minėtame statute, nei kituose turimuose šalti
niuose nenurodyta. Matyt pameistriams pereinant į meist
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rus susidarydavo nemažos skolos, kurias atiduoti buvo ga
lima tik jau dirbant meistrais. Tame pačiame statute pa
sakyta, kad cecho seniūnams, „dėl visuomeninių intere
sų“ dažnai apleidžiantiems savo asmeninius reikalus, leis
ta papildomai turėti vieną mokinį ar pameistrį.
Jeigu meistras, turėdamas tris mokinius, pristigdavo
darbo, o kitas turėdavo daug, tai pastarasis dalį užsaky
mų privalėjo perleisti darbo negavusiam cecho nariui.
Priešingu atveju grėsė akmens vaško bauda. Už darbo pa
veržimą nustatyta pusė akmens vaško baudos. Tokią pat
baudą reikėjo mokėti už konkurenciją perkant medžia
gą-

Darbai
Staliai gamino baldus, „skliautuotus karstus“, dalyvau
davo statybose, gamindavo medinius langų rėmus, langi
nes, duris ir atlikdavo įvairius kitus apdailos darbus, kar
tais gana sudėtingus.
Antai 1736 m. Vilniaus Jono bažnyčiai altorių sukūrė
stalius Zobergeris (kartais vadinamas Seberier). Apie tuos
pačius metus architektas Abraomas Virtneris, bendradar
biaudamas su tapytojais Jarmušausku ir Jonu Gotardu
Berkhofu bei staliais Fleišeriu ir Bove, tai pačiai bažny
čiai sukūrė keletą altorių. 1736 m. „stalių meistras“ Povi
las Jakovickis padarė didįjį altorių ir atliko kai kuriuos
kitus darbus Barūnų bažnyčioje.
1684 m. skulptorius Andrius Hancevičius padarė alto
rių Jono bažnyčiai. Toje pat bažnyčioje 1718 m. pastatė
du altorius ir atliko kitus medžio skulptūros darbus skulp
torius raižytojas Percelis. Tai pačiai bažnyčiai skulptūri
nes vargonų dekoracijas 1731 m. padarė Jonas Kurtauskas, o kitais metais skulptorius Jonas Karolis Frezeris su
kūrė net 22 statulas. Vienam šios bažnyčios altoriui
1737 m. statulas yra daręs skulptorius Kristijonas Radikas. 1719 m. Vilniaus cecho meistras Fridrichas Kveceris
(kartais vadinamas Kviečioru) suprojektavo ir pastatė
-Švenčiausios Barūnų Panelės“ altorių Barūnų bažnyčioje.
Šis skulptorius nebuvo vienintelis tos srities specialistas,
dirbęs pagal savo paruoštus projektus. Antai
1754-1755 m. skulptorius raižytojas Juozas Belovskis dir
bo prie Bresto bernardinų bažnyčios rekonstrukcijos. Pa
gal savo „abrisą“ jis sukūrė sakyklą, du altorius ir daug
kitų bažnyčios dekoro detalių. Stalių cecho meistras Jo
nas Cieslikavičius 1740—1741 m. Barūnų bazilijonams pa
darė „pagal abrisą“ šv. Anupro altorių. Pagal kieno „ab
risą“ jis tą darbą atliko, aiškiai nepasakyta. Tačiau net ir
tuo atveju, jei J. Cieslikavičius dirbo pagal svetimą pro
jektą, nėra abejonės, kad brėžinius skaityti jis mokėjo.
Jau minėjau, kad apie 1736 m. architektas Abraomas Virt
neris, bendradarbiaudamas su tapytojais Jarmušausku ir
Jonu Berkhofu bei staliais Fleišeriu ir Bove sukūrė kele
tą altorių Jono bažnyčiai. Tais atvejais, kai staliai ir skulp
toriai raižytojai statydavo altorius ir dirbdavo kitus me
džio skulptūros darbus ne pagal savo sumanymus, objek
tų projektus dažniausiai būdavo paruošę architektai. Ne
mokėdami skaityti brėžinių, staliai ir medžio skulptoriai,
suprantama, darbų nepadarytų. O faktų, kad architektai
būtų minėtiems darbams vadovavę, šaltiniuose nepami
nėta.
Taigi šio cecho meistrai buvo aukštos kvalifikacijos spe
cialistai, mokėję skaityti architektų paruoštus brėžinius,
sugebėję svetimus projektus įgyvendinti, patys neretai pa
darydavę projektus ir pagal juos attikdavę įvairius dar
bus.

AKTUALU

ŠVENTĖ MIESTE

rie miestai ir miesteliai vienokiu ar kitokiu būdu pradeda
tas datas minėti, ir šitos šventės konstitucijoje oficialiai įtei
Primestas ir mums visai svetimas šventes, kurias turėjo sintos 1791 metais. 1795 metais savivaldos teises turėjusių
me švęsti penkiasdešimt metų, keičiame savomis. Sugrįžta miestų Lietuvoje buvo 70. Dar apie 10 savivaldą gavo Rusi
šimtametes tradicijas turinčios, iš kartos į kartą perduotos, jos valdymo laikais, kiti - Lietuvos Respublikos metais ar
tėvų ir senelių su meile puoselėtos.
ba miesto teises gavo dabar. Tad iš viso - apie 100 miestų
Džiaugiamės, kad be baimės galime susirinkti visa šeima yra įgiję savivaldos teises.
ir neuždangstę langų sėsti prie Kūčių stalo, kad ne tik ato
E. Rimša siūlė atkreipti dėmesį į miestelius ar miestus,
kiose kaimo bažnytėlėse, bet ir didžiųjų miestų bažnyčių var turėjusius turgų, mugių privilegijas. Dar Lietuvos Didžio
pai skelbia didįjį Prisikėlimo džiaugsmą Velykų rytą, kad vai sios Kunigaikštystės laikais ne tik miestuose, bet ir mieste
kui jau ne pakuždomis į ausį sakome, jog šiandien Vasario liuose mugė tapdavo savotiška švente. Vieni mugei gavo vie
16-oji - Lietuvos ir kiekvieno iš mūsų Nepriklausomybės ną dieną, kiti dvi, kitur ji galėjo tęstis tris savaites. Vienur
mugės buvo daugiau paplitusios, kitur mažiau, bet šiaip ar
diena, ir ją drauge galima švęsti miestų aikštėse.
Kaip mūsų šventės turėtų būti švenčiamos, netyrinėta ir taipjos lėmė savotišką gyvenimą. Mugių tradicijos tęsėsi šimt
menkai diskutuota tema.
mečius, ir jų atspindžiai pasiekė mus. Ir šiais laikais kiekvie
Norėdami šventę grąžinti tautai, privalome žinoti jos is nas miestas ir miestelis galėtų turėti savotišką mugę, kaip
toriją ir šventimo tradicijas. Šiuo požiūriu daugiausia (ir tur Vilnius turi Kaziuką. Beje, pastebima ir neigiama tendenci
būt pakankamai) dėmesio sulaukė tradicinio liaudies kalen ja - užuot stengęsi sugrąžinti sau būdingas tradicijas, leng
doriaus šventės, apie kurių papročius ir šventimo tradicijas vai pasukame „gerojo patyrimo perėmimo“ keliu ir savo
daug rašyta ir teberašoma spaudoje, nemažai išleista atskirų mieste rengiame „Vilniaus Kaziuko mugę“. Reikia tikėti, kad
leidinių. Mažiausiai istorinės medžiagos yra, kaip tas šven tai masiniu reiškiniu netaps, kad švenčių rengėjai paseks klai
tes šventė mieste ir kaip miesto šventės turėtų atrodyti. Men pėdiškių pavyzdžiu - šie, nesidairę į kitus, išstudijavo istori
kai žinome ir apie miestiečių gyvenimo būdą - kaip gyven nę medžiagą ir miestui grąžino Klaipėdos mugių šventimo
ta, kaip bendrauta, kokios šventės ir kaip švęstos, kokia skam tradiciją. (Apie Klaipėdos muges rašyta: L. K. -1993. -Nr.5).
bėjo muzika ir kita. Mokslininkai, bent kiek galėję prieiti Apie muges istorinės ir etnografinės medžiagos nėra daug.
prie istorinių šaltinių, po kruopelę šį tą yra surinkę ir, kiek Pasitaiko ir neaiškių dalykų arba, kai dėl ambicijų imama
anais laikais leista, paskelbę. Tačiau tai epizodinė, labiau ki lenktyniauti. Čia istorikas R. Batūra paminėjo Rudaminą,
tas temas lydinti, daugeliu atvejų mokslo darbuose ir mo Anykščius, švenčiančius Mindaugo Vorutą. Tad kas lieka Vil
nografijose skelbta ir, tarkim, renginių, švenčių organizato niui? Žinoma, tai Lietuvos valstybės ir sostinės rūpestis.
riui sunkiai prieinama medžiaga.
Kiekviena vietovė turi tūkstantmečius siekiančią, arche
Ką jam patarti, jei šventei —tik dveji ar treji metai, o ologine medžiaga grįstą istorinę tradiciją, bet nevalia pamiršti
kitoms vos pirmi? Ar ji turi perspektyvą? Apie tai susirinkus ir vėlesnių už pirmąjį paminėjimą ar savivaldos gavimą da
krūvon kalbėtasi Lietuvos liaudies kultūros centre: prie ben tų, kurios yra ne tik jaunesnės, bet ir aiškesnės. Kaip istori
dro stalo bene pirmą kartą susėdo nemažą organizacinio dar nių šaltinių, folkloro sandūroje jas traktuoti, ką ir kaip pri
bo patirtį turintieji ir šį bei tą tyrinėjusieji ir skelbusieji, bet taikyti, recepto išrašyti ar šabloną pateikti niekas negali. Įsi
dar galintys šį tą ir pridurti. Gaila, kad nebebuvo Stasio Sa- dėmėtina: mokslu nepagrįsta ir papročiais nesiremianti tra
malavičiaus, uoliausio miesto kultūros tyrinėtojo ir nuolat dicija visada atrodys dirbtinė, teatralizuota ir svetima. Todėl
teigusio, kad laikas pradėti šios temos kompleksinį tyrimą. kiekvienai vietovei visų pirma reikėtų išnagrinėti istorinę me
Pagerbę šviesų mokslininko atminimą, pokalbio dalyviai aiš džiagą, viešai aptarti visus fakto argumentus ir, pasitelkus
kinosi, kas toji miesto šventė ir kuo ji skiriasi nuo kitų, mies mokslininkų, aprobuoti ar net konferenciją surengti.
te švenčiamų švenčių.
Kai žinai tradiciją, ką miestas ir jo gyventojai yra išgyve
Girdėti, jau inertiškai miesto švente vadinamas net LIFE nę, kokias jie šventes yra šventę, legendą, įvykį, faktą ar sim
festivalio atidarymas. Istorikai R. Batūra ir E. Rimša šven bolį galima ir naujai pateikti, tik nevalia užmiršti, jog šventė
tai įsitikinę, kad didžiausia miesto šventė - tai miesto gim ir šiuolaikiniame mieste turi būti autentiška. Anot E. Rim
tadienis, dėl kurio pasirinkimo moksle ir visuomenėje dar šos, istorinės medžiagos mažesnieji miestai (Šiauliai, Aly
nesutariama. Gimimo data laikoma pirmasis vietos paminė tus, Kėdainiai) turi nedaug, kiek daugiau ir ankstyvesnės yra
jimas rašytiniuose šaltiniuose. Beje, R. Batūra pažymėjo, jog sukaupę Vilnius ir Kaunas.
dėl pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose aiškinimo
Mokslininkai išvardijo Lietuvos miestuose švęstas šven
ir interpretavimo taip pat ginčijamasi.
tes. Visur be išimties pagrindinės laikytos krikščioniškosios.
Daugelis Lietuvos miestų ir miestelių mini savivaldos tei Antai Vilniuje didžiausia, žinoma nuo 1604 metų, Dievo kū
sių gavimo sukaktį. Ši data, aišku, yra gerokai vėlesnė nei no šventė. Jai skirdavo milžiniškas lėšas, organizuodavo di
pirmieji rašytiniai paminėjimai. Ir jeigu žinomos abi datos, džiulę procesiją.
tai, istorikų nuomone, pirmumą reikėtų teikti vietovės rašy
Kitos (ne bažnytinės) atsirado gerokai vėliau. Nuo Au
tiniuose šaltiniuose paminėjimui pirmą kartą.
gusto, ypač nuo Augusto III laikų (XVIII a.), miestai buvo
Miestai, ypač mažesnieji,(gal ne kasmet) galėtų švęsti sa priversti įteisinti arba valstybine prasme švęsti valdovo gim
vivaldos teisių suteikimo jubiliejines datas.
tadienį. Koks valdovo vardas, tą dieną visuose valstybės mies
Savivaldos teisės —tai miesto faktiškas juridinis įteisini tuose rengdavo procesijas, iškilmes, vaidinimus ir kita. Kai
mas, savarankiškos institucijos įgijimas, kai miestas išjung XIX a. atėjo rusų carai, reikėjo gerbti jų vardadienius. XVItas iš feodalo jurisdikcijos, pats renka savo pareigūnus ir ki II a. įteisinta ir visiems miestams privaloma Gegužės trečio
ta. Tai buvo pirma to meto demokratinė valdymo forma, sios konstitucijos šventė.
anais laikais vaidinusi labai svarbų vaidmenį tiek miestiečių,
Būta ir proginių renginių: tai valdovo apsilankymas, vai
tiek apskritai Lietuvos gyvenime. Todėl jau XVIII a. kai ku vados atvykimas ir inauguracijos iškilmės, vyskupo inaugu-
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racija. Privalėjo ir valdovo karūnavimą švęsti (mūsų atveju
tai būtų prezidento inauguracija). Jeigu karališkoj ar didžiųjų
kunigaikščių šeimoj gimsta vaikas, ta diena irgi jau tampa
visos valstybės šventė. Privalomos buvo ir gedulingos iškilmės.
Pradedant XVII a. pabaiga ir baigiant pačios valstybės
žlugimu archyvuose išlikę puikių aprašymų. Nuo XVII a. vi
durio miesto iždo knygose surašytos išlaidos, - juk kviesda
vo dailininkus (neretai italus) miestui tapyti, tad reikėjo ap
skaičiuoti, kur išleisti pinigai, kokios spalvos ir kiek medžia
gų pirkta...
Į Vilnių atvykstant valdovui miestas gražiai pasipuošda
vo. Netgi organizuodavo specialias rinkliavas, nes iš iždo pi
nigų neužtekdavo. Įvažiavimui paprastai būdavo statomos
trysvadinamosios triumfo arkos. Valdovas atvykdavo per Rū
dininkų, vyskupai - per Aušros vartus. Arkas statydavo prie
vartų (jos žinomos nuo XVI a. vidurio; pirmoji aprašyta iš
Stepono Batoro laikų), šalia - piramides. Specialiai piešda
vo valdovų portretus. Pro šiuos vartus išvykdavo svečių pasi
tikti: Vilniuje - su trim, Kaune su dviem paauksuotais rak
tais, padėtais dažniausiai ant mėlynos gelumbės pagalvėlės.
Valdovą pasitikdavo iš tolo, jam įteikdavo raktus, grodavo
muzika...
Antrus vartus statydavo ir pagrindinės miesto iškilmės vyk
davo prie Rotušės. Faktiškai visos Vilniaus miesto didžiau
sios iškilmės vykdavo būtent Rotušės aikštėje: čia būdavo
sakomos panegirikos, vykdavo vaidinimai, o vakare - fejer
verkai. (Pirotechnika žinoma jau XVI a.).
Tretieji vartai dažniausiai būdavo prie šv. Jono bažnyčios.
Čia —akademija, universitetas, jėzuitai, studentai. Ir vysku
pai, ir vaivados paprastai praeidavo šituo maršrutu. Cere
monija tęsdavosi kelias dienas.
Kaip švęsdavo mažesnieji miesteliai, medžiagos yra ne
daug, bet istorikas E. Rimša priminė apie privatų Radvilų
miestą - Kėdainius, kuris, jo nuomone, pagal svarbą, kultū
rinį svorį, tradicijas, iškilmes, buvo trečias Lietuvos miestas.
Jis iškilmingai švęsdavo po kasmetinių didžiųjų arba gene
ralinių surašymų. Procesijos išsirikiuodavo nuo Jonušavos
(iš kito miesto galo) iki Rotušės. Prie Rotušės ateidavo ce
chai. Jie laikėsi savo tvarkos (taip buvo ir Vilniuje) —išsiri
kiuodavo pagal senumą: kuo senesnis cechas, tuo jis labiau
priekyje; gale paprastai eidavo pirkliai. Visi su vėliavomis
susirinkdavo prie Rotušės ir, nuleisdami vėliavas, tėvoniui
prisiekdavo ištikimybę. Priesaika - iš viduramžių atėjęs da
lykas. Procesija labai iškilminga, miestas išpuoštas herbais
beijo spalvų vėliavomis. Įdomu, kad audinį iš pirklių ne pirk
davo, o rietimą už tam tikrą sumą skolindavo. Jį ištiesdavo
ant kelių namų, o vėliau, jei nesugadindavo, atiduodavo ir
dar parduodavo. Jeigu medžiaga sugadinta, tik tada užmo
kėdavo.
Savas šventes turėjo ir cechai. Jie švęsdavo savo patrono
(globėjo) šventę. Šaltiniuose minima, kad vykdavo baliai. Ar
jie buvo masinis reiškinys, iš istoriko turimų duomenų sun
ku pasakyti.
Šaltiniai su istorine medžiaga ir aprašymai yra lotynų, vė
liau - lenkų kalba, todėl, pasitelkus istorikus, vertėtų me
džiagą surinkti vienon vieton, išversti į lietuvių kalbą ir, nors
nedideliu tiražu, išleisti.
Susipažinę su senaisiais šaltiniais ir viską gerai apgalvoję,
išvengtume klaidų: XX amžiaus pabaigos renginyje natūra
liai sugebėtume sujungti atskiras istorines epochas. (Bene
labiausiai tokio supratimo ir atsakomybės ir trūko ketvirto
jo Lietuvos Respublikos prezidento inauguracijoje).
Daug ką pradedame iš naujo arba gaiviname. O mecha
niškai gaivindami ir nejausdami bei neįvertindami laiko, iš
kilmę pasmerksime tik scenai. Geras patarėjas gali būti žiū
rovas arba dalyvis: jis arba priims, arba liks abejingas.
Birutė IMBRASIENĖ
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PRISIMINIMŲ
Praėjusių metųpabaigoje minėjome teisininko, visuomenės
veikėjo, lietuvių kultūros ir spaudos darbuotojo, kraštotyrinin
ko PeliksoBugailiškio 110-ąsiasgimimo metines. Lietuvos kul
tūros arimuosepalikęsgilias ir ryškias vagas, jis ilgą laiką buvo
nepagrįstai primirštas. Tai lėmė ne vien sudėtingas laikmetis,
bet ir paties P. Bugailiškio kuklumas. 1943 m. pažymėdamas
savo bendraminčio gimimo 60-metį, Jackus Sondeckis „Var
puose“rašė: „Jo vardas Lietuvoje kiekvienam inteligentui gir
dėtas, bet jo darbai mūsų tėvynei ir tūlam jo draugui ne visi
težinomi, nes Bugailiškisyra kuklumo idealas irapie savo dar
bus jis „nebūbnija“, anaiptol, dažnai jų nepripažįsta, sakyda
mas, kad tai - kieno kito sumanyta arpadaryta.“
Gimęs ir augęs Šimonių girių prieglobstyje Panevėžio aps.
Juodiškių kaimo valstiečio amatininko šeimoje, P. Bugailiškis
nuopat mažumės įpratojausti kiekvieno duonos kąsnio vertę,
gerbti kasdienį atkaklų ir kruopštų triūsą. Mokydamasis Lie
pojos gimnazijoje, dalyvavo J. Biliūno vadovaujamame saviš
vietos būrelyje, čia gavo pirmąsias visuomeninės veiklos pa
mokas. Studijuodamas Peterburgo universiteto teisės fakulte
te, P. Bugailiškis aktyviai dalyvavolietuvių studentų slaptojekul
tūrinėjeveikloje, ėmė bendradarbiauti lietuviškojespaudoje. Bu
vo vienas iš Lietuviškųjų knygynėlių draugijos organizatorių,
po kaimus siuntinėjo mažas bibliotekėles, dalyvavo Vilniaus
„Kanklių“spektakliuose, dainavoM. Petrausko vadovaujama
me chore, aukomis rėmė „Žiburėlį“, lietuvių dviklasę mokyklą
ir kitus kultūrinius sumanymus. Jis - Didžiojo Vilniaus Sei
mo dalyvis, aktyviai vykdęspriimtus nutarimus: kalbėjo mitin
guose, valstiečių sueigose, rinko aukaspolitiniams kaliniams.
Už tai kalintas Lukiškių kalėjime, Peterburgo arešto namuose.
Baigęs universitetą, 1909 m. P. Bugailiškis atvyksta dirbti tei
sininko darboį Šiaulius. Tampascenos, muzikos irdainos drau
gijos „Varpas“sekretoriumi, reikalų tvarkytoju, bibliotekinin
ku, aktyviai dalyvauja rengiantgarsiąsias Šiauliųgegužines. Bu
vo Lietuvių Mokslo draugijos narys, „Čiurlionies kuopos“at
stovas Šiauliuose. Pirmojopasaulinio karo metais dalyvavoka
ropabėgėlių šelpimo draugijų veikloje, rūpinosi pafrontės gy
ventojų maitinimu, steigė maitinimo punktus ir mokyklas. Jo
kruopščiai rašomi karo meto užrašai tapo svarbiu laikmečio
dokumentiniu liudijimu.
P. Bugailiškis 1917 m. rugsėjo mėnesio Lietuvių konferen
cijoje atstovauja Šiaulių apygardai, išrenkamas į prezidiumą,
protokoluoja konferencijos eigą, iškeliamas kandidatu į Lietu
vos Tarybą. Grįžęs į Šiaulius, 1918 m. gruodžio mėn. paskiria
mas pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos taikos teisėju, akty
viai įsijungia į valstybės, pilietinės visuomenės kūrimo darbą
- steigia įvairias organizacijas, draugijas, ypač rūpinasi labda
ra, gyventojų kultūros kėlimu. Dalyvauja steigiant „Kultūros“
bendrovę, vėliau perorganizuotą į Kultūros švietimo draugiją,
steigia „Kultūros“ būrelius. Redaguoja „Sietyną“, „Kultūrą“,
kalendorius, išleidžia aritmetikos uždavinyną, keletą verstų knymTrečiajame dešimtmetyje visus savo sugebėjimus P. Bugai
liškis nukreipia į Lietuvoje apleistą sritį —kraštotyrą ir muziejininkystę. 1927 m. įsteigta Šiaulių kraštotyros draugija iš savi

valdybėsperima „Aušros“muziejų. P. Dugailiškio darbštumo,
energijos irpasiaukojimo dėka jis greitai tampa vienu turtin
giausių, įdomiausių Lietuvos muziejumi. Pradedamas leisti
R Bugailiškio redaguojamas „Šiaulių metraštis“,pirmasis Lie
tuvoje kraštotyros žurnalas „Gimtasai kraštas“. R Bugailiškio
paakinti, į savo krašto praeities tyrinėjimą įsitraukia daug sa
vamokslių etnografų, kraštotyrininkų, o „Gimtajame krašte“
bendradarbiauja iškiliausi Lietuvos mokslininkai. R Bugailiškis irpats kaupia, publikuoja etnografinęmedžiagą, rašostraips
nius muziejų, kraštotyros, paminklų apsaugos, bibliotekų ir ki
tais aktualiais kultūrinio gyvenimo klausimais.
Antrojo pasaulinio karo metais P. Bugailiškis vadovauja
Šiaulių apygardos Meno ir mokslo centrui, dalyvauja leidžiant
„Varpus“. Jo veikla pokary susidomi saugumas, jis priverstas
persikelti į Vilnių, palikti ne tikjaukius namus, bet irsavo ran
komis kurtą ,^Aušrą“, dirba Mokslų Akademijos Istorijos insti
tute, Knygų rūmuose, talkininkauja tiems, kurie bando apsau

goti draskomų bažnyčių, knygų fondus. Kaupia istorinę, bib
liografinę medžiagą apiegimtąsias vietas, tvarko kadaise drau
ge su pagalbininkais surinktą daugiau kaip 10 tūkst. vienetų
Žemaitijos dvarų dokumentų kolekciją, 1950 m. patekusią į
Mokslų Akademijos Centrinę biblioteką. 1956 m. išėjęs į pen
siją, draugų ir artimųjų skatinamas, rašo atsiminimus. Tikisi,
jogjų fragmentai, surinkti į vieną vietą, taps knyga „Gyvenimo
vieškeliai“. Deja, mirtis 1965 m. spalio 27 (L sutrukdo užbaigti
darbus. Irtik dabar, praėjus beveiktrisdešimčiai metų nuo P. Bu
gailiškio mirties, Šiaulių „Aušros“muziejaus darbuotojų —iš
tikimų irpasišventusių P. Bugailiškiopradėto darbopuoselėto
jų, talkinamų šių eilučių autoriaus, iniciatyva, memuarai ne
trukus turėtų išvysti dienos šviesą. Tai - būtinas, kad irpavė
luotas, pagarbos ženklas žmogui, visą gyvenimąpašventusiam
tautos kultūros reikalams. ČiapublikuojamasP. Bugailiškio at
siminimų fragmentas dėl vietos stokos nepateko į jo atsimini
mų knygą.
Vytautas Bronius PŠIBILSKIS

DVARŲ ARCHYVŲ PĖDSAKAIS
Peliksas BUGAILIŠKIS
Archyvinės medžiagos būklė Šiaulių ir Žemaitijos krašte
nuo seno buvo apverktina. Ją naikino ne tik žiurkės, drėg
mė, bet ir patys žmonės. Jei knygos iki pastarųjų karų ramiai
dar trūnijo palėpėse, sandėliuose, nesunaudotos buitiniams
reikalams, kartais ir pasiskaitomos, tai seni dokumentai, ne
patrauklūs savo išvaizda bei sunkiai įskaitomu šriftu, be to,
nustoję praktiškos reikšmės teisiškai, kartais tapdavo net pre
kybinės apyvartos objektu, atstodami vyniojamąjį popierį sil
kėms bei šiaip krautuvių prekėms.
Jau praėjusio šimtmečio 80—aisiais metais Vilniaus kari
nis prokuroras Žirkevičius, senovės kultūros bei meno pa
minklų gerbėjas, savo atsiminimuose žurnale „Ruskaja starina“ rašė apie istorinio Žemaitijos įstaigų centro Raseinių
archyvinius fondus, kurių jis matęs didžiulį sandėlį Raseinių
apskrities policijos būstinėje ir, nustebintas jų turtingumo,
primygtinai įprašęs jų globotojus saugoti nuo sunaikinimo,
tačiau po kelerių metų atsitiktinai pastebėjęs Raseinių miesto
turguje visą dokumentų vežimą miestelių krautuvininkams
pardavinėjant. Pasiteiravęs policijoje apie buvusį sandėlį, iš
girdojį jau dingus. Jam pasisekė tik maža dalis iš tos „maku
latūros“ urmininkų bei jų klientų atgauti.
Dviejų praūžusių pasaulinių karų metu archyvų dokumen
tus kareiviai neretai naudojo matracų bei pagalvių vietoje,
jei ne blogiau —krosnims įkurti, „bankrutkoms“ susisukti,
dargi visam laužui sukurti, —taip dingo didžiuma, jei ne vi
sas, gausaus Šiaulių ekonomijos archyvo. Kai 1915 m. vo
kiečių armija užėmė Šiaulių Didždvario patalpas savo štabo
reikalams, buvo jos nuo visa ko išvalytos, deginant po eva
kuacijos išlikusias Šiaulių visuomenės knygyno ir Šiaulių eko
nomijos archyvo knygas bei popierius, net vietos Visuome
nės komijeto kariams šelpti paruoštus siuntinius.
1916 m. pradžioje gavau iš Gilvyčių dvaro šeimininkės Ele
onoros Paškanienės didžiulį įrištų dokumentų tomą, kurį ji

išgelbėjusi nuo ten įsikūrusių vokiečių Wirtschafts oficierių,
ėmusių jį naudoti „savo reikalui“. Jau po karo važinėjant po
kaimus etnografinių senienų reikalais, rodos, Gruzdžių vals
čiuje vienos surūkusios grytelės savininkas išnešė ant perga
mento rašytą seną dokumentą - kažkokio didiko pažymėji
mą, nepaaiškinęs gerai, kaip tas dokumentas pas jį atsiradęs. (...)
Pirmieji archyvais rūpintis ir juos tvarkyti Šiauliuose pra
dėjo J. Jablonskis, A. Janulaitis, Žiupsnis ir kiti.
1904-1905 m. Šiaulių ekonomijos archyvo savininkas, aukš
tos kultūros ir idėjos žmogus grafas V. Zubovas jiems ir pa
vedė patvarkyti ir panaudoti jo archyvo medžiagą. Šie pasi
kvietė į pagalbą teisininkus studentus VI. Požėlą, J. Vaitie
kūną ir dar ką. Tačiau tas kolektyvinis darbas dėl 1905 m.
revoliucijos nutrūko, vėliau tik A. Janulaitis įsitraukė į šio
didžiulio archyvo istorinės medžiagos nagrinėjimą, ją panau
dojo paskesnėms istorinėms studijoms apie Šiaulių valstie
čių sąjūdžius ir Lietuvos išlaisvinimo sukilimus prieš caro
valdžią. (1794,1831,1863 m.). Kelmės dvaro archyvą panau
dojo Johanpolio dvaro (Padubysio valsč.) buv. tėvonis
B. Gruževskis evangelikų-reformatų bažnyčios istorijos Lie
tuvoje apybraižai (Košciol reformovany w Kielmach.-W.,
1912).
Po Pirmojo pasaulinio karo vieno kito visuomenininko
tyrinėtojo ar šiaip senovės mėgėjo imta naudoti savo raš
tams bei monografijoms jų pačių žinioje esančius ar šiaip
patekusius ar prieinamus dvarų, bažnyčių dokumentus, iki
tol nežinomus ar neskelbtus. Kun. Žadeikis, Skuodo bažny
čios klebonas, aptvarkė bei paskelbė vietos bažnyčios senų
metrikacijos knygų žinias; sediškis bajoras inž. techn. L. Sta
rą-Hryncevičius 1932 m. suteikė „Šiaulių metraščiui“ isto
rinių duomenų apie Sedos praeitį; Džiuginėnų dvaro (Tel
šių valsč.) savininkas Perkovskis tyrinėjo lietuvių liaudies me

39

ną bei folklorą; telšiškis bajoras, vilnietis M. Brenšteinas pa
rašė monografijas apie Kražius, apie Dionizą Pošką, Lietu
vos bažnyčių varpus bei liejyklas; V. Daugirdaitei-Sruogie
nei jos gimtojo Daugirdų šeimos Bugių dvarelio (Mažeikių
aps.) archyvas davė progos sukurti reikšmingą mūsų feoda
linio ūkio istorijai monografiją „Žemaičių bajorų ūkis ant
roje pusėje XIX amžiaus“ (V, 1938). (...)
Po pirmojo pasaulinio karo pirmieji žygiai archyvams ap
saugoti Šiauliuose pradėta daryti 1922-1923 m., kai Šiaulių
apskrities Valdybai atkūrus Visuomenės knygyną, jam imta
rinkti apleistų dvarų bibliotekų knygos. Iniciatyvus ir dide
lės energijos, tuomet dar jaunas visuomenininkas St. Brašiškis su Švietimo ministerijos įgaliojimais apvažiavo senuosius
Žemaitijos kultūrinius centrus - Plungę, Rietavą, Kretin
gą, Platelius, iš kur (daugiausia iš Rietavo) 60 padvadų at
gabeno į Kretingos stotį ir pakrovė du vagonų knygų, tarp jų
ir senų raštų, kurie buvo pasiųsti į Kauną - Valstybiniam
Centriniam knygynui.
1928 m. įsikūrusi Šiaulių Kraštotyros draugija, be kultū
ros paminklų apsaugos darbo, ėmė sistemingiau bei planin
giau rūpintis ir archyvų apsauga. Tačiaujaunai organizacijai
turint artimesnių ir tiesioginių savo uždavinių, be lėšų bei
tinkamo aparato, tam reikalui negalėta skirti daugiau dė
mesio.
Muziejaus archyvinių fondų pirmieji kuklūs įnašai buvo
padaryti pačių artimiausių jo darbuotojų - muziejaus vedė
jo Č. Liutiko (jo šeimos ir Bugenių smulkiųjų bajorų seno
vės dokumentai), taip pat mano surinktieji vokiečių okupa
cijos laikų karinės ir civilinės valdžios potvarkiai, skelbimai,
įsakymai, plakatai, vaizduoją žiaurų okupacijos režimą. Su
ta vokiškąja, tiksliau sakant, antivokiškąja medžiaga gavosi
paradoksas: ji,ilgainiui gerokai papildyta, 1943 m. muziejui
evakuojantis iš savo patalpų, buvo išvežta į užkampią Šaky
nos bažnytėlę nuo karo ugnies pavojų apsaugoti. Tarybinei
armijai užėmus Šakynos miestelį, ją sunaikino pats klebo
nas, kurio globai buvo perduotos bažnyčioje sukrautos eks
ponatų dėžės (ne iš blogos valios, bet iš nesupratimo ir li
guistos baimės, kad nebūtų įtartas vokiečiams pataikaujant).
Kadangi archyvinė medžiaga daugiausia koncentravosi
dvaruose ir tik iš dalies bažnyčiose, neturint su jų globėjais
artimesnių santykių, be to, neatslūgus socialiniam bei politi
niam antagonizmui po dvarų parceliacijos tarp dvaro ir val
džios bei lietuviškosios visuomenės, pirmiausia tekdavo ieš
koti kelių tiems santykiams užmegzti ir pasitikėjimui įgyti,
kad galima būtų vietoje prie tų archyvų prieiti, apžiūrėti ir
bent pasižymėti apie juos muziejaus registruose, nes priva
lomoji senienų registracija, paimant raštu pasižadėjimus jas
apsaugoti, buvo įvesta tik,berods, 1939 ar 1940 m.
Tą diplomatinę misiją dažniausiai lemta būdavo atlikti
man dėl tam tikrų „autoriteto“ bei praktiškų sumetimų. Kaip
Šiaulių apygardos teismo vicepirmininkas aš turėjau progos
siekti net tolimiausias vietas Joniškėlio-Tauragės-Mažei
kių ruožu, sueidamas į kontaktą su vietos žmonėmis, iš ku
rių gaudavau informaciją apie privačius senų knygų rankraš
čių rinkinius; be to, jie neretai palengvindavo ir susisiekimą
savo transportu. Be vietinių teismų pareigūnų, ypač teismo
antstolių, kurie pavėžindavo savo automobiliais (Kybartas
- Joniškyje, Urbonas - Mažeikiuose, Garlauskas - Kre
tingoje, padėdavo ir Šiaulių miesto bei apskrities savivaldy
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bės - burmistras I. Sondeckis, Kubilius ir kiti). Muziejaus
entuziastas buvo ir inž. V. Janavičius (Aleksandrija), gana
dažnas muziejaus išvykų palydovas ir ekspeditorius buvo adv.
Urbaitis ir kiti šiauliškiai, kurių greitos susisiekimo priemo
nės, tuomet dar gana retos, buvo gana reikšminga pagalba.
Tikri padėjėjai provincijoje buvo Tverų apylinkėje populia
rus advokatas ūkininkas ir veiklus kooperatininkas P. Mostauskas, Švėkšnos gydytojas vilnietis Monkevičius, kurie sa
vo eikliais žemaitukais patys pavėžindavo į tolimesnius už
kampius, taip pat vienos kitos vasaros metu atsirasdavęs su
savo patogia mašina iš Kauno Z. Toliušis, kurio maloniais
pakvietimais pasinaudojus galima būdavo ir tolimesAius
maršrutus atlikti.
Neturėdamas po ranka „Aušros“ muziejaus kronikos, ku
rioje buvo žymimi visi įvykiai, paminėsiu nuo 1928 m. lanky
tąsiasvietas ne chronologine, bet daugiau gal geografine tvar
ka.
Joniškėlio dvaras, priklausęs žinomo reformatoriaus ir
kultūrininko Karpio įpėdiniams, be abejonės, turėjo didelį
archyvą, kuris Pirmojo pasaulinio karo metu įmūrytas tarp
kambario sienų, kiek žinoma, buvo išlikęs, tačiau jo rasta tik
vėlesnioji XVIII-XIX a. medžiaga (žemės ūkio, ligoninės,
prieglaudų); apie senesnę klausiamas dvaro užvaizdą Bezukevičius, patsai senienų mėgėjas, atsikalbinėjo nieko neži
nąs, o pati savininkė, mažai tegyvenusi vietoje, ne ką težino
jo ir nesidomėjo jos likimu. Jai leidus pasirinkti kas tinka
ma, be senų bibliotekos knygų, retų XVII-XVIII a. atlasų,
dabar patekusių į Mokslo Akademijos biblioteką, į mūsų se
ną forduką buvo pakrautas ir nemažas XIX a. ekonominis
archyvas. Grįžtant dėl didelio perkrovimo inž. V. Janavičius,
forduko savininkas ir šoferis, turėjo nemažai rūpesčio, kad
vežimo ašys išlaikytų.
Žeimeliu evangelikų-liuteronų bažnyčia, esanti prie Kur
šo sienos, dėl kažkokių administracinių ar politinių sumeti
mų buvo pasidariusi Lietuvos liuteronų centru, ir čia kon
centravosi visos senosios jų bažnyčios parapinės knygos, nors
aukštesniosios bažnytinės instancijos (Konsistorija, superintendantas) buvo Mintaujoje, Peterburge, Vilniuje. Itin gra
žiai sutvarkyti, atskirais metais subrošiūriuoti Žeimelio, Kė
dainių, Vilniaus, Gardino, Žem. Naumiesčio, Tauragės pa
rapijų susirašinėjimų, statistikos, administracijos, metrika
cijos ir kiti dokumentai teikia ypač daug medžiagos tiek baž
nytinės, tiek ekonominės vokiečių ekspansijos Lietuvoje is
torijai. Ji, visa gražiai išsilaikiusi, 1940 m. buvo pervežta į
„Aušros“ muziejų.
Pakruojo dvaras su didingais pastatais, viadukais, parku,
žinomas ir Europoje savo turtinga biblioteka, Torvaldseno
skulptūros kūriniais, turėjo ir savo kad ir nedidelį, bet gra
žiai sutvarkytą archyvą, kuris 1940 m., gabenant iš dvaro me
no paminklus, liko nepaimtas. 1944 m., praūžus karo aud
rai, berasta pastogėje tik didelis sudraskytų popierių sąšla
vynas, iš kurio galėjau vos keliolika kiek sveikesnių
XVII-XIX a. dokumentų atrinkti; dar buvo išlikusi sena
dvaro biblioteka, nukentėjo tik knygų odiniai viršeliai, suėję
į puspadžius bei liuksusiniams albumams. Pirmą kartą dar
prieš karą jame besilankant dvarą valdęs mirusio rūstaus fe
odalo Ropo sūnėnas (vedęs lenkaitę ir patsai lenkų gimna
ziją lankęs Panevėžyje, vėliau hitlerinės civilinės valdžios
aukštas pareigūnas Kaune) rodė gražiai sutvarkytą dvaro ar

chyvą, gerai jo buvo tvarkomasi ir kitame už keliolikos kilo
metrų esančiame Radvilonių dvare, tačiau nieko nedavė pa
siimti. Šio dvaro dokumentai, matyt, su brangesniais meno
dalykais 1940 m. pradžioje jo paties buvo paslėpti ar j Vo
kietiją išgabenti. O gaila, jie gal būtų suteikę kiek daugiau
medžiagos iš vokiečių „Drang nach Osten“ veržlaus kultūri
nio žygio j Lietuvą, visu Kuršo pasieniu užimant ekonomi
nes žemės ūkio pozicijas (mūriniai dvarų pastatai, geresnė
žemės ūkio technika, tvarka ir organizacija). Iš Radvilonių
dvaro archyvovėliau tegauta tik XIX a. dokumentų apie pie
no ūkį ir kt.
Malgužės dvaro savininkas gr. Kaizerlingas, buvęs rusų
žemiečių viršininkas, giminaitis žinomo rusų aukšto valdi
ninko, istorinės monografijos autorius, galėjo turėti savo dva
ro archyvą, bet jo muziejaus bendradarbiui dailininkui
G. Bagdonavičiui neparodė, tik leido apžiūrėti savo biblio
teką.
Kriukų ir Joniškio rajonų smulkioji bajorija, susispietusi
dvareliuose bei okolicose, dažniausiai nustojusi savo bajo
rystės titulų ne dėl savo kaltės, bet, jų žodžiais, dėl vyriausy
binių organų klastos (išreikalauta pristatyti senovės doku
mentai, kurie paskui nebegrąžinta), savo archyvų kaip ir ne
turėjo. Iš senos sulietuvėjusios švedų kilmės Goesų giminės
Medvilionių dvarelio, Graurokų, Goscickių, Leporų okolicų, Jaloveckio Paverčuvės dvarelio, Gegedžių okolicos ir ki
tų į muziejų pateko tik atskiri senų raštų rinkiniai.
Negausu dokumentų buvo ir Lygumų bei Radviliškio ra
jonų kiek stambesniuose, bet karo nuskriaustuose ir aptuš
tintuose dvaruose. Iš nusigyvenusio buvusio Ropo Juknai
čių, Lukomskio Bitaičių, Jasinskio Vismantų, Daugėlaičių,
Tolstojaus Aukštelkų, Oertelio Jonaitiškių, I-osios Valst.
Dūmos atstovo adv. Č. Milvydo Matkaičių ir kitų dvarų į mu
ziejų pateko XVIII-XIX a. dokumentų rinkiniai.
Gana geros archyvinės medžiagos iš XVI-XIX a. yra da
vęs Juodeikių dvaras Židikų valsč., kadaise priklausęs žymių
Lenkijos karalių šambelionų Važynskių šeimai, vėliau, jai nu
sigyvenus, perėjęs į Svirtuno rankas. Ji liečia ne tik Juodei
kius, bet ir kitas vienu ar kitu būdu su jais susijusias valdas Orvidiškius, Rešius, Griežę su to paties vardo jau visai išny
kusiu miesteliu prie pat Kuršo sienos, Pabalvę, Skuodo arba
Johannesburgo Magdeburgiją, net Ašmenos paviete esan
čias žemes bei Vilniaus mieste rūmus Počobuto gatvėje.
Pusėtinų rezultatų yra davę ir kiti Mažeikių apskrities ra
jonai, nedaug - Kretingos apskritis, juose pažymint šiuos
dvarus: Pašerkšnės, ypač grafienės Milžinskienės Renavos
(nemaža XVII-XIX a. dokumentų), Tirkšlių bažnyčios
(XVI amž. dok.), Mongirdų Karteną (XVIII a. dok), Kapėnus, Gegrėnus, Volmerio Vėžaičius, pagaliau Platelius, val
domus degeneravusio tėvonio, prancūzų aristokratijos emig
rantų palikuonio.
Pietvakarinėje Šiaulių apygardos dalyje aplankytas Šiau
lėnų dvaras, kuriame po vokiečių okupacijos neberasta nie
ko (jų buv. tėvonių Šemetų vieną storą brošiūruotą senovės
bylą mačiau Knygų rūmų saugykloje), susipažinta su Z. Rio
merio Tytuvėnų dvaro gana turtinga biblioteka, Z. Riome
rienės paveikslų kolekcija ir dokumentų archyvu, senienų
kolekcionieriaus Zagorskio (?) rinkinių likučiais Šaukoto
dvare. Minėtos Kelmės reformatų monografijos autoriaus
Gruševskio tėviškėje Johanpolyje nieko nerasta; šis tas lai

mėta Mikševičių Drufiškyje ir Senkevičių Kiaunoruose
(XVI-XVIII a. dok.), Švėkšnos dvare jo senas savininkas
gr. Pliateris buv. karo valdžios karo atašė Paryžiuje (sūnus-Lietuvos Universiteto dėstytojas istorikas), maloniai lei
do susipažinti su jo gerai sutvarkytu senienų muziejėliu, kur
buvo ir nemaža archyvinės Švėkšnos valdų medžiagos, kurią
siūlė nupirkti; jos dalis su meno dalykais, rodos, pateko
1940 m. į Telšių „Alkos“ muziejų. O kita tos giminės repre
zentante Šateikių dvaro savininkė Pliateraitė, daugiausia gy
venusi užsienyje, mums su Z. Toliušiu atvykus ir perjos ka
merdinerį pranešus, kas ir kuriam tikslui, išviso nepasirodė,
neva išėjusi pasivaikščioti ir dar negrįžusi; mums nebuvo nei
laiko laukti, nei noro veržtis į nesvetingus namus.
Tbrtingiausia senų dokumentų gausumu vis dėlto tikroji
Žemaitija, ypač Raseinių pavietas ir dalis Telšių pavieto, ku
rią teko dažniau siekti. Čia beveik kiekvienas dvaras turėjo
šiek tiek išsaugojęs savo tėvonijos istorinės medžiagos. Čia
minėtinos šios vietos: inžinieriaus ir Kelmės gimnazijos mo
kytojo Ivanavičiaus Lioliai, Gružauskų Kelmė, Pliaterių Kur
tuvėnai, Gorskių Šaukėnai, Biržuvėnai, Džiuginėnai (vėliau
Perkauskio), Kaisarovienės Lapgiriai, Putvinskio Šilo Pavėžupis ir Graužikai, dr. Gruzdžio Suvartuva, Verpena, rašyto
jo Jucevičiaus tėviškė Pakievis, Šiukštų Kražiai, gen. ir dū
mos atstovo Babianskio Vaiguva, Sartoriuso Paramotė, Ged
gaudų Ganiprava, Pašilė, Sirvydai, J. Smilgevičiaus Užven
tis, Z. Sakelio Pavondenis, dr. Levonevskio Balčiai (prie Garicino), Šmincovų Trepai, vysk. Beresnevičiaus įpėdinių Naborovščizna (Karklėnų valsč.), Milvydo Barzdžiai, Volmerio
Antininkai, Medingėnai, Žarėnai, Drucko-Liubecko Pabalvė, Kapėnai, Grajausko Papinauja, dr. Tallat-Kelpšos Lau
kuva, Kelpšos Girdžiogala, labai senas mūro dvaras prie Už
venčio Želviai, Pliaterio Tryškiai, pramonininko inž. Sirutavičiaus Kairiškiai, Jogmino Šiaudynė, Ketūnai, Silvestravi
čiaus Lapkašiai, Milvydai, kuriuose naujas jų savininkas inž.
St. Janavičius surado XVI-XVIII amžių dokumentais pa
stogės lubas išklotas šilumai palaikyti, Hryškevičiaus Varpu
tėnai ir 1.1.
Archyvinių fondų muziejus tvarkyti nesiryžo, nusistatęs
juos ilgainiui perduoti Valstybiniam archyvui už atitinkamą
kompensaciją muziejui (nuolatinės subsidijos pavidalu).
Tvarkymas apsiribojo konservavimu. Muziejaus bendradar
bis B. Pečkauskas skirstė dokumentus pagal jų radimo vie
tą, dėliojo kiekvieną į baltą dvilinkį lapą o jų rinkinius —į
kartono aplankus. Tačiau netikėti įvykiai 1941 m. pavasarį
tą darbą nutraukė, B. Pečkauskui patekus į ištremiamųjų Si
biran (kur jis ir mirė) sąrašą.
Valstybei šio didžiulio ir vertingo lobyno (rankraštyno ve
dėjo Abromavičiaus apskaičiavimu, apie 10 tūkst. vienetų
aplankų, kelios dešimtys tūkstančių dokumentų) sukaupi
mas ir apsaugojimas, galima sakyti, nieko nekainavo. Tiek
mano, tiek kitų bendradarbių keliolikos metų rūpesčiai, žy
giai, kaištas niekieno nebuvo atlyginami, dirbome be apmo
kamų komandiruočių, niekam tuomet negalvojant apie kom
pensacijas. Ir tik dabar, neaprūpintos senatvės bei nedarbo
metu, kurį laiką turiu ir materialinės naudos iš tų savo senų
jų fygių, kartkartėmis Mokslų Akademijos rankraštyne gau
damas prie tų pačių fondų inventorizacijos apmokamo dar
bo.
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PAŽINTYS

Kas ieško, te
randa
Liudvikas GIEDRAITIS
Vytautas Musteikis (yra toks žmogus Lietuvos liaudies
kultūros centre) nenuilstantis. Jis pasakoja, pasakoja ir
pasakoja. Jei viską surašytum, ką jis šneka, dieną naktj
suktųsi saliutuojanti ir saliutuojanti likimų, žmonių, pomė
gių, apeigų, papročių nesibaigianti margaspalvė šventės
karuselė, kurios kiekvieną krustelėjimą ir spalvą būtinų
būtiniausiai reikia „užfiksuot“. Taigi ir sukiojasi žmogus,
prisiglaudęs prie savo laimingos filmavimo kameros. Bet
kamera ne viską mato, rei
kia ir plunksnos, reikia
daugelio įvairių pastangų
visom įmanomom priemo
nėm: po visą Lietuvą, Ute
noj ar Pagelužėj, visur at
rastum nenusakomo turto,
kuris, nesulaukęs tavo pa
galbos, supelijo palėpėj,
išsipustė vėjais, sunyko rū
dimis, subyrėjo ar, iškuždėtas, pusbalsiu išdainuo
tas anūkėliams užpečkiuose, - amžiams nugiedo
tas į kalnelį. Lietuvos liau
dies kultūros centrui dar
bo - užankantys nesen
kantys ir nesenkantys šal
tiniai. „Važiuojam, - sako
Musteikis, - Utenon.“ „Va
žiuojam,“ - sakau.

krustelėjimų. Utena. Jau ir Utena. Aukštaičių tvirtovė. At
lapa ji, kaip kiekvieno tikro rytų aukštaičio širdis, ir leng
vai pasiekiama iš kiekvieno Lietuvos kampelio.
Žinai kū, tiesiai šviesiai tau pasakysiu: kalekcionierių yra
dviejų rūšių (tai jau pasakoja uteniškis Kazimieras Preik

šą, gydytojas, kraštotyrininkas, besidomintis liaudies mu
zikos instrumentais, turjs prieš dešimtmečius savo filmuo
tos etnografinės medžiagos). Pirmieji esą - kurių daug:
renkantys tai, iš ko tikisi materialios naudos. Kiti - kaip jo
geras draugas ir netolimas kaimynas Alfonsas Streikus.
Va - kanklių ir kitokių instrumentų kolekcija. Kiek čia vis
jo parūpinta O va pluoštai nuotraukų: kur tik koks muzi

Kovo keliai-kaip kulbe
išdaužyti. Atsargiai sukasi
ratai, rinkdamiesi lygesnį
Vabalninko turgus. 1925-1927 metai.
lopinėlį. . . Šlapdriba. Ba
los. Ir nieko nėra lengva.
Gyvenimo prasmės nepavejamumas - kaip kilpa paširkos instrumentas, muzikantas - daugiausia jo dovanota.
dėj. Nei paleidžia, nei pakaria. Muistykis. Nesantaikos,
Žiūrėk, koks gražus senukas: Antanas Pagalys, buvęs ak
nepilnatvės, nesutarimo nė su savimi - akivarai. Kaip nu
las muzikantas Aluntoj. O va - jo suburta Pagalių kapela,
raminti, kaip užtvindyti pilnatve bent ten, kur tavo širdis..
Aluntos vėliavą pakeliant kokiais 1928 metais. Tas Paga
. (Nepasiekiami norai.) Kaipgi tad ten, kur - Lietuva? Prie
lys, kad ir aklas, dar ir drožė: Aluntos bažnyčioj iki šiol yra
šinta supriešintoji, trankyta užtrankytoji. Kalta, nekalta?
jo skobtas kryžius. Ir smuikus darė, pirštais apgraibyda
Teisi, neteisi? (Beverčiai žodžiai.) - Iš savo lietuviškosios
mas. Čia yrnavatnas dalykas: Aluntoj - tik smuikai. Dustos,
esmės amžinai stumtoji. Nemirtingasis grobis kaimynė
Salaki - tik armonikas. Iš to Pagalio mokėsi Juozas Karo
liams... Kad bent šimtmetį ramumo. Širdžiai pailsinti. Pa
sas, Juozas Gruodis. O va toksai Bogušis Alojyzas. Se
žeidžiamumas, neapsaugotumas - esminis pojūtis. Po
nukas. Cimbolus darė. Nuo to krašto, kur Rimšė, Gaidė.
troškių toliai - neaprėpiami ir neaprėpiami, galimybių po
A va iš pa Utenas Patalauskas Alfonsas, smuikininkas, la
stūmiai - riboti ir riboti. Labai vėluoja pavasaris. Kelią nu
b a i įdom us diedas būva. Kad caro kariuomenėn nereikė
gulęs rūkas. Gyveni - sunkus, mažas, lėtas. Tavo me
tų eit - apsimetęs durneliu: tai plaktuką, tai akmenį kiše
džiaginio godumo kūnas - milžinas, Lietuva. Pastangos
nėj laikydavo, tai ilgus plaukus užsiauginęs vaikščiojo. Žo
išsaugoti, išmaitinti - pirmiausia jj. Kūnų neišsaugosim.
džiu -ta k s čiudakas. Bet muzikantas šiame krašte - la
Tą šviesiausiai žinom. Reikia neišbarstyti bent dvasios
bai įžymus. Nuotrauka daryta 1918 metais Garnelių kai-
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me. Jis ir skudučiuodavo. Net Mažosios Lietuvos enciklo
pedijoj yra paminėtas. Vedė labai jauną. Dabar bobutė. A
- keikia jį Žinok, visas ja nuotraukas sudegina, viskų, kas
susijį su juo, sudegina p a ja mirties. Žinai, ja i gėd a būva,
kad tokia jauna už takia sena tekėja. Susižavėjusi būva juo
kaip muzikantu... O štai Juozas Šablinskas, Antalieptėj „fi-

larmonijas“ gaminęs, jo sūnus, kad ir bemokslis, vargo
nus konstravęs Kirdeikiuose. Čia - Stankevičius Jurgis.
Jo muziką dažnai girdim per radiją. O va žiūrėk - koks
stebuklas: kariuomenė, muzikantai su šalmais, karine ap
ranga - ir visas orkestras - skudutininkų su būgnais. Tai
Stasys Paliulis, vėliau parašęs knygą apie pučiamuosius
instrumentus, buvo subūręs... Dainų šventės, kupiškėnų
vestuvės... Vartykit, žiūrėkit kiek norit, muziejuose nepama
tysit. Ten sudėta ir užsukta devyniom spynom, ir neprieisi
be pažįstamo malonės. Sakys: neturim - ir tiek. Neturim
Bet čia - tik trupinys nuo Streikaus Alfonso lobių...
Nesunku pasiekt ir patį Alfonsą Streikų. Tik - kas g i iš
fa? Ka tu n o ri! J e i tik apia m ani parašinėt - nėr čia kas
dara. Net pasimečiau, nespėjęs nė pasisveikinti: „Neži

nesveikų jausmų, spekuliacijų. Čia beveik būtina būt pir

kėju pardavėju, o kur pirkimas pardavimas, ten tarpstąs
noras pasipelnyt, ten sąžiningumo ne itin daug. Tarp ko
lekcionavimo ir spekuliacijos labai jau nežymi riba. Sun
ku esą išbalansuot. Dauguma, deja, nukrypsta į perpar
davinėjimą. Važinėja toks po kaimus: tai jis muziejų kuria,
tai jis didelis specialistas. Pusvelčiui ar veltui surenka ver
tingus daiktus, o metrika net nepasidomi. Kai įsigysi ką iš
tokio, dažniausiai pameluos, nes, iš tavęs nulupusiam ge
rą pinigą, jam dar reikia pėdas sumėtyt, kad nesužino
tum, už kiek ir kaip tą ar kitą reliktą gavęs. Akivaizdžiau
sias pavyzdys - su minėtuoju 1 8 3 0 -ų jų metų kryžiumi,
pirktu iš tokio kolekcionieriaus perpardavinėtojo. Sakė,
kad tas kryžius nuo Kazokų, pusiaukelėj tarp Vilniaus ir
Utenos. Tekę, sava įpračiu, ieškot tų Kazokų, klausinėt,
kokie dievadirbiai ten gyvenę, kokie meistrai, bet nieko
gero sužinot nepavykę. Praėjus geram dešimtmečiui, tas
perpardavinėtojas teiraujasi, ar dar tebesąs kryžius. Te
besąs, bet vis neaišku, ar tikrai iš Kazokų. Ne, esą, iš Kir
deikių. Kazokuose net nebuvęs. Tokie tad dalykai. O sau
renkančiųjų - vienetai. Prieš de
šimt penkiolika metų Vilniuj kolek
cionierių klube tokių daugėliau bu
vę: kol valdžiai kalekcionieriai būva
kliūtis, kol būva gyvas taks pasaky
mas: „Geras kalekcionierius - tai
negyvas kalekcionierius“.
Šitaip ir gyvenęs, kol iš viena ta
kia perku parduodu sužinojęs, kad

Vabalninke esąs senas fotografas,
norintis parduoti visas turimas nuo
traukas ir negatyvus. Surast jį ten
nebūsią sunku, nes dar neišblukus
ir sena iškila ant jo namo: Daubaro
kirpykla, fotografija. Nuvažiavęs.
Mes, mieli skaitytojai, vis tiek
esam kiek geresnėj padėty negu
šiuo atveju kolekcionierius: mums
nereikės du kartus trenktis autobu
su iš Utenos į Vabalninką ir, prieš
pamatant bent vieną nuotrauką ar
išgirstant kokį žodį apie jas, kan
triai išklausyti tai, kas rūpimam se
Vabalninko pakraštys. Paryžiaus (dabar-J. Janonio) gatvė. 1937 m.
nam žmogui, anot jo paties „būva
duota suprasti“, ir - biografiją. Aš
tik nupasakosiu trumpai ir ne viską. Pirmiausia-/a/c/ad/enau... aš esu toks pat bejėgis, kaip ir daugelis... aš tik
ieškau didesnės prasmės mūsų visų gyvenimams...“l/že//r.
va nėr. Ir jakia velnią. Babučių išmislai. Tesąs Gėris ir Blo
gis. Ir nėr vietos dievui. O didžiausias Blogis - Romos
Alfonsas Streikus, pusamžis žmogus, kol turėjo svei
popiežius: jis turįs Antikristo ženklą, 666, užkoduotą pa
katos, dirbęs statybininku. Jokiu kolekcionieriumi jis sa
vęs nelaikąs. Tik nuo vaikystės, kai mama duodavo kokį
čioj savo tiaroj. Ant jos - „Vikarus Dei“, dievo vietininkas,
rublį saldainiams, rūpėdavo nusipirkti geriau kakių senų
ar kaip ten užrašyta, ir kažkokie dar ženklai, iš jų susidaro
manetų: man būva gražu tas m anetas. Jų rinkimo atsisa
tas 666. „V“ su „I“-ja u pirmasis šešetas (VI), po to dar
kažkaip ten reikia sudėt, atimt - ir moksliškai išeina įro
kyta jau prieš kokį penkiolikmetį, nes ne kažin ką esą duo
dyt, kad popiežius - Antikristas... Šios temos nebeplėtodančios, nebent jei siektum pinigų užsidirbti. Domėtasi ir
pašto ženklais. Bet ir tų atsisakyta. Kurį laiką komplekta
sim, nes ir gyvenimo nupasakojimas netrumpas: apie tai,
vęs senus periodinius leidinius, knygas: Utenoj esą p a 
kaip caro laikais baigė pradinę mokyklą, kaip jo tėvas,
kažkur „nagus prikišęs“, 1905 metais turėjo bėgt Ameri
našiai pirmas taks. Domėjosi liaudies skulptūrėlėmis, kry
kon, kaip, trylikametis, ir pats atsidūrė ten, kaip antrąkart
žiais (vieną su Nukryžiuotoju turįs net 1830-ųjų metų). Vi
sam tam paaukojęs nemažai laiko ir lėšų, bet kad taip
baigė pradinę mokyklą - angliškai, kaip dirbo fabrikuos,
sūnus darytų - lyg ir nenorėtų. Kodėl? Kolekcionavimas
Amerikos laivyne jūrininku, kaip susigundė pereiti į rusų
laivyną, nes jame lyg ir geriau mokėta, kaip bac jį čia užgerai, bet vis tiek nėra sąžiningas dalykas, ugdą kažkokį
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klupęs Pirmasis pasaulinis karas, kaip tekę tarnaut rusų
kariuomenėje prie kažkokios karinės misijos mokyti kari
ninkus angliškos tarties, kaip plaukęs laivu su tais kari
ninkais ir laivą vokiečiai paėmė j nelaisvę, kurioj tekę iš
būt net trejus metus, dirbti su žydais gaisrininku, kaip iš
mokta žydų kalbos, kaip 1918 metais pagaliau atvažiuota
j Vabalninką, kur dar buvo vokiečiai, kaip iš vieno vokietu
ko nusipirkta kažkokis medinis fotoaparatas... O buvęs
visai bežemis ir Lietuvoj visiškai vienas, nes motina ir kiti
šeimos nariai - Amerikoj pas tėvą. Pradžioj vedęsis, kaip
pats sakės, - šunadvokačiu: rašė už žmones pareiški
mus, skundus. Po to pasidaręs kirpėju, po to - ir laikrodi
ninku. Už pinigus akordeonu, armonika grodavęs jauni
mo vakarėliuose. Vabalninke buvo subūręs net džiazo or
kestrėlį... Kokių tik amatų ir
verslų nesiėmęs! Susitau
pęs pinigų, nusipirkęs du
dviračius, kažkokius senus
griozdus... Tuos dviračius
kiek parem ontavęs, įstei
gė... mokymosi važiuoti dvi
račiu jmonę! Išsinuomoji dvi
ratį - ir gali mokytis juo va
žiuot. Dviratis senas - griūk,
trankyk - nieko jam neatsi
liks, bet už valandą - litas.
Šitaip blaškėsi, kol apie
1921 metus rimtai įsitraukė
į fotografavimą. Netruko pra
kusti. Pasistatė naujus na
mus su minėta iškila, nusi
pirko motociklą, kad galėtų
nuvažiuoti pas užsakovus (j
vestuves, laidotuves ir pan.).
Priemoka už 1 km - pusė
lito. Sakėsi, kad iki to pirmas
jis kėlė kepeliušių prieš kle
boną, o tada jau klebonas
iš tolo pirmas prieš jj kepe
liušių keldavęs... Laisvama
Kaliausė.
niu ar bedieviu savęs neva
dinęs, o sakydavęs - progresyvios minties. Iš aplinkinių
stengdavęsis neišsiskirti, su klebonu nesipykti (jo paja
mų ir išlaidų knygoj yra ir tokių jrašų: „duota klebonui 5
litai“, „duota klebonui 10 litų“). Jei klebonas nebūtų pa
laikęs - nebūtų turėjęs pasisekimo tarp žmonių. Bet po
kary pasidaręs labai progresyvus, tikras sovietų valdžios
simpatikas. Ne tik laisvamanybe, bet ir visa filosofija: tur
tas ir nacionalizmas, sakęs, - Lietuvos pražūtis. Tačiau
naujoji valdžia draudė jo privačią veiklą, įvarė į buitinį, už
darbą mokėjo šimtą, sau ėmė tūkstantį, nedavė pensijos.
Šito ir jis suprasti negalėjęs...
Na štai, dabar galima tikėtis, kad bus prašnekta ir apie
fotoplokšteles, nuotraukas. O jos čia, pasirodo, jau seniai
pardavinėjamos. Kadaise viskas buvo tvarkingai sudės
tyta, dabar - maišyta sumaišyta, jaukta sujaukta - šūs
nys. Iki šiol jas pirko daugiausia fotografai, rinkdamiesi
ne pagal tai, kas nufotografuota, bet pagal tai - kaip.
Grynai esą dėl kokybės. Daubaras ja didžiavosi: vis mi
nėjęs „fokusas“, „ryškumas“, „gilumas“, „rakursas“...
Pradžioj Alfonsas Streikus atsirinkęs tik kokių porą šimtų
negatyvų, - kas iš pirmo žvilgsnio pasirodę Įdomiausia.

44

Bet labiau įsižiūrint į kiekvieną atvaizdą, vis atkakliau skver
bėsi noras nepalikti ir to, ir to, ir to. Štai - mirus jauna
mergina. Laidotuvės. Garbės sargyba prie karsto, vyrai
su vainikais per petį. O štai kitos laidotuvės - su arkliais.
Visa kavalkada. Ir vėl - tie vainikai per petį. O vaikas prieš
karstą - skarų apyvilktas. O kitur pažiūri - net pirštinių
raštai aiškiausiai matyti. Štai - nešiojamas kryžius. Koks
jo gražumas, turtingumas! Su paukščiukais, taurėm... Tik
įsižiūrėk. O štai vidury kaimo koplytėlė, kurios jau seniai
nebėra... Ir kai lika n ebelabai daug, supratau, kad raikia
turėt visumų, kad tai, kas čia yra - kaip ir nedaloma.
Juozas Daubaras, kol buvęs jaunas ir durnas, anot jo
paties, iki kokių keturiasdešimties metų, fotografavęs ne
tik pagal užsakymus, ne tik tai, kas davė pelną, bet ir sau:

ubagėliai, turgūs, apylinkių, miestelių vaizdai nuo bažny
čių bokštų, kaliausė... Ir tuo labiau dabar stebėjosi foto
grafas, kad štai atėjęs žmogus labiausiai vertina būtent
tas, nedavusias pelno, bevertes nuotraukas, negatyvus,
taupumo sumetimais smulkintus j keturis, kartais net į aš
tuonis stiklinius gabaliukus. Po suderėjimo imti viską, kas
išlikę, net apsiverkęs senukas. Ir būva ja taks pasakym as:
„Va d ab ar tai aš žinau, kad negatyvai šitie d a gyvins, mani
pergyvins. Kol esu gyvas, tai aš juos da šiaip teip ginu.
Numirsiu - duktia tuoj išgrūs. D ab a r žinau: kol tu gyvas
būsi, tai ir jie gyvins. A paskum kaip ti bu s...“

Tai buvo 1981 metų rugsėjį. Ir prasidėjo dvi žiemas tru
kęs, dienas šviesas ne matu nt, to turto tvarkymas (pirmiau
sia reikėjo apšluostyt, nuvalyt spaliuotus dulkėtus stiklus),
negatyvų metrikavimas, nuolatinis važinėjimas pas foto
grafą j Vabalninką aiškintis: kas, kur, kada tuose negaty
vuose per penkiasdešimt metų (nuo 1921 iki 1970) Dau
baro nufotografuota. Trečia un vienų negalima. Be metri
kų nuotrauka beverdą. Dabar čia kiekvienas lapas, kiek
viena nuotrauka, fotoplokštelė turi savo vietą, numerį ir
visą įmanomą paaiškinimą. Viskas suskirstyta pluoštais
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pagal atvaizdų tematiką: „Amatai“, „Žmonės ir įvykiai“,
„Susisiekimo priemonės“, „Sveikatos apsauga“, „Uniformuotė“, „Parduotuvės“, „Sportas“, „Tiltai“, „Kelių tiesimo
technika“, „Kareiviai“... Kiekvienas negatyvas ar nuotrau
ka - savam voke, ant kurio - duomenys. „Kulia kultuvais
apie 1925 metus Lamantėlių kaime“, „Jėzaus sargai Va
balninke. 1931 metai, balandžio 19 d. Velykų dieną.“ (Kris
taus grabą saugoja velykiniai sargai). „Valstybės tarnau
tojų priesaika 1939 metais gegužės 10 dieną. Fotogra
fuota prie Vabalninko inžinieriaus Kazimiero Šakenio pra
džios mokykloj.“ „1927 m. Gegužės 15 d. paradas Vabal
ninke.“ „Vagys valsčiaus raštinėj, 1940 metų spalio 13diena...“ Kas gi esą galėtų pasakyt, kad tai sveika normalaus
žmogaus d arb as ! Ir tegu s kas nori mane kaltina, kad sie
kiu pasipelnyt. Metrikavimą lengvino tai, kad nuo 1927 me
tų Juozas Daubaras pats registravo plokšteles: fotografa
vimo numeris metuose, užsakovo pavardė, kas nufotog
rafuota, kiek užsakyta nuotraukų, kiek sumokėta iš anks
to, kiek iš viso... To reikėjo, nes pasitaikydavę atvejų, kad
užsakovai po metų kitų vėl užsiprašydavo jau darytų, bet
išdalintų, išsiuntinėtų patikusių nuotraukų. Tadu, raikalui
esunt, čiūkšt - ir surasdava negatyvų. Tik gaila, kad jų
išlikę ne taip jau daug. Štai iš 607 fotoplokštelių, fotogra
fuotų 1927 metais, pas Streikų patekę tik trys, iš 1053
1928-aisiais - dvi. Vėlesniųjų vis daugėja. Daubaro buvo
išfotografuota apie 20 tūkstančių plokštelių. Čia apie 7
tūkst. Darbo pradžioj ir pats fotografas dalį stiklų plovęs ir

vežęs parduotuvėn: Biržuos, Ločerin (Algirdo Ločerio, žy
maus akordeonisto tėvas), Pandėlin Gintautui arba - Kau
nan. Čia esą galėdavai priduoti stiklą ir, kiek primokėjęs,
gauti tas pačias plokšteles, padengtas emulsija. Išeidavę
pigiau... Vėliau taip nebedarydavęs, saugojęs viską, bet
nuo dukters vis tiek negalėjo išsaugoti: toji didesnius stik
lus plovė, dengė inspektus. Duktė esą buvus kaip raikiunt
baišavykia, ir dabar sunku pasakyt, ar ji neatrinkinėjo ka
klus liaudiaspriešus arplovia išailias. Pats Daubaras, kaip
didelis ateistas, mokykloj vaikams kokią paskaitą paskai
tydavęs. Tam tikslui iš „Krakadila“, „Šluotas“ ir gaida iš
bezbožnika kakia persifotografavęs ateistinius piešinius.
Šios nuotraukos - domino Biržų muziejų. Aktų aš mačiau
pirkimą. Bet aš, Liudvikas Giedraitis, mačiau ir galiu pa
liudyti kitką: privatų žmogų Streikų Alfonsą tuo metu do
mino visai kitos nuotraukos, ir todėl stebiuosi ir klausiu,
kodėl jis, statybininkas, darbo savaitę dirbęs, kaip sako,
valdžiai ir šeimai, o savaitgaliais po aštuoniolika valandų
per parą (bū d ava atsikeli rytu - pirštų nebeištiesi) - pri
vatininkams ir sau, t. y. tvarkingai sumetrikuotai kartote
kai, išgelbėtiems negatyvams, kitai etnografinei medžia
gai (... tiek jsipyksti šeimynai, tiek jsipyksti, a ja jai...), kodėl gi jis vis dėlto rūpinęsis. Ogi, kad tu paklaustum...
Kartą esą nuvežęs Daubarui laikrodėlį pataisyt. O buvo ir
prisukimo galvutė apdilus. Pataisė jis tą laikrodėlį ir dar
prisukimo galvutę išrantijo. Sakau: aš Tamstas ta nepra
šiau. A, saka, aš padariau, kad paklaustum. Ir, savo keliu,
papasakojo apie vieną pažįstamą mūrininką, mūrijusį žmo
nėms duonkepius pečius. Kiti esą paprieždžia netinkuo
davę, o tas be suderėjimo, be atlygio išgražindavo dar ir
paprieždj. Kai žmonės klausdavę, kodėl taip darąs, atsa
kydavęs - kad paklaustum, kaks čia mūrininkas mūrija. O
dar, anot Alfonso Streikaus, - prie Duokiškio esą gyve
nęs toks Kaziukas Paunksnis. Asmenybia kaip reta. Turė
jo daug retų autografuotų knygų. Tekę nuvažiuoti pas jj ir
ištart būtent šj klausimą. O jis ir sakąs: „Aš naktį kai nu
bundu, mėnuo šviečia pra lungų, žiūriu un tas knygas, pa
veikslus... ir - žiūriu aš u n jas... A nebūtų jų - aš nubusiu
naktį, m ėnuo švies, a tam kam pi jau bus tuščia. Ir - šir
dy...“ Po to nuvedęs tas Paunksnis pirtin savo dalgiako

čių, kirvakočių, kultuvių (gal keli šimtai ten jų) parodyt. O
ant sienos pirty - Universiteto baigimo vinjetė, atrodo,
1928 metais daryta. Kaip čia dabar? Tai čia... mokiaus,
alia ainam, už pirties esąs ežio lizdas - po žabų, šakų
krūva... Išeinant iš pirties - nuo lubų kokie popieriai nu
karę, kopėtėlės stovi. Parūpo pasilipėt: Biržiškos biblio
grafija, pelių apgraužta, Apuolės piliakalnio kasinėjimo
nuotraukos, Zapyškio bažnyčios tyrinėjimų rankraštinė
ataskaita, Upsalos universiteto bei Karaliaučiaus muzie
jaus lietuviškų eksponatų nuotraukos. (Vėliau Vilniuje Adol
fo Tautavičiaus, Vytauto Urbanavičiaus klausęs, ar esa
ma kur tokių tyrinėjimų ataskaitų, nuotraukų. Atsakę, kad
buvusios, bet po karo dingusios.) O pirties šeimininkas
vis atkakliau už skverno žemyn: ežio vaikų pažiūrėt, ge
nio lizdo...
Pasirodo, žmogus prieš karą dirbo Kauno muziejuje.
Karo sumaišty, visa tai gelbėdamas, vežė j kaimą, ir štai
jau 1980-ieji metai, - niekas, nė tas muziejus savo turto
nepasigenda, neprisimena: ruskia v a ld žia -n ie k a m takių
dalykų neraikia. Ir nyksta šit dešimtmečiais graudūs ste
buklai - Duokiškio kaime ant pirties. Kol kruta žmogus,
kol gyvas, bent nuvyliodamas ežio lizdu, šiaip taip saugo
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savo ne savo, lobį ne lobį: nuo valdžios įstaigų biurokratiškumo,
abuojumo, nuo perpardavinėtojų pastangos viską paversti pini
gu. Kol gyvas, kol kruta. O kai... Skaudžiausioji ta mintis: „kai...
“ Kas bus, kai sveikata baigsis. Liūdnai esą baigiasi beveik vi
siems tokiems kolekcionieriams... Bet dabar svarbiausioji jo, Al
fonso Streikaus pastanga: išsaugoti savo sukauptos fotoplokštelių kolekcijos nedalumą. Aina irain a esą šniūrais, trūką, luža nu parduok... parduok - tai šitų, tai šitų. Žada gerai užmokėti,
bet kiekvienam išrink geriausias, gražiausias. O tai visiškai ne
priimtina. Išrinkt, išsklaidyt, tarkim, šituos negatyvus - būtų skau
džiausias smūgis gal net nesąmoningai, bet giliai suvoktai kraš
to istorijos nedalumo idėjai. Baisi mintis - išsklaidyt. Iki šiol tėra
atiduota gal šimtas mažyčių pasinių negatyvų (mat Daubaras
turėjęs monopolį Vabalninko krašte fotografuoti pasams: be spe
cialaus antspaudo policija nepriimdavo jokios kitos nuotraukos)
- Žydų muziejui žydų portretiniai negatyvai. Buvo atkakliai pra
šytas ir kitų nuotraukų, kur tik koks žydo veidas: žydai orkestre,
žydai šventėj, turguj, ligoninėj... Ne ne ir ne! Nagi va žiūrėk Vabalninko ligoninėj gerai prieš karą gimdymo skyriuje - visos
keturios lovos užimtos: guli keturios žydės. Atiduok, prašo žydų
muziejus, atiduok... (Klausykit, žmonės, kodėl mes ne žydai!)
Kaip! B etg i tuoj nebebus miestelia, Vabalninka, istorijas! Arba
esą štai - nemenkas pluoštas nuotraukų iš Marijampolės gim
nazijos Gamtos draugijos 1921 metų liepos mėnesį kelionės į
Veliuoną, Palangą, po Mažąją Lietuvą. Va, žinai nežinai - Pra
nas Dovydaitis, pavasarininkų didelis veikėjas, štai - žinai neži
nai - Antanas Kučinskas, istorikas, kur „Kęstutį“ parašęs, Štut
hofe buvęs, vėliau pabėgęs anon pusėn. O štai - didelės gru
pės vidury - balta kaip pūkas, smaila kaip spindulys barzdelyte
- Lietuvos Atgimimo patriarchas „Aušros“ leidėjas Martynas Jan
kus. Čia patsų lazdelyte liesutis archivyskupas Mečislovas Rei
nys. Žiūrėk - o tų veidų aiškumas, šviesumas! Nuo krašto ligi
krašto - pilnos nuotraukos pakilia ramybe spindinčių veidų, jsižiūrėk... Net pavydas suima, net glumina: iš kur tas šiandien
taip nepažįstamas tų veidų taurumas, buvimo svarumo, svarbu
mo pojūtis, antspaudas juose, (jsižiūrėkite į namuose gal dar
išlikusią bent vieną mūsų senųjų inteligentų grupinę nuotrauką,
ir pamatysit, ką nenusakomo Lietuva mūsų sielose ir veiduose

Kupriai. Šv. Stanislovo koplyčia, statyta 1746 metais.

yra praradus per tarybmetį, kas išmušta iš mūsų,
kas liko kažkada neginta, kai turėta ir tankų, ir pa
trankų - palikta barbariškų atėjūnų valiai...) Ypač
daug norinčiųjų va būtent iš šito pluošto... Bet, sa
kyk, kaipgi galima vieną atskirt, išdrėkst iš visu
mos, kitas palikt. Ne ne. O atiduok muziejui - ti
viskas vienas un kita suversta. Be to, neaišku, kiek
tan muziejun ir paklius. Gal po dešimties metų bus

išmesta. Net Buračo negatyvai iki
pastarųjų laikų esą būva krūvoj, nie
kas jų netvarkė, nereikalingi buvo,
nors darbuotojų ten - gyvas velnias.
Todėl skaudžiausia - kas bus po to,
kai... Žinai, žmogus, kad turi verty
bę kultūrai, istorijai, tau malonu tai
suvokti, vardan to triūsti, aukoti lė
šas, bet žinai ir amžių negyvensiąs
ir, deja, žinai daugybę pavyzdžių,
kuo baigiasi šitokių kolekcionierių,
gyvenusių net pačioj muziejų pašo
nėj, darbai - po to, kai... Labai retai
esą baigiasi kitaip. Būna - žmogus
dar nepalaidotas, o jau...

Vabalninkas 1940 metais. Juozo DAUBARO nuotraukos

46

Apie aštuoniasdešimtuosius me
tus iš bičiulio Kaune gaunąs laišką:
Šiauliuose miręs jo bičiulis muzieji
ninkas Balys Tarvydas, užpalietis,
vertėtų nuvažiuot pažiūrėt, kas liko.
Nuskubėjęs. Pirmiausia patraukęs į
muziejų. Direktoriavęs tada, atrodo,
Cicėnas. O jis, Alfonsas Streikus, bu
vęs tada jaunas ir durnas, ir pas kokį

ti direktorių nu ait - vieni niekai: ieškau jūsų bendradarbia... O tas tik nusišaipęs. Suprask: būva vienas durnelis,
numiria, tai kitas durnius ja iešką, šita numirusia... Nagi

tikrai, nepavadinsi gudrum to Tarvydo, jeigu jis dirbo mu
ziejuje, atlyginimo tegaudamas per metus du mėnesius
po septyniasdešimt rublių, o visa kita - veltui. Ir pensijos
- keturiasdešimt penki rubliai. Tai argi čia gudras, argi
razumnas! Tarvydas gyvenęs prie brolio šeimos. Pasiro
do, žmogus kaupęs retas knygas, spaudinius. Kai mirė,
kūną išvežė j laidojimo biurą, pašarvojo, o gedulingi pie
tūs buvo - jau nuo visų tų knygų išvalytame kambary:
viskas buvę suversta šiukšlių mašinon ir išvežta. O mu
ziejus gi - už kelių šimtų žingsnių. Kas beliko daryt. Bu-

Kai su Daubaru jau buvo suderėta ir iš jo, kas dar likę,
nupirkta, jis nurodęs, kad Kupišky gyvenąs toks Juozas
Karazija, senas fotografas, taip pat norintis parduoti savo
negatyvus. Alfonsas Streikus nuskubėjęs į Kupiškį.
Juozas Karazija, tuo metu 70-ies metų senukas, foto
grafavęs 1 9 3 5 - 1940 metais Kupiškio apylinkėse. Būtent
tuo vertėsi. Turėjo išimtinę teisę fotografuot Kupiškio įgulą.
1 9 4 4 - 1945 metais jam, kaip ir daugeliui tada Uetuvoj,
pasidaria ankšta: fotografas g i būva, reiškia buržujus, nealkanas gi, reiškia - liaudias priešas. Todėl turėjo pasitraukti

iš namų, slapstytis... (Labai atsiprašau, kad j mano rašymą
vėl plūsta liūdni dalykai... Pavargau ir pats: niokojimai, nio
kojimai...) Namus paėmė valdžia ir padarė restoraną. O
daržinėje fotografas buvo įsirengęs kambarį fotografavimui
ir kitą, tamsų - nuotraukų darymui (pastarajame per tris
sienas nuo lubų iki apačios lentynėlėse saugotos dėžutės
su negatyvais). Taigi šitos daržinės fotografavimo kamba
rėlyje ankavedistai ir visokie kitokie aktyvistai girdyklų pasi
daria. Juos ti aptarnaudava, kad darba liaudis nematytų, nei
kadu ataina, nei kadu išeina, n ei kū geria, n ei kū dara. O

tualetui labai tikęs tas tamsus kambarys, laboratorija su
negatyvais. Nu tai vyrai gal d a ir palenktyniaudava, kuris
aukščiau užmiš... Kaipgi kitaip pasakysi. Jeigu taks darbas,
tai taks ir pasakymas. Iki kokio pusantro metro aukščio nuo

žemės visi negatyvai liko sudergti, sulipę. Net praėjus ke
turiasdešimčiai metų kartoninės dėžutės su jais buvo apli
pusios druska, o viduj - jau tik stiklas, nebe negatyvai.
Porą šimtų dar pasirinkęs (Kupiškio apylinkių vaizdai, ka
riuomenės kasdienybė ir šventės, saviveiklos vakarų aki
mirkos, muzikantai, kryžiai...), b et.. Po slapstymosi, po trė
mimų pavojaus Karazija sugrįžo ir, saugodamas išvaduo
tojų sudergtus savo fotostikliukus, gyvenęs... Kupiškio mu
ziejaus beveik kieme. Tai ir sakąs dabar Alfonsas Streikus
senukui fotografui: „Kaipgi! Kupiškia muziejus... va gi, iki ja
gal dvidešimt metrų... ar nesidomim Tokie negatyvai pas
Tamstų stovi, baigia amžių, g end a...“ O senukas ir atsakąs:
„Ruošias, žiną jie, kad aš čia taks esu. Jau metų dešims,
kaip ruošias atait un m ani pažiūrėt. Va Tamsta rausies, kad
ir sausy, kad ir runkam sužvarbusiam, e jam - taigi šalta...
Žiemų šalta, e vasarų karšta - kadu g i jam atait...“

Kupiškio apylinkėse.

Juozo KARAZIJOS nuotrauka

vęs taip pritrenktas šio nusikaltimo, kad norėjęs pritrenkti
ir tuos, kurie turėjo pasirūpinti: žmonias žmonias, kiek jūs
lengvųjų mašinų šiukšlynan išvertiat!.. Kiteip g i jie nesupras.

Namiškiai dar prisiminę, kad keli pilni maišai likę rūsy neiš
vežti: gal netilpo mašinon, gal nusibodo nešiot - užgrūdo
kampan ir pamiršo. Nuėjęs rūsin. O ten - kišta sukišta
tuos maišuos viskas iš eilės: senuko diplomai (buvo bai
gęs ar ne du Universiteto fakultetus, Kunigų seminariją, bet
nekunigavęs), retos nuotraukos, knygos - „Skriptorum rerum Prusikorum“ - ir neperdėsiu sakydamas, kad ti ir ne
švarias apatinias kelnias... Kišta maišuos viskas iš eilės, kad
tik kambarys būtų tuščias, gedulingiems pietums...
Jei muziejuje žmogus dirba vien kad laikų pralaistų, valundas atsėdėtų, algų gautų - nėr naudas iš takia žmagaus...

„... kai maištininkų sostinė /krito/ bibliotekos su manusk
riptais /galiausiai buvo sudegintos/ paukščių vaikai vėlei /
netrikdomai/ kontroliavo kosmosą... “Gana. Lenda į galvą
eilėraščiai. Norėjau pasivyt ir jteigt suvokimą: dingo, tar
kim, fotostikliukas su kadaise žydėjusios obelytės žiedo
skaistumu ar šalia kelio pakrypusios jau seniai sunykusios
koplytėlės tamsavimu, ar prieš šimtmetį gyvenusio žmo
gaus veidu - ir skurdesnė pasidarė mūsų tauta, ir sudar
kyta pilnatvė: toj vietoj liko tuščios akiduobės, ir niekuo švie
siu jų juodumo nebeužpildysi. Žmoniją gaubia jos kultūros
noosfera. Kas galėtų išmatuoti, širdimi įžvelgti mūsų lietu
viškosios kultūros juodas skyles joje, priešų ir „savų“ ideo
logiškai pasikausčiusiųjų ar visiško abuojumo savajai kul
tūrai nudvasintųjų - išdraskytą, išdegintą sutryptą, nuver
tintą, išverstą j šiukšlynus sluoksnį. Banalu sakyt, bet tau
tos gyvybingumą sąlygoja gi ne tik iškiliausieji - Krėvė,
Sruoga, Putinas, ar Miltinis, bet - šaknys, dirva, dvasia, iš
kurios ir didieji išauga: dykynėj - smilgos.
Kai kitą kartą teks kur „pavažiuot“, nemanau, kad pats
būsiu suradęs, sugalvojęs. Nesugebu. Musteikis ar kas ki
tas pamos. Papildysim vienas kitą, pratęsim, išsaugosim
- turėsim Tėvynę.
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IŠ MITO TEORIJŲ IR TYRINĖJIMŲ

Struktūrinė mito analizė ne tokia kontroversiška, kaip Jungo ir Froido požiūriai į mitą. Tyrimai, paprastai vadinami
struktūrine folklorinio pasakojimo analize, yra dviejų krypčių. Vienas tipas siekia aprašyti sekvencinę kompozicinę pasako
jimo struktūrą. Šis požiūris susijęs su Vladimiro Propo Pasakosmorfologija (Austin, 1968). Antrasis bando atskleisti tiriamą
pasakojimą pagrindžiančias binarinių opozicijų paradigmas. Claude’as Lėvi-Straussas, Collėge de France socialinės antro
pologijos profesorius - šios krypties pradininkas ir svarbiausias atstovas.
Kelią skinantys Lėvi-Strausso tyrimai prasidėjo nuo straipsnio „Struktūrinis mito tyrimas“ (jame buvo pateikta kontro
versiška Edipo istorijos analizė), išspausdinto 1955 metais Journal of American Folklore; po to sekė nuostabus tsimshian
„Pasakojimo apie Asdiwalį“ aiškinimas, kurį jis perskaitė kaip inauguracinę lekciją 1959 metais pradėdamas darbą antropo
logijos katedroje. Vėliau pasirodė monumentalus keturių dalių Mitologijos mokslo įvadas. 1.1, Žalia ir virta (Niujorkas,
1969); t.2, Nuo medaus ikipelenų (Niujorkas, 1973); t.3, Valgymopapročių kilmė (Niujorkas, 1978); t.4, Nuogas žmogus
(Niujorkas, 1981). Šiame tour de force Lėvi-Straussas analizuoja Pietų Amerikos (ir kai kurių Šiaurės Amerikos) indėnų
mitų pagrindus. Lėvi-Strausso paradigmos apima binarines opozicijas ir atskleidžia pasakojimo struktūros prasmę. Analizė
neišvengiamai remiasi giminystės ryšiais - tai daugelio folklorinių pasakojimų tyrimų bruožas.
Skirtingų struktūralistinių požiūrių į folklorinius pasakojimus apžvalgą žr.: Alan Dundės. Structuralism and Folklore //
Studia Fenica 20 (1976). - P. 75-93. Vertingą struktūrinių studijų apie folklorinius pasakojimus, įskaitant mitus, sąrašą žr.
danų folkloristo Bengto Holbeko „Formai and Structural Studies of Oral Narratives: A Bibliography“ // Unifol, Arsberetning 1977 (Copenhagen, 1978).-P. 149-194. Lėvi-Strausso „Pasakojimo apie Asdiwalj“ kritiką žr.: L.L. Thomas, J.Z. Kronenfeld, and D.B. Kronenfeld, Asdiwal Crumbles: A Critique of Lėvi-Straussian Myth Analysis // American Ethnologist 3
(1976).-P.147-173. Su gausiais moksliniais tyrimais, skirtais Lėvi-Strausso struktūriniam požiūriui į mitą, supažindina: Franęois
H. Lapointe and Claire C. Lapointe. Claude Lčvi-Strauss andHis Critics:An International Bibliographyof Criticism(19501976) (NewYork, 1977). Žr. dar: Simon Clarke. Lėvi-Strauss’s Structural Analysis of Myth// Sociological Revievv.-25 (1977).P. 743-774;John Peradotto. Oedipus and Erichtonius: Some Observations of Paradigmatic and Syntagmatic Order // Arethusa 10 (1977).-P.85-101; ir: Michael P. Carroll. Lėvi-Strauss on the Oedipus Myth: A Reconsideration HAmerican Ant
hropologist.-^ (1978).-P. 805-814.

PASAKOJIMAS APIE ASDIWALI
Claude’as LĖVI-STRAUSSAS

Šia mito, gimusio Kanados Ramiojo vandenyno pa
krantėje, studija siekiama dviejų tikslų. Pirmiausia - iš
skirti ir palyginti mitą sudarančius lygmenis: geografinį,
ekonominį, sociologinį ir kosmologinį; nagrinėti kiekvie
ną jų kartu su jiems būdingu simbolizmu, suvokiant kaip
bendros pamatinės loginės struktūros transformacijas.
Antra* —palyginti kelias mito versijas ir ištirti šių skirtu
mų reikšmę; kadangi jos visos gimusios vienoje tautoje
(bet užrašytos įvairiose jos teritorijos vietose), jų negali
ma paaiškinti skirtingais tikėjimais, kalbomis ar institu
cijomis.
Žinomos keturios pasakojimo apie Asdiwalj, kilusį iš
tsimshian indėnų genties, versijos, prieš šešiasdešimt metų
surinktos Franzo Boaso ir publikuotos šiose knygose: Indianische Sagen von der Nord-Pacifischen Kuste Amerikas (Berlin, 1985); Tsimshian Texts, Smithsonian Institu
tion, Bureau of American Ethnology, Nr. 27 (Washing
ton, 1902); Tsimshian Texts (G.Hunt, co-autor), Publica
tions of the American Ethnological Society, n.s., vol. 3
(Leyden, 1912); ir Tsimshian Mythology, Smithsonian Ins
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titution, Bureau of American Ethnology, 31-st Annual
Report, 1909-1910, (Washington, 1916).
Pirmiausia atkreipsime dėmesį į kai kuriuos faktus, ku
riuos reikia žinoti, norint suprasti mitą.
Tsimshian indėnai kartu su tlingit ir haida priklauso
šiaurvakarinės Ramiojo vandenyno pakrantės šiaurinei
kultūrų grupei. Jie gyvena Britų Kolumbijoje, netoli į pie
tus nuo Aliaskos, Nass ir Skeena upių baseinų teritorijo
je —pakrantės dalyje, plytinčioje tarp jų žiočių, ir toliau
nuo vandenyno esančiose žemėse, drėkinamose dviejų
upių ir jų intakų. Abi —Nass šiaurėje ir Skeena pietuose
—teka šiaurės pietų kryptimi ir yra beveik lygiagrečios.
Tačiau Nass orientuota truputį labiau į šiaurę-pietus, ir,
kaip vėliau matysime, ši detalė nėra visai bereikšmė.
Teritoriją dalijosi trys vietinės grupės, kalbančios skir
tingais dialektais: gitikan gyveno Skeena aukštupyje; že
mupyje ir pakrantės rajone tsimshian; Nass ir jos intakų
slėniuose - nisqa. Trys Asdiwalio istorijos variantai už
rašyti pakrantėje tsimshian dialektu (Boasas 1895, 285288; Boasas ir Huntas 1912, 71-146; Boasas ir Huntas

1916, 243-245, ir lyginamoji analizė - 792-824);
ketvirtasis —nisqa dialektu Nass žiotyse (Boasas
1902, 225-228). Šį paskutinįjį lyginant su pirmai
siais trimis išryškėja svarbūs skirtumai.
Kaip visos Ramiojo vandenyno šiaurvakarių
pakrantės tautos, tsimshian neturėjo agrokultū
ros. Vasarą moterys rinkdavo vaisius, uogas, au
galus ir laukines šaknis, vyrai kalnuose medžio
davo lokius ir ožkas, o pakrantės rifuose —jūros
liūtus. Toli jūroje jie žvejodavo: daugiausia uotas
ir menkes, o arčiau kranto —silkes. Tačiau gi
liausią pėdsaką genties gyvenime paliko sudėtin
gas žūklės upėse ritmas. Nisqa buvo palyginti sės
lūs, tsimshian klajojo, priklausomai nuo sezono,
tarp žiemos stovyklų pakrantės rajone ir žūklės
vietų prie Nass ir Skeena.
Baigiantis žiemai, kai rūkytos žuvies, džiovin
tos mėsos, riebalų ir vaisių atsargos sumažėdavo
ar net visai baigdavosi, gentis baisiai badaudavo,
ir šito bado aidų yra mite. Jie nekantriai laukda
vo didstinčių, kurios plaukia į tuo metu dar užša
lusią Nass ir maždaug šešias savaites čia neršia
(Goddardas 1934, 68). Nerštas prasidėdavo apie
kovo 1-ąją, ir visi Skeena pakrančių gyventojai
valtimis palei krantą keliaudavo iki pat Nass, kad
užsiimtų pozicijas žūklės plotuose, kurie buvo šei
mų nuosavybė. Laikotarpis nuo vasario 15-os iki
kovo 15-os ne be reikalo buvo vadinamas „mėne
siu, kai valgomos didstintės“, o po jo, nuo kovo
15-os iki balandžio 15-os, būdavo „mėnuo, kai did
stintės kepamos“ (norint išgauti taukus). Šis dar
bas buvo griežtas tabu vyrams, o moterys turėdavo ap
nuogintomis krūtimis spausti žuvį. Išspaudų atliekos tu
rėjo būti paliekamos, nežiūrint į baisią smarvę, netoli gy
venamųjų namų , kad supūtų ir jas suėstų lervos (Boasas
ir Huntas 1916, 44-45, 398-399).
Tbomet visi tuo pačiu keliu turėdavo grįžti prie Skee
na - pasitikti antro didžiojo įvykio - lašišų, kurias žve
jodavo birželį ir liepą („lašišų mėnesiai“). Išrūkiusios žu
vį ir paruošusios atsargas metams, šeimos keliaudavo į
kalnus, kur vyrai medžiodavo, o moterys rinkdavo vai
sius ir uogas. Užėjus šalčiams, ritualinį „besisukančių
verpsčių mėnesį“ (buvo verpiama ant ledo) žmonės apsi
gyvendavo nuolatiniuose žiemos kaimuose. Šiuo laiko
tarpiu vyrai kartais išsiruošdavo į kelių dienų ar savaičių
medžioklę.Pagaliau nuo lapkričio 15-os prasidėdavo „ta
bu mėnuo“, žymėjęs didžiųjų žiemos ceremonijų pradžią,
kuriai ruošdamiesi vyrai laikydavosi įvairių apribojimų.
Dar verta prisiminti, kad tsimshian buvo pasidaliję į
keturias nelokalizuotas matrilinearines grupes, kurios bu
vo griežtai egzogaminės ir skilo į kiltis, geneologines lini
jas ir šeimas: Ereliai, Varnai, Vilkai ir Didžiosios Orkos;
kad nuolatiniuose kaimuose buvo vadų būstinės (jas gen
ties nariai informatoriai vadina „gentimis“; ir, pagaliau,
kad tsimshian bendruomenė buvo pasidalijusi į tris pa
veldimas kastas, kuriose kastos statuso paveldėjimas bu
vo abipusis (kiekvienas individas rinkdavosi porą pagal

savo rangą): „Tikrieji žmonės“ - valdančiosios šeimos,
„Kilmingieji“ ir „Žmonės“ - visi tie, kurie, neįgiję kas
tos statuso pagal bendrus principus, negalėjo pretenduo
ti į lygų kilmingumo laipsnį, atsižvelgiant į abi kilmės li
nijas (Boasas ir Huntas 1916, 478-514; Garfieldas 1939,
173-174; Garfieldas, Wingertas ir Barbeau 1951, 1-34;
Garfieldas ir Wingertas 1966).
Dabar pateikiame pasakojimo apie Asdiwalį santrau
ką (pagal Boasą ir Huntą, 1912), kuria remsimės tyrime.
Ši versija buvo užrašyta pakrantėje Port Simpsone tsims
hian dialektu. Boasas originalų tekstą publikavo su verti
mu į anglų kalbą.”
Badas siaučia Skeena slėniuose; žiema, ir upė užšalu
si. Motina ir dukra, kurių vyrai mirė iš bado, prisimena
laimingus laikus, kai jos gyveno drauge ir nestigo maisto.
Po vyrų mirties tapusios nepriklausomomis, nutaria susi
tikti ir abi išvyksta tuo pačiu momentu. Kadangi motina
gyvena žemupyje, o dukra aukštupyje, pirmoji keliauja į
rytus, o antroji —į vakarus. Abi eina užšalusia Skeena
vaga ir susitinka pusiaukelėje.
Raudodamos nuo šalčio ir bado, moterys ant upės kran
to po medžiu randa maisto —kelias supuvusias uogas, —
kuriomis liūdnai pasidalija ir įkuria stovyklą.
Naktį jaunąją našlę aplanko nepažįstamasis. Greitai
paaiškėja, kad jo vardas Hatsenas1, žodis, kuris tsimshian
kalboje reiškia geros žinios paukštį. Jo dėka moterys ima
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reguliariai rasti maisto, o jaunesnioji tampa paslaptingo lės jūroje grįžta tuščiomis rankomis. Pažeminti ir įsiutę
jo globėjo žmona ir greitai pagimdo sūnų —Asdiwalį (As- jie sunaikina stovyklą ir, palikę Asdiwalj, išvyksta kartu
diwal) (Asiwa, Boasas 1895; Asi-hwil, Boasas 1902)2. Tė su seserimi.
vas antgamtiniu būdu paspartina jo augimą ir dovanoja
Jį pasiima su savimi svetimieji, iš Gitxatla keliaujantys
įvairius magiškus daiktus: lanką su strėlėmis, kurios nie prie Nass žvejoti didstinčių.
kuomet nepasimeta, medžioklei, strėlinę, ietį, krepšį,
Kaip ir ankstesniu atveju, tai keturių brolių ir sesers
sniegbačius, odinį apsiaustą ir skrybėlę - tai padės hero grupė, ir Asdiwalis nieko nelaukęs seserį veda. Greitai
jui nugalėti visas kliūtis, pasidaryti nematomam ir gauti jie kartu atvyksta prie Nass ir parduoda čia jau anksčiau
neišsenkančias maisto atsargas. Po to Hatsenas dingsta, įsikūrusiems ir badaujantiems tsimshian daugybę lašišų
o vyresnioji moteris miršta.
ir šviežios mėsos.
Asdiwalis su motina keliauja į vakarus ir įsikuria jos
Kadangi žūklė tais metais sėkminga, visi vyksta namo:
gimtajame kaime Gitsalasert, Skeena Kanjone (Boasas tsimshian į savo sostinę Metlakatla, o gitxatla į savo miestą
ir Huntas 1912, 83). Vieną dieną į slėnį užklysta baltoji Laxalan, kur Asdiwaliui, tuo metu jau garsiam ir turtin
lokė.
gam, gimsta sūnus. Vieną žiemos dieną jis pasigiria esąs
Persekiojama Asdiwalio, kuris, naudodamasis magiš geresnis ruonių medžiotojas nei jo svainiai. Visi kartu iš
kais daiktais, vos jos nesugauna, lokė ima kopėčiomis kop vyksta prie jūros. Kadangi Asdiwalis turi magiškus daik
ti aukštyn. Asdiwalis seka ją iki dangaus, kuris atsiveria tus, medžioklė rifuose jam sėkminga, bet įširdę svainiai
prieš jo akis kaip beribės prerijos, apaugusios žole ir įva- palieka jį vieną be maisto ir ugnies. Kyla audra, ir bangos
riausiomis gėlėmis. Lokė įsivilioja jį į savp tėvo Saulės ritasi per uolą. Pačiu laiku į pagalbą atėjusio tėvo pade
namus ir pasirodo esanti nuostabi mergina —Vakarinė damas, Asdiwalis pavirsta paukščiu ir, tupėdamas ant sa
Žvaigždė. Įvyksta vedybos, bet prieš tai Saulė pateikia vo magiškų daiktų, laikosi virš bangų.
Asdiwaliui išbandymus, kurių neišlaikė nė vienas anks
Po dviejų dienų ir dviejų naktų audra nurimsta, ir išse
tesnis garbintojas (žemės drebėjimo suskaldytuose kal kęs Asdiwalis užminga. Jį pažadina pelė ir nuveda į pože
nuose sumedžioti laukinį ožį; pasemti vandens iš šalti minius Asdiwalio sužeistų jūros liūtų namus; kadangi As
nio, tekančio oloje, kurios sienos susiveria; atnešti malkų diwalio strėlės nematomos, jie įsivaizduoja esą epidemi
nuo medžio, kuris visus, bandančius jį nukirsti, sudegina jos aukos. Asdiwalis ištraukia strėles ir išgydo savo šei
liepsnojančioje krosnyje). Bet Asdiwalis, padedamas ma mininkus, o už tai prašo padėti laimingai grįžti. Nelai
giškų daiktų ir laiku įsikišančio tėvo, atlieka visus dar mei, negalima pasinaudoti ruonių valtimis, padarytomis
bus. Žento talentų nugalėtas, Saulė jį pagaliau pripažįs iš jų pilvų: juos prakiurdė medžiotojo strėlės. Todėl ruo
ta.
nių karalius kaip kanoją paskolina Asdiwaliui savo pilvą
Tačiau Asdiwalis ilgisi motinos. Saulė leidžia jam kar ir prisako negaištant jį grąžinti.
tu su žmona nusileisti į žemę ir įduoda kelionei keturis
Grįžęs į sausumą, Asdiwalis randa nepaguodžiamai nu
pilnus neišsenkančio maisto krepšius, kurių dėka pora siminusius žmoną ir sūnų. Padedamas savo geros žmonos
pelno kaimo (jame kaip tik įpusėjęs žiemos badas) gy (tačiau blogos sesers, nes ji atlieka sumanymo sėkmei bū
ventojų palankumą.
tinas apeigas), Asdiwalis išdrožia iš medžio ir atgaivina
Nepaisydamas nuolatinių žmonos įspėjimų, Asdiwalis didžiąsias orkas. Šios pelekais perskrodžia valtis, ir jomis
apgaudinėja ją su moterimi iš kaimo. Įsižeidusi Vakarinė plaukę nedorieji svainiai žūsta.
Žvaigždė išvyksta, lydima ašarojančio vyro. Pusiaukelėje
Bet štai Asdiwalis pajunta nenugalimą norą aplankyti
į dangų Asdiwalį parbloškia žmonos žvilgsnis; ji pati iš vaikystės vietas. Palikęs žmoną, grįžta į Skeena slėnį. Ap
nyksta. Asdiwalis miršta, bet ši netektis tuoj pat apgaili sistoja Ginadaos mieste, pas jį atvyksta sūnus; Asdiwalis
ma, ir dangiškasis uošvis jį prikelia.
atiduoda jam savo magišką lanką su strėlėmis, o mainais
Kurį laiką viskas klostosi gerai. Bet štai Asdiwalis vėl gauna šunį.
pajunta nostalgiją žemei. Žmona sutinka palydėti jį iki
Atėjus žiemai, Asdiwalis išsiruošia medžioti į kalnus,
žemės ir čia galutinai su juo atsisveikina. Grįžęs į žemę bet pamiršta sniegbačius. Pasiklydęs, be sniegbačių ne
herojus sužino apie motinos mirtį. Niekas jo čia nebelai galėdamas nei kopti aukštyn, nei nusileisti žemyn, su sa
ko, ir jis vėl iškeliauja upe žemyn.
vo ietimi ir šunimi virsta akmeniu, ir iki šiol juos galima
Atvykęs į tsimshian kaimą Ginaxangioget suvilioja ir pamatyti taip stovinčius vieno aukšto kalno viršūnėje, ties
veda vietinio vado dukterį. Vedybos laimingos, ir Asdi Ginadaos ežeru (Boasas ir Huntas 1912, 71-146).
walis su keturiais svainiais vyksta į laukinių ožių medžiok
Laikinai apsistokime ties šia viena pasakojimo versi
les, kurios jo magiškų daiktų dėka yra sėkmingos. Artė
ja,
kad galėtume pabandyti nustatyti esminius jo struktū
jant pavasariui visa šeima iškeliauja; iš pradžių apsigyve
ros
bruožus. Pasakojimas pateikia faktus, priklausančius
na Metlakatla, o po to valtimi palei krantą vyksta link
įvairioms
sferoms: pirmiausia, fizinei ir politinei tsims
Nass. Priešpriešinis vėjas priverčia juos trumpam kurti
hian
krašto
geografijai, nes minimi miestai ir vietovės tik
stovyklą Ksemaksčn. Čia padėtis blogėja: Asdiwalis susi
rai
egzistuoja;
antra, ekonominiam genčių gyvenimui, ku
ginčija su keturiais svainiais dėl kalnų ir jūrų medžioklių
rį,
kaip
matėme,
lemia didžiosios sezoninės migracijos
naudingumo. Įvyksta varžybos; Asdiwalis parsigabena iš
tarp
Skeena
ir
Nass
slėnių (jų metu Asdiwalis patiria sa
kalnų keturis sumedžiotus lokius, o jo svainiai iš medžiok
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vo nuotykius); trečia, socialinei ir šeimos organizacijai, doiks, „greita srovė“), srovės, įtekančios į Skeena, vardu
nes mes stebime kelerias vedybas, skyrybas, našlavimus (Garfieldas 1939,176).6
Dabar patyrinėkime ekonominį aspektą. Mite mini
ir kitus su tuo susijusius įvykius; ir, pagaliau, kosmologi
nei, nes du išsiskiriantys Asdiwalio vizitai —vienas į dan ma ekonominė veikla yra ne mažiau reali negu geografi
gų, kitas į požemio pasaulį —yra ne patirtinės, o mitolo nės vietovės ir gyventojai, apie kuriuos kalbėjome. Vis
kas prasideda žiemos bado periodu, vadinamu „pertrau
ginės prigimties.
ka“, trukdavusiu nuo gruodžio vidurio iki sausio vidurio
Pirmiausia panagrinėkime geografinius aspektus.3
Pasakojimas prasideda Skeena slėnyje, kai dvi veikė —to momento, kai, prieš pat atplaukiant didstintėms,
jos išvyksta iš savo kaimų —viena pasroviui, kita prieš teoriškai turėtų pasirodyti pavasarinės lašišos (Boasas ir
srovę - ir susitinka pusiaukelėje. Versijoje, kurią Boasas Huntas 1916,398-399). Po apsilankymo danguje Asdiwa
užrašė Nass žiotyse, susitikimo vieta (šį kartą prie Nass), lis dalyvauja pavasarinėje migracijoje link Nass didstin
vadinama Hwil-lė-ne-hwada, t.y. „Kur-Jos-Susitiko-Vie- čių sezonui, po to sužinome, kad šeimos grįžta prie Skee
na-Kitą“ (Boasas 1902, 225).
na lašišų sezono metu.
Po motinos mirties jaunoji moteris su sūnumi apigyveŠitos sezoninės variacijos —kalbant Marcelio Mauss
na savo gimtajame kaime (t. y. tėvo kaime, kuriame jos žodžiais —pateikiamos lygia greta su kitais, ne mažiau
motina gyveno nuo savo vedybų iki vyro mirties), žemu realiais mite pabrėžtais skirtumais tarp sausumos medžiopyje. Būtent iš čia prasideda kelionė į dangų. Šis kaimas, tojo (jį personifikuoja Asdiwalis, gimęs ant upės kranto
vadinamas Gitsalasert, „[Skeena] Kanjono Žmonės“, yra aukštupyje, t.y. krašto viduje) ir jūros medžiotojo (iš pra
netoli šiuolaikinio Usk miesto (Garfieldas 1939,175; Bo džių jam atstovauja Eglių žmonės, gyvenantys žemupyje,
asas ir Huntas 1912, 71, 276; cf. Krause 1956, 214-215: upės žiotyse, o vėliau, dar ryškiau —Porcher ir Dolphin
„Kitselassin“, prie Skeena upės). Nors kaime kalbama salų gyventojai).
Pereinant prie sociologinių aspektų atsiranda daug di
tsimshian dialektu, jis yra už „devynių miestų“ ribojamos
teritorijos, kuri priklausė genčiai (Boasas ir Huntas, 1912, desnė interpretacijos laisvė. Čia susiduriame jau ne su
225).
tiksliu dokumentiniu čiabuvių gyvenimo realybės atvaiz
Po motinos mirties Asdiwalis tęsia kelionę pasroviui, du, bet su savotišku kontrapunktu, kuris kartais, rodos,
vadinasi, į vakarus. Apsistoja Ginaxangioget mieste, čia yra harmonijoje su šia realybe, o kartais nuo jos atitrūks
veda. Miestas yra tsimshian krašte, Skeena žemupy. Žo ta, kad vėl į ją įsilietų.
dis Ginaxangioget sudarytas iš šaknies git = „žmonės“ ir
Pradžios įvykių seka sukuria aiškiai apibrėžtas socio
gi.k = „maudos medis“, iš čia —Ginax - angi. k. „eglių logines aplinkybes. Motina ir duktė išsiskyrė po pastaro
žmonės“ (Garfieldas 1939,175). Ginaxangioget buvo vie sios vedybų, ir nuo to laiko jos gyveno su savo vyrais jų
nas iš devynių pagrindinių tsimshian miestų (Boasas ir kaimuose. Vyresniosios moters vyras buvo jaunesniosios,
Huntas 1916, 4S2-483).4
palikusios gimtąjį kaimą ir išvykusios su savuoju vyru į
Kai Asdiwalis su žmonos giminėmis išvyksta prie Nass aukštupį, tėvas. Čia galime atpažinti visuomenę, kurioje,
žvejoti didstinčių, pirmiausia jie keliauja į Skeena žiotis, nors veikia matrilinearinė giminystės sistema, gyvenimo
tuomet link jūros ir apsistoja tsimshian sostinėje Metla- vietą lemia patrilokalinis principas, žmona išvyksta gy
katla. Naujas to paties vardo miestas, įkurtas apkrikštytų venti į savo vyro kaimą; visuomenę, kurioje vaikai, pri
čiabuvių, yra Annette saloje Aliaskoje (Beynonas 1941; klausantys motinos genčiai, užauginti tėvo, o ne motinos,
Garfieldas, Wingertas ir Barbeau 1951, 33-34). Senasis giminės namuose.
Metlakatla yra pakrantėje, į šiaurę nuo Prince Rupert,
Taip buvo sutvarkyta tsimshian visuomenė. Boasas šią
pusiaukelėje tarp Skeena ir Nass žiočių. Ksemaksėn, ku situaciją pabrėžia keletą kartų: „Senais laikais buvo įpras
riame įvyksta pirmasis ginčas ir kur Asdiwalis pirmą kar ta, kad žymus vadas imdavo į žmonas kiekvienos genties
tą paliekamas svainių, irgi yra pakrantėje, truputį toliau į princesę. Kai kurie turėjo po šešiolika ar aštuoniolika
šiaurę.
žmonų“, o tai, suprantama, būtų buvę neįmanoma, jei
Tsimshian kalba kalbančią gitxatla gentį, nepriklauso vyras būtų turėjęs gyventi žmonos gimtajame kaime. “Pa
mą nuo centrų, susitelkusių apie Metlakatla, sudaro sa- kanka įrodymų, - sako Boasas apibendrindamas, - kad
liečiai, gyvenantys McCauley, Porcher ir Dolphin salose jaunieji gyvendavo su savo tėvais“, todėl „vaikai augdavo
- ties Skeena žiotimis ir į pietus nuo jų. Genties pavadi tėvo namuose“ (Boasas ir Huntas 1916, 355, 529, 426;
nimas kilęs iš git, „žmonės“ ir qxatla, „kanalas“ (Garfiel c.f. 420, 427, 441, 499-500).
das 1939,175; Boasas ir Huntas 1916, 483).5 Iš rytų į va
Bet mite šį patrilokalinį principą greitai panaikina ba
karus keliavęs Asdiwalis prisijungia prie jų, traukiančių das, išlaisvinantis abi moteris nuo įsipareigojimų ir lei
prie Nass, t.y. pietų - šiaurės kryptimi, o vėliau juda prie džiantis po vyrų mirties susitikti pusiaukelėje (tai pakan
šinga kryptimi į „jų miestą“, iš kurio išplaukęs į atvirą kamai reikšminga). Stovykla, įkurta po medžiu ant užša
jūrą (greičiausiai vakarų kryptimi, nes ekspedicija vyko lusios upės kranto, pusiaukelėje tarp aukštupio ir žemu
toli jūroje) apsilanko pas jūros liūtus.
pio, atstovauja matrilokaliniam gyvenvietės tipui, redu
Iš čia Asdiwalis grįžta prie Skeena, šį kartą iš vakarų į kuotam iki paprasčiausios formos, nes naujoji šeima su
rytus. Pasakojimas pasibaigia Ginadaos (ar galbūt Gina- sideda tik iš motinos ir jos dukters.
doiks, nuo git, „žmonės“, na (kilmininko prielinksnis) ir
Šis pasikeitimas, apie kurį duodama aiški užuomina,
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yra labai svarbus, nes visos tolimesnės vedybos bus matrilokalinės, vadinasi, prieštaraujančios realybėje esančiam
tipui.
Pirmiausia, Hatseno vedybos su jaunesniąja moterim.
Nors šita žmogaus ir antgamtinės būtybės jungtis trum
palaikė, vyras vis dėlto gyvena žmonos, vadinasi, jos mo
tinos namuose. Matrilokalinė tendencija dar ryškesnė ver
sijoje, užrašytoje prie Nass. Kai sūnus Asi-hwil užauga,
Hatsenas (kuris čia vadinamas Houx) sako žmonai: „Ta
vo broliai atvyksta tavęs ieškoti. Todėl aš turiu pasislėpti
miškuose." Neilgai trukus broliai atvyksta ir vėl iškeliau
ja, apsikrovę mėsos atsargomis, kurias moteriškei davė
globėjas. Kai tik jie išvyko, H6ux grįžo. Moteriškė pasa
kė, kad broliai ir dėdės prašė jų grįžti namo. Tuomet H6ux
tarė: „Išsiskirkime. Jūs galite grįžti į savo namus; aš grį
šiu į savuosius." Kitą rytą daugybė žmonių atvyko parsi
vesti moterų ir berniuko ir nusigabeno juos į Gitxaden.
Berniuko dėdės iškėlė puotą, ir motina pasakė jiems jo
vardą —Asi-hwil (Boasas 1902, 227).
Čia vyras pasirodo kaip įsibrovėlis, į kurį svainiai žiūri
įtariai, ir jis bijo jų užpuolimo; be to, priešingai negu įpras
ta tsimshian ir kitose visuomenėse, kurioms būdingas matrilinearinis giminystės ryšys ir patrilokalinė rezidencija
(Boasas ir Huntas 1916, 423; Malinowskis 1922), sesers
vyras dovanoja maistą žmonos broliams.
Matrilokalines vedybas, lydimas žmonos giminių ir vy
ro antagonizmo, toliau iliustruoja Asdiwalio ir Vakarinės
Žvaigždės vedybos; jie gyvena jos tėvo namuose, ir uošvis
taip priešiškai nusiteikęs savo žento atžvilgiu, kad užduo
da jam išbandymus, kurie laikomi fatališkais. Matriloka
lines yra ir antrosios Asdiwalio vedybos Eglių žmonių ša
lyje; jas lydi vyro ir svainių priešiškumas: jie palieka Asdiwalį ir įtikina seserį vykti kartu.
Tą pačią temą išreiškia trečiosios vedybos Kanalo žmo
nių žemėje, šiaip ar taip, bent pradžioje. Po Asdiwalio
apsilankymo pas jūros liūtus situacija pasikeičia: Asdiwalis susigrąžina žmoną, kuri atsisakė sekti paskui bro
lius ir klajojo, ieškodama savo vyro. Dar daugiau, ji pa
deda jam padaryti „machinaciją", pažodine ir perkeltine
prasme, kurios dėka atkeršijama svainiams. Pabaigoje
triumfuoja patrilokalinis principas: Asdiwalis palieka žmo
ną (o ankstesnėse vedybose žmonos palikdavo jį), grįžta į
savo gimtinę prie Skeena, ir pas jį vienas atvyksta sūnus.
Taigi mitas, prasidėjęs pasakojimu apie atstatytą moti
nos ir dukters, išlaisvintų nuo giminystės arba tėvo gimi
nių, sąjungą, baigiasi istorija apie tėvo ir sūnaus, išlais
vintų nuo giminystės arba motinos giminių, susijungimą.
Pradinis ir finalinis epizodai sociologiniu požiūriu su
daro opozicijų porą; tą patį, žiūrint iš kosmologinio taš
ko, galima pasakyti apie dvi antgamtines keliones, įsiter
piančias į „realiąją" herojaus kelionę. Pirmoji kelionė bai
giasi danguje, Saulės, pirmiausia bandančio herojų nužu
dyti, o vėliau sutinkančio jį atgaivinti, namuose. Antro
sios metu herojus patenka į požeminę jūros liūtų, kuriuos
pats nužudė ar sužeidė, bet kuriais sutinka pasirūpinti ir
gydo, karalystę. Pirmoji kelionė baigiasi, kaip matėme,
matrilokalinėmis vedybomis, patvirtinančiomis maksima
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lų eg^ogaminį tolimumą (žemėje gimusio vyro ir dangiš
kos moters). Bet šias vedybas išardys Asdiwalio neištiki
mybė su moterimi iš to paties kaimo. Tai galima suprasti
kaip užuominą apie vedybas, kurios, jei tikrai būtų įvy
kusios, neutralizuotų matrilokalumą (nes vyras ir žmona
būtų kilę iš tos pačios vietovės) ir kurias charakterizuotų
maksimalus endogaminis artimumas (vedybos kaimo vi
duje). Tiesa, antroji antgamtinė herojaus kelionė į pože
minę jūros liūtų karalystę vedybomis nesibaigia. Bet, kaip
jau parodyta, šis vizitas lemia perversmą vienas po kito
sekančių matrilokalines prigimties vedybų grandinėje, nes
atskiria trečiąją žmoną nuo jos brolių, herojų nuo žmo
nos, o jų sūnų nuo motinos, palikdamas vienintelę galio
jančią giminystę —tėvo ir sūnaus ryšį.
Šioje mito analizėje išskyrėme keturis lygmenis: geog
rafinį, technoekonominį, sociologinį ir kosmologinį. Pir
mieji du yra tikslios realybės transkripcijos; ketvirtasis su
ja neturi nieko bendra; o trečiajame realios ir įsivaizduo
jamos institucijos yra susipynusios. Nežiūrint šių skirtu
mų, čiabuvių sąmonėje šie lygmenys nėra atskirti. Grei
čiau viskas vyksta taip, tarsi tie lygmenys turėtų skirtin
gus kodus, vartojamus atsižvelgiant į momento reikmes
ir skirtingas galimybes perduoti tą patį pranešimą.Dabar
patyrinėkime šį pranešimą.
Žiemos badas yra periodiškas tsimshian ekonominio
gyvenimo įvykis. Bet badas, duodantis impulsą pasakoji
mui, yra ir kosmologinė tema. Visoje šiaurvakarinėje Ra
miojo vandenyno pakrantėje manoma, kad dabartinę Vi
satos būklę nulėmė naikinančios demiurgo Milžino ar Var
no (Txamsen —tsimshian kalboje) kelionės, kurių metu
jis bandė patenkinti nepasotinamą savo rajumą. Taigi
Txamsen nuolat kenčia badą, o badas, nors ir neigiama
aplinkybė, suvokiamas kaip kūrimo primum mobile.7Ta
prasme galima sakyti, kad dviejų moterų badavimas mū
sų mite turi kosminę reikšmę. Šios moterys yra ne tiek
legendinės asmenybės, kiek principų, glūdinčių vietovių
pavadinimuose, įsikūnijimas.
Galima taip schematizuoti pradinę situaciją:
motina
vyresnė
žemupys
vakarai
pietūs

duktė
jaunesnė
aukštupys
rytai
šiaurė

Susitikimas vyksta pusiaukelėje, o ši situacija, kaip ma
tėme, atitinka patrilokalinio principo neutralizavimą ir
matrilokalinio gyvenimo, apie kurį kol kas tik užsimena
ma, principų patenkinimą. Motinai mirus ten, kur įvyko
susitikimas ir gimė Asdiwalis, prasideda svarbi dukters
kelionė iš kaimo „labai toli aukštupyje" (Boasas ir Hun
tas, 1912, 71), kuriame ji ištekėjo, rytų-vakarų kryptimi
iki jos gimtojo kaimo Skeena Kanjone, kur ji savo ruožtu
miršta, atverdama herojui laisvą veikimo lauką.
Pirmajame Asdiwalio nuotykyje išryškėja dangaus-žemės opozicija, kurią herojui padeda įveikti tėvo Hatse
no, geros žinios paukščio, įsikišimas. Pastarasis yra at-

mosferinio, arba viduriniojo, dangaus būtybė ir gali būti
mediatoriumi tarp žemėje gimusio Asdiwalio ir jo uošvio
Saulės, valdančio aukštesnįjį dangų. Bet vis dėlto Asdiwalis nesugeba nugalėti savo prigimties ir paklūsta jai du
kart: pirmą kartą —pasiduodamas kaimietės moters ke
rams, o antrą —gimtojo kaimo nostalgijai. Todėl lieka
neišspręstų opozicijų serija:

Kalnų karalius (Nass dialekte Asdiwal vadinamas Asihwil, o tai reiškia „Perkopiantį Kalnus“) įstringa ant kalnų
karikatūros, kuri yra tokia dviem požiūriais: iš vienos pu
sės, tai tik rifas, antra vertus, jis apsuptas jūros ir beveik
nugrimzdęs į ją. Laukinių žvėrių valdovą ir žudiką turi
išgelbėti pelytė (she-mouse), laukinio žvėries karikatū
ra.8Ji priverčia Asdiwalį leistis į požeminę kelionę, pana
šiai kaip lokė, didžiausias laukinis žvėris, išviliojo jį į dan
žemas
aukštas
giškąją kelionę. Iš tiesų, vienintelis dalykas, kurio trūks
žemė
dangus
ta, —kad pelė pavirstų moterim ir pasiūlytų herojui ve
vyras
moteris
dybas, kurios būtų simetriškos pirmosioms, bet priešin
endogamija
egzogamija
gos. Nors šio elemento nėra nė vienoje versijoje, mes bent
jau
žinome, kad pelė yra fėja: Ponia Pelė-Moteris, kaip ji
Tęsdamas kelionę į vakarus, Asdiwalis veda antrą kar
vadinama
tekstuose, kuriuose žodis ksem, moteriai ro
tą, ir šios matrilokalinės vedybos generuoja naują opozi
domos
pagarbos
ženklas, eina graužiką reiškiančio žo
cijų seriją:
džio prefiksu. Sistemingiau negu leido ankstesnė hipote
zė išvystant inversiją aiškėja, kad ši fėja yra sena, nebe
medžioklė kalnuose
medžioklė jūroje
galinti gimdyti moteris —„inversiška žmona“.
žemė
vanduo
Ir tai dar ne viskas. Žmogus, šimtais žudęs žvėris, da
Ir šios opozicijos nenugalimos, trečią kartą laimi že bar bando užsitarnauti jų meilę.9Maisto tiekėjas, nuolat
miškoji Asdiwalio prigimtis, ir jį palieka žmona ir svai naudojęs šią iš tėvo gautą galią savo labui, pats tampa
niai.
maistu —gabenamas jūros liūto pilve.
Paskutinįjį kartą Asdiwalis veda ne upės, slėnio, o sa
Pagaliau apsilankymas požeminiame pasaulyje (kuris,
los gyventoją, ir pasikartoja tas pats konfliktas. Opozici be to, daugeliu požiūrių yra „atvirkščias“ pasaulis) lemia
ja vis dar neišsprendžiama, bet kiekvienoje pakopoje ter herojaus grįžimo kryptį; nuo tada jis keliauja iš vakarų į
minai vis labiau suartėja. Šį kartą ji pasireiškia Asdiwalio rytus, iš jūros į žemyną, nuo sūraus okeano iki gėlo Skeeir jo svainių ginču dėl medžioklės ant rifų atviroje jūroje; na vandens.
vadinasi, dėl medžioklės ir sausumoje, ir vandenyje tuo
,Šis visaapimantis pasikeitimas nepaveikia siužeto ei
pačiu metu. Ankstesnio incidento metu Asdiwalis ir svai gos, ir jis vystosi iki finalinės katastrofos. Grįžęs į savo
niai keliavo skyrium: jis —pėsčias į krašto gilumą, jie — tautą ir į pradinę partrilokalinę situaciją, Asdiwalis vėl
valtimis į jūrą. Šį kartą jie plaukia valtimis drauge, ir tik imasi mėgstamo užsiėmimo, naudodamas magiškus daik
išlipus į sausumą išaiškėja Asdiwalio pranašumas, nes jis tus. Bet jis pamiršta vieną jų, ir ši klaida lemtinga. Po
naudojasi magiškais daiktais, skirtais medžioklei kalnuo sėkmingos medžioklės pusiaukelėje į viršukalnę jis pa
se:
junta pakliuvęs į spąstus: „Kur jis dabar galėtų eiti? Jis
Medžioklė buvo labai sunki: bangos ritosi per rifą į negalėjo nei kopti į viršų, nei eiti į kitą pusę“ (Boasas ir
atvirą jūrą. Jiems apie tai besikalbant, Asdiwalis tarė: Huntas 1912, 145). Ir čia pat jis paverčiamas akmeniu,
„Mano bičiuliai, kad užkopčiau į uolas, apie kurias kal kitaip tariant, paralyžiuojamas, redukuojamas iki savo že
bate, man tereikia apsiauti sniegbačius.“ Jam tai pasise miškosios prigimties akmeninėje ir nekintančioje formo
ka, tuo tarpu svainiai, negalėdami išlipti į krantą, susigė- je ir toks išliko „kartoms“.
dę sėdi savo valtyse (Boasas ir Huntas 1912, 125-126).
Atlikta analizė skatina mus atskirti du mito konstruk
Asdiwalis, žemėje gimęs puikus medžiotojas, supran cijos aspektus —sekvencinį ir schematinį.
ta, kad jį paliko vieną ant rifų toli jūroje. Jis pasiekė toli
Sekvencijos formuoja regimąjį mito turinį, chronolo
miausią savo kelionės į vakarus tašką; tiek geografiniu, ginę įvykių seką: dviejų moterų susitikimas, antgamtinio
tiek ekonominiu aspektu. Bet logiškai jo nuotykius gali globėjo įsikišimas, Asdiwalio gimimas, vaikystė, apsilan
ma interpretuoti ir kitaip —kaip seriją neįmanomų me- kymas danguje, vienos po kitų sekančios vedybos, me
diacijų tarp opozicijų, išsidėsčiusių silpnėjančia seka: aukš džioklės ir žūklės išvykos, ginčai su svainiais ir taip to
ta ir žema, vanduo ir žemė, medžioklė jūroje ir kalnuose liau.
ir taip toliau.
Bet šios sekvencijos organizuotos į skirtingo abstrak
Vadinasi, erdviniu požiūriu herojus visiškai nukrypęs tumo plotmes pagal schemas, egzistuojančias simultaniš
nuo kurso, ir jo nesėkmę išreiškia šitas maksimalus nu kai ir užsiklojančias vienos ant kitų; taip pat, kaip ke
tolimas nuo pradžios taško. Loginiu požiūriu jis pralaimi liems balsams sukomponuotą melodiją apriboja dvidimendar ir dėl nepakantumo svainiams bei nesugebėjimo būti sinė įtampa: pirmiausia —horizontali melodijos linija,
mediatoriumi, nors paskutiniosios opozicijos, kurias rei antra - vertikalios kontrapunktinės schemos. Pabandy
kia įveikti (tarp sausumos ir jūros medžiotojų gyvenimo kime sudaryti šio mito schemų inventorių.
tipų), redukuotos iki minimalaus skirtumo. Atrodytų, tai
I. Geografine schema. Herojus keliauja iš iytų į vaka
tik aklavietė; tačiau mitas iš neutralaus taško pasuka at rus, po to grįžta iš vakarų į rytus. Šią grįžtamąją kelionę
gal, ir jo mechanizmas vėl ima veikti.
moduliuoja kita, iš pietų į šiaurę, o vėliau iš šiaurės į pie-
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tus, atitinkanti sezonines tsimshian migracijas, kuriose plitudės svyravimų serijose (vanduo - žemė; medžioklė
dalyvauja herojus, pavasarį prie Nass upės10 didstinčių jūroje - kalnuose, viršukalnė - slėnis).
sezonui, o vasarą —prie Skeena žvejoti lašišų.
r-Aukštas
r Vanduo
ŠIAURĖ
RYTAI ---------> VAKARAI ------ > RYTAI
•-Žemas J
^Medžioklė jūroje
LŽemė (-Viršukalnė
PIETŪS
•-Medžioklė
kalnuose
H
II. Kosmologinė schema. Trys antgamtiniai vizitai nu
•-Slėnis
stato santykį tarp terminų, suvokiamų atitinkamai kaip
„žemiau“ ir „aukščiau“: Hatseno, geros žinios paukščio,
4.
Sociologine schema. Iš pradžių įsigalėjusi patrilokasusijusio su atmosferiniu dangumi, apsilankymas pas jauną linė rezidencija. Vėliau ji užleidžia vietą matrilokalinei
našlę; Asdiwalio vizitas į aukštesnįjį dangų persekiojant rezidencijai (Hatseno vedybos), kuri tampa nesutaiko
Vakarinę Žvaigždę; jo kelionė į požeminę jūros liūtų ka mai priešiška (Asdiwalio vedybos danguje), po to tiesiog
ralystę vadovaujant Poniai Pelei-Moteriai. Thomet kal priešiška (vedybos Eglių žmonių šalyje), tada susilpnėja
nuose užspeisto Asdiwalio galas atrodo kaip neutraliza ir galiausiai panaikinama (vedybos pas Kanalo žmones);
cija tarpininkavimo, kurį įsteigia pats jo gimimas, vis dėl sudaromos sąlygos grįžti prie patrilokalinės rezidencijos.
to nesuteikęs galių sėkmingai užbaigti dvi sekančias eks
Bet sociologines schemos struktūra nėra tokia uždara,
tremalias mediacijas (vieną —tarp dangaus ir žemės, su kaip geografinės, nes pradžioje apima motiną ir jos duk
vokiamą kaip opozicija žemas/aukštas, o kitą —tarp jū terį, viduryje —vyrą, jo žmoną ir svainius, pabaigoje —
tėvą ir jo sūnų.12
ros ir žemės, suvokiamą kaip opozicija rytai/vakarai).
Aukštesnysis dangus
(motina, duktė be vyro)
^
'S t
Atmosferinis
f|
Patrilokalinė Matrilokalinė
dangus
Rytai
Viršukalnė
rezidencija
rezidencija
I (Asdiwalio
Vakarai
A (Asdiwalio
(vyras, žmona, Patrilokalinė
I gimimas)
jį
mirtis)
svainiai)
rezidencija
Žemė
Požeminis
(tėvas, sūnus,
pasaulis
Slėnis
be žmonos)
III.
Integracinė schcma.Šios dvi schemos integruotos 5.
Tcchnockonomiuė schema. Mitas prasideda žiemos
į trečiąją, sudarytą iš kelių binarinių opozicijų, kurių he bado aprašymu; baigiasi sėkminga medžiokle. Vystosi is
rojus negali išspręsti, nors distancija, skirianti opozici torija pagal ekonominio ciklo ir sezoninės čiabuvių mig
nius terminus, po truputį mažėja. Pradinė ir finalinė opo racijos dėsnius.
zicijos —aukštai^emai irviršukalnė/slėnis —yra vertika
Lašišų -*■ Sėkminga
lios ir todėl priklauso kosmologinei schemai. Dvi tarpi Badas Didstinčių
žūklė
žūklė
medžioklė
nės —vanduo/žemė ir medžioklė jūroje/kalnuose —yra
„horizontalios“ ir priklauso geografinei schemai. Bet fi
6.
Globalioji intcgracya. Kadangi mitas galiausiai re
nalinė opozicija viršukalnė/slėnis, kuri yra siauriausias dukuojamas iki dviejų kraštutinių teiginių, pradinės ir fi
kontrastas, sujungia esmines dviejų ankstesnių schemų nalinės padėties, kurios kartu apibendrina jo vyksmą,
charakteristikas: savo forma ji yra „vertikali“, o turiniu baigdami pateiksime supaprastintą diagramą.
- „geografinė“.11Todėl Asdiwalio nesėkmė (jis pakliūva
(Galinė situacija)
į spąstus pusiaukelėje į kalno viršūnę, nes pamiršo snieg- (Pradinė situacija)
Moteriška
^
Vyriška
bačius) turi geografinę, kosmologinę ir loginę reikšmę.
Rytai
Vakarai
|
<
Aukštas
- Žemas
Kai trys schemos šitaip redukuojamos iki nuogos es
Badas
I
Į Persisotinimas
mės, išlaikant tik opozicijų tvarką ir apimtį, pasidaro aki
Judėjimas
J
^Sustingimas
vaizdus jų komplementariškumas.
1 schemą sudaro pastovios amplitudės svyravimų seka:
Atskyrę kodus, ištyrėme pranešimo struktūrą.
rytai —šiaurė —vakarai —pietūs —rytai.
Iš anglų kalbos vertė Rasa KALINAUSKAITĖ
2 schema prasideda nuliniame taške (susitikimas pu
Lčvi-Strauss C. The Story of Asdiwal //Sacred Narra
siaukelėje tarp aukštupio ir žemupio), tuomet pereina į
tive:
Reading in the theory of Myth /ed by Alan Dundės.
vidutinės amplitudės svyravimą (atmosferinis dangus —
University
of California Press. Berkeley. Los Angeles.
žemė), po to seka maksimalios amplitudės svyravimai (že
London,
1984.
mė - dangus, dangus - žemė, žemė - požeminis pasau
lis, požeminis pasaulis —žemė), nurimstantys nuliniame
NUORODOS:
taške (pusiaukelėje į viršukalnę, tarp viršūnės ir slėnio).
x Antroji darbo dalis čia nespausdinama.
3 schema prasideda maksimalios amplitudės svyravi XXDoaso vertimas Lčvi-Strausso yra ne tiek cituojamas, kiek parafrazuo
mu (aukštas - žemas), nurimstančių vis mažėjančios am
jamas. - leid. past.
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1. Hatsenas (Boasas ir Huntas 1912), Hadsenas (Boasas 1895).Tai panašus į liepsnelę (Turdus migratorius)
paukštis, bet ne liepsnelė (Boasas ir Huntas 1912, 7273). Anot Boaso, jis gieda „ho, ho“, o jo vardas reiškia
„laimę“ ir apibūdina paukštį kaip dangaus pasiuntinį
(1895,286). Jis primena juodą paukštį (Ixoreus naevius),
kuris išties yra žiemos paukštis, pasižymintis keista ir pa
slaptinga giesme (Lėvi-Straussas 1971,438-439,447).
Šiame darbe, neturinčiame lingvistinių pretenzijų, ori
ginalių terminų transkripcija kiek įmanoma supaprastin
ta, vengiant cituojamų žodžių neaiškumo išlaikomi tik es
miniai skirtumai.
2. Asdiwalio vardas turi kelias konotacijas. Nass for
ma Asi-hwil reiškia „perkopiantį kalnus“ (Boasas 1902,
226). Bet palygink dar su „Asdiwal“ - „būti pavojuje“
(Boasas ir Huntas 1912, 257) ir Ascwaclgyet —tam tikros
paukščių (thunderbird) rūšies pavadinimas (Barbeau
1950, vol. I: 144-154, vol.2: 276).
3. Dėkoju profesoriui Wilsonui Duffui iš Britų Kolum
bijos universiteto Vankuveryje, maloniai davusiam man
spausdinamą žemėlapį —tikslesnį ir pilnesnį už spaus
dintuosius ankstesniuose šio darbo leidimuose. Vietovar
džiai lengvai atpažįstami, nežiūrint į tai, kad transkripci
ja truputį skiriasi nuo tos, kurią naudoja Boasas.
4. Swantonas nurodo „Kinagingeeg, netoli Metlakatla“ (1952, 606); palyg. Krause 1956, 214-215: Kin-nachhangik, „pusiasalyje netoli Fort Simpson“.
5. Swantonas pateikia Kitkatla, „Porcher saloje“ (1952,
607).
6. Boasas pateikia Ginudaiks, „vienas iš devynių Tsimshian miestų“ (Boasas ir Huntas 1912, 223); palyg. Kinnatoiks „Tsimshian pusiasalyje netoli Port Simpson“
(Krause 1956, 214-215).
7. Visų tekstų, susijusių su demiurgo godumu, santrau
ką ir palyginamąją analizę ir.: Boasas ir Huntas 1916,
636 ir toliau.
8. Kadangi ji yra mažiausias mitologijoje pasirodantis
žinduolis; be to, šiaurvakarių pakrantės mitologijoje pelė
reprezentuoja kukliausią sausumos gyvūno statusą —gy
venimą namuose. Iš tiesų ji turi namus dirvoje. Todėl jai
skiriama mažytė auka —riebalai, išvarvantys iš vilnonių
ausų papuošalų, kai šie įmetami į laužą jos garbei.
9. „Jūros liūtų valdovas ir visa jo gentis tapo daug pa
lankesni“ (Boasas ir Huntas 1912, 133).
10. Tsimshian nisqa grupė „ieškoti maisto (Nass) upė
je, daugiausia lašišų ir didstinčių. Iš tiesų, joje taip gausu
šios žuvies, ankstyvą pavasarį atplaukiančios neršti, kad
upei duotas Nass vardas, reiškiantis pilvą arba maisto sandėlį“(Emmonsas 1910).
11. Du opozicijos tarp viršukalnės ir slėnio aspektai —
natūralus ir antgamtinis —yra pažymėti mite, nes pavo
jinga herojaus situacija yra dievų sukelto žemės drebėji
mo pasekmė. ^(Tsimshian tekstas su šiuo epizodu patei
kiamas antroje darbo dalyje, kurios čia nespausdiname
- Leid. past.).

12.
Kaip matysime vėliau, šią spragą cikle paaiškina
Wauxo, Asdiwalio sūnaus, istorija: joje ciklą uždaro matrilinearinės vedybos, pasibaigiančios tokia situacija: vy
ras ir žmona be vaikų. (Pastaboje nurodoma čia nespaus
dinama darbo dalis.- Leid. past.)
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IS RANKRAŠTYNŲ

KAIP SENOVĖJE KŪDIKIUI VARDĄ RINKDAVO
Iš Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių sky
riuje saugomų Paminklų apsaugos ir kraštotyros drau
gijos Rokiškio skyriaus fondų.
Tamošiaus KESIŪNO, gimusio 1823 m. Stonionių k., Pandėlio a., prisiminimus 1922 m. užrašė tei
sės mokslų daktaras Povilas KESIŪNAS.

„Krikštynų nebūdavo, o tik vardo rinkimo šventė. Ją
rengdavo pavasarį, nežiūrėdavo, kuriuo metų laiku kū
dikis gimė. Pakviesdavo gimines, kaimynus ir vaidilą
ar šiaip iškalbingesni senolį.
Tėvai, seneliai ir giminės aptardavo vardą. Kai pa
rinkdavo vardą berniukui, sodybos kieme pasodinda
vo ąžuoliuką, kai mergaitei - liepaitę. Medelius gerai
prižiūrėdavo, laistydavo, kad prigytų. Ypač prižiūrėda
vo ąžuoliukus. Nudžiūvęs medis - blogas ženklas.
Pasodinę ąžuoliuką arba liepaitę, svečiai eidavo ant
senelių arba prosenelių kapų ir saulės garbei uždeg
davo žvakę arba užkurdavo ugnį. Kiekvienas kaimas
turėjo savas kapinaites.
Ąžuoliuką sodinant, vaidila palinkėdavo šiam tvirtam
augti ir vėtrų nebijoti, o berniukui - sveikam būti ir tė
velius užvaduoti. Pasodinus liepaitę, svečius midučiu
vaišindavo - kad mergaitė būtų darbšti kaip bitutė.
Jei suaugęs ar pasenęs žmogus mirdavo, tai nukirs
davo ir sukaktuvinį ąžuolą, o iš jo padarydavo koplyt
stulpį. Liepų nekirsdavo. Stonionių kaime pas ūkininką
Tamošių Kesiūną augo ištisas liepynėlis, ir jo nekirto,
kol kaimo į vienkiemius neišskirstė.
Sodyboje augęs stambus ąžuolas, kažkada paso
dintas Tamošiui gimus. Nors jau tada vaikus krikštijo,
bet ąžuoliuką dar sodino. 1927 metais tą ąžuolą nukir
to (mokslininko Povilo Kesiūno paprašytas, suskaičia
vau jo rieves - jų būta 108-ios - A.G.).
Vardo rinkimo iškilmėse dainuodavo, šokdavo, kunklem (kanklėmis) skambindavo. Tamošius Kesiūnas bu
vęs paskutinis Stonionių kaime žmogus, mokėjęs kan
kliuoti.
Vardą rinkdavo prašmatnų (pavardžių žmonės ne
turėjo). Pavyzdžiui, Kairelis vienam sūnui davė Urbo
no, antram Matulio vardus. Narbutas savo sūnelius pa
vadino Bagdonu, Staniuliu ir Grigu. (Iš 1609 m. Pane
munio gyventojų sąrašų bei senelių pasakojimų A.G.)“
Kitų pandėliečių prisiminimai: Juozas PETRUŠAITIS, 1945 metais gyvenęs Pandėlyje, Biržų g.:

„Kai buvau jaunas, Pandėlio klebonas per pamoks
lą barė žmones, kam vaikų nekrikštija, pavasario lau
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kia, kam pavasarį per krikštynas pagoniškus ąžuolus
sodina. Sakė, kad tokie „zababonai“ esą didelė nuo
dėmė. Krikštynas liepė kelti, kai vaikas gimsta, o ne
pavasarį.“
Aštuoniasdešimtmetis Juozas KALVELIS, 1946
metais gyvenęs Paliepio k., Panemunio a.:

„Seneliai pasakojo, kad vaikui vardą suteikdavo iš
kilmingai: sukviesdavo visą giminę, kaimynus, iš Pane
munio parsiveždavo vaidilą. Šis kalbą sakydavo. Visi
žiūrėdavo, ar skaisti saulė. Jei skaisti, tai kūdikis bus
laimingas, o jei dangus apsiniaukęs, tai ant senelių ka
pų ugnį kūrendavo.
Kai sūnelis gimdavo, ąžuoliuką sodindavo, kai mer
gaitė - liepaitę.
Menu, kaip Dilbos kieme patylomis, kad kunigai ne
sužinotų, sodino ąžuoliuką."
Pandėlietis Juozas BUTKEVIČIUS 1946 m.:

„Seniau per vaiko varduves (per vardo išrinkimo
šventę) sodindavo ąžuoliuką. Kai žmogus užaugdavo,
pasendavo ir numirdavo, vaikai ąžuolą nukirsdavo ir iš
jo kryžių pastatydavo“.
1972-aisiais 93-ejų metų Kostas VILKAS iš Abe
lių k., Pandėlio a.:

„Pas ūkininką Dugną Gerkonių mačiau, kaip pava
sarį šventė sūnaus gimimą: sodino ąžuoliuką, sakė kal
bas, muzika grojo, buvo daug žmonių.“
1898 gimęs Bronius TAUTERIS iš Sipelių k., Su
vainiškio a., Rokiškio r., 1973 m.:

„Sipelių kaimas buvo tarp miškų, nėjo baudžiavos,
todėl ilgiau laikėsi senųjų papročių.
Mano tėvelis Juozapas Tauteris sakydavo, kad se
novėje krikštynų nebūdavę, o vardą rinkdavę ir vestu
ves švęsdavę pavasarį, jaunam mėnesy. Tai reiškė, kad
žmonės ilgai bus jauni.
O jeigu būdavo mėnulio pilnatis, tikėjosi turtingi ir
stiprūs būti. Tik mėnulio senagalyje niekas švenčių ne
rengė - nenorėjo anksti mirti.“
Povilas URBAKONIS, gimęs 1900 m. Panemuny
je, gyvenęs Latvijoje, 1982 m. prisiminė:

„Vaikui renkant vardą, labiau žiūrėdavo motinos no
ro, pirmiausia jos atsiklausdavo.
Tėtė sakydavo, jeigu vaikas gimė mėnulio pilnatyje,
bus turtingas ir garsus. Jeigu dvynukai gimė vienas po
kito per penkias minutes, tai kartu ir mirs, o jei per ke
lias valandas, tai mirs atskirai“.
Parengė Alfonsas GAŠKA
(Kalba šiek tiek taisyta).
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