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FAKTŲ KALBA

Pavardžių ir vietovardžių atlietuvinimas grįžus Vilniui
Zigmas ZINKEVIČIUS

Lietuvių pavardės dėl nepalankiai susiklosčiusių lietu
vių tautai istorinių aplinkybių šimtmečiais buvo lenkinamos,
rusinamos, Mažojoje Lietuvoje vokietinamos. Jos tapo vi
suotinai iškraipytos. Tas pat atsitiko ir su vietovardžiais, tik
jie atgavus po Pirmojo pasaulinio karo nepriklausomybę bu
vo gerokai atlietuvinti. Kitaip su pavardėmis. Jas atlietuvin
ti trukdė šeimų tradicija, genealogija, paveldėjimas ir kiti
vadinamieji žmogiški faktoriai, o labiausiai sutrukdė prasi
dėjęs Antrasis pasaulinis karas ir okupacijos.
Skirtingai negu likusioje Lietuvoje visi šie procesai pa
lietė buvusį Lenkijos okupuotą Vilniaus kraštą. Čia bus ap
siribota šios temos tik trumpa iškarpa: dėmesys daugiausia
koncentruojamas į tai, kas buvo padaryta nuo 1939 m. lap
kričio mėnesio iki 1940 m. birželio mėnesio, taigi maždaug
per septynis mėnesius.
Pirmiausia pora žodžių apie to meto situaciją. Vietoj Len
kijos okupuotų maždaug trečdalio etninių Lietuvos žemių
buvo atgautas tik Vilniaus miestas ir palyginti nedidelis pa
sienio ruožas, kuris buvo per mažas, kad galėtų išmaitinti
Vilniaus miestą. Lietuvos vyriausybė atgautai Lietuvos da
liai skyrė daug dėmesio. Nenutrūkstamu srautu riedėjo sunk
vežimiai su maistu. Buvo supirkinėjami beverčiais tapę zlo
tai, keičiami į litus. Raudonosios armijos nusiaubtas miestas
ir apylinkės ėmė sparčiai atsigauti. Visi gyventojai ar jų tė
vai, kurie 1920 m. darant taikos sutartį su Sovietų Rusija gy
veno šiame krašte, laikyti lygiateisiais Lietuvos Respublikos
piliečiais. Sustabdyta polonizacija. Įstaigų tarnautojams ir
šiaip gyventojams organizuoti lietuvių kalbos kursai.
Atgauto krašto bent tris ketvirtadalius sudarė vietinės kil
mės žmonės. Nemaža jų lietuvių kalbą jau buvo pamiršę,
vietomis bemokėjo tik vyresnioji karta, daug buvo dvikal
bių. Nutautėjimas labiausiai palietė vidurinę atgauto ploto
dalį, arčiau Vilniaus, o pietinė (Lenkijos link) ir šiaurinė (tuoj
už Pabradės iki Latvijos sienos) dalys tebebuvo bemaž išti
sai lietuviškos. Išduodant naujus pasus dauguma net labiau
siai nutautintos vidurinės dalies gyventojų užsirašė lietuviais,
nors ne visi mokėjo savo protėvių kalbą.
Atgauto krašto vardynas buvo labai sulenkintas. Lietu
vių administracija kreipėsi į gyventojus prašydama padėti nu
statyti tikrąsias senovines vietovardžių formas. Valsčių vir
šaičiai ir apylinkių seniūnai sukviesdavo lietuviškai mokan
čius vyresnio amžiaus asmenis. Atvykdavo kalbininkas ir vie
tos žmonių nurodymu greta suslavinto pavadinimo įrašyda
vo iš seno vartojamą lietuvišką jo atitikmenį, taip pat vietos
lietuvių šnektose funkcionavusias pavardes. Buvo sudaryta
speciali vardyno komisija, vadovaujama prof. Antano Salio.
Jo atminimu atgautose žemėse tada bemaž nebuvo apylin
kių, kur nebūtų atsiradę lietuviškai mokančių žmonių. Var

dyno komisijos veikloje dalyvavo bemaž visi to meto lietu
vių kalbininkai: Antanas Salys, Pranas Skardžius, Juozas Bal
čikonis, Petras Jonikas, Leonardas Dambriūnas (Dambraus
kas), Kazys Alminas (Alminauskis), Matas Jurkynas, Jonas
Kruopas, Juozas Senkus ir kt. Sukaupti vardyno duomenys
Lituanistikos institute buvo lyginami su archyvuose turima
medžiaga ir tuo būdu atstatomos autentiškos vietovardžių ir
asmenvardžių formos. Jos buvo įrašomos naujai išduodamuo
se pasuose. Nelietuviškai kalbantys, suprantama, dar ilgai
vartojo, daug kur ir dabar tebevartoja, istoriškai antrines su
lenkintas bei suslavintas formas. Buvo sudaryti lietuviškų vie
tovardžių ir rekomenduojamų atlietuvintų pavardžių žody
nai. Deja, dėl karo ir okupacijų to darbo nespėta baigti. Vie
tovardžių žodynas buvo jau spausdinamas, turėjo greit pasi
rodyti, bet nebespėjo. Liko korektūros. Rekomenduojamų
pavardžių žodyno spėta parengti tik mašinraštį.
Vietovardžius, ypač gyvenamųjų vietovių pavadinimus,
atlietuvinti buvo palyginti nesunku. Daugelio pavadinimų
lietuviškos formos buvo išlikusios lietuviškai kalbančių žmo
nių lūpose. Be to, fiksuotos senuosiuose dokumentuose. Kur
kas sudėtingiau buvo su pavardėmis.
Išryškėjo nepaprastas mūsų pavardžių Vilniaus krašte su
darkymas. Beje, panašiai jos buvo darkytos anksčiau ir viso
je Lietuvoje. Antai pavardė Gaidys virto Gajdis, Gojdis, Gojdys, Gojdzis, Gojdž ir pan. Gaidelis —Gojdel, Geldelis, Hajdel..., Katinėlis —Kacinel, Kacynel, Kacienel..., Žemaitis —
Žemajtis, Žemajč, Žemojt, Žemojč, Žemojdo, Žamajado,
Žmujdzin, Žmujdzinski..., Žvėrelis —Žmereh, Zwieredo, Žwirietio, Zwirello, Zwirytio ir 1.1. Taip iš Ašaka, Aukštuolis, Ba
joraitis, Čėsnaitis, Dailidė, Drąseika (Dranseika), Gaigalas,
Smailys, Šiekštelė, Tijūnėlis, Uogintas, Vėdaras buvo padaryXsiAsako, Oksztul, Bajorojč, Czesnojč, Dojlido, Dronsęjko, Gajgal, Szmejlis, Szaksztetio, Ciunel, Ogint, Wedor ir pan. Priesa
gos -ėnas, -onis masiškai suslavintos į -aniec:Ankėnas, Andriulėnas, Ožkelionis, Stasiulionis, Šimelionis pavevstiAnkianec, Andrulaniec, Aszkelaniec, Stasiulaniec, Szymielaniec...
Taip atsirado, žinoma, ir Macejkianiec, dabartinio žinomo
pietryčių Lietuvos lenkų veikėjo pavardė. Daugybė versti
nių pavardžių, pavyzdžiui, Beržinis virto Brzezids/d, Girinis,
MišJdnis - Gajewsid, Gajewczyk, Žvirblis - Wrdblewski ir pan.
Lenkų išduotuose dokumentuose pasitaikė dvigubo rašymo:
Korwelis - Golębowski, Zajqczkowski-Kiszkis, ŽmrblisWrdblewski ir pan. Tai rodo tarpinį pavardžių vertimo pro
cesą.
Nuvalius visas svetimas apnašas, išryškėjo daug gražių
senų lietuviškų antroponimų. Pateikiami tik kai kurie pa
vyzdžiai: Kantautas, Kontrimas, Kar(i)butas, Karminas, Kar
vydas, Karvinas, Kugaudas, Man(i)girdas, Montrimas, Mant-
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vila, Mindaras, Minigaila, Minginas, Miniotas, Mintautas, Sau
dargas, Siriotas, Sirtautas, Sirvydas, Skirgaila, Ste(i)gvila, Strugaila, Subartas, Sugintas, Sungaila, Sunginas, Surgautas, Surkantas, Sutaras, Svirbutas - tai vis senoviniai dvikamieniai
asmenvardžiai, paveldėti iš laikų dar prieš krikščionybės įve
dimą. Ypač daug priesaginės kilmės pavardžių: Mažeika (vien
Vilniaus mieste buvo apie 50 šeimų), Mažintas, Medeiša, St
reiką, Sirpeika ir daugybė kitų.
Dėl duomenų stokos tada ne visą vardyną buvo įmano
ma dokumentuotai atlietuvinti. Skubotai dirbant kartais pa
sitaikydavo ir broko, net atgal „vertimo“ iš lenkų kalbos į
lietuvių kalbą ar naujų formų sukūrimo. Bet tai palyginti re
ti atvejai.
Vis dėlto tada labai daug pavardžių liko neatlietuvintų
arba polonizatorių spaudžiami žmonės vėliau grįžo prie oku
pacijos metais vartotų iškraipytųjų. Tokiose pavardėse pa
prastai lengvai atpažįstame lietuvišką kilmę, labai aiškūs šios
kalbos elementai jose. Tačiau ne visose. Kartais tie elemen
tai ir pavardės kilmė išryškėja tik atlikus tam tikrą lingvisti
nę analizę. Imkime, pavyzdžiui, gana populiarią Vilniaus
krašte pavardę Czeputkowski, lietuviškai kalbantis sako Čepulkauskas. Tai krikštavardinės kilmės pavardė, susijusi su
krikšto vardu Steponas. Lenkiškai šis vardas Szczepan. Lie
tuvių lūpose jis virto Čeponas. Iš čia turime trumpinį Čepas
(yra ir tokia pavardė). Jo lietuviška mažybinė forma Čepulis
(ir tokia pavardė yra) pagal bendrinių žodžių darybinį mo
delį mergelė-mergelka buvo „suslavinta“ į Čepulka, po to „sukilminta“ pridėjus priesagą (-owski) -auskas. Be lietuvių kal
bos ši pavardė jokiu būdu negalėjo atsirasti. Jos turėtojo pro
tėviai ir jų kaimynai būtinai turėjo kalbėti lietuviškai. At
neštinė iš Lenkijos ji negali būti dar ir dėl to, kad senojoje
lenkų antroponimijojel asmenvardžių kamieno Czepul(k) iš viso nebuvo. Tokių pavyzdžių —begalės.
Tlirime daug ir tokių pavardžių, kurios padarytos pagal
lenkų antroponimų modelį iš lietuviškų vietovardžių (papras
tai sulenkintos formos), pavyzdžiui, Antokolski iš Antokol
(Antakalnis), Bujwidzki iš Bujwidze (Buivydžiai), Gierwiacki
iš Gierwiaty (Gervėčiai), Šwirs/a iš Šwir (Svyriai) ir 1.1. Tokios
kilmės tarp kitko ir Pilsudskio pavardė: Pitsudski iš Piisudy
(Pilsūdai - Šilalės raj., iš kur kilo Pilsudskių giminė).
Čia paminėti tik kai kurie ypatingesni atvejai. Trumpa
me straipsnyje visų apžvelgti neįmanoma. Akivaizdžių lietu
viškos kilmės pavardžių, kurių lietuviškumui nustatyti nerei
kia jokios lingvistinės analizės, dabar tarp lenkiškai kalban
čių žmonių Vilniuje yra labai daug. Tai tokios pavardės kaip
Baniui, Butrym («owicz), Dudojč, Giedrojč, Gintwt, Gojdž(is),
Grąžui, Grudiel, Jakutajč, Janketajč, Jurgjel, Korejwo, Mažul,
Narbut(owicz), Narkun, Szwapla, Trinkun, Žybirt, Žyndul ir
daugybė kitų. Jų lietuviškumo įrodinėti nereikia, jis perdėm
akivaizdus. Pažvelkime į laikraštyje „Vakarinės naujienos“
skelbtas užuojautas (mirus artimiesiems), kur vilniečiai už
jaučia, pavyzdžiui Niną Čepukojt, Antoną Sirojt, Janiną Vilkaic, Zosę Zemojt, IrinąAvgul, Liudmilą Pečiui, Aną Boltuc,
Tatjaną Mažuc, Vandą Aviženj, Alfredą Bolond, Josifą Lovkx, Iriną Kulnis, Reginą Plikus, Mariją Pukanasis, Aleksan
drą Ravdonis ir 1.1. Tokius ir panašius sąrašus dar iš pamin
klų užrašų kapinėse, telefono knygų ir kitų panašių šaltinių
galima būtų tęsti ir tęsti.
Be vardyno, per tuos septynis mėnesius buvo intensyviai
tiriamos ir išlikusios Vilnijos lietuvių tarmės. Rasta daug ge
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rų vietinės šnektos mokovų. Antai vien dialektologas Juo
zas Senkus ir vien tik iš Paberžės apylinkės tokių buvo sure
gistravęs net 40, iš Šalčininkų apylinkės -10. Tai labai daug,
juoba kad dabar net ir ištisai lietuviškame krašte randame
vos vieną kitą gerą gimtosios tarmės mokovą. Šio ir kitų ano
meto kalbininkų duomenimis lietuvių dialektologai naudo
josi vėliau, net septintame dešimtmetyje organizuodami dialektologines ekspedicijas Lietuvių kalbos atlaso duomenims
rinkti.
Tada Vilnijos lietuvių šnektas tyrusių kalbininkų atmini
mu dauguma lietuviškai nemokėjusių vietinių gyventojų bu
vę geranoriai ir lietuviams palankūs. Jiems ypač imponavo
aukštas Lietuvos valstybės ekonominis potencialas. Tada per
maždaug pusmetį (iki 1940 m. birželio įvykių) daugelis lie
tuviškai pramoko daugiau negu vėliau per visus 40 metų.
Baigiant reikia konstatuoti istorijos paradoksą: Vilniaus
apylinkių gyventojai, praeityje sudarę lietuvių tautos ir vals
tybės branduolį, daug nusipelnę Lietuvai, šiandien patys dau
giausia nebelaiko savęs lietuviais, nors daugelis tebesivadina gražiomis (kad ir aplenkintomis) lietuviškomis pavardė
mis.
NUORODA:

1. Stownik staropolskich nazwasobowych pod redakcją i ze wstępera WitddaTiszyckiego. - T. I-VI.-WydawnictvoPolskiej AkademiiNauk,
1965-1983.

The restitution of surnames and place names
after the regaining of Vilnius
Zigmas ZINKEVIČIUS
During the interwar period the place names and
surnames became very polonised in the Vilnius re
gion occupied by the Poles. After Vilnius and part of
the surrounding territories were regained in 1939, a
commission of linguists was set up for the restitution
of place names and surnames. It was not difficult to
restore the original (Lithuanian) forms of place na
mes. It turned out that the Lithuanian surnames, ho
wever, in the Vilnius region had been emomously dis
torted. Thus, the genuine Lithuanian surnames, such
osAšaka, Aukštuolis, Bajoraitis, Česnaitis, Dailidė etc.
became Asako, Oksztul, Bajoraic, Czesnoje, Dojlido
etc. The suffixes -ėnas, -onis were transformed into
the Slavonic —aniec on a mass scale. Ankėnas, Ožkelionis etc. became Ankionec, Aczkelanec etc. Many
family names were simply translated into Polish, i. e
Beržinis became Brzezinski, Girinis, Miškinis became
Gajewski, Gajewczyk, Žvirblis became Wrdblewski etc.
After the restitution there appeared many old preChristian Lithuanian two-stem anthroponims. They
are Kantautas, Kontrimas, Kar(i)butas etc. Before the
war the Vilnius region was still populated by quite a
large number of Lithuanian speaking people and the
reaction to the process of restoring Lithuanian place
names was benevolent. But when the new wave of
occupation came in 1940, followed by a new wave of
Russification, the process was stopped and the pro
cess of Russification became more intensive.

JUBILIEJAI

Per penkiasdešimt darbo metų
AKVILĖ MIKĖNAITĖ - šiandieną viena iškiliausių meno
istorikių ir muziejininkių. Visą prasmingą savo gyvenimą ji
paskyrė lietuvių liaudies meno kaupimui, tyrinėjimui ir pub
likavimui.
Gimusi Lietuvos - Latvijos pasienyje, Skardupio vien
kiemyje, pasiturinčių ūkininkų šeimoje, Akvilė augo kartu
su vyresniais broliais Jonu ir Juozu, vėliau tapusiais įžymiais
Lietuvos dailininkais ir pedagogais. Nuo vaikystės atkakliai
siekusi mokslo, ji nelengvais keliais pasiekė Vytauto Didžio
jo universiteto slenksčius. Studijuodama visuotinę istoriją
ji klausėsi įžymių mokslininkų - Levo Karsavino, menotyri
ninko Jurgio Baltrušaičio paskaitų. Didžiausią įtaką jos toli
mesnei veiklai turėjo Paulius Galaunė, vienas pagrindinių
jos mokytojų, o vėliau ir kolegų muziejininkystės baruose.
Ne kartą prof. Galaunė yra minėjęs, kad Akvilė - viena stro
piausių jo mokinių. Todėl ką tik baigusi universitetą Mikė
naitė pradėjo pedagoginį darbą: iš pradžių asistentės, kiek
vėliau vyr. dėstytojos ir docentės pareigose meno istorijos
katedroje, o ją uždarius, tęsė paskaitas busimiesiems et
Akvilė Mikėnaitė Lietuvos dailės muziejuje darbo metu. 1963 m.
nografams. Skaitydama liaudies meno, muziejininkystės,
Baltijos respublikų etnografijos kursus, vadovaudama mu jantis į muziejaus saugyklas. Ekspedicijų metu domėtasi ne
ziejininkystės praktikai, Akvilė Mikėnaitė dirbo pedagoginį vien vertingesniais liaudies kūrybos objektais: kruopščiai bu
vo piešiami kaimo trobesių architektūriniai puošmenų ele
darbą Vilniaus universitete iki 1961 mokslo metų pabaigos.
Tik praūžus antrojo pasaulinio karo audrai, 1944 metų mentai, fotografuojamos įdomesnės sodybos ir patys kai
rudenį, prof. Levo Karsavino pakviesta, Mikėnaitė lygiagre miečių tipai. Visa, kas patraukdavo atidaus ekspedicijos va
čiai pradėjo dirbti ir jo vadovaujamame Vilniaus valstybinia dovo dėmesį, buvo stengiamasi užfiksuoti. Ir kaip laiku visa
me dailės muziejuje, Liaudies meno skyriaus vedėjos parei tai buvo daroma. Juk vėliau, kai prasidėjo priverstinis keli
gose. Pradėjo ji formuoti ir tyrinėti negausius tuomet muzie ntasis į kolūkines gyvenvietes arba bažnytkaimius, o ypač
plečiantis melioracijos darbams, ne
juje išsklaidytus tautodailės rinkinius.
paprastai greitai ištuštėdavo ir nyko
Puikiai derindama teorinį pedagogo
senosios sodybos - pagrindiniai mu
darbą su praktine muziejininkyste, Akvi
ziejinių ekspedicijų objektai.
lė Mikėnaitė kruopščiai ir metodiškai, su
Per pirmuosius pokario dešimtme
jai būdingu atkaklumu, kaupė ir sistemi
čius Akvilė Mikėnaitė su ekspedicijų
no liaudies meno palikimą. Nuo 1949 m.
dalyviais (daugiausia Vilniaus univer
pradėjo organizuoti kasmetines moksli
nes ekspedicijas. Iš pradžių jos buvo ga
siteto ir Dailės instituto studentais) iš
vaikščiojo beveik visą Lietuvą, užkam
na kuklios: sunkūs pokario metai, rezis
tencija, tremtys sąlygojo slogią dvasinę
pesnėse vietose net po kelis kartus
aplankydama jau pažįstamas močiu
įtampą; jeigu to meto kaime pasirodyda
tes, kurios neskubėjo skirtis su savo
vo didesnė ar mažesnė grupė nepažįs
tamų žmonių, labai dažnai pirkios durys
kraitiniu palikimu.
būdavo užsklendžiamos. Tačiau pokario
Po tokių ekspedicijų muziejaus
kaime dar tebebuvo išlikę palyginti dide
saugyklos pasipildydavo ne dešimtim,
o šimtais unikalių vertybių. Fondai kas
li liaudies kūrybos lobiai, tebestovėjo mo
čiučių ir probobučių sukauptos kraičių
met vis augo ir augo. Jų sisteminimui
skrynios, o ką kalbėti apie pastoges ir
ir tolimesniam tyrinėjimui Mikėnaitė
svirnų užkaborius, kur tarp visokių rakan
pasitelkė savo buvusias mokines
dų galima buvo užtikti baudžiavos laikų
V. Kulikauskienę, o vėliau A. Stra
piestų, balanos gadynės verpsčių, kul
vinskienę.
1959 metų ekspedicijoje.
Pagausėjus Liaudies meno skyriu
tuvių ar labai senų indaujų. Visa tai ir bu
Švenčionėlių r., Kirdeikiai.
vo pagrindinis Mikėnaitės vadovaujamų
je darbuotojų, pradėta organizuoti
A. Mikėnaitė apžiūri rankšluosčius.
ekspedicijų metu įgyjamas lobis, keliau
kasmet po dvi ekspedicijas, o rude-

3

Raseinių r., Vadžgirio k. 1961 m. ekspedicijos dalyviai. Iš kairės: mo
kytojas Mickevičius, jo žmona Mickevičienė, G. Jasudytė, E. Dūdaitė, A. Mikėnaitė, J. Mikėnas.
Raseinių r, Vadžgirio k. 1961 m. ekspedicijos dalyviai darbo metu:
E. Dūdaitė, V. Kulikauskienė, A. Mikėnaitė, G. Jasudytė.

niop net papildomos išvykos, surastoms vertybėms perga
benti. Pačios ekspedicijos tapo ratuotomis. Jos apimdavo
net kelių rajonų arealą. Gyvenimo tempas vertė muziejinin
kus skubėti. Tai buvo labai akivaizdu, keletą kartų lankantis
tose pačiose apylinkėse.
Kada muziejaus rinkiniai išaugo per 20 000 saugomų eks
ponatų, buvo susirūpinta atskirom specializuotom saugyk
lom. Tada ir gimė idėja įkurti atskirą specializuotą Dailės mu
ziejaus filialą - Liaudies meno muziejų. Kaip repeticija buvo
įrengta pirmoji išsami ir ilgalaikė liaudies dailės paroda Pa
langos gintaro muziejaus rūmuose. Akvilė Mikėnaitė buvo
tos parodos mokslinio plano ir ekspozicijos vadovo autorė.
Vėliau muziejus perėmė suniokotas Visų Šventų bažny
čios patalpas, kuriose po kapitalinio remonto darbų ir įsikūrė
Lietuvių liaudies meno muziejus. Ilgus metus, iki grąžinant
bažnyčią tikintiesiems, čia buvo pagrindinis liaudies meno
kaupimo, tyrinėjimo ir propagavimo centras mūsų sostinėje.
Muziejaus rinkinių komplektavimas ir sisteminimas - tai
labai svarbi, pradinė mokslinio darbo dalis. Kita atsakinga
šio darbo sritis apima jau sukauptų vertybių tyrinėjimą ir pub
likavimą. Ir šioje srityje Akvilės Mikėnaitės, kaip menotyrinin
kės, indėlis labai svarus. Ką reiškia vien daugiatomio leidinio
apie lietuvių liaudies meną parengimas spaudai! Ji - ketu-
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Lazdijų r., Šventežeris. 1955 m. etnografinėje ekspedicijoje Dailės
instituto studentai ir Universiteto etnografai. Vad. A. Mikėnaitė. Iš kai
rės: (1) Ignas Budrys, (2) Romualdas Budrys, (7) Akvilė Mikėnaitė,
(8) Egidijus Talmantas, (10) Monkevičius.
1968 m. Dusetos. Iš kairės: A. Mikėnaitė, R Galaunė, kunigas Blynas,
K. Kairiūkštytė - Galaunienė.

rių albumų sudarymo bendraautorė. Lygiagrečiai ji paruošė
šešis mokslinius katalogus iš atskirų liaudies meno sričių Dai
lės muziejaus fondus publikuojančių katalogų serijai.
Parengė išsamią monografiją apie dailininkę Marcę Kati
liūtę. Jeigu bent apytikriai išvardintume Mikėnaitės publika
cijas periodinės spaudos puslapiuose, pranešimus moksli
nėse konferencijose ar specializuotuose seminaruose, susi
darytų dar vienas nemažas tomas jos mokslinių tyrinėjimų
darbų, kuriuose ji domėjosi ne vien liaudies meno palikimu.
Ji atidžiai stebėjo ir šiuolaikinės tautodailės kūrybines ten
dencijas, tiek straipsniuose, tiek ir praktinėje veikloje. Ruo
šiamų parodų kūrinių atrinkimo komisijose Mikėnaitė visada
buvo objektyvi, bet labai principinga: jokių nuolaidų paviršu
tiniškumui, miesčioniškoms apraiškoms, ypač kičui. Taip vi
sada.
Taip ir prabėgo visas penkiasdešimt metų muziejinio dar
bo kasdienybėje, nors ne visada pastebimo, bet labai pras
mingo darbo.
Romualdas BUDRYS
Publikuojamos asmeninės A. Mikėnaitės nuotraukos, kurių auto
rius Stasys VAITKUS. Spaudai perfotografavo Antanas LUKŠĖNAS.

LIETUVIŲ LIAUDIES TRADICINĖ SKULPTŪRA
Iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių
Akvilė MIKĖNAITĖ
.Liaudies kūryba yra ne tik pradedamasis eta
pas istorinėje meno raidoje: ji yra kartu ir ta ne
išsenkančioji gyvoji versmė, iš kurios individua
linė kūryba semia vis naujų ir naujų jėgų. “ V. Sezemanas. (Estetika. V, 1970. - R 356)

Tradicinė lietuvių liaudies skulptūra, paprastai vadina
ma .dievukais“, .smutkeliais“, .statulėlėmis“, .šventuo
lėliais“, yra viena iš vaizdinės dailės šakų, kuri lietuvių liau
dies mene užima reikšmingą vietą. Liaudies skulptūra Lie
tuvoje buvo plačiai paplitusi XIX-XX a. pradžioje ir iki mū
sų laikų daugiausia išlikusi Žemaitijoje. Seniausi skulptū
rų pavyzdžiai yra žinomi iš XVIII a. pab. -XIX a. pradžios.
Iš visų vaizdinės dailės šakų tradicinė liaudies skulptūra
išsiskiria gausumu, plastinių formų turtingumu, jų Įvairo
ve, vidiniu išraiškingumu, dvasingumu. Liaudies skulptū
ra, susiformavusi Lietuvos kaime, paplito po miškus, lau
kus, pakeles, kapines, sodybas kaip religinis, bet ne kaip
bažnytinis menas. | bažnyčias ji buvo neįsileidžiama.
Lietuvos dailės muziejaus meno skyriuje liaudies skulp
tūra pradėta kaupti ir komplektuoti nuo 1944 m. pabai
gos.* Muziejuje saugomos tradicinės lietuvių liaudies
skulptūros rinkinys atstovauja XIX a. ir XX a. pirmajai pu
sei. Didesnė skulptūrų dalis įgyta Žemaitijoje, mažiausiai
dievdirbių darbų turime iš Suvalkijos ir Dzūkijos. Muzie
jaus rinkiniuose yra daugiau kaip tūkstantis tradicinių
skulptūrų. Jų būklė įvairi. Greta gerai išsilaikiusių skulp
tūrėlių dalis nebeturi atributų, apiblukus jų polichromija,
suaižėjęs paviršius. Medis negalėjo atsispirti prieš laiko
slinktį. Iš natūroje buvusių grupinių kompozicijų į muzie
jaus rinkinius pateko pavienių skulptūrų. Ne visų skulptū
rų radimo vietovės ir kiti duomenys žinomi.
Tradicinė lietuvių liaudies skulptūra buvo dirbama iš
medžio, polichromuojama ir statoma į mažosios memo
rialinės architektūros paminklus: stogastulpius, koplytstul
pius, kryžmiškus kryžius, koplytėles. Kada ji buvo pradė
ta drožti ir statyti į šiuos paminklus, konkrečių duomenų
neturime. Apie pirmuosius memorialinius paminklus žinių
* Po antrojo pasaulinio karo Vilniaus dailės muziejaus (dabartinio
Lietuvos dailės muziejaus) patalpose 1944 m. pabaigoje buvo rasti
pavieniai be jokių ženklų arba šifru BM ir numeriais pažymėti ekspo
natai. Šifrai BM greičiausiai buvusio Kauno bažnytinio meno muzie
jaus inventorių knygų bei sąrašų, nes keletas jų buvo reprodukuota
1935 m. ir 1939 m. Bažnytinio meno muziejaus leidiniuose. Tačiau po
karo šių knygų bei kitų dokumentų neradus, kol kas lieka nežinomos
skulptūros radimo vietovės bei kiti duomenys. Keletas skulptūrų buvo
perimta iš Vilniaus valstybinio dailės instituto (dabartinės Dailės aka
demijos), Lietuvos dailininkų sąjungos. Be to, skulptūrų įsigyta iš pa
vienių asmenų per buvusią LTSR kultūros ministeriją, meno vertybių
pirkimo ekspertų komisiją. Be to, liaudies skulptūrų rinkinių įsigyta iš
pavienių asmenų: R. Jakimavičiaus, J. Vaičio, J. Mikėno, J. Petrulio,
A. Griciaus, VI. Miškinio ir kt. Tačiau daugiausia skulptūrų surinkta mu
ziejaus organizuotose ekspedicijose.

turime iš XV a., kai jie buvo pradėti statyti mirusiesiems
atminti. Sembos vyskupas M. Jungė 1426 m. uždraudė
juos statyti, o pastatytus liepė sunaikinti. XVII a. liaudies
skulptūras pradėta statyti ne tik mirusiesiems atminti, bet
ir svarbiems gyvenimo įvykiams pažymėti.
Lietuvių liaudies skulptūroje dominuoja krikščioniško
ji ikonografija. Tačiau lietuvio valstiečio sąmonę krikščio
nybė pasiekė vėlai, nes lietuviai buvo pakrikštyti tik XIV a.
pab. XV a. pradžioje. Iš pradžių krikščionybė Lietuvoje dar
nerado sau tinkamos dirvos, tiktai po religinių kovų, ku
rios pakirto ilgai tvėrusias pagonybės šaknis, pradėjo
reikštis krikščionybės įtaka, ypač sustiprėjusi po kontrre
formacijos pergalės ir katalikybės įsitvirtinimo Lietuvoje.
Tačiau ji dar ilgai negalėjo pakirsti valstiečio sąmonėje
įsišaknijusio ir plačiausiai paplitusio tikėjimo, aprėpian
čio gaivališkus gamtos reiškinius, pirmapradžius jos ele
mentus, nuo dangaus šviesulių iki lauko žolelių (1). Visa
gamta lietuviui buvo sudvasinta. Žmogus jautė priklauso
mybę nuo gamtos ir savaip su ja bendravo. Tokių duome
nų nemažai užfiksuota XVI a. istorijos šaltiniuose (M. Maž
vydas, J. Lasickis ir kt.). Archeologas V. Urbanavičius ra
šo: „Visą XVII amžių, o gal ir XVIII amžiaus pradžioje lietu
viai tikėjo po senovei“ (2; 17). Pirmiausia, krikščionybė
turėjo prisitaikyti prie vietinių tradicijų, įsipindama į jų le
gendas, atgaivindama senąjį tikėjimą.
Apie lietuvių liaudies skulptūros kilmę yra susidariu
sios dvi skirtingos nuomonės. R Galaunė rašė: „... roman
tikai J. Kraševskis, L. Kšyvickis, M. Brenšteinas, J. Basa
navičius, M. Kaminskis mano, kad mūsų skulptūra, be
abejo, yra sukrikščioninta stabmeldystės liekana. Kiti gi
- analitikai, prof. M. Miežinskis, T. Klimas; prof. Aug. Ja
nulaitis, prof. I. Jonynas mano, kad lietuviai stabų pavi
dalo dievų neturėjo, todėl mūsų liaudies skulptūra yra
krikščionybės įtakos padarinys.“ (3; 156).
Tradicinės liaudies skulptūros kilmės klausimas ir šian
dien domina tyrinėtojus. Prie teigiančių stabų buvimą Lie
tuvoje priskirtini A. Kancedikas (4; 17), A. Širmulis (5; 82),
R Dundulienė (6; 37), o kiti autoriai, kaip J. Jurginis, R Ga
launė yra priešingos nuomonės. Istorikas J. Jurginis ra
šo: „Jeigu lietuviai būtų turėję pagoniškų dievų stabų, tai
įvedant krikščionybę, XIV-XV a., kada buvo naikinama
pagonybė bei jos likučiai, krikštytojai būtų daužę ar kaip
kitaip naikinę jų stabus ir šventyklas ir didžiuodamiesi tai
aprašę.“ (7; 10). R Galaunė teigia, kad .... nepaveldėję iš
praeities žmogaus pavidalu kuriamų dievų ir žmogaus fi
gūros vaizdavimo tradicijos (tai liudija ir archeologiniai, ir
istoriniai duomenys), medžio drožėjai skulptūrą pirmą kar
tą galėjo pamatyti tik bažnyčiose. XV a. pabaigos ir XVI a.
pradžios bažnytinės skulptūros pavyzdžių iki mūsų laikų
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išliko tik vienas kitas. Daugiau jų pasirodo XVII—XVIII a.
Apie memorialinių paminklų su skulptūromis gausu
bažnyčiose.“ (8, 39).
mą mūsų krašte vaizdžiai rašė vyskupas M. Valančius: „Di
Pirmosios žinios apie liaudies skulptūrą yra išlikusios delėj megst kryžiusi, stata jus kožnami kiemi, pas bažniciš XVIII a., kai Lietuvos bažnyčios vadovai pradėjo drausti
zes, ant kielusi ir ant kapajs. Ant daugel kapu rasi dau
statulėles bei paveikslus statyti į koplytėles. Žemaičių vys giau ne40križiu. Kami vien upalistek, par keli, stata sztulkupas Antanas Tiškevičius draudė liaudies menininkams
pąsu stovilu Šv. Joną Nepamuceną.“ (11; 265).
Stogastulpius, koplytstulpius, koplytėles statė ne tik
jas dirbti, nes statulėlėse vaizduojamų šventųjų išvaizda
neatitiko bažnyčios reikalavimų. Savo knygoje „Synodus
atskiros šeimos, bet dažnai ir visas kaimas arba keletas
Mednicensis seu Samogitiae“ 1752 m. apie liaudies vaiz
kaimų kartu. Puošnaus kryžiaus ar koplytstulpio su skulp
duojamąją dailę jis rašė taip: „Labai daug kur po Žemaiti tūromis XIX a. antroje pusėje neturėjo tik viena kita sody
ją bastosi neišmokslinti skulptoriai, ar teisingiau pasakius,
ba. Pasak etnografo V. Šukevičiaus, Vilniaus apylinkių ka
atvaizdų gamintojai, kurie savo priemonėmis daro šven
pinėse buvo tiek daug kryžių, kad neliko vietos nei mede
tųjų atvaizdus, popieriuje padaro ne tiek šventųjų paveiks liui, nei krūmeliui pasodinti. L. Jucevičius tą pačią mintį
pakartojo rašydamas apie Žemaitiją. XIX a. pirmoje pusė
lus, kiek Lemos pabaisas, nesilaikydami nei kokių šventų
je Žemaitijoje memorialinių pamin
tradicijų, padėties ir išvaizdos, iš vi
klų buvę „taip tanku, jog tarpas
so pasibaisėjimą sukeliančias, ir
nuo vieno ligi kito vos kelios de
pigia kaina įbrukami paprastiems
šimtys žingsnių.“ (12; 368). Apie
žmonėms, prievarta jiems įkiša. Iš
ten kyla palanki medžiaga artimų
skulptūrų gausumą rašė ir
M. Brenšteinas: „Kiekvienoje kop
sektantų pajuokai. Vietos klebonai
tepaaiškina, iškelia juos viešumon
lytėlėje knibždėte knibžda šventų
ir konfiskuoja, nebent gaus mūsų
jų figūros. Jos krinta į akis savo
spalvingumu.“ (13; 11).
specialų leidimą.“ (9; 28-29).
Prieš šiuos kuklius liaudies me
Skulptūros raidai šis konfliktas
nininkų sukurtus paminklus bei
turėjo didelę reikšmę. Atskirta nuo
skulptūras buvo nuolat kovojama.
bažnyčios, ji išvengė pastarosios
Paminklus žuvusiems 1863 metų
suvaržymų, ji vystėsi daugiau ar
sukilimo dalyviams pagerbti ge
mažiau savarankiškai (10; 9).
neralgubernatorius M. Muravjovas
Memorialiniai paminklai su
1864 m. uždraudė statyti. Tačiau
skulptūromis buvo paplitę visoje
memorialinių paminklų su skulptū
Lietuvoje, ypač daug jų buvo XIX a.
romis nesumažėjo. Jie statyti slapta.
-XX amžiaus pradžioje. Juos sta
XX a. pirmoje pusėje memoria
tė įvairiomis progomis: praėjus ka
liniai paminklai su skulptūromis
rams, ištikus nederliams, po liau
daugelio rašytojų, etnografų, dai
dies sukilimų, norėdami šeimoje
lininkų buvo įvertinti kaip saviti lie
susilaukti vaikų, gimus šeimoje kū
dikiui, paėmus sūnų į rekrutus, mi
tuvių nacionalinės kultūros meno
rus šeimos nariui, išvykus j Ameri
paminklai. Liaudies skulptūras
„dievukus“, kaip meno kūrinius,
ką ir pan. Paminklus statė, kad at
baidytų nuo sodybų bei laukų pik
pirmieji įvertino R Galaunė ir M. Vo
tąsias dvasias, kurių buvimu dar vis
robjovas. M. Vorobjovas 1939 m.
parašė straipsnį „Mūsų dievukai ir
tikėta. Stogastulpiai, koplytstulpiai,
koplytėlės, stovinčios ant žemės,
jų vertinimas“, kurj 1939 m. at
akmenų, prikaltos prie medžių ka
spausdino „Lietuvos aidas“. Tačiau
ir tada kai kurie meno kritikai ir me
mienų, kryžmiški kryžiai užpildė
notyrininkai nepripažino jų meni
laukus, miškus, upelių pakrantes,
nės vertės. Jie žiūrėjo į liaudies
kapines, šventorius, piliakalnius,
skulptūras kaip į techniškai bejė
kryžkeles, sodybas bei kaimus.
gį, nesubrandintą meną. Prie tokių
Sodybų koplytėlėse dažnai prista
priklausė Ig. Šlapelis, J. Grinius.
tydavo tiek skulptūrų, kiek šeimo
Ypač dogmatiškai vertino A. Jakš
je buvo narių. Tai šeimos globėjai
tas. Jis rašė: „Šiandien kryžius dėl
ir užtarėjai „patronai“, židinio bei
daugelio lietuvių iš ženklo išgany
turto saugotojai, jų vardai atitikda
mo pakito j ženklą tuštybės. Žmo
vo šeimos narių vardus. Tik nedau
nės kalba, kad kryžius Baltraus la
gelis skulptūrų buvo talpinamos ir
bai gražus - na palauk, aš pada
interjere, kaip, pavyzdžiui, Nukry
žiuotasis, Rūpintojėlis, Šv. Jurgis, 1 ii. Skausmingoji Dievo Motina. Medis, polichromija, rysiu dar puikesnį. Anot mūsų, tik
rai be jokios nuovokos statymas
Šv. Agota.
h 48 cm. Radimo vieta nežinoma. LM 109.
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kryžių ne tiktai nekelia

Kraštotyrininkas B. Buračas 1939 m. rašė:
„Prieš 30-40 metų akmeniniams ir geležiniams
kryžiams tokios pagarbos kaip mediniams kry
ant galo ir patys naujai
žiams nebuvo, nes buvo tikima, jog tikras ir
statyti kryžiai nekuriose
jA g M V V
šventas yra tik medinis kryžius. Dar neseniai
vietose tai, dieve myH
žmonės tikėjo, jog ant geležinių ir akmeninių
lėk, žiūrintis tolo regis,
B
j n *- /
kryžių neina jokia šventenybė ir jų nereikia bu
kad tai kažkokie pago/
čiuoti, nė melstis ar kitokią pagarbą atiduoti, kai
niški stovylai arba tam
/
po nešventiems daiktams.“ (17; 353).
Mūsų liaudies koplytėlės, kryžiai su skulp
lės. Mat mūsų dievdirtūromis tarybų valdžios metais buvo negailes
biai norėdami kits kitą
tingai naikinami, todėl šių tradicinių paminklų
šiandien mažai belikę.
viams kryžių, kurie pirjjflj
ak
Memorialiniai paminklai su juose patalpin
ma niekam ni sapnuoti
tomis skulptūromis buvo savitas lietuviško pei
zažo akcentas. Jie, papildydami juos supančią
gamtą ir susiliedami su ja, sudarė vientisą ne
dalomą visumą, suteikė kraštovaizdžiui tam tik
ros romantiškos, lyrinės nuotaikos, dvasingu
mo, paslaptingumo. Statulėlės, išimtos iš au
kos valdžios užtvirtintą.
tentiškos aplinkos ir patalpintos į muziejų sau
Įstatynėjimas būdelių
gyklas bei ekspozicijų sales, nebeteko savo pir
su paveikslais šventų
minio išraiškingumo, dalies emocinio krūvio,
jų j medžius turi būti Vi1a ii. Skausmingoji Dievo Motina. Fragmentas,
tam tikro tiesioginio ryšio, tikrosios skulptūrų pa
siškai užgintas.“ (14,
skirties suvokimo, būdingo šiems paminklams,
132-134).
stovintiems gamtoje.
Tuo tarpu priešingos nuomonės buvo me
Lietuvių liaudies
no istorikas K. Jasėnas: „Jei mūsų šalis reli
tradicinės skulptūros
ginga ir ideali, tai nemažai prie to prisidėjo
autoriai, kaip ir raiži
mūsų dievukai. Jie sukaupė tikinčiųjų min
nių bei tapybos, kū
tis, įleido sveikus syvus į visuomenės kūną,
rė pagal krikščioniš
išpopuliarino šventųjų legendas, išauklėjo
kąją ikonografiją. Te
mūsų liaudį. Tos groteskinės figūros daugiau
mų pasirinkimą ar jų
mums davė negu gausiai auksuotos altorių
apribojimą lėmė isto
statulos. Jos buvo centrinė ašis apie kurią
rinės, ekonominės
sukosi tikybinio gyvenimo ratas ir sukūrė
bei socialinės krašto
sąlygos. Liaudies
reikšmingą šalies vaizdą. Be jo mūsų kraš
tas niekados nebūtų pasiektas to idealizmo
menininkas krikščio
laipsnio, kuriame jį dabar matome.“ (15; 515).
niškąją ikonografiją
Šie pavyzdžiai rodo, kokių prieštaringų nuo
suprato savaip ir pa
monių XX a. būta vertinant lietuvių liaudies
gal savo suvokimą,
skulptūras. XX a. memorialiniai paminklai su
mąstyseną ir išgyve
skulptūromis pradeda nykti. Tai užfiksavo ir
nimus ją interpreta
Ig. Končius. Jis 1912 m. Žemaitijos keliais, re
vo. Žvelgdami į liau
dies skulptūrą mato
gistruodamas memorialinius paminklus, nu
važiavo 218 kilometrų. Antrą kartą tą patį ke
me ryškius sinkretiz
mo požymius. Iš pro
lią pakartojo 1932 m. Pirmą kartą užregistra
vo 730 objektų, o antrą kartą - 382. Taigi
tėvių paveldėti kultū
per 20 metų dingo 348 paminklai (16; 68).
ros klodai siejasi su
XIX a. pabaigoje - XX a. pirmoje pusėje,
transformuota krikš
sparčiai vystantis industrinei gamybai, j kai
čionybe. Temos, ku
mo buitį vis labiau skverbiasi fabrikiniai ga
rios buvo pasirink
miniai, nieko bendra neturintys su etninės
tos, - artimos vals
kultūros bruožais. Liaudies menininkų gamin
tiečių buičiai, jų išgy
tus raižinius keičia fabrikų gamybos oleodvenimams.
rukai, medinius Nukryžiuotuosius - kryžiai
Lietuvių liaudies
ir Nukryžiuotieji „mūkelės“, lieti iš metalo (ke
skulptūrų
temos, vy
2 ii. Pieta. XIX a. Medis, polichromija, h 56 cm. Radimo
taus, alavo). Žmonių požiūris irgi keičiasi.
ravusios
XVIII-XX
a.
vieta nežinoma. LM 35.
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pirmoje pusėje, savo ištakomis siekia anks
tyvesnius laikus. Feodalinės epochos vi
suomeninė sąmonė dar ilgai buvo gyva,
jos raida lėtesnė, daugeliu atveju atsiliekan
ti nuo istorinių pasikeitimų. Baudžiavinis
valstiečių išnaudojimas, slogi priespauda,
menki materialiniai ištekliai, ūkiniai sukrė
timai, stichinės nelaimės, užsitęsę vargi
nantys karai būdavo lydimi ir kitų negan
dų: badmečių, epidemijų ir pan. Pavergti
valstiečiai suprato savo socialinę padėtį.
Skausmo, kalvarijų temos jiems buvo la
bai artimos, suprantamos. Jos valstiečiams
priminė pono dvare bei bažnyčioje patir
tas nuoskaudas. Jau nuo XVI a. dvarinin
kai turėjo neribotą galią valstiečiams.
XVII-XVIII a. labai plačiai buvo naudoja
mos paties pono arba tijūno valstiečiams
skirtos bausmės, pavyzdžiui, žmonių aki
vaizdoje baudžiauninko išplakimas rykštė
mis, pririšimas prie stulpo, įdėjimas j kala
dę ir pan. (18; 257). Panašius faktus yra
aprašęs ir vyskupas M. Valančius: „Senowie klebonaj pajutusi ir kokienor wargdieniej parawijo szwentomis dienomis į bažniczę nejtąnt, žvvejotęnt, darbą dirbant ir
su židajs į kieti vvažuojęnt, luob par deszimtininkus atwedinti į szpitolę, keletą die
nų badu stapinti, ant gala kaip wen rejkient
kajli iszdirbusis, numon atleisti.“ (11; 214).
Apie įvairias kitas nuodėmes bei nusižen
gimus prieš moralę rašė: „... gebėjo apmowusis sziaudu kepuri nedelos dienomis
wadioti po bažniczą it meszka arba ties
bažniczes durimis už kaklą prikiergti prisienas, kad žmones iejdamis ir iszejdamis isz
bažniczes stebietumes. Dar kartajs pas bažniczes duris wisiems matąnt luob riksztiemis kaitusius rwoti.“ (11; 215).
Patirtos nuoskaudos ir skriaudos savaip formavo vals
tietišką psichiką. Krikščioniškos skausmo, kalvarijų temos
buvo tapatinamos su realiais išgyvenimais, sunkia buiti
mi. Buvo sakoma: „Kristus kentėjo kaip ir mes kad ken
čiame.“
Dievdirbiams susipažinti su krikščioniška ikonografija
padėjo bažnyčiose matyti įvairūs paveikslai. Jie skaitė vys
kupo Motiejaus Valančiaus „Šventųjų gyvenimo aprašy
mus“, matė maldaknygėse graviruotus šventųjų paveiks
lus, kurių vaizdavimo būde persipina viduramžių ir liau
diškas stiliai. Skulptūros kupinos meninės formos primi
tyvumo, naivumo, specifinės liaudies raižybos technikos,
nes margaspalviai atvaizdai veikė liaudies menininką ir
siejosi su senąja medžio drožybos tradicija (19). Tačiau
skulptūros įgavo savitą išraiškos būdą bei interpretavimą.
Iš krikščioniškos ikonografijos temų liaudies skulptū
roje plačiai paplito Kristaus figūros vaizdavimas: Nukry
žiuotojo (Mūkos, Mūkelės), Kristaus Nazariečio, Kristaus,
nešančio kryžių, Rūpintojėlio, Kristaus apraudojimo temos.
Lietuvoje ypatingą vietą užėmė Šv. Marijos garbinimas.

Ši tema gausiai atsispindėjo ir liaudies skulptūroje. Marija
Mergelė vaizduojama pamynusi žaltį gundytoją - blogio
simbolį. Marija Maloningoji su iš rankų spinduliuojančia
šviesa - tai idealizuotas taurumo simbolis. Skausmingoji
(Sopulingoji) saugojo nuo nelaimių (1,1a ii.). Ji, kaip ir
Marija Pietoje, neretai vaizduojama su skausmo simbo
liais - septyniais kalavijais. Pietos Marija (Skausmingoji),
laikanti nuo kryžiaus nuimtą Kristaus kūną - motinos mei
lės ir kančios simbolis. Skausmingųjų skulptūrėlėms pri
kaldavo prie krūtinės širdis, pervertas septyniais kalavi
jais, ant galvos uždėdavo karūną (2, 2a ii.).
Lietuvių liaudies skulptūroje paplito ir kiti šventieji. Tai
įvairūs globėjai, užtarėjai, valstiečio turto saugotojai. Mėgs
tamos buvo Sv. Jono Nepomuko (3,3a ii; 4,4a ii.), Šv. Jo
no Krikštytojo, Šv. Izidoriaus, Šv. Jurgio, Šv. Kazimiero,
Šv. Pranciškaus, Šv. Roko, Šv. Agotos, Šv. Florijono,
Šv. Antano, Šv. Kotrynos, Šv. Petro, Sv. Povilo ir kitų šven
tųjų statulėlės. Šie šventieji buvo vaizduojanti pavieniui
arba grupinėse kompozicijose, pavyzdžiui, Šv. Jurgio,
Šv. Izidoriaus - Kristaus apraudojimo scenose. Be to, ret
karčiais sutinkame pavaizduotus velnius, kurie atstovau
ja blogio idėjai.
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Monzoje (Italija) 1925 m. apie lie
Liaudies menininkai savitai su
tuvių liaudies skulptūrą buvo rašo
prato krikščioniškąją ikonografiją ir
ma:
Puoštinės medžio statulė
pagal savo pasaulėjautą ją interpre
tavo. Jų tikėjime būta nemažai liau
lės yra nepaprastai įdomios tiek
diško naivumo, panteistinių pradų,
meno, tiek etnografijos atžvilgiu. Jų
dirbimo naivumas yra aiškiame
primityvaus, liaudiškos fantazijos su
kurto antgamtinio pasaulio įsivaizda
priešingume, aiškiame kontraste
vimo. Kiek nutoldami nuo religinio
su jų išreiškimo galia. Gilus jaus
mas vedė šiuos drovius bevardžius
turinio, jie skulptūros paskirtį tapati
no su savo patriarchalinės šeimos
dailides, kuriuose atsispindi visos
rasės siela. Naivus kaimiečio dromoralės principais ir kategorijomis.
žiko menas tuose pirmuose plasti
Vaizduodami jiems artimas temas,
kos reiškiniuose prisistato nesulai
išreiškė savo ar artimųjų skriaudas
komos sąjaudos pavidalu.“ (3;
bei lūkesčius.
199 -200). O švedų etnologas prof.
Praeityje iš visų vaizdinės dailės
šakų skulptūra buvo prieinamiausią
S. Eriksonas, susipažinęs su lietu
liaudies meistro nuotaikų ir pažiūrų
vių liaudies skulptūra, yra pasakęs:
reiškimo forma. Figūros dažnai vaiz
„... tiek daug kultūros bruožų, tiek
duojamos atsižvelgiant į šventųjų
daug jos dvasios momentų, kad vi
hierarchiją, iškilmingu, konstruktyviu
satai mus daugiau supažindina su
stiliumi. Iš jų dvelkia didelis dvasin
tauta, nekaip šių laikų subjektyvūs
menininkai galėtų padaryti, jeigu
gumas.
jiems būtų pavesta parodyti tautos
Liaudies skulptūra buvo kuriama
iš medžio, daugiausia iš liepos, ber
kultūrinė sąmonė.“ (20; 30).
žo, alksnio, kartais - ąžuolo. Meno
Tradicinėje liaudies skulptūro
istorikas J. Baltrušaitis, aptardamas
je vyravo bareljefai, horeljefai ir ap
lietuvių liaudies skulptūrą, rašė: „Vi
valiosios formos. Labiausiai papli
sų pirma, ji priklauso miškui. Statu 3 ii. Šv. Jonas Nepomukas. XIX a. Medis,
tusi yra pastaroji. Tačiau ji kiek ski
riasi nuo tikrosios apvalios skulp
lėlės išsaugo šakų rieves ir šviežiai polichromija, h 71,2 cm. Radimo vieta nežinoma.
išdrožto medžio kvapą. Iki mūsų die
tūros, kurią galima apžiūrėti iš vi
nų dievukai nepasikeitė. Šj pastovumą paaiškina ištiki sų pusių. Liaudies skulptūros pritaikymas stogastulpiams,
mybė juos pagimdžiusiam pasauliui.“ (10; 10).
koplytstulpiams, koplytėlėms, kryžiams vertė skulptorių
Liaudies skulptoriai dirbo skulptūras su dideliu pasi visą dėmesį koncentruoti į priekinę skulptūros pusę. Tuo
šventimu, vedami intuicijos, kūrybinio polėkio ir savo vidi pasireiškė jos taikomasis charakteris, priklausomybė nuo
paminklinės, memorialinės architektūros. Dirbdami sta
nio dvasingumo.
Keletas liaudies meistrų dirbo ne tik medines, bet ir tulėles liaudies menininkai nematomos nugaros pusės
akmenines skulptūras. Atskiroms medinių skulptūrų da dažniausiai plastiškai neišbaigdavo. Kartais nugaros pu
lims bei detalėms kartais buvo naudojamas metalas, pa sė buvo išskaptuojama. Taip buvo sumažinamas svoris ir
vyzdžiui, Nukryžiuotojo iš Utenos r. Daugailių bažnyčios apsaugoma nuo sutrūkinėjimo. Priekinėje skulptūrų pu
strėnos apkaltos metalu (LM-747), Utenos r., Sudeikių sėje sukauptas bei išryškintas plastinis ir emocinis turi
apyl. Šv. Jono Nepomuko statulėlės apsiaustas metalinis nys. Šonai traktuojami kiek paprasčiau. Figūros papras
- skardinis (LM-817). Metalas buvo naudojamas aureo tai kiek suplokštinamos. Vyrauja nedidelių proporcijų sta
lėms, spinduliams, kartais karūnoms ir pan. Tai baroko tulėlės, kurių aukštis dažniausiai nuo 15 iki 100 cm. Do
minuoja 40-50 cm aukštis. Tačiau būna ir didesnių. Iš
įtaka. Tačiau pagrindinė medžiaga buvo medis.
Liaudies menininkas giliai jautė medžio prigimtį, jo na lietuvių liaudies skulptūrų savo dydžiu ir menine išraiška
tūralias savybes ir mokėjo jas tinkamai panaudoti. Medis išsiskiria Vinco Svirskio ir jo sekėjų kryžiai, kurių aukštis
yra jautri ir išraiškinga medžiaga. Jis daro kūrinį gyvą. Sta siekia 4 -5 metrus, o kryžiaus stiebe išdrožtos horeljefi
tulėlėse panaudotas medžio gabalas toliau gyvena savo nės, bareljefinės skulptūros. Vinco Svirskio kūriniai žavė
menine išraiška. Medžio pažinimas buvo įaugęs į lietuvio jo drąsa, užmoju, monumentaliomis barokizuotomis for
pasąmonę. Jis susijęs su tam tikru sakraliniu jausmu. Me momis.
dis lietuvį lydėjo nuo gimimo iki mirties. Medis buvo pa
Liaudies menininkas, droždamas dievukus, vadova
grindinė medžiaga, iš kurios statomi pastatai, dirbami bal vosi intuicija. Jo dirbtose skulptūrose esti proporcijų, ana
dai, darbo įrankiai, buičiai skirti reikmenys ir pan. Medis tomijos klaidų. Skulptūros atrodo daugiau ar mažiau de
ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai šildė kaimo žmogų.
formuotos. Statulėlių galvos kartais labai didelės arba per
Liaudies skulptoriai, dirbdami statulėles, naudojo pa nelyg mažos. Viena ranka galėjo būti ilgesnė, kita trum
prasčiausius įrankius - kirvį, peilį, skaptuką, kaltą. Meni
pesnė. Visatai pateisinama jausmo logika. Skulptoriai sie
nė skulptūros išraiška priklausė nuo autoriaus sugebėji kė aiškios vaizdo architektonikos bei formų ritmo. Liau
mo, talento. Tarptautinėje dekoratyvinio meno parodoje dies skulptūros statiškos, frontalios, lakoniškos, menkai
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diferencijuotos, apiben
drintos. Plastinę išraiš
ką sustiprina grafišku
mo elementai, stilizaci
ja. Dėl formų apibendri
nimo dauguma skulp
tūrų palieka monumen
talų įspūdį. J. Baltrušai
tis, lygindamas mūsų
liaudies skulptūrą su
XII a. romaniška, randa
daug bendrų stiliaus
panašumų. Jis rašė:
„Ribotos galimybės,
tvirtos konstrukcijos po
reikis, įgimtas sugebė
jimas jungti geometri
nes formas su tuo, kas
nerealu ir keista, suke
lia tokias pačias defor
macijas, kaip XII a.
skulptūra, kuri kai ku
riais atžvilgiais yra liau
diška. Atsiskyrėlis prie
Nemuno turi tokią pat
vaizduotę kaip vienuo
lis dekoruodamas ma
žas romaniškas bažny
čias. Formos ir techni
kos artumas leido su
kurti anksčiau nežino
mą pasaulį.“ (10; 10).
R Galaunė apie liau
dies skulptūrą rašė: ...
Šis mūsų liaudies me
4 ii. Zapolskis. Šv. Jonas Nepomukas. XIX a.
5 ii. Šv. Izidorius. Medis, polichromija, h 50 cm.
no reiškinys yra pilnas
Medis, h. 30 cm. Ukmergės raj. LM 736.
Kuliai, Plungės raj. LM 2317.
meninių elementų. Ja
bužių spalvos daugiau buvo nusižiūrėtos iš bažnytinių
me mes matome formos konstruktyvumą, pjaustytų formų
lakoniškumą, technikos paprastumą ir lengvumą, puikų skulptūrų arba paveikslų, nors kartais nutoldavo nuo jų.
Pavyzdžiui, dievdirbys J. Valys Rūpintojėlio tuniką mėgo
mokėjimą naudotis medžiaga ir vartoti įrankį, meno vaiz
dažyti tamsiai žalia spalva, ne taip, kaip ikonografijoje pri
do ir motyvo ryškumą ir originalumą.“ (3; 201).
Statulėlių drožimo paprastumas, betarpiškumas, nuo imta, - raudona. Be to, koplytėlės savininkas, norėda
mas parodyti didesnę pagarbą šventajam bei prašyda
širdumas savaime verčia pajusti jų grožį ir prasmę, ne tik
mas iš jo įvairių malonių, stengėsi ir pats pagražinti koply
būdingą polinkį į dekoratyvumą, stilizaciją, bet ir didelį jų
dvasingumą, vidinę ekspresiją. Matome didelę formų trak tėles bei skulptūras. M. Brenšteinas, aprašydamas žemai
tavimo įvairovę. Tam tikras realizmas sutinkamas žemai čių koplytėles su skulptūromis, rašė: „Jos krinta į akis sa
čių skulptūrose. Tektoniškesnės, dvasingesnės - aukš vo spalvingumu. Koplytėlės sienos ir šventųjų rūbai pa
puošti spalvotomis medžiagomis, kaspinais ir popieriu
taičių; dzūkų - archaiškesnės.
Tradicinė liaudies skulptūra buvo spalvinama. Polich kais, taip pat spindinčiais veidrodėliais, skarelėmis, stikli
romija išryškindavo kontūrus ir plokštumas. Statulėles da niais arba gintariniais karoliais. Visa tai žemaičio suprati
mu turi tarnauti didesnei Dievo garbei, be to, padidina
žydavo daugiausia aliejiniais dažais. Pagrindinės spalvos
koplytėlės vertę ir reikšmę.“ (11; 11).
buvo balta, geltona, ruda, žalia, raudona, mėlyna, juoda.
Koplytėlių ir statulėlių puošimas buvo būdingas visoms
Spalva liaudies skulptoriai pabrėždavo plaukus, antakius,
blakstienas, lūpas, akis. Pavyzdžiui, veidas, rankos, ko etnografinėms sritims. Dėjimas į koplytėles votų - įvairių
jos buvo dažomos balta, rausva ar geltona spalva, plau karoliukų, veidrodėlių, rožančių - buvo siejamas su vilti
mi išsigydyti nuo įvairių ligų, sulaukti šventojo malonių.
kai - juodai, rusvai, geltonai, rudai, akys - mėlynai, juo
Liaudies skulptūroje labai vaizdžiai atsispindi to meto
dai. Atributai - nimbas, aureolė, karūna - bronzuojami,
imituojant auksinę arba sidabrinę spalvas. Šventųjų dra valstiečių buities elementai. Kartais matome šventuosius,
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pavaizduotus su etnografiniais drabužiais, t. y. su sermė
gomis, skaromis, vyžomis ir pan. Pavyzdžiui, Sv. Izidorius
- artojas, žemdirbių globėjas - neretai buvo vaizduoja
mas su būdinga XIX a. lietuvių valstiečių sermėga, veltine
skrybėle, vyžomis (5 ii.). Klūpanti Šv. Veronika (LM-1007)
pavaizduota su būdingu žemaičiams skarelės užrišimu.
Statulėlės rankose laikomas dubenėlis su Kristaus veido
atvaizdu. Dubenėlis panašus į XIX a. valstiečių buityje nau
dotus medinius skobtus indus. Visa tai kaimo žmogui da
rė didelį įspūdį. Kaimiečio drabužiais aprengtas šventa
sis buvo toks savas, artimas, tarsi gyvas. Taip reali buitis
susipynė su nerealia, suteikdama naują liaudiškai supras
tą šventųjų atvaizdo prasmę (6, 6a ii.).
Ne tik išoriniai etnografiniai elementai byloja apie lietu
vių liaudies skulptūros vietinį charakterį. Labiausiai tai atsi
spindi vidinėje išraiškoje, vidinėje ekspresijoje. Tradicinei
liaudies skulptūrai būdinga rimtis, santūrumas, tam tikras
lyrizmas, šiluma. Iš dievukų spinduliuoja dvasinė energija.
Būdamas nuoširdus, liaudies menininkas savo kūry
boje atskleidė tai, ką jautė ir išgyveno. Jo darbuose atsi
skleidė autoriaus charakterio bruožai, taip pat lietuvių pa
saulėjautos savitumai. Geriausiuose kūriniuose nėra atvi
ro jausmingumo, būdingo baroko skulptūroms, kurias
daugiausia liaudies menininkas matė bažnyčiose. Liau
dies menininkų kūryboje labiau linkstama j uždarumą. Žiū
rėdami į lietuvių liaudies skulptūras, atpažįstame ištisą ga
leriją baudžiavinio ir pobaudžiavinio laikotarpio valstiečių
tipų: kaimo artojų, senučių, motinų ir pan.
Šventieji neretai vaizduojami kaip valstiečiai: šiurkš
čiais skruostais, didelėmis, nustebusiomis akimis, stam

biomis rankomis.
Kaimiškas pasau
lis toks paprastas,
artimas. Šiose
statulėlėse, susi
mąsčiusiose, ge
raširdiškose, na
tūraliose, daugiau
realių žmonių ne
gu antžmogiškų
būtybių bruožų.
Dievdirbiai su
didele meile ir įsi
jautimu interpreta
vo Pietos ir
Skausmingosios
(Sopulingosios)
Marijos temas.
Paprastai Pietos
tema pateikiama
kaip dviejų figūrų
sintezė. Dievo
Motina vaizduoja
ma sėdinti ir lai
kanti ant kelių mi
rusio Kristaus kū
ną. Skulptoriai vi
są dėmesį sutelk
davo į Motiną, o
antkelių paguldy
tas mažų propor
cijų Kristaus kū
nas būdavo tik
detalė, primenan
ti, dėl ko kenčia
6 ii. Angelas. Medis, polichromija,
Motina. Marija
h 19 cm. Akmenės raj., Kairiškių apyl.,
vaizduojama su
Dargužiu k. LM 1230
septyniais skaus
mo simboliais - kalavijais, įsmeigtais į širdj, ant galvos karū
na su kryželiu viršuje, pabrėžianti jos išimtinę reikšmę. R Ga
launė, aptardamas šio siužeto kilmę, rašė: „Skausmingo
sios Dievo Motinos vaizdavimas, kaip ir Kristaus Rūpintojė
lio, atkeliavo j Lietuvą iš Vakarų, kur šis siužetas „Pieta“,
„Vesper“ vardais buvo žinomas jau viduramžiais.“ (3; 184).
Ši tema, kaip jau minėjome, yra Motinos kančios, liū
desio, sielvarto, skausmo simbolis. Lietuviams ji buvo la
bai artima ir suprantama, todėl taip plačiai paplito. Lietu
vė motina kentėjo sūnų paėmus į rekrutus, jam mirus.
Skausmingos Dievo Motinos - Pietos skulptūros neretai
buvo komponuojamos su angeliukais iš šonų. Tokia kom
pozicija plačiai žinota viduramžiais ir sietina su mirtimi.
Savita Pieta iš Mažeikių r. Leckavos apyl. (LM-1808). Ji
kresnokų formų. Ant Dievo Motinos kelių paguldytas nuim
to nuo kryžiaus mirusio Kristaus kūnas pernelyg mažų
proporcijų. Marija labiau primena drovią kaimietę negu
kilmingą Dievo Motiną.
Susikaupimu, rimtimi pasižymi ir kitos Skausmingo
sios, kurios vaizduojamos stovinčios. Pavyzdžiui, Skaus-
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mingosios Marijos (LM-108),
lytėles, prikalamas prie medžių kamienų,
(LM-109). Įdomiai plastiškai
dažnai miškuose, kapinėse, pakelių me
perteikta stovinti Šventoji (LM džiuose. Labai jautriai Rūpintojėlio paskirtį
106). Apatinioji figūros dalis su
ir buvimo vietą savo eilėraštyje „Rūpintojė
ritmiškai išskaidytomis vertika
lis“ išreiškė poetas V. Mykolaitis-Putinas:
liomis sijono klostėmis sudaro
Bet kam gi tu, budrus dievuli mano,
lyg atramą viršutinei figūros da
Prie lygaus kelio rūpestėliu rymai?
liai. Statulėlės galvos gaubtas
Prie lygaus kelio, kur vargų vargeliai
išryškina skruostus, veide atsi
Vieni per dieną dūsaudami vaikšto.
spindi geraširdiškumas, naivu
Dievuli mano, argi mūsų godos
mas. Prailgintos sukryžiuotos
Tave prie kelio iš dangaus atprašė,
ant krūtinės rankos kontrastuo
Ar gal tos šviesios rudenio naktužės
ja grafiškoms sijono klostėms.
Tave iš mūsų žemės išsapnavo?
Skulptūra apibendrinta, mažai
(22; 73-74).
diferencijuota, monumentali. Iš
Rūpintojėlis liaudyje buvo vadinamas
raiškinga yra muziejaus rinki
įvairiais vardais: Smutkeliu, Aprūpintojėliu
niuose saugoma Dievo Motina
ir pan. Pas mus jis suprastas kaip simboli
su kūdikiu Kristumi ant rankų
(LM-64) iš Tado Daugirdo rin
nė vargo ir kančios figūra. R Galaunė ra
šo: „Toks berymančio, pasirėmusio alkū
kinio. Ją kaip meno kūrinį išsa
ne ant kelio ir giliai susimąsčiusio Kristaus
miai apibūdino M. Vorobjovas.
(21; 4). Skulptūroje atskleista
kai kurių Vakarų Europos tautų vaizdavi
mas yra žinomas jau XV a. Vokietijoje. Jis
nuvargusios moters būsena.
vadinamas „Der Schmertzmann“, Prancū
Dievo Motina vaizduojama sto
zijoje (Bretanėje) - „Penseur“. Statulėlės
vinti, žvilgsnis nukreiptas į viepavidalo Rūpintojėlį turi Lenkija, vadina jį
nątašką, rankos, laikančios kū
dikį Kristų, sunkiai nusvirusios.
Chrystus Frasoblivy, Bolejący, Chrystus Dumająncy (3; 169-170). Rūpintojėlio skulp
Nevaikiškai niūrus, asketiškas
tūra buvo aptinkama Baltarusijoje ir net Ru
kūdikis Jėzus. Skulptūrą iš kitų
sijoje (3; 171). Rūpintojėlio siužetas į Lie
išskiria sustambintos proporci
jos. Apatinioji figūros dalis, iki
tuvą galėjo atkeliauti iš Vokietijos, galėjo
7 ii. Sopulingoji Dievo Motina. Medis,
atkeliauti ir per Lenkiją. (3; 176).
juosmens suskaidyta keliomis
polichromija, h 35 cm. Akmenės raj., Kairiškių
Remiantis krikščioniškosios ikonogra
žemyn krintančiomis klostėmis,
apyl., Tučių I k. LM 1323.
sudaro įspūdį, tartum tai būtų
fijos duomenimis, Rūpintojėlio siužetas architektūrinė atrama viršutinei kūno daliai, kuri modeliuota tai vienas iš epizodų Kristaus kančių kelyje, kai jis buvo
plokščiai. Dievo Motinos rankų, pečius gobiančios ska uždarytas kalėjime, kai ilsėjosi po prisikėlimo, kai nešda
mas kryžių atsisėdo pailsėti (3; 175), (8 ii.).
ros linijos sudaro platų, statų ovalą, išryškinantį pačios
figūros plastinį įtaigumą.
Lietuvoje šis siužetas įgijo vietinį supratimą. Rūpinto
Tarp liaudies skulptūrų dažna Marijos Maloningosios fi jėlis vaizduojamas sėdįs ant kokio nors paaukštinimo (ak
gūra. Vienur ji pavaizduota kaip drovi, naivi idealizuota mer mens, kelmo, kėdės), su erškėčių vainiku ant galvos, de
šiniąja ranka parėmęs nusvirusią galvą, kairiąją padėjęs
gelė, kitur - kaip tvirtai stovinti ant žemės moteris (7 ii.)
Rimine archaiška jėga, tam tikru niūrumu pasižymi gru ant kojos kelio, aprengtas ilga, raudona, rečiau kitos spal
bokos, ekspresyvios skulptoriaus Simono statulėlės. Jos vos tunika arba vaizduojamas tik drobule perrištomis strė
buvo rastos Kupiškio r., Palevinės varpinėje. Kadaise sta nomis. Rūpintojėlis traktuojamas kaip kenčiantis žmogus,
tulėlės stovėjo šventoriaus koplytėlėje. Tai Šv. Juozapas tačiau kartu jis Dievo Sūnus. Pažymėtina, kad Dievas Tė
su kūdikiu Jėzumi (LM-390), Verkiančioji iš Nukryžiuoto vas liaudies skulptūroje vaizduojamas labai retai. Jis ir
mūsų tautosakoje įgijo daugiau Rūpintojėlio bruožų. Pa
jo grupės (LM-389) ir Skausmingoji Dievo Motina
(LM-388).
vyzdžiui, Dievas-Elgeta eidamas pavargo ir atsisėdo pa
Lietuviams valstiečiams buvo artimas Šv. Onos ir kelyje pailsėti (23; 221). Sakoma „Dievas dirba visus pras
Šv. Marijos siužetas (LM-2471/1-2). Jis priminė spau tus darbus kaip ir mes dirbame“ arba „Senų senovėje po
Lietuvą vaikščiojo Dievas ir eidamas iš kaimo j kaimą, iš
dos draudimo laikotarpį, kada lietuvė motina mokė vai
namų į namus mokė žmones gero gyvenimo. Žmonės jį
kus lietuviško rašto „vargo mokykloje“.
Iškilminga rimtimi, tauriu dvasingumu bei plastinių for priiminėjo kaip savo žmogų...“ (24; 231).
Sėdinčio Rūpintojėlio figūrą pavaizduoti kompaktiškai
mų ritmu žavi mus Šv. Jono Nepomuko statulėlė (LM-53).
Šv. Jono Nepomuko skulptūriniai atvaizdai statomi prie liaudies meistrui buvo nelengva. Sunkiausiai sekdavosi
pavaizduoti galvą taip, kad veide atsispindėtų susimąsty
tiltų, upelių. Liaudis tikėjo, kad jie saugoja nuo nelaimių
mo, liūdesio, gerumo, susirūpinimo išraiška. Yra įvairaus
vandenyje.
Lietuvoje mėgstamas buvo Rūpintojėlis. Tačiau jis nėra stiliaus Rūpintojėlio figūrų. įdomus Rūpintojėlis iš Zarasų
gausiai paplitęs. Rūpintojėlis paprastai buvo statomas į kop r. Salako ap. (LM-22), kurį labai tiksliai apibūdino M. Vo-
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robjovas. Plastinis turinys išreikštas ne tiek masių ritmu,
kiek linijų ir plokštumų kontrastais bei jų dinamika. Skulp
tūros formos prailgintos. Pati masyviausia skulptūros da
lis yra sunkiai nusvirusi galva. Ji, palyginti su kitomis kū
no dalimis, perdaug didelė, bet tai visiškai pateisinta jaus
mo logika. Juk čia yra dvasinis figūros centras. Dešinė
statulėlės ranka, parėmusi galvą, beveik dvigubai ilges
nė už kairiąją ranką, bet tai nedarko visumos įspūdžio.
Medžiagos masė šioje skulptūroje apribota iki minimu
mo. Grafiškai traktuoti plaukai, krūtinė, drobulės klostės.
Statulėlė išlaiko konstruktyvų charakterį, šykščiomis la
koniškomis priemonėmis pasiekta aiški ekspresija (21; 4).
Stilistiškai kiek panašios Angelo su kūdikiu Kristumi
(LM-57) ir Juozapo su kūdikiu Kristumi (LM-85) figūros
(9 ii.) Jos žavi grakštumu, drožėjo sugebėjimu jungti jas į
grupinę kompoziciją. Sėkmingai sujungti figūras į vienti
są kompoziciją liaudies menininkui ne visuomet pasisek
davo. Angelo su kūdikiu Kristumi ir Juozapo su kūdikiu
Kristumi statulėlėse vaizdžiai parodyta globos, prieraišu
mo ir meilės idėja.
Populiarios buvo Šv. Izidoriaus ir Šv. Jurgio grupinės
kompozicijos.

8 ii. Kristus su kryžiumi (fragmentas). Medis, polichromija,
Santeklių k. LM 3228.

Šv. Izidoriaus tema kilusi iš Ispanijos {3; 194), tačiau
krikščioniškoje ikonografijoje ji negausi. Šv. Izidorius lai
komas žemdirbystės, derliaus ir artojų globėju. Lietuviams
žemdirbiams jis buvo savas. Liaudies menininkas jį subuitino, kaip aukščiau minėjome, aprengė sermėga, uždėjo
veltinę skrybėlę, apavė vyžomis arba pavaizdavo basomis
kojomis, stovintį su sietuve arba ariantį jaučiais. Kartais
Šv. Izidorius klūpo, o angelas už jį aria. Šios skulptūros
paprastai buvo statomos į laukų bei sodybų koplytėles.
Vakarų Europos mene XIV-XV a. buvo plačiai papli
tusi Šv. Jurgio tema. Šis siužetas žinomas ir Azijos tau
toms. Šv. Jurgis vaizduojamas pavieniui arba grupinėse
kompozicijose ir simbolizuoja kovą tarp gėrio ir blogio.
Pagal legendą Šv. Jurgis kilnus, bebaimis riteris, ietimi per
smeigęs baisųjį slibiną ir išgelbėjęs mirčiai pasmerktą ka
ralaitę. Paprastai vaizduojamas jaunas vyras su šalmu ant
galvos, kariškais rūbais, sėdįs ant arklio. Po jo kojomis
rangosi slibinas (smakas), į kurio gerklę įsmeigta ietis.
Arklio priekyje stovi mergelė (karalaitė) su karūna ant gal
vos. Kova su slibinu - tai vyriškos narsos ir fizinės jėgos
išbandymas, tai didžiausias herojaus žygdarbis (10 ii.).
Lietuvių liaudyje Šv. Jurgis buvo laikomas samdinių
globėju, o sykiu ir derliaus sau
gotoju. Jo statulėlė arba raiži
nys dažnai buvo laikomas ka
maroje, kur stovėjo pienas.
Jurginių diena (balandžio
23 d.) buvo gyvulių ganiavos,
kartu ir pavasario darbų pra
džios diena. Sykiu ji buvo sam
dinių bei nuomininkų ir nuo
mos sutarčių sudarymo diena.
Tą dieną valstiečiai stengėsi
palenkti Šv. Jurgį įvairiomis
apeigomis bei malonėmis.
Gindami pirmą kartą gyvulius
j lauką, po tvarto slenksčiu dė
davo kiaušinių, prašydami gy
vuliams globos. Šv. Jurgio
skulptūrų stilistika priklausė
nuo atskirų menininkų, tačiau
visi liaudies skulptoriai stengė
si jj vaizduoti su tam tikru po
lėkiu, ekspresija, dinamika, pa
brėžiant arklio šuolį, po kojo
mis susirangiusį slibiną.
Iš kitų siužetų pažymėtini
Šv. Florijonas ir Šv. Agota. Šie
šventieji laikomi saugotojais
nuo gaisrų. Krikščionių iko
nografijoje Šv. Florijonas vaiz
duojamas romėno kario dra
bužiais su vėliava ir kardu, pi
ląs ant degančio pastato (daž
niausiai bažnyčios) iš indo
vandenį. Šv. Florijono atvaizdai
XV a. gana plačiai paplito Aust
h 58 cm. Akmenės raj., Viekšnių apyl.
rijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir kt.
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Lietuvoje Šv. Florijonas taip pat laikomas globėju nuo ug damas sutalpinti visus apaštalus, V. Svirskis vienas figū
nies, ypač bažnyčių, miestelių. Kaimuose labiau buvo ras komponavo aukščiau, kitas - sėdinčias žemiau. Apaš
mėgstama Šv. Agota, kuri vaizduojama su duonos kepa talų judesiai labai santūrūs, pozos statiškos, drabužių klos
lėliu rankoje.
tės negilios. Menotyrininkė M. Matušakaitė rašė, jog su
Įdomus bareljefas „Vienuolių darbai“ (LM-424). Jis gebėjimas komponuoti uždarą kompaktišką žmonių gru
rastas 1945 m. Vilniaus dailės muziejuje. Pagal R Galau pę bei išgauti plokščiame reljefe gilumos įspūdį rodo ne
nės teigimą, šis kūrinys kadaise buvo saugomas Kauno abejotiną skulptoriaus talentą. Nemažiau vertingi visi kiti
miesto muziejuje. Kaip jis čia atsirado, duomenų kol kas V. Svirskio kryžiai. V. Svirskio kūryba veikė ir kitus liaudies
neturime. Greičiausiai atkeliavęs iš Bažnytinio meno mu menininkus, pavyzdžiui, Samuolj, Rakuižą, Stankevičių.
ziejaus, buvusio Kaune. Skulptorius stačiakampės formos
Muziejaus rinkiniuose yra keletas skulptūrų iš akmens
lentoje išdrožė buitinius darbo vaizdelius.
(granito) - tai St. Gailevičiaus ir J. Gedmino kūriniai. Iš
Baroko stiliaus poveikis bu
St. Gailevičiaus skulptūrų sauoma Šv. Barbora (LM-142),
vo gana ryškus daugelio mūsų
v. Jurgis (LV-168/1 -2), Sene
liaudies skulptorių darbuose, bet
liukas (LV-505). Jos - iš Ukrytai visiškai nauja jo atmaina.
nų bažnytkaimio Skuodo rajo
Baroko stiliaus įtaka matyti ir
ne, kur skulptorius garsėjo ka
liaudies skulptoriaus Vinco Svirs
kio kūrybai. Tačiau jis baroko sti
pinių paminklais. Dar ir šiandien
stovi jo koplytėlė, statyta
lių interpretavo savitai. V. Svirs
kis dirbo iš ąžuolo kamieno kry
1863 m. sukilimo dalyviams at
žius, koplytstulpius. Kryžių prie
minti.
kyje, šonuose ar net iš visų ke
Šv. Barbora vaizduojama
turių pusių jis drožė pavienes ar
granito luite, plastinis skulptūros
sprendimas sutelktas figūros
ba daugiafigūres horeljefines ir
bareljefines šventųjų kompozici
priekyje - viena ranka ji laiko
jas. V. Svirskio kryžiai XIX a. pa
taurę, kita prilaiko apsiaustą;
baigoje ir XX a. pradžioje garsė
kairiajame statulėlės kampe jo Panevėžio, Kėdainių ir iš da
bažnyčios bokštas su kryžiumi.
lies Kauno apylinkėse. Šio skulp
Aplink Šv. Barboros galvą aure
toriaus kūriniams būdinga raiški
olė, apačioje įrašas „Šv. Barbo
plastika, sudėtinga kompozicija,
ra“. Skulptūra kompaktiška, mo
formų monumentalumas, deko
numentali, formos lakoniškos,
ratyvumas. Reljefinis sudėtingas
vos keletu klosčių paryškintas
skulptūrų šviesotamsos žaismas
apsiaustas. Figūra buvo polichjudina įprastinę skulptūrų stati
romuota (konservavimo metu
ką (ypač klostės, plaukai).
1953 m. buvo rasta polichromi
V. Svirskio kūrybai būdinga ver
jos liekanų).
žli jėga. Jo kompozicijas papil
J. Gedmino iš akmens kaltų
do angelai, debesys. Polinkis į
eksponatų muziejuje vos keletas
plastinės formos sodrumą vertė
- tai „Grybas“ ir „Širdis“
V. Svirskį pasinaudoti dinamišku
(LM—403/1 —2). Šie liaudies
baroko stiliaus reljefu, tačiau pa
skulptoriaus darbai puošė Nirtaičios skulptūros neturi tikrojo ba
čių kapines Radviliškio r. J. Ged
roko stiliaus laisvumo. Jų jude
mino kūrinių yra visose kapinė
siai, pozos daugiau ar mažiau
se. Jis ne tik kapinių vartus buvo
sukaustytos. Proporcijų, anato
papuošęs dideliu iš akmens iš
mijos, perspektyvos nepaisy
kaltu rožančiumi, bet pačius ka
mas, tam tikras raižybos primity
pus dekoravo akmeniniais gry
vumas jo kūrybą artina prie liau
bais, širdimis, saulėmis ir pan.
dies skulptūros. Iš muziejuje sau
Tradicinė lietuvių liaudies
gomų V. Svirskio paminklų, iš vi
skulptūra neatsiejamai buvo su
so 20-ies kryžių, labai išsiskiria
augusi su liaudies buitimi, jos
dvipusis kryžius: vienoje pusėje
aplinka. Ji plito nežiūrint įvairių
vaizduojamas Šv. Izidorius, kito
draudimų ir persekiojimų. Jos
je - Paskutinės vakarienės sce
gausumas, plastinis bei emoci
nos (LM-2242). Tai kompaktiš
nis išraiškingumas rodo neiš
ki į ovalą įkomponuoti siužetai. 9 ii. Šv. Juozapas su kūdikėliu Jėzumi. Medis, polichromija, senkančią kūrybinę lietuvių liau
dies skulptorių potenciją.
„Paskutinėje vakarienėje“ norė h 44,5 cm. Radimo vieta nežinoma. LM 85.
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Meno istorikas J. Baltrušaitis rašė: „Šie mediniai at
vaizdai, turbūt, yra viršūnė visko, ką sukūrė Lietuvos vals
tietis.“ (25; 71).
Bevardžiai liaudies dievdirbiai paliko neįkainojamą kul
tūrinį palikimą, kuris ir šiandien garsina darbščią talentin
gą lietuvių tautą, siekiančią gėrio, grožio ir tiesos.

*

10. Baltrušaitis J. Lietuvių liaudies skulptūra// Mokslas ir gyveni
mas. - 1 9 9 1 . - Nr. 4.
11. Wotenczewskis M. K. Žemajtiu Wiskupiste. -V ., 1848. Dalis II.
12. Jucevičius L. Raštai. - V, 1959.
13. Brensztejn M. Kryze i kapliczki Žmudzki // Materialy do sztuki ludowej na Litwie. - Krok6w, 1906.
14. Jakštas A. Keletas žodžių apie mūsų kryžius. // Židinys.
- 1935. - IV. 8 -9 .
15. Jasėnas K. Visuotinė meno istorija. - Mintauja, 1937. - III t
16. Končius Ig. Žemaičių padangės kryžių ir koplytėlių statistika //
Soter. - 1953. - Nr. 2 (17).
17. Buračas B. Dievdirbys Jonas Orvidas // Naujoji Romuva. Kaunas, 1939. - Nr. 16(438).
18. Lietuvos istorija. - V , 1957. - T. 1.
19. Kostkevičiūtė I. Vincas Svirskis. - V, 1966.
20. Galaunė P. Lietuvių liaudiesskulptūros problemos. - K., 1932.
21. Vorobjovas M. Mūsų dievukai ir jų vertinimas. // Lietuvos Ai
das. Kultūros priedas. - 1939. - Nr. 194-196.
22. Mykolaitis-Putinas V. Mano mėnesiai. Rūpintojėlis. - V, 1973.
23. Mūsų tautosaka. IX k. - Kaunas, 1935.
24. Balys J. Lietuvių liaudies sakmės. - Kaunas., 1940.
25. Baltrušaitis J. Skulptūra. // Menotyra. - 1994. - Nr. - 1.

Traditional Lithuanian folk sculpture:
from the collections of Lithuanian
Art Museum
Akvilė MIKĖNAITĖ

10 ii. Šv. Jurgis. Medis, polichromija, h 56.8 cm. Radimo vieta
nežinoma. LM 22124.
Stasio VAITKAUS nuotraukos

NUORODOS:
1. Čiurlionis M. K. // Lietuvos žinios. - 1908. - Nr. 862.
2. Urbanavičius V. Senųjų tikėjimų reliktai Lietuvos archeologijos
duomenimis (XV-XVIII a.) // Senieji tikėjimai naujausių tyrinėji
mų šviesoje. - V., 1971. - R 17.
3. Galaunė R Lietuvių liaudies menas. - Kaunas, 1930.
4. KancedikasA. Litovskaja narodnaja skulptūra. - Moskva, 1974.
5. Širmulis A. Prielaidos lietuvių skulptūros ištakoms išaiškinti // Mu
ziejai ir paminklai. - 1983. - Nr. 5.
6. Dundulienė P. Medžiai senovės lietuvių tikėjimuose. - V, 1979.
7. Jurginis J. Pagonybės ir krikščionybės santykiai Lietuvoje. - V.,
1976.
8. Galaunė P. Apie lietuvių liaudies skulptūrą // Kūryba. - V.,
1974. - II.
9. Lietuvių kryžiai. - V., 1912 / Iš lotynų kalbos vertė J. Maceika.

Traditional Lithuanian folk sculpture called „small
idols“, „statuettes“ is a branch of the visual arts and
takes an important place in Lithuanian folk art. It was
widely spread in Lithuania in the nineteenth century
and in the beginning of the twentieth century. It re
mained up to now in Žemaitija (Samogitia) upon a
large scale. The oldest examples of the sculpture
are known from the end of the eighteenth century
and the beginning of the nineteenth century. There
are two different approaches as far as the origin of
Lithuanian folk sculpture is concerned. Some inves
tigators think that there had not been any gods in
the form of idols worshiped by Lithuanians. Thus,
folk sculpture is the result of Christianity. The oppo
site opinion is that Lithuanian folk sculpture is the
result of paganism. P. Galaunė and M. Vorobjovas
were the first who evaluated „statuettes“ as works of
art. The choise of shrine makers’ themes was set by
historical conditions. Christian iconography was un
derstood by a folk artist in his own way and it was
interpreted according to his own perception, thinking
and experiences. The culture inherited from our an
cestors is related to the transformations of Christia
nity. The themes chosen were close to peasents’ life
and their experiences. Special attention was paid to
the worship of Christ and St. Maria in Lithuania.
St. John Nepomucene, St. John Chrysostom, St. Isi
dore, St. George, St. Casimir, St. Francis, St. Roch,
St. Agatha, St. Catherine and others spread over all
Lithuania. The theme of the mourning Christ (Rūpin
tojėlis) was wery close to Lithuania. Traditional Lit
huanian folk sculpture is the top of Lithuanian shrine
makers’ creative work.
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MOTERYS - SUTARTINIŲ ATLIKĖJOS
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
Daugelį šimtmečių sutartinės, moterų atliekamos ir sau
gomos, keliavo iš kartos į kartą, kol pagaliau (XX a.
pradžioje) liko tik kelios „ištilrimiausios“ sutartinių giedotojų
grupės. Jos ir atliko kultūrinę istorinę misiją - įrašė sutarti
nes į fonografo plokšteles, palikdamos mums ir ateities kar
toms gyvą jų skambesį. Na, o šiandien sutartines prisimena
tik kelios pavienės giesmininkės. Tik kai kurios iš jų besuge
ba tiksliai apibūdinti jaunystėje mokėtų ar girdėtų sutartinių
atlikimo laiką, giedojimo būdą ir 1.1. Taigi, kaip kadaise
vaidilutės pasitraukė nuo amžinosios ugnies, taip XX a. mo
terys nusigręžė nuo sutartinių...
Tai lėmė, matyt, ne tik istorinės ir ekonominės sąlygos
(beje, išstūmusios iš buities ir kitas senąsias dainas), bet ir
kartu sujomis susiformavusi nauja estetika, visiškai priešinga
ankstesnei. Tapo nebegražiais (o svarbiausia —nebeprasmingais) sutartinių aštrūs sekundų sąskambiai, nebepatenkino
monotoniškas ritmas, saikingi šokių judesiai, kontrastų ne
buvimas (savotiška meditacija vienoje būsenoje), t. y. visa
tai, kas sudarė sutartinių esmę, jų sakralumą.
Šiandien, kada sutartinės yra netekusios senosios pras
mės, mes net nesusimąstome apie tikrąją jų paskirtį, apie
sutartinių ir jų atlikėjų ryšį bei apie kitus gilesnius dalykus.
Betgi jų neišsiaiškinus neįmanoma suvokti sutartinių esmės.
Pirmiausia reikėtų išsiaiškinti sutartinių ir jų saugotojų
- moterų santykį. Moters - Pramotės, Deivės Motinos ir
kt. - simbolikai nuo seniausių laikų visos indoeuropiečių
tautos skyrė ypatingą dėmesį. Deivė Motina susijusi su žeme,
su moters kuriamąja galia gamtoje (1, p. 179). Kai kurios
tautos moterį laiko ekvivalenčia pasaulio medžio simboli
kai. Moters ir pasaulio medžio ekvivalentiškumas atsispindi
„Rigvedoje“ (2, p. 75). Dėl to neatsitiktinai daugelis svar
biausių apeigų (ypač susijusių su derlingumu, vaisingumu)
nuo seno buvo atliekamos būtent moterų. Tai šventa sfera,
savotiškas tabu vyrams. Galima manyti, kad ankstyvajame
matriarchate beveik visos apeigos (taip pat su jomis susiję
įvairūs veiksmai, dainavimas ir kt.) buvusios moterų žinioje.
Svarbų moters - namų šeimininkės vaidmenį baltų bendruo
menių struktūroje išskiria ir A. J. Greimas: „Sodybos rak
tai, šeimininko ženklas viduramžių Europoje, Lietuvoje yra
žmonos simbolis, ji nešiojasi juos prisisegusi prie juostos. Ji
vadovauja namų ūkiui, rūpinasi maisto atsargomis, drabu
žiais, ji saugo kitų jos namuose esančių moterų dorą. Šeima
paprastai laikosi marčios papročių, kuriuos ši atitekėjusi įve
dė, atsinešdama „šeimos raugą“ - duonos kepalą ir alaus
statinaitę - raugintą maistą. Kadangi, be to, dėdė iš moti
nos pusės laikytas artimesniu giminaičiu negu tėvo brolis,
visa tai leidžia paaiškinti šią šeimos santvarką papročių plot
mėje kaip senovinės matriarchalinės struktūros baltų visuo
menėje palikimą.“ (3, p. 89).
Manoma, kad moterų prado vaidmuo ypač suaktyvėja
pavasario ir vasaros (pavyzdžiui, saulėgrįžos) kalendorinių
švenčių metu. Tada dominuoja „moters likimo“, „moters mi
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sijos“ tema (visais jos aspektais), moterų ir merginų konso
lidacija, agresyvumas ir laisvė, pastatant priešpriešiais visa
tai vyriškam pasyvumui ir priklausomumui (4, p. 266). Tai
ryšku ir Lietuvoje, kur pavasarį laukus anksčiau lankydavu
sios vienos moterys. Jos giedodavusios parugines, taip pat
attikdavusios įvairias susilietimo su žeme apeigas. Kalnų Da
gestane panašias apeigas pavasario lygiadienio metu atlik
davo taip pat vienos moterys. Jos, judėdamos ratu, kurio vi
duje būdavo pati vyriausia, sakydavo užkalbėjimus, turėjusius
galią pagreitinti pavasarį (5, p. 91-92). Slavų moterys prieš
vyrams pradedant atsakingus lauko darbus sakė užkalbėjimus
(ar atlikdavo tam tikrus veiksmus) (4, p. 221). Tokių analogijų
būtų galima atrasti ir žymiai daugiau. Įdomu, kad kartais
vyrai, lyg jausdami „nekompetentingumą“ pavasario apei
gose, bando joms sukliudyti. Jurgines giesmes giedodavo mo
terys („merginos ir bobos, pamačija“). Jos giedamos užsilipus
būtinai ant tų tvorų, kurios yra parugėje. Vyrai būdavę ne
patenkinti, kad mergos gieda jurgines, sakydavę: „Negiedokit, ba bus šalta, atšals!“ O kai mergos ima giedoti, tada pa
tys vyrai arba berniokai pasiunčiami su botagais mušti ir
išvaikyti, kad negiedotų (...) Botagais pleškina ne juokais,
nežiūri, nors ir nepiktai pliekia (6, p. 109-110). Galbūt dėl
panašių priežasčių pavasarį moterys ir merginos neretai bur
davosi į tam tikras sandraugas. Šio papročio liekanų yra ir
Lietuvoje: „Mergaitės (...) turėdavo ir atskirus Sekminių pa
silinksminimus. Jos būdavo (...) susiburia kur nors gražiame
kalnely prie kaimų laukų rubežiuos ir linksminasi sau vienos
(6, p. 139). Pietų Rusijos srityse (maždaug buvusioje vetičių
teritorijoje) moterų pavasariniai susiėjimai buvo vadinami
„morgostje“/„morgoski“ ir vienydavo vien tik ištekėjusias
moteris: dainų-žodžių formos turėjo ypatingą maginį cha
rakterį (4, p. 149). Šios minėtos moterų (merginų) sąjungos,
matyt, galėjo turėti bendrumų ir su slaptomis moterų orga
nizacijomis, kurios ypač plačiai egzistavo primityviose tau
telėse (dar ir šiais laikais jos kai kur tebegyvuoja). Šios orga
nizacijos skatina moters vaidmens šeimoje išaukštinimą bei
jos įtakos visuomenėje augimą. Draugijos nariai turi teisę
likti inkognito, todėl naudoja juodas medines kaukes (Ni
gerija) (7, p. 273). Neretai, stodama į organizaciją, moteris
privalo išmokti naują kalbą - agbuibe, slaptą visų draugijos
narių žargoną, ir paklūsti visiškai naujoms elgesio taisyklėms.
Vyresnės moterys kiekvieną dieną jai dėsto dainavimo pa
mokas, be to, ji dar mokosi verpimo meno (...) kol pagaliau
pasiekia tą brandumo stadiją, kada ją išmoko suruošti slap
tus nuodus (7, p. 272). Šiais teiginiais mes nepretenduoja
me įrodyti tiesioginį slaptų moterų organizacijų bei anksčiau
minėtų moterų sąjungų (susibūrimų) ryšį. Tame jų sugreti
nime mes tik bandome ieškoti bendrų šaknų, kurios slypi
moters - Deivės Motinos palikuonės - išaukštinime, jos
galių pripažinime tam tikrose itin svarbiose apeigose.
Daugelyje pasaulio tautų moterų sferai priklauso ne tik
svarbiausios apeigos (su jomis susijęs dainavimas, šokimas,

įvairūs veiksmai, užkalbėjimai ir kt. sudėtinės dalys), bet ir
apskritai bet koks dainavimas (kartais ir šokimas). Štai apačių
genties indėnų tarpe dainuoja ir šoka tik moteiys. Panašiai
yra ir Samacueca srityje (Čilė), Bum salose (netoli Naujo
sios Gvinėjos) ir kitur (8, p. 75). Fidži saloje aukštesniųjų
gyventojų sluoksnių vyrai niekados nedainuoja, Radako sa
lose dainas dainuoja moterys, nors jų turinys - tik apie karą
ir jūreivystę (9, p. 285). Taigi moterų ryšys su dainavimu (o
vyrų, kaip matysime, - su iastmmentine muzika) yra aki
vaizdus ir nepaprastai senas. Jis siekia tuos laikus, kada gimė
muzika, beveik nuo pat užgimimo diferencijavusis į vokalinę
(daugiausia tai moterų sfera) ir instrumentinę (dažnai vyrų
sfera). Galima manyti, kad vokalas tiesiogiai išreiškė nuo
Deivės Motinos besitęsiančią moteriško prado žemiškumo
sąsajų su pačia gamta idėją. Instrumentų garsai - tai jau
„ne natūralūs“, o dažniausiai žmogaus (vyro) suformuoti
„balsai“. Kaip žinoma, dauguma vyrų instrumentų moterims
buvo tabu, jų negalima ne tik liesti, bet ir pažiūrėti. Anot
B. Putilovo, lyties ir amžiaus diferenciacija lemia atlikimo
manieros skirtumą. Vyriškos dainos paprastai palydimos
instrumentų (mušamųjų) - būgno ir bambuko lazdelės.
Moterų, merginų ir dauguma jaunuolių dainų atliekamos
be akompanemento. Akompanementas - tai vyrų dainos,
tiksliau - vyriško atlikimo požymis (10, p. 140). Panašia ly
ties diferenciacija galima paaiškinti ir lietuvių sutartines: gie
damosios - moterų sfera, grojamosios - vyrų. Matyt (kaip
ir kitų tautų folklore) vėlesniais laikais šis padalijimas tapo
nebe toks ryškus (iš čia ir pastabos prie kai kurių giedamų
sutartinių: „vyrų“).
Taigi pamažu galima priartėti prie teiginio, kad gieda
mos sutartinės - sakralinė moterų sfera. Visų pirma apie
tai galima spręsti iš XIX a. istoriko M. Miežinio liudijimo.
Jam viena giesmininkė pasakojusi, jog sutartinės giedamos
daugiausia moterų. Dar jų „motinos mokėjusios tokias gies
mes, kurias laikiusios slapty vo dainavusios labai retai ir garbavojusios neparmainomus žodžius“ (11, p. 89). Giesmių lai
kymas paslaptyje bei nepermainomų žodžių gerbimas rodo
ypatingą sutartinių vietą, jų sakralumą. Tai patvirtina ir ver
tingi M. Biržiškos pastebėjimai XX a. pradžioje. „Nyksta
sutartinės, kurios mūsų gadynės žmonėms kartais atrodo esą
slėpingos: sutartinės (...) labai buvo išsiplatinę (...) ir sako,
jos paeiną nuo laumių arba laumaičių (paryškinta mano D.R. - V), kurias potam žmonės, jau būdami krikščionys, nekitaip vadino kaip raganomis. Jeigu kurios mergaitės mėg
davojas dainuoti, tokios gaudavo ilgus metus neištekėti, nes
bijodavo jaunikaičiai, idant jų pačios nebūtų raganos“ (12,
p. 31). Sutartinių giedotojų laikymas laumėmis arba raga
nomis, t. y. tam tikromis mitinėmis būtybėmis, savotiškomis
kerėtojomis labai puikiai nusako tiek sutartinių esmę, tiek
irjų atlikėjų nepaprastą statusą. Išliko ir padavimas „Laumių
sutarytinė“, kuriame pasakojama, kaip trys laumės, gyvenu
sios per kelis kilometrus viena nuo kitos, dainavusios sutar
tinę (13, p. 474). Tai, kad sutartines gieda pačios laumės, ma
nytume, yra ypač svarbus sutartinių nepaprastumo įrodymas.
Kaip rašo N. Vėlius, glaudus yra laumių ryšys su žemdirbyste,
derlingumu. Tam tikru mastu jos yra žemės derlingumo, vai
singumo deivės. P. Ruigys jas ir vadina žemės deivėmis (Ruhig, 1747, į p. 73; Cit.: 14, p. 119). Iš kai kurių padavimų
matyti, kad laumės įsivaizduojamos kaip milžinės (jos pertvaiko reljefą arba, kaip minėjome, būdamos toli viena nuo

kitos, gieda sutartines). „Kaip rodo kartais joms priskiria
mas deivės vardas ir svarbiausieji bruožai, tai pusiau dieviškos
būtybės“ (paryškinta mano - D.R.-V.) (14, p. 128).
Minėjome, kad sutartinių giedotojos buvo laikomos ir
raganomis. Pabandykime išsiaiškinti šių mitinių būtybių ir
sutartinių ryšį. Pats žodis ragana, kaip rašo N. Vėlius, „yra
senas, savo pirmine reikšme artimas žodžiams žynė ir
burtininkė“ (14, p. 252). Žynių, burtininkių, užkalbėtojų bei
kitokių kerėtojų ryšys su dainavimu yra minimas daugelyje
tautų (neaišku, kiek patikimas T. Narbuto teigimas, kad
burtininkė (...) irgi senovėje buvusi dainininkė) (14, p. 212).
Vidurinėje Azijoje magijaplačiai užsiiminėjo moterys. Ypač
svarbus vaidmuo buvo „Boba“ - neolito laikų reliktas. Ji
buvo žinoma kaip įvairių sričių „meistrė“ —vadovavo apei
goms, saugojo šventyklą, taip pat garsėjo kaip gydytoja
(žiniuonė) ir vienos iš šventyklų dainininkė (15, p. 121).
Mažosios Azijos „bobos“ priklausė savotiškam intelektua
liam savo epochos elitui. Jos buvo himnų ir maldų kūrėjos,
poezijos pradininkės (15, p. 101). R Kukolnikas rašo, kad Lie
tuvoje dainavo: žyniai, merginos, keliaujantys elgetos ir
būrėjai (burtininkai, liaudies dainininkai, skaldai) (...). Dai
na, kuri skambėjo darbo metu, o galbūt religinių apeigų me
tu, vadinosi Giedojimas, t. y. iškilminga, svarbi (16, p. 19-20).
Merginų paminėjimas greta žynių ir kitų būrėjų, matyt, ro
do, kad tai nebuvo eilinės merginos, o tam tikrų apeigų
dalyvės. M. Gimbutienė teigia, kad šalia,šventų vyrų“ buvo
ir „šventų moterų“ - žynių, burtininkių, kurios tvaike apei
gas ir aukojo deivėms, ypač Žemynai ir Laimai. Jos mini
mos visais istoriniais laikais, jų buvo dar ir XIX a. - XX a.
pradžioje (17, p. 174). Svarbiausiasjų uždavinys buvo,pinoti,
kaip elgtis per kiekvieną šventę, bet kuriuo metų laiku, ir
tarpininkauti tarp dievų ir žmonių (...). Pagrindinės funkci
jos - aukojimas ir pranašavimas“ (17, p. 174).
Galima daryti prielaidą, kad pirmosios sutartinių giedo
tojos taip pat galėjo priklausyti žynių kategorijai. Apie tai
leidžia spręsti tas faktas, kad sutartinės, kaip pasakoja jų gie
dotojos, buvo giedamos ne masiškai, o tam tikromis nedide
lėmis grupelėmis. Dažniausiai jas sudarydavo vienos šeimos
atstovės (motina su dukrom, tetom ir 1.1.) arba artimiausios
kaimynės. Taigi sutartinių giedojimo menas (kuris prieina
mas ne bet kam) buvo perduodamas iš kartos į kartą šeimos
rate. Manome, kad giedojimas su kaimynais yra vėlyvesnįs
reiškinys nei šeimyninė (anksčiau - gentinė) tradicija. Kad
šis menas buvo prieinamas ne bet kam, liudija ir toks faktas:
„skudučiuotojų ir ragų pūtėjų grupėse galėjo dalyvauti toli
gražu ne kiekvienas vyras, o tik išrinktasis, stropiai paruoštas,
perėmęs visas atlikimo taisykles“ (18, p. 29-30). Spėjame,
kad sutartinės kadaise buvusios tam tikros elitinės kategori
jos žmonių menas. Galbūt sutartinės skambėjusios ir žymiai
platesniame rate, tačiau jų prasmę, matyt, žinojo (ir saugo
jo) tik nedaugelis. Šioje vietoje tiktų paminėti B. Putilovo
pastebėjimus apie ritualinius šokius. Jo manymų, šokti turėjo
mokėti kiekvienas, tačiau ritualinės choreografijos žinojimas
buvo nedaugelio žinioje: tai jie,,specialistai“, lyderiai, ve
dantieji, atsimindavo kiekvieno šokio judesius, jo vietą ce
remonijoje, kitų šokių tarpe, atlikimo ypatybes“ (10, p. 127).
Melodijų „saugojimas“, pastebi B. Putilovas, - taip pat
„didelių žmonių“ bei,specialistų“ privilegija (10, p. 255).
Kad giedamų sutartinių prasmę žinojo tik tam tikras
moterų (žynių) sluoksnis, rodo ir iki mūsų dienų išlikę gausūs
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garsažodžiai, kurių (bent jau didžiosios dalies) prasmė
paskutinių kartų giedotojoms nežinoma. Kaip mano moks
lininkai, tyrinėję panašaus pobūdžio primityvių tautelių
garsažodžius, tai galėtų būti kokių nors toteminių gyvūnų
vardai arba žodžiai (jiems paties nesuprantami), pasiskolin
ti iš kitos genties. Į šią problemą daugiau nesigilinsime - tai
kalbininkų sritis. Norėtume tik pastebėti, jog šių garsažodžių
nepaprastas gausumas rodo, kad sutartinės užėmė ypatingą
vietą ritualinėse apeigose. Jos galėjo vaidinti net savotiškų
užkalbėjimų vaidmenį. Kaip rašo V. Anikinas, tyrinėjęs
senųjų tautų užkalbėjimus, jų istorijoje galima atsekti tokią
stadiją, kada žodis natūraliai siejosi ne tik su apeiginiu veiks
mu, bet ir su dainavimu. „Neatsitiktinai prancūzai užkalbė
jimus vadina dės incantations (plg. une cantate - kantata,
un cantique —himnas), o burtininką - un enchantement (nuo
veiksmažodžio chanter - dainuoti)“ (19, p. 95). Yra duo
menų, leidžiančių manyti, kad šamanas bei poetas - atlikėjas
yra vienas ir tas pats asmuo (20, p. 126). Galima prisiminti ir
V. Ivanovo žodžio „šamanas“ etimologiją (nuo sanskrito saman - daina). Šamanas - tai asmuo, kuris dainuoja, kad
išgydytų, išvarytų piktąsias jėgas, nuramintų (21).
Šiuo metu, be abejo, nepaprastai sunku atsekti sutartinių
- užkalbėjimų prasmę, nors, pasitelkus etnografiją bei
mitologiją, šį bei tą dar galima paaiškinti. Pavyzdžiui,
sutartinė „Tam kalnely trapu“ turi tik tiek žodžių:
Kalnel trapuju,
Kalnel trapuju,
Riduolėl, trapuju,
Riduolėl, trapuju.
Tam kalnely trapu,

Tam kalnely trapu,
Trap trapu lylio,
Trap trapu lylio.
SLS III 1665
Žodžiai „trapuju“ ir „trap trapu“ liudija, kad tai šokama
sutartinė (matyt buvo trepsima smulkiais žingsneliais). Kal
no įvaizdis čia neatsitiktinis. Jį, matyt, galima sieti su pava
sario apeigomis, kada įvairios apeiginės (pavyzdžiui, Jurgi
nių) dainos buvo atliekamos tam tikrose aukštose vietose:
užlipus ant kalno, ant tvoros ir 1.1. Be to, pavasario apei
goms būdinga kaimyninėse tautose išlikusi tradicija „iššokti“,
„užšokti“ (baltar. „zaskakvac“) pavasarį (22, p. 28). Pati
šokimo vieta - kalnas - gali būti traktuojama ir plačiau.
Kalnas - tai pasaulio medžio transformacijos variantas, be
to, kalnas dažnai suvokiamas kaip pasaulio vaizdas, visatos
modelis (23, p. 103). Įdomus šioje sutartinėje epitetas „riduolėlis“, kuris lyg paryškina visatos (kuri neretai įsivaizduo
jama apskrita) modelio įvaizdį. Taigi manome, kad ši sutar
tinė - tai ko gero buvęs užkalbėjimas pavasariui prišaukti.
Neretai sutartinių tekstas susideda iš vienų garsažodžių
(galbūt taip pat maginių žodžių). Jų nuolatinis kartojimas
nepaprastai primena begalinį mantrų kartojimą, kuriam Ry
tuose priskiriama ypatinga galia. Vienas užkalbėtojas, norė
damas įrodyti savo sugebėjimą valdyti vandenį, įpildavo van
dens į sietą ir kalbėdavo atitinkamas mantras. Kol skambėjo
užkalbėjimų tekstas, vanduo laikėsi siete, ir neišsiliejo nė
lašas (1, p. 311). Įdomu, kad šiuolaikiniai psichoterapeutų
tyrinėjimai patvirtino faktą, kad sutrumpintų ir koduotų saviitaigos formulių poveikis žmogaus psichikai yra nepapras
tai efektyvus (24, p. 276-277). Nuo seniausių laikų
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įvairiausiose pasaulio vietose muzika buvo naudojama kaip
psichoterapinė priemonė (sinkretiniame sąryšyje su įvairiais
religiniais —mistiniais ritualais). Muzikos kūrinys, jo struk
tūra turėdavo klausytojui maginį poveikį. „Vokiečių fiziolo
gas R. Heidengainas atkreipė dėmesį į tai, kad hipnozė kyla
nuo nervų ląstelių dirginimo monotoniškais dirgikliais - gar
siniais, taktiliniais (t. y. ritmiškai organizuotais), regimaisiais“
(25, p. 18).
Sutartinės taip pat turi savotišką hipnotinį poveikį (kol
kas niekas jo giliau netyrinėjo), kuris, manome, susijęs ne
tik su ritmo monotonija, nuolatiniu priegiesmio kartojimu,
bet ir su pačia struktūra. Pastaroji gali būti įprasminta rato
simbolika. Nuo seno daugelis tautų tikėjo, kad ratas apsau
go nuo piktų jėgų (daugelio stebuklinių pasakų personažai,
norėdami apsiginti nuo piktų dvasių, apsibrėžia aplink save
ratą). Ratas - tai vienybės, begalybės ir užbaigtumo, aukš
čiausiojo tobulumo idėja (26, p. 17) (ji ypač puikiai išreikšta
sutartinėse, kurios lyg neturi nei pradžios, nei pabaigos).
Daugelyje tradicijų kosmosas įsivaizduojamas būtent kaip
rutulys (grafiškai - apskritimas). Įdomu, kad universaliai
paplitęs yra rato bei kitų apvalių formų ryšys su moteriškuoju
pradu (kaip minėjome, sutartinės - iš esmės moterų me
nas). Keturinės sutartinės iš pirmo žvilgsnio lyg ir sietųsi su
kvadratu (kaip ribota erdvė bei idealiai stabili struktūra kvad
ratas daugelyje tautų taip pat buvo kosmoso ženklas) (27,
p. 180), tačiau muzikine (o ne vizualine) prasme keturinės
nepaprastai artimos trejinėms, t. y. galėtų įprasminti tą pačią
rato simboliką. Greičiausiai keturinės galėtų būti įprasmintos
rato bei kvadrato sąryšio simbolika (ratas kvadrate arba kvad
ratas rate), kuri labai artima lytiečių mandalai. Mandala tai visatos (arba jos dalių) modelis, taip pat kaip priemonė
rituale arba individualioje meditacijoje pasiekti pasąmonės
gelmes. Abi šios mandalos funkcijos susijungusios į vieną:
tas, kas pasineria į meditaciją arba dalyvauja atitinkamame
rituale kaip vedantysis, apsistoja centre ir laukia Dievo,
dieviškosios dvasios, kuri turi jį aplankyti (1, p. 101). Mes
nenorime sutartinių visiškai sutapatinti su rytietiškos medi
tacijos formomis, tačiau paralelės yra akivaizdžios. Sutartinės
vedėja (rinkėja), rinkdama vis naują tekstą, t. y. čia pat kur
dama jį, taip pat atsiduria lyg pačios sutartinės centre, ku
riame galbūt ir gauna įkvėpimo kūrybai.
Pats teksto rinkimo procesas anksčiau galėjo būti sieja
mas su materialiu rinkimo aktu, kitaip tariant - būrimu.
Remiantis K. Būga, galima atsekti ir paties žodžio „kur
ti“ (kaip minėjome, rinkėja čia pat renka, kuria giesmę)
atitikimą kerėjimui: „kad kūrimo pagrindinės reikšmės būta
„darymo“, „taisymo“, „das Bauen“, „das Machen“, gali
įrodyti ir jo giminaičiai, užsieniuose gyveną: 1) skr. karoti,
kroti, „daro, er macht“, „krtya“ veikimas, darymas, kerėji
mas, būrimas, rus. kapu (...) la. dziėsmu sa-ceret „dainą sudėti
- padaryti“ (...). Pasirodo, mūsų žodžio kuriū esama giminės
su keriu. Ir vieno, ir antro pagrindinė reikšmė yra ta pati,
t. y. darymas „das Machen“ (28, p. 128).
Kad sutartinės kažkada galėjo būti susijusios su užkalbė
jimu ar būrimu, galbūt liudija ir vienas iš daugelio sutartinių
pavadinimų - „kapotinės“. Tiesa, galima manyti, kad šis pa
vadinimas išreiškia sutartinių sinkopinį ritmą, skirtingų ritmų
bei balsių „susimušimą“, „susidaužimą“ (liaudies terminai),
pabrėžtą balsių skandavimą - t. y. savotišką „kapojimą“.
Tačiau šis žodis galėtų turėti ir žymiai senesnę prasmę, nu-

sakančią būrimo proceso esmę. Kaip rašo K. Būga, „liet.
(mėsos) burta „Stuck“ Aist. stud. 1175, būrta „galas paga
lio, kulbelė“. Burtas „acpebmi, Loos“ (...) senovėje bus buvęs
atkarta (paryškinta mano —D.R.-V), spėjamas pagaliukas,
lazdos, šakos atrėžąs. Pamatinė šaknies bur- reikšmė - „kir
timas“, „kapojimas“ (28, p. 252). Būtent šitokia „kapojimo“
reikšmė glaudžiai siejasi su minėtu materialiu rinkimo ak
tu, o tai leidžia sutartinių teksto rinkimą sieti su ritualiniu
būrimu.
Sutartinių sakrališkumą liudija ne tik jų muzikinė struk
tūra, bet ir choreografija, kurioje galima įžvelgti jau aptartų
ženklų - rato bei kvadrato - simboliką (beje, „apskritų“ ir
„kvadratinių“ šokių derinys sudaro vadinamąjį „mandalinį“
šokį, šiek tiek artimą kai kuriems sutartinių šokiams) (1,
p. 12), taip pat ir dar vieną ženklą - kryžių. Kryžiaus simbo
lis ypač ryškus sutartinėse, kurios šokamos sudarant „žvaigž
dutę“, t. y. keturioms šokėjoms ištiesus po vieną ranką į rato
vidų ir sudėjus jas viename taške. Šitaip suglaudusios ran
kas, šokėjos sukasi tai į vieną, tai į kitą pusę. Kryžius, įrašytas
į skritulį, plačiai žinomas lietuvių liaudies mene: audiniuo
se, raižyboje, stogastulpių viršūnėse ir kt. Daugelyje tautų
kryžius funkcionuoja kaip aukščiausių sakralinių vertybių
simbolis (27, p. 180,183). Tai gali būti ir geometrizuotas pa
saulio medžio simbolis. Su kryžiumi susijusi mitologinė sam
prata apie centrinį visatos tašką, siejantį materialųjį pasaulį
su idealiuoju (...). Šis simbolis turi ir universalaus laimės
ženklo prasmę (23, p. 109). Kryžiaus ženklas buvo naudoja
mas apsisaugant nuo įvairių piktų jėgų, pavyzdžiui, „kad
laumės nekirptų vilnų, žmonės ant tvarto durų iš lauko ir
ant sienų iš vidaus nubraižo laumės kryžių (žvaigždę) (6, p.
228). Galbūt panašią prasmę galėjo turėti ir segmentinės
žvaigždės simbolis, susidarantis šokant kai kurias trejines ke
turiose (29) (pavyzdžiui, „Treputė martela linelius sėjo“). Iš
pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad ši sutartinė šokama
„kvadrate“, t. y. taip, kaip iš pradžių išsidėsčiusios šokėjos:
A> k
aB
Pastebėjome, kad šokio metu gie
dant visą sutartinės tekstą, kuris yra la
bai ilgas (išvardijami visi linų apdirbi
mo procesai), šokėjos palaipsniui nu
krypsta nuo savo buvusios stovėjimo
vietos, t. y. po truputį vis tarsi sukasi
ratu pagal saulę:

Kiekviena giedotoja, išgiedojusi visą sutartinės tekstą ir
apėjusi „ratą“, grįžta į savo pradinę vietą. Beje, norėtume
priminti, kad šis iki šiol sutartinių choreografijoje neatskleis
tas simbolis (30) buvo pastebėtas tik atlikimo metu (t. y. pa
tvirtintas praktikoje). Taigi kryžiaus rate bei segmentinės
žvaigždės simboliai sutartinių choreografijoje, matyt, turėjo
nepaprastai svarbią ir gilią prasmę, išreiškiančią visatos,
visuotinės tvarkos, gyvybės, dangaus kūnų judėjimo bei
laimės simbolikos harmoniją.
Šia nedidele analize mes bandome teigti, kad sutartinių
ir jų atlikėjų - moterų ryšys yra neatsitiktinis. Jo šaknys,
matyt, glūdi ankstyvajame matriarchate susiformavusioje su
dvasinto žemiškojo prado (moterų sudievintos kuriamosios
galios) ir „sferų muzikos“ (sutartinių, kaip visatos muziki
nio simbolio) vienovėje. Nepaisant nykstančios ritualinės
sutartinių paskirties, moterys nešė jas iš kartos į kartą dar
ilgus šimtmečius. Ilgainiui sutartinės tapo jau ne vien tik
apeigų dalimi, bet ir savotiško profesionalumo mokykla.
Nedidelės moterų grupelės (mat, kaip jos pačios teigia,
sutartinės ne visiems įkandamos), besispecializuojančios
sutartinių giedojime, nejučia tęsė elitinės šių giesmių
giedotojų ir saugotojų grupės (žynių) tradicijas. Galbūt šios
nepaprastai gilios tradicijos ir prisidėjo prie visiško sutartinių
išnykimo?
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Women - the performers of sutartinės
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
We think that the role of women singers in traditio
nal singing of sutartinės will help us to get deeper in
sight into the meaning of ancient Lithuanian polypho
nic folk songs - sutartinės. Among many nations of the
world to the sphere of women belong not only the most
important ceremonies (singing, dancing, enchantments)
but singing of any kind too. Traditionally vocal sutarti
nės is performed by women. There are also playing su
tartinės that are performed by men. We may affirm that
vocal sutartinės is sacral sphere for women. It can be
seen from the works of M. Miežinis and M. Biržiška that
women kept their singing of sutartinės in secret, it was
witches that sung them and later on people started cal
ling them old hags. The fact that the performers of su
tartinės were considered to be witches or old hags i. e.
certain mythical creatures, certain enchantresses descloses the essence of these songs and unusual status of
their performers as well. Links of prophets, wisards, en
chanters and other magicians with the singing is men
tioned in the folk-lore of many nations. A presumption
can be made that the first performers of sutartinės might
have belonged to the category of prophets. The fact that
the songs were sung by small groups of singers testify to
its belonging to the sphere of prophets. The following
conclusions can be made:
1. Sutartinės are sacral songs and their performers
are women from the highest caste, who might have be
longed to the caste of prophets.
2. Many people could know how to sing and dance
sutartinės but only few knew their meaning, only cer
tain privileged persons.
3. Sutartinės might have been connected with cer
tain magic enchantments and play the role of musicaloral formula.
4. The process of collecting of sutartinės might ha
ve been in relation with material act of gathering, a. o
with fortune telling.
5. The symbols (circle, square, cross) of choreo
graphy and musical structures testify to the sanctity of
sutartinės.

IŠĖJIMAS IS ROJAUS
TAUTOS DAINOSE
Marcelijus MARTINAITIS
3. Lietuvių liaudies baladė „Ulijona“
Lyrinė darbo, jaunųjų pažinties arba vestuvių daina nu
trūksta ties aukščiausia audėjos ir artojo susidainavimo
gaida, kai jų ryšiai yra teisėti ir niekam nekelia abejonių
vedybinio sandėrio patvarumas. Su jaunosios verkavimais,
su jos atsisveikinimo žodžiais staiga ir dramatiškai smun
ka buvusi giedra, rūtų darželyje, gamtos laisvėje puose
lėta nuotaika, vestuvių stebėtojų akyse tartum kartu su
mergina nusipuošia ir gamta. Vedusiųjų pora, dar taip ne
seniai skaisčiu jaunystės grožiu besipuikavę bernelis ir
mergelė, visam laikui dingsta iš meilės dainų akiračio, šei
mos temose išnirdami kaip nemeilus vyras, sunkiai dir
banti, jaunas dienas ir rūtas apgailint! marti, o darbo, pa
baigtuvių, karo tautosakoje - kaip tėvas, motina, šešu
ras, pikta anyta. Dainų artojo ir audėjos istorija nutrūksta,
vos jie kartu peržengia savo bendro gyvenimo slenkstį.
Vyras ir žmona atsiduria kitame atskaitos taške, patriar
chalinių santykių bei priešpriešų lauke, paklūsta ne tiek
gamtos, kiek šeimininėms bei gimininėms nuostatoms,
žemdirbių papročiais vairuojamai tvarkai.
Tad, susitikus raiteliui ir rūtų darželio globėjai, lyrinė
jaunųjų pažinties daina nesiekia toliau artojo/audėjos
paieškų. Visi kiti, nesusiję su vegetaciniu ciklu, pavasari
nio arimo pradžia, yra atstumiami, pajuokiami, ir tuo pa
prastai baigiasi lyrinė pažinties daina, netikusius sueities
partnerius perleisdama kitokios nuotaikos bei žanro tau
tosakai. Mergelei į porą netinka bajoras, ponas, dvariokas, kazokas, kareivis, kriaučiukas, kalvis, užklydęs kita
tautis, taip pat savo gyvybines galias iššvaistęs našlys ar
ba senbernis, girtuoklis, o vyrui netinka klėtelėje besiiepinanti, ilgai mieganti, nei verpianti, nei audžianti mergina,
baltarankė panelė, šinkorka. Pirmiausia pasigendama
vegetacinės, gamtinės atributikos arba sugebėjimo per
dirbti augalus - austi. Tokie atjoję ar į kiemą įžengę sve
timieji arba įsibrovėliai arčiau neprisileidžiami kaip nepa
tikrinti vegetaciniame cikle ir atvykę be gamtoje įgytų
skaistybės ženklų (šaunus žirgas, kepurėlė, dėmesys
rūtoms, rūtų darželiui, mergelės kalbinimas ties juo). Dau
giausia, ką jie sugeba, tai suardyti veikiančią tvarką, vėjais
paleisti merginos jaunystės turtą, padovanoti jai „benkartuką“, kuris nebus įsileidžiamas į bendruomenę, t y.
liks už kultūros ribų. Su tikru artoju to niekada neatsitin
ka, nes jis, veikdamas pagal ritmingai besisukantį gam
tos ir gyvenimo ratą, žino, kur, kada ir kaip kokį darbą
pradėti. Svetimasis, būdamas kitos papročių sistemos
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veikėjas, savo ketinimų pražūtingumo nesugeba suvokti,
nežino pažinties bei sueities taisyklių, todėl net ir nuoširdūs
jo norai gali būti pavojingi, - jie suardo gamtos ir žmogaus
bei šeimos darną.
Tokios temos būdingos kitokios nuotaikos ir žanrinio
tipo tautosakai, pasakojančiai nesankcionuotos sueities
istorijas ir apie tai, kas nutinka, kai erotiškai susipainioja
etniškai nelygiavertė pora. Skirtingai nei lyrinėse pažinties
ir merginimo dainose, kuriose tuoj pat užglaistomi atsiradę
nesklandumai ir viskas vėl grįžta j gerai pažįstamas vie
tas, šioje eiliuotoje tautosakoje iškyla reikalas pasakoti,
nes susiduriama su išskirtine, sistemoje nenumatyta isto
rija. Tai baladinio, jumoristinio ar vėliau atsiradę romansinio pobūdžio kūriniai, kuriems būdingi labiau išplėtoti
siužetai. Veikėjai, kas nebūdinga lyrinėms dainoms, dažnai
įgyja vardus, jiems parenkamos jų kilmę charakterizuojan
čios detalės. Tokiu būdu jie išskiriami iš subendrinto ber
nelių ir mergelių folklorinio ansamblio ir pastatomi ben
druomenės akivaizdoje, kad ji juos atpažintų ir paskelbtų
nuosprendį, beje, jau kasdieninės, neretai rupios kalbos
ištarmėmis.
Įprasta manyti, kad mūsų eiliuotajai tautosakai nebū
dingos žiaurumo, smurto, žudymo, klastos temos. Deja.
Viskas griežtai keičiasi, peržengus papročių nubrėžtą ribą
ir pasireiškus laisvam vien emocijom grindžiamam pasi
rinkimui. Kas girdėjo dainuojamą .Ulijoną*, vieną kurį nors
šios baladės variantą, tikriausiai pagalvojo, kad tai
nemūsiška, nelietuviška. Nesvarbu, kaip šis ar panašūs
kūriniai yra atsiradę, tačiau istorijos apie tai, kad žudomas
čia vyras, čia brolis, čia neteisėtai gimęs kūdikis arba
žudomasi, tik patvirtina esant pamatines folklorines nuo
statas, kurių nepaisanti moteris ar mergina gali viską su
jaukti, tapti papročių klastotoja, sistemos griovėja ar net
negailestinga žudike. Taip atsitinka, kai ji nusižengia ne
paisydama savo aplinkos priesakų, jai gerai žinomų
nuostatų. Kai moteris pažeidžia tvarką, pasekmės būna
baisesnės nei vyro, kuris, ką netinkama padaręs, nujoja
sau ar dingsta iš bendruomenės regos lauko. Moters
dorovinė našta yra sunkesnė, matyt, paveldėta iš labai
senų laikų - saugoti gyvenimo ir gyvybės raktus, neperleisti jų atsitiktiniam prašalaičiui. Lietuvių tautosakos asi
miliuotuose romansuose, net poezijoje ir prozoje vyrą
dažniau sužlugdo arba pražudo moteris nei yra atvirkščiai.
Gaila, kad mūsų tautosakininkų nėra pakankamai
išryškintas žanrinis liaudies baladės tipas arba dainų
baladiškumas, naujesnio kirpimo .žiaurios“ dainos. Šis
žanras, epiniai bei baladinio pobūdžio motyvai yra skan
dinami plačiuose lyrikos vandenyse. Tad pasimeta svarbūs
prasminiai bei struktūriniai tautosakos atramos taškai, kiek
kitokio tipo bei elgsenos veikėjai, nepriimti dainuoti į lyrinių
bernelių ir mergelių ansamblius.
Šios temos ataudams apmesti parinktas vienas iš bala
džių apie Ulijoną variantų, kurį A. Juška paskelbė savo
.Lietuviškose dainose“ (LD, 1199). Neaptariu kitų ir kitur
paskelbtų arba užrašytų variantų, nes šis patogiausiai
glaudžiasi prie istorijų apie svetimąjį arba įsibrovėlį, ne
laiku ir ne vietoje keliantį grėsmę lietuviškam skaistybės
darželiui.
Šalia kelio vieškelėlio
Naujas žalias rūtų daržas.

Ten vaikščiojo uliavojo
Ulijona, graži pana.
Ir atjojo lenkų ponas,
Ligi žemės jo žiponas,
Ligi žemės jo žiponas
Padabojo Ulijoną.
- Ulijona, graži pana,
Suskink manei rūtų kvietką.
- Rodą būčiau aš suskinti,
Nevelija ponas brolis.
- Ulijona, graži pana,
Nutrotyki savo brolį.
- Rodą būčiau nutrotyti,
Aš nežinau tokių žolių.
- Nusieik į vyšnių sodą,
Ten tu rasi drignę, žolę.
Drignė, žolė, išdygusi,
Baltais žiedais pražydusi,
Baltais žiedais pražydusi,
Plačiais lapais išlapojusi.
Tu nuskinki į kvietkelę,
Tu sutrinki į sklenyčią.
Tu sutrinki į sklenyčią
Ir nuneški į pivnyčią.
Parjos brolis iš krygelės,
Neduok broliui baltos rankos.
Neduok broliui baltos rankos,
Duoki broliui pyvo gerti.
- Sveikas, brolau, raitojėli,
Gersim mudu alutėlio.
- Ulijona, sesuo mano,
Užgerk mane, tu - vyresnė.
- Aš neprausiau dar burnelės,
Nekalbėjau poterėlių.
Dar n’išgėrė nė pusę,
Ir išvirto iš žirgelio.
- Ulijona, sesuo mano,
Kas man yra, kas man daros?
Širdis alpsta, akys temsta,
Nepasėdžiu ant žirgelio.
Ulijona, sesuo mano,
Paklok manei patalėlį.
Paklok manei minkštą lovą,
Padėk baltų pagalvėlių.
Padėk baltų pagalvėlių,
Suprašyki giminėlę.
Suprašyki giminėlę,
Artimiausius kaimynėlius.

- Nei tau reikia minkštos lovos,
Nei tau baltų pagalvėlių,
Tau tik reikia balto grabo,
Šešių lentų ąžuolinių,
Šešių lentų ąžuolinių,
Sieros žemės į stuomenį.
Baltam grabe begulėsi,
Žemės žiedu bežydėsi.
Vež brolelį per laukelį,
Jo žirgelis paskui seka.
Leidžia brolį pro vartelius.
- O ar būsi mano mielas?
Jonai, ponai mano mielas,
Dabar mudu ženykivos.
- Ulijona, graži pana,
Nutrotijai savo brolį.
Savo brolį nutrotijai,
O jau mane tau nė nėr ko:
Nutrotijai savo brolį,
Nutrotysi mane jauną.
Būk tu sveika pas tėvelį,
O aš josiu kariuomenę.
- Nei brolelio, nei bernelio,
Nėr man slaunios giminėlės.
Taigi baladės apie Ulijoną veiksmas prasideda ten, kur,
kaip sakyta, paprastai nutrūksta lyrinė pažinties arba pirš
lybų daina, nes nustačius, kas yra merginą užkalbinęs
vyras arba nepažįstamas atvykėlis, t. y. jeigu jis ne arto
jas arba neketina juo būti, visokie pasiūlymai atmetami ir
erotinės derybos nutrūksta. O ši baladė pasakoja apie tai,
kas nutinka, kai, pasirodžius neatpažintam svetimajam,
peržengiamos papročių bei etninės kultūros veikmės ribos,
pažeidžiama labai svarbi brolio ir sesers sąriša ir j suverenią
merginos teritoriją įsibrauna svetimo kirpimo vyras.
Jau pirmosios kūrinio eilutės praneša, kad pagrindi
nio veiksmo vieta kiek kitokia nei lyrinėse mergystės dai
nose, nes Ulijona uliavojimu pati skelbiasi naujam žaliam
rūtų darže, kuris yra šalia kelio vieškelėlio. Tokios
pagrindinės nuorodos praleisti negalima, nes čia pasa
komi du svarbūs dalykai: daržas yra naujas, matyt, tamtyč
įsteigtas suvilioti vyrams ir be to jis yra atviroje erdvėje prie kelio. O tai priešinga jaukios, iš visų pusių aptvertos,
uždaros sodybos arba dainų dvarelio vaizdui, nes baladėje
nepaminėta nei tvorelė, nei slenkstis, nei varteliai, prie
kurių pasisveikinama, pakalbinama mergelė ir pro kuriuos
ne bet kas gali patekti, o tai yra nepaminėti saugos ženklai,
ribos, lies kuriomis tikrinamas atvykėlis, stebimas jis pats,
jo apranga, žirgas, įvertinami klausimai ir atsakymai. So
dyba ir ją gaubianti erdvė nėra vienalytė, šios folklorinės
kultūros veikėjas, dainų bernelis privalo žinoti, kur ir ką
jam pasakyti, nes ir žodžių reikšmė keičiasi, peržengiant
papročių motyvuotas ribas. Baladėje kiemas, „daržas“
turėtų būti atviras, j vieškelį. Tokios sodybos paprastai
būna prie kelių, su jais siejant gyvenimo būdą bei tvarką.
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Tad atvykėliui jokių kliūčių lyg ir nėra, todėl be jokio apei
ginio kalbėjimo, be lyrinių dainų žodžių žaismės jis tiesiai
eina „prie reikalo“, užsimanydamas ne taip lengvai pa
siekiamo erotinio „rūtų kvietko“.
Lyrinių dainų žmogui prie kelio yra nesaugu, ypač prie
vieškelio. Viešo kelio šlovė gerai žinoma iš dainų apie
išeinančiųjų apraudojimą, negrįžimą, tolimą kelionę,
rekrūtų varymą ir svetimųjų atėjimą, apie šalia kelio
stovinčią karčemą, pakeleiviui visad lipšnią šinkorką. At
rodo, kad baladėje veiksmo geografija ir yra kaip tik to
kia, nes minima „pivnyčia“, su kuria Ulijona yra kažkaip
susijusi, kitaip neitų į svetimą karčemą prie svetimų akių
taisyti broliui mirtino gėrimo.
Taip yra ar nėra - ne tai svarbu. Pakanka, kad iš pra
džių esame nuteikiami, jog tolimesnius įvykius stebėsime
etniškai seklioje aplinkoje, kurioje yra mažai motyvuotų
kliūčių. Ulijona lengvai „atsiriša“ dar ir dėl to, kad tuo me
tu nėra šalia jokio šeimyninio autoriteto - nepaminėti nei
tėvas, nei motina, o brolis - kare.
Dar reikėtų grįžti prie pasakymo, kad rūtų daržas yra
naujas. Viena, tai liudija Ulijonos subrendimą, pasiruošimą
pasitikti vyrą, o antra -skubotumą, rūtų vaizdinio laikinumą
ir tai, kad jis nėra tvirčiau susietas su visa folklorinės
mergystės sankloda. Juk dainų darželis nesteigiamas vis
iš naujo viliojimui išreikšti, o yra savotiška mergystės ins
titucija sodyboje, viena iš svarbiausių jos struktūrinių dalių,
paveldas, vyresniųjų perleidžiamas jaunesnėms.
Abejotina yra ir kita baladėje paminėta emocinio bei
erotinio sutvirtinimo vieta - sodas, tiksliau - vyšnių so
das, dainose minint kaip esantį tėvo, tėvelio žinioje. Kai
dalykas jau aiškus, j ten einama raškyti obuolėlių arba
skinti vyšnių. Tai reiškia tolimesnį žingsnį, sutvirtinant ero
tinius ryšius, juo labiau, kad obuolėlis panaudojamas kaip
gundymo priemonė, o vyšnios, vyšnių sunka yra vestuvi
nio gėrimo „marčios kraujas“ ingredientas.
Betgi lenkų ponas siunčia Ulijoną į sodą ne ryšių su
tvirtinimo vaisiaus, o rūtai priešingo augalo - drignės, kuri
bus panaudota broliui nunuodyti, t. y., kaip matysime
vėliau, artimiausių žmonių porai išskirti, nutraukti pirminei
vyro/moters santykių grandžiai, kurios užuomazga yra bro
lio ir sesers sąriša. Priešingai darželio rūtai, drignė yra
kvaitulio, raganavimo, velnio pasėtas augalas, mėgstantis
nykias vietas, apleistus pašalius, neprižiūrimus daržus,
tad nuolat tremiamas toliau nuo namų, už kultūros ribų.
Ne vien Ulijonos kiemas, bet ir sodas turėtų būti menkai
prižiūrimas arba visai apleistas.
Drignė, kaip ir naujas rūtų daržas, yra sistemos trikimo
ženklas. Kiemas, sodyba, dvarelis yra erdvinė žmonių
santykių išraiška, sutrikimai jų struktūroje tuoj pat pažeidžia
elgesį, dorovines nuostatas. Todėl tautosakoje, papročiuo
se mūsų žmogaus elgesys, kalba, jo būdas neatsiejami
nuo namų, pastatų, sodybos vaizdinio, sufolklorintos ar
susakralintos erdvės poetikos. Su tais vaizdiniais jisai gy
vena, keliauja, miršta, persikeldamas į „vėlių namus*.
Lenkų ponas, kaip ir dera iš svetimų erdvių atvyku
siam, demoniškam ar klastingam įsibrovėliui, šią „drignės
žolę“ gerai pažįsta, nes aiškina Ulijonai, kur jos ieškoti ir
kaip ji atrodo. Mergina neskiria augalų, todėl jai nežinomos
ribos tarp gėrio ir blogio, tarp kultūros ir gamtos, tarp
skaistybės ir nuopuolio. O folklorinio žmogaus augalai,

gyviai yra tarsi žymėti, nurodyta jų vieta ir reikšmė, jis pats
gyvena tarsi suliniuotoje, tvoromis ir tvorelėmis aptvarsty
toje aplinkoje, iš kurios tiesiu keliu negali išeiti. Tik vieškelis
yra pavojingas, nes jis nieko nepaiso, tiesiai kerta visas
tas ribas ir kliūtis.
Ir štai baladėje tarsi nėra tokių ribų, užkardų, ties ku
riomis turėtų vykti atpažinimo aktas, būtų užmegztas
žaidybinis dialogas tarp mergelės ir atvykusio bernelio,
raitelio, siekiant nustatyti, kokia ji audėja, rūtų globėja,
koks jis artojas. Nei Ulijona, nei lenkų ponas net nepra
deda kalbos apie arimą, žagrelę, jaučius, audimą, stak
les, nes žiponas išduoda, kad atvykėlis žemdirbyste tik
riausiai neužsiima, priklauso kitam luomui ir kitai papročių
sistemai, tad jam jokios audėjos nereikia. Beje, jis praneša,
kad .josiąs kariuomenę“, t. y. nenusės nuo žirgelio ir ne
taps artoju.
Šios baladės atžvilgiu lyrinė pažinties daina, tradici
niai jos vaizdiniai veikia kaip minus sistema, pamatinė
armatūra, savaime suvokiama to paties meto ir tos pačios
kultūros žmonėms be kokių nors papildomų aiškinimų.
Tad ypač svarbu suvokti irtai, kas .Ulijonoje“ nepaminėta,
ko pasigendama aplinkoje, išvaizdoje, pokalbyje. Folklo
rinio vyksmo dalyviai tam tikrų laukiamų vaizdų, apeiginių
veiksmų bei priemonių nebuvimą vertina griežčiau nei jų
perteklių. Nesunku pastebėti, kaip visame etninės kultūros
plote veikia tokios .minus“ sistemos.
Štai abiejų baladės veikėjų išvaizda kaip tik ir yra .mi
nusinė*. Nors atvykėlis raitas, kaip ir dera poros ieškan
čiam bernui, tačiau, be poniško žipono, apie jj daugiau
nieko nepasakyta: nei kaip jis sėdi balne, nei koks tas
balnas, nei kokios kamanos ar pentinai, nei koks žirgas ir
kaip jis elgiasi, jiems kalbantis. Kažin, ar lyrinėje dainoje
žirgas ištvertų jų sąmokslą? Ir dar - nepaminėtas ber
nystės šaunumo ženklas - kepurė. Jeigu eisime dar to
liau, tai pasigesime bent užuominų apie viršų. Nieko ne
pasakyta nei apie dangų, nei apie saulę, paros metą, me
džius, paukščius ar kitus gyvius, kurie neiškęstų neat
siliepę, kuo nors neįsiterpę. Baladė smarkiai nupuošta, o
tai yra savaip išreikštas įvykių vertinimas. Net pagailėta
ką nors pasakyti apie veidus, plaukus, galvą. Ponas keletą
kartų Ulijoną pavadina gražia, o taip gali sakyti tik kitos,
svetimos vertybių sistemos atstovas. Dainų mergelė yra
skaisti, balta, baltais rausvais veideliais, savo grožiu spindi
rytais, saulei tekant ar patekėjus, todėl ir jos veidai, gal
vos nešiosena gretinama su viršumi: rytu, saule, iš ten
trykštančia skaistybe ir šventumu, vegetacinės žemės ga
lias budinančia šiluma ir šviesa.
Tiesa, kad baladės raitelis yra lenkas, nieko svarbaus
apie veikėjo tautybę nepasakyta. Gali būti ir kas nors ki
tas, kaip yra net šios baladės kituose variantuose. Tokiu
būdu tik nurodoma, kad veikėjas priklauso kitai, žemdir
biams svetimai arba nepažįstamai papročių sistemai.
Grįžkime prie baladės siužeto. Iš pirmo žvilgsnio
draminė veiksmo ašis keista ir, atrodytų, psichologiškai
nepagrįsta. Kaip tik to, ištreniruoti literatūros, pirmiausia ir
ieškotume. Lyg ir neaišku, kaip kažkur krygelėje esantis
brolis susietas su sesers rūtomis, jog grįžusį jį teks net nu
nuodyti, kad nepamatytų jau suskinto .kvietko“. Kokiu būdu
jaučia atsakomybę sesuo ir kokiais nematomais saitais su
sieta ši net atvykėliui žinoma triada: Ulijona - rūtos - brolis?

Čia pravartu prisiminti dainas, kuriose brolelis pasiro
do kaip sesers globėjas, rūtų saugas. Jis tveria tvorelę,
taiso vartelius, o sesuo neša jam pusryčius j lauką ar pie
vas, rengia į karą, laukia grįžtančio su jai pažadėta dova
noti šilkų „kuskele*. Brolis ir sesuo veikia kaip vienas kito
skaistybės sergėtojai ir puoselėtojai. Pasirodęs trečiasis
arba trečioji dažniausiai imituoja lygiai tuos pačius santy
kius, pirmiausia pagarbiai elgiamasi su mergelės rūtomis
ir bernelio žirgu. Būdinga, kad neretai toje pačioje daino
je painiojami brolelis ir bernelis, seselė ir mergelė. Tokie
apsirikimai tik patvirtina spėjimą, kad brolis ir sesuo yra
pirmoji erotine skaistybe susieta pora, o vėliau pasirodęs
trečiasis pirmiausia perima seserystę ir brolystę, kurį laiką,
t. y. mergindamas ir piršdamasis, dar vis puoselėja šį su
sikrautą jaunystės ir šeimos turtą iki draminės baigties sugultuvių ir gobtūravimo. Taigi brolystė ir seserystė čia
reiškiasi kaip pirminis vyro ir moters santykių modelis, tam
tikra šeiminės nuosavybės arba intymaus savinimosi for
ma. Jų santykiai iki tam tikros ribos yra gana intymūs,
tarsi vaizduojamas būsimosios vedybinės poros rūpini
masis vienas kitu, mankštinamasi vyro ir žmonos vaidme
nims. Štai sesuo dainose kloja broliui patalą, jį guldo, mig
do, žadina, paduoda baltą ranką, kaip vėliau pasielgs su
berneliu.
O baladėje intymų artumą reiškiantys ženklai yra mi
nusiniai: Ulijona nepaduoda broliui rankos ir pakloja jam
mirties guolį. Taip yra sugriaunama brolystės ir seserystės
institucija.
Kai kurios vestuvių apeigos leidžia manyti, kad brolis
seserį .perleidžia“ kitam vyrui, t. y. ją .atiduoda“, kai įvyks
ta teisėtas piršlybų sandėris ir šeimos sutaria dėl mainų.
Sakysim, kad ir toks paprotys, kai brolis vyksta į jaunojo
namus pirmai nakčiai klėtyje .šildyti“ patalo, kad paskui į
jį sugultuvėms būtų atvesti jaunavedžiai. Žodžiu, sesuo
brolio yra lydima iki pačios vestuvių viršūnės - sueities.
Nors po vestuvių brolio ir sesers bendravimo būdas
pakinta, tačiau jų ryšiai nenutrūksta, o ima reikštis nauju
pavidalu. Tai primena .antrojo vyro“ ir .antrosios žmonos“
santykius, susijusius su sesers vaikų arba vaiko globa.
Brolis tarsi tampa antruoju sesers vaikų tėvu, ši antrinė
tėvystė neretai sustiprinama dar ir krikštatėvio įsiparei
gojimais.
Taip veikia vadinamasis avunkulatas arba avino, dėdės
institucija - labai raiškus gimininis ansamblis. Tokie ryšiai
ugdomi iš pačios mažystės, t. y. brolių ir seserų bei moti
nos brolių santykių ribose. Jie tampa armatūra vėlesniems
šeiminiams bei gimininiams ryšiams sutvirtinti, todėl prie
vartų žirgą sustabdęs bernelis ir pradeda nuo broliavimo
si. Tai netinka lenkų ponui, išpažįstančiam kitokius
papročius ir nenorinčiam Ulijonos brolio pripažinti trečiuoju
jų santykių asmeniu. Brolio dalyvavimas sandėryje reikštų
pono sutikimą kloti pamatus šeimai, steigti naują gimininę
bendruomenę, .nejoti kariuomenę“, visam laikui nusėsti
nuo žirgo ir likti čia. Juk prie .rūtų kvietko“ būtų prikabi
nama ištisa virtinė pareigų, naujų ryšių, papročių ir įpročių.
Tad brolis baladėje ir išvaromas į mirusiųjų pasaulį
pačios Ulijonos rankomis. Svarbus yra pono patarimas
nepaduoti grįžusiam broliui rankos. Meilus dainų seselės
pasisveikinimas, prisilietimas būtų fiktyvus, nes Ulijona jau
perimta kito vyro. Tokiu būdu negali būti patvirtinama
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seserystė ir brolystė bei skaistybė. Beje, sveikinimasis
reiškia ne vien intymų ryšį, bet ir savinimosi būdą. Tai sa
kytina apie ištekėjusias moteris, kurios sveikindamosi vy
rams rankos nekaišioja.
Ulijona, nejausdama motyvuotų atsakomybės ryšių ir
lengvai paveikta atvykėlio, eina dar toliau į savo pražūtį:
visiškai nutraukia ryšius su gimine, nes neatlieka svarbiau
sios šeiminės priedermės - prie mirštančio brolio nesukviečia giminėlės. Tokiu būdu nepatvirtina giliai etninėje
kultūroje, papročiuose ir tikėjimuose įsišaknijusių ryšių tarp
giminės ir šeimos narių, bendrumo tarp gyvųjų ir mirusiųjų.
Brolio mirtis nuslepiama nuo gyvųjų, jį palydint žodžiais:
.Baltam grabe begulėsi, žemės žiedu bežydėsi.“ Šiais se
sers žodžiais jis yra grąžinamas į gamtą, į naują vegetaci
nio virsmo ratą, į kur jį lydi vien žirgas - svarbiausias gam
tos ir jaunystės ryšininkas, karo ir pažinties dainose
ištikimas bernelio palydovas ne tik pas mergelę, bet ir į
vėlių šalį. O štai apie lenkų pono ir jo žirgo intymų artumą
nieko nepasakyta, kas patvirtina, kad atvykęs raitelis sis
temos atžvilgiu yra pašalinis, t. y. svetimas tiek šeimai,
tiek gamtai.
Tokiu būdu yra desemantizuojami pamatiniai vyro ir
moters sueities simboliai bei vaizdiniai: rūtos, sodas,
brolystė ir seserystė, giminė. Atsakomybė, santykių turi
nys, įsipareigojimai yra koncentruojami tam tikrame
vaizdinių ir apeiginių ženklų modelyje, sudarančiame
darnią semiotinę sistemą. Veikiant su šiais vaizdiniais bei
simboliais arba per juos, yra patvirtinamas ar pasitikrina
mas pasiruošimas vesti, kurti šeimą, priklausyti bendruo
menei ir panašiai. Todėl žmogaus veikimas papročiuose
ir folkloriniuose aktuose yra metonimiškas, sakytume poetinis, nes savo norus, nusistatymus, likimines nuosta
tas išreiškia per sutartinius ar simbolinius tarpininkus, o
ne tiesiogiai, autentiškai veikdamas savo vardu. Žmogus
yra stebimas, vertinamas ar pats veikia folkloriniame, iš
anksto apibrėžtų reikšmių interjere. Todėl dažniausiai ne
susikalba literatūriškai tautosakos vaizdinius suvokiantis
literatas ir mitologas, papročių ir apeigų tyrinėtojas. Kas
vienam yra literatūriškai suvokiami įvaizdžiai, simboliai, tro
pai, kitam reiškia kai ką žymiai daugiau: likimą, ypatingai
išreikštą žmogaus buvimo būdą laike ir erdvėje. Kai prieš
tai sukylama, kai į viešumą ima veržtis asmuo su savo
pojūčiais, psichika ir ketinimais, pirmiausia gadinami,
laužomi, šalinami tie apeiginiai bei simboliniai ženklai, pa
našiai kaip netikėliai išniekina šventenybes. Susikimba
kartos, tėvai ir vaikai, papročių sergėtojai ir naujo kirpimo
žmonės. O tai jau perima literatūra. Tokioje sankirtoje iškilo
mūsų prozos klasika. Iki jos pasirodymo Ulijonos ir lenkų
pono istorija kalba apie tai, kas lieka iš žmogaus, kai
pašalinamąjį įpareigojanti, globojanti, nuosekliai iš vieno
virsmo rato į kitą vedanti papročių, tikėjimų ir apeigų sis
tema, kuri ilgainiui sudaro vieną iš tautos kultūrinių
sluoksnių, gal patį turiningiausią.
Baladės apie Ulijoną analizė būtų neužbaigta, jeigu
neatkreipčiau dėmesio ir į šiam kūriniui būdingas foninės
išraiškos priemones, kurios sutvirtina tai, kas jau pasaky
ta. Negalima praleisti negirdomis rimų, kurie ypač tikslūs
pirmuose posmuose (ponas - žiponas, žiponas - Uli
jona), juos garsiškai paremia foninis inkliuzas Ulijona uliavojo bei garsinė vardų sąšauka Ulijona - Jonas. Jie tar
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si sudaro baladės foninę ašį, o tai nėra palanku meilužiais
ketinančiai tapti porai, žinant, kad tikslūs rimai (ne veiks
mažodiniai ir ne deminutyviniai) yra būdingi žemesniajam,
neretai buitiniam tautosakos stiliui: jumoristinėms dai
noms, pajuokimams, patyčioms, oracijoms, patarlėms,
mįslėms, vaikų dainelėms, pasakojamosios tautosakos in
tarpams. Dažnai rimuojami vulgarūs arba svetimi žodžiai,
pajuokiami vardai ir tai, kas yra negera ar su neigiamu
atspalviu. Kaip tik tada, kai sesuo imasi nuodyti savo brolį,
baladėje randame dar du rimuotus skolinius - sklenyčia

- pivnyčia.
Baladės veikėjai nupuošiami dar ir žodiškai. Rūtų darže
uliavojanti mergina - ne mergelė ir ne seselė, bet sesuo
arba tik Ulijona, atvykęs raitelis - tik ponas arba Jonas,
nepakylantis iki lyrinių pažinties dainų bernelio rango. Tad
ir Ulijonos brolis - ne brolelis, o brolis arba ponas brolis,
nes sesuo to malonaus dainų žodžio ištarti taip pat jau
negali.
Taigi, rodos, netikėta baladės pabaiga, kai lenkų po
nas atsisako „ženytis“ po to, kai kelias jų nesankcionuo
tai sueičiai jau nuvalytas, yra visai suprantama patriarcha
linių papročių bei folklorinių vaizdinių požiūriu. Vedybinis
sandėris negali įvykti, nes skaistybės skrynia jau ištuštinta
ir Ulijona patikrinta šeiminių santykių srityje. Ji, nunuodi
jusi brolį, ir atvykėliui pasirodė kaip tokių santykių klasto
toja ir griovėja. Todėl raitelis daro išvadą, kad panaikinu
siai pirmąjį vyro ir moters santykių partnerį - brolį, jai jį
„nutrotyti“ .nė nėr ko*. Iš pačių pradžių pažintis buvo ne
tikusi, nes pažeistas gamtos ir kultūros dvinariškumas,
investuojamas dainų bernelio ir mergelės vaizdiniuose.
Čia ir baigiasi meilės dainų intriga, baigiasi ir tautosaka,
vyrą ir moterį perleisdama literatūrai.

LEAVING THE PARADISE IN FOLK-SONGS
Marcelijus MARTINAITIS
In the series of studies M. Martinaitis tries to explain the
main symbols that are characteristic of the whole body of Lit
huanian folk-songs, also images and ideas that are connec
ted with the acquaintance of a bride and a bridegroom, also
the subjects of culture and natural environment. Taking into
consideration some Lithuanian folk-songs, the author analy
ses the mythical and ethnical content of such notions and sym
bols as a rue, a tree, a steed, a rider, a weaver and small tools
that exist in folk-lore and customs which are closely connec
ted with family ceremonies leading the newly-weds into the
family life. With the help of some examples from folk-lore the .
springing up of the dialogue between a bride and a bridegro
om in their acquaintance songs is shown. It takes place in
time of ploughing, at the very beginning of the vegetative
cycle. At the same time the gualifications which are gained
from nature and culture are tested: the question is if a man is
able to begin the vegetative cycle, that is, if he is able to plough,
and if a girl is able to turn the fruits of the vegetative cycle into
culture, that is, if she already knows how to weave. The author
affirms that the vegetative cycle corresponds to the transfor
mations of a circle of man's existence, that is, the young enter
it at very beginning and the old or the elderly gather the har
vest in the end of it. By the analysis of the ballad .Ulijona* the
author shows us what happens when the fundamental sym
bolic system is ruined and the main notions which control the
meeting of a man and a women lose their semantic meaning.

Šventosios kuršininkų
žvejybos tradicijos ir papročiai
Martynas UŽPELKIS
Istoriografinė apžvalga
Šventosios - Būtingės apylinkių kuršininkai - tai Lie
Su žvejybos ekonomine reikšme kraštui supažindina
tuvos latvių etninės mažumos dalis su išskirtiniais etno Jono Šimoliūno knyga apie Šventosios uostą. Autorius
genezės ir gyvenimo būdo savitumais. „Kuršininkų“ ter suskaičiuoja 160 žvejų valčių, besikoncentruojančių apie
minas yra naudojamas siekiant atskirti istorinėje Kuršo že Šventosios uostą, nurodo pagaunamų žuvų kiekį, paste
mėje gyvenančius kuršius, arba latvius (taip save vadina bi, kad „pasiturinčiai gyvenantis žvejys krašte pasitaiko
retai.“5
patys šventojiškiai), nuo archeologinių kuršių, dėl kurių
tęstinumo abejojama. Etnografiniame ir kalbotyriniame dis
Jurgis Valančius Lietuvos pajūrio žvejybą skiria į dvi
sritis - Šventosios-Palangos bei Klaipėdos (tarp jų ir Kur
kurse nusistovėjusių terminų nekeisiu ir aš.
Etnografinių žinių apie šj kraštą, konkrečiai apie žve šių Neringos) pajūrio rajonus - ir teigia, kad dėl istorinių
jybą šiame krašte, pateikta lituanistinėje
spaudoje pradedant „Aušra“ . J. Šliūpas
1884 metais straipsnelyje „Palanga, Palan
ga“ užsimena apie žvejybą kaip pagrindi
nį krašto gyventojų verslą. Žvejybos svar
bą paaiškina tuo, kad čia „smėlėta ir liesa
žemė, ganyklų stoka ir peiktinas menčiaus
šienas“ 1, beturčiai, kurie neturi savo val
čių nei tinklų, su anais susitaiso ant išligtų
įtarčių arba vėl gaudo pamariūse ginta
rą...“2 Aprašydamas Birutės kalną Palan
goje pagal Palangos klebono Barkausko
pasakojimą, J. Šliūpas pateikia labai ver
tingų žinių apie XIX a. pabaigos papročius,
apie kuriuos šiek tiek dar atsimena senieji
Palangos - Šventosios krašto gyventojai:
“... reikėtų prikergti, kad čia šiandien atei
na mūsų žmonės (katalikai ir liuteriškiai),
tankiai iš tolimų šalių, pasimelstų Dievui ant
to kalno (...) ant Birutės kalno, ant švenčių
Kuršininko Babos (?) šeima. Nuotrauka rasta apleistoje Būtingės kaimo
4 d. kovo ir 23 d. balandžio (...) susibėg
sodyboje. (Iš autoriaus archyvo.)
davo minios Prūsų ir Latvių, suvesdavo
daug arklių ir juos aplink kalną iškilmingai vadžiodavę aplinkybių šių rajonų padėtis gana skirtinga. Pabrėžiamas
melsdami Dievo, idant jis per užtarimą šv. Jurgio gelbėtų
Šventosios-Palangos pajūrio rajono žvejybos atsilikimas
juos nuo limpančių ligų ir antpuolimo vagių. Tądien auko „modernizavimo ir motorizavimo“ atžvilgiu, o pateikiami
statistiniai duomenys apie žvejų apsirūpinimą įrankiais ro
davo Dievui iš vaško nulipintus visokio didumo arklius,
kožnas pagal savo išgalę: vieni didesnius, o kiti mažes do apgailėtiną gyvenimo vargingumą. Autorius iškelia žve
nius; gi artojai dėjo akėčias, žambrius ir kitus ūkės įna jybos organizavimo ir racionalizavimo svarbą, todėl, jo nuo
gius, o ūkininkės - veršius, paršus ir kitus vaškinius pa mone, žvejyba turinti tapti studijų objektu: „reikia pradėti
dargus.^ Kraštotyrininkas Ignas Končius monografijoje
išsamiai, sistemiškai nagrinėti visas tas gamtines, istori
apie Palangos kraštą išsamiau aprašo žvejybos būdus:
nes ir socialines aplinkybes, kurios šiokiu ar tokiu būdu
„strikto“, smulkių žuvyčių masalui, gaudymą, žvejybą tin veikia šią ūkiškojo gyvenimo šaką.6
klais, ūdomis, kiudeliu, vardija tarmiškus vėjų pavadini
St. Vainoras, ėmęsis lietuviškos jūrinės terminijos ren
mus, nurodo būdus, kuriais nuspėjamas oras, pateikia gimo, pradėjo nuo vėjų ir kitų meteorologinių reiškinių tar
žvejo Antano Pilipo žinių apie jūros dugną, vardija pagau miškų pavadinimų, kuriuos sakėsi nugirdęs iš Palangos
namų žuvų pavadinimus, pajūrio kaimus, kurių gyvento apylinkių žvejų.7
jai „minta žvejyba“, užsimena apie vargingą žvejų buitį,
Aptardama žvejybą atviruose ir uždaruose vandeny
aprašo žuvų realizacijos principus.4
se, Pranė Dundulienė aprašė žvejybą ūdomis Palangos
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Šventosios kuršininkų žvejybos
tradicijos ir papročiai
(1993 m. lauko tyrimų medžiagos
apžvalga)
Per etnografinę ekspediciją
1993 m. vasarą apklausiau dvide
šimt vietinių gyventojų, save vadi
nančių kuršininkais (lat kursinieki),
arba latviais, gimusių 19011927 metais senuosiuose Nidos
(dabar Latvijos Respublika), Leiniekų, Būtingės, Šventosios, Užkanavės, Kunigiškių, Vanagupės kai
muose (dabar Didžioji Palanga).
Apklaustųjų amžiaus vidurkis - 76eri metai, todėl atsiminimai siekia
antrąjį ir trečiąjį XX a. dešimtmečius.
Pasak senolių, jūros kranto ruo
že nuo Palangos iki Latvijos sienos
yra buvusios aštuonios prieplau
kos, vadintos „pričialomis“ arba
Žvejų plūdės su savininkų ženklais („Tuk“ - Tuklerio ir pan.). Rastos Mikelio Piparo
„valgumais“: „Liupika“, „Šilininkų“,
sodyboje Šventojoje 1993 metais.
Aloyzo PETRAŠIUNO nuotrauka
„Kuršio“, „Mančiškės“ , „Paliepgirių“, „Kunigiškių“, „Vanagupės“ ir
apylinkėse.8 Ji mini Šventosios krašto žvejų tautosakoje
„Palangos“. Kiekvienoje prieplaukoje būdavo po 15-20
populiarią Jumpravą - žuvį su moters galva arba moterį laivų, o turint omeny, kad laivo jgulą sudarydavo 3 -4 žve
su žuvies uodega, keletą žvejybos papročių: tinklų tempi jai, galima suskaičiuoti, kad vienu metu čia gyveno
mą per slenkstį, šermukšnio ar duonos su druska j tin 300-400 į jūrą plaukiančių vyrų (1). Maždaug iki 1926 m.
klus dėjimą blogybėms nukreipti, prietarą, kad pirmoji į šio krašto žvejai plaukiojo tik buriniais laivais („laivėmis“).
tinklus pakliuvusi plekšnė pranašaujanti sėkmę. Pateikia Vėliau į juos pradėta montuoti motorus, importuotus daž
ma nemažai tarmiškų pavadinimų vėjų kryptims ir stipru niausiai iš Švedijos ir Danijos, bet iki pat 1940 m. dar te
mui apibūdinti.9
bebuvo buriuojama. Burinių laivų statyba vertėsi pora
Žvejybos ir žuvies apdorojimo organizavimą išsamiai meistrų, o mažesnes „kiudelines“ valteles pakrantės žve
aprašo palangiškė Aleksandra Šilgalytė atsiminimų kny jybai darydavosi patys žvejai.
Vyresniosios kartos žvejai iki Antrojo pasaulinio karo
goje „Žingsneliai ir žingsniai.“1°
Etnografas J. Buzas apibendrino ankstesnes šia te naudojo šiuos pagrindinius žvejybos būdus ir įrankius:
ma publikacijas ir jas papildė sa
vo surinkta medžiaga (1968 —
1971 m.). Straipsnyje vardijamos
krašto prieplaukos, aprašoma
„strikto“ žvejyba, žvejyba ūdomis
bei tinklais, laivai, įgulų formavimo
principai, žuvų supirkimas ir reali
zacija.11
Visose minėtose publikacijose
plačiau ar siauriau aprašoma pa
jūrio žvejyba, kaip pagrindinis kraš
to verslas, kurio archaiškumas są
lygoja prastą gyventojų materiali
nę padėtį, tačiau beveik neskiria
ma dėmesio su žvejyba ir jūra susijusiems papročiams.
Žvejybos papročiais domėjau
si 1993 m. etnografinėje ekspedi
cijoje, todėl, apibendrindamas su
rinktą medžiagą, tai labiau ir ak
centuoju.
Žvejų prieplauka Palangos apylinkėse. Matyti tinklų džiaustymo įrenginiai ir būdos, kuriose
žvejai laikydavo savo įrankius. (Tarpukario (?) atvirukas). IEM ATV 2971.
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tinklus, ūdas, „kiudelį“, „keselį“, „bagarį“, „kapelį“. La
biau pasiturintys turėjo po keletą skirtingų tinklų: „griečinį“, „stintinį“, „silkinį“, kuriais atitinkamai gaudydavo špro
tus, stintas, silkes. Dideli dreifuojantys tinklai buvo bran
gūs ir mažai prieinami. Be pagrindinių, žvejai turėjo plekš
nėms ir uotams gaudyti tinklus, vadinamus „ceiziais“, ar
ba „rankiniu bagariu“ - tai apvalūs, į siaurėjantį maišą
panašūs ir už dviejų virvių iš valties palei dugną traukiami
tinklai. „Kiudeliu“ vadino labai tankų tinklą, kuriuo iš ma
žesnės valties netoli kranto žvejojo smulkias žuvytes „tu
bes“, naudojamas kaip masalą ūdoms žvejoti. Tokį tinklą,
anot pateikėjų, turėjo kiekvienas žvejys. Smulkias žuvy
tes taip pat gaudė „kęseliu“, ilgu tinklu, kurį brisdami tem
pė keli žvejai ar šeimos nariai. Kiekvienas žvejys turėjo
savo tinklams žymėti ženklą, išdeginamą ant plūdurų. Tai
paprastai būdavo grafinės figūros, vėliau - inicialai. Ke
letas senųjų žvejų atsiminė savo pačių arba tėvų naudo
tus ženklus.
Jono Vindigio (2) ženklas buvo toks: ''V
Jono Bieliaus (3) ir jo tėvo Jono tokie: HE £
Kai žvejybos priemones ir įrankius nacionalizavo, šie
ženklai savo funkcijų neteko.
Ūdos - tai ilgos (maždaug 3000 m) virvės, prie kurių
kas sieksnis (apie 1,2 m) yra pririštos trumpos (apie 0,5 m)
virvės su kabliukais galuose. Kiekvienas žvejys turėjo po
2 -3 tūkstančius tokių kabliukų, todėl trijų laivo įgulos na
rių ūdos, surištos į vieną, nusitęsdavo iki 10-15 tūkstan
čių metrų. Tokiomis ūdomis paprastai žvejodavo menkes,
kartais ir plekšnes bei uotus. Ant ūdų kabliukų vėrė ma
salą: šprotų, strimelių arba tubių gabaliukus.
Panašus ir žvejybos „kapeliu“ principas: tai virvė su
kabliuku gale, ant kurio veriamas masalas. „Kapeliu“ gau
dė menkes, patys būdami laive.
Žvejyba ūdomis ir tinklais viena nuo kitos priklausė,
kadangi tinklais pagautas žuvis naudojo kaip masalą žve
jodami ūdomis. Todėl vieną naktį žvejojo tinklais, o kitos
dienos pavakary išplaukdavo jau su ūdomis.

Žvejų pradėtą darbą tęs
davo jų žmonos, kurių pagrin
dinė pareiga - „išvalyti“ tin
klus ir ūdas, apkabinėti ūdas
masalu („apstriekti“), išdari
nėti žuvis, jas pasūdyti, pa
džiovinti ar parūkyti. Žuvies
apdirbimui vadovavo vietiniai
žydai, kurie supirkdavo vos
pagautą žuvį, o pasamdytos
kaimo moterys žvejų kiemuo
se ar kur kitur pastatytose rū
kyklose paruošdavo jas par
duoti. Žalias, pasūdytas, džio
vintas ar rūkytas žuvis žydai
veždavo į aplinkinius Palan
gos, Kretingos, Salantų,
Skuodo turgus. Senesni žve
jai atsimena, kad jų pagauta
žuvis būdavo gabenama ir į
tolimus Rusijos imperijos ra
jonus. Tarp žvejų ir pirkėjų bū
ta ir tiesioginių ryšių. Kai ku
rie žvejai patys veždavo žuvį j turgų, kartais stambesni
ūkininkai atvažiuodavo pas žvejus ir nusipirkdavo iškart
po kelis centnerius. Tokie santykiai vadinti bičiulyste (4).
Minėtuose pajūrio kaimuose gyveno vien žvejai, o tu
rint omeny, kad vaikus žvejoti tėvai mokė nuo mažens
(nuo 5 -6 metų) ir plaukti j jūrą nustodavo tik senatvėje,
kai netekdavo jėgų, tad visi pateikėjai vyrai yra buvę žve
jai arba žvejų sūnūs, o moterys - žvejų žmonos arba duk
ros. Šiems žmonėms žvejyba buvo gyvenimo būdą lemian
tis verslas (plg.: populiarus žvejų posakis: „Žvejys sotus,
kol kelnės šlapios“) ir formavo savitą pajūriečių mentalitetą^bei pasaulėjautą.
Žvejybos sėkmei ypatingą reikšmę turėjo vėjo kryptis
ir stiprumas. Užfiksuoti tarmiški vėjo krypčių pavadinimai
ir dabar vietinių gyventojų nepamiršti: „Žemelis“ (š), „Austrinis“ (šr), „Žeminis“ (r), „Azinis“ (pr), „Launadzis“ (p), „Saksinis“ (pv), „Jūrinis“ (v), „Saminis“ (šv). Be šių vėjų, kar
tais dar pūsdavęs „Vilingis“, arba „Perkūnijos vėjas“. Tai
vadinamąjį perkūnijos orą lydintis viesulas, vieno patei
kėjo, suprantančio vokiškai, tapatinamas su „Doner veter“ (1). Žvejai žinojo minėtųjų vėjų gerąsias ir blogąsias
savybes: su šiaurės vėju („Žiemeliu“) vasarą ateina maža
menkė, o su pietų („Launadziu“) - didelė. Geriausiais
minkštais vėjais laikyti „Launadzis“, „Saksinis“ , “Jūrinis“,
- jiems pučiant didesnės menkės kibo. Pavasarį silkė at
plaukdavusi su šiltu pietryčių vėju, o rudenį - su šiaurės
vėju. Sakydavo, jog rytų, šiaurės rytų, pietryčių vėjai „ir iš
šaukšto išpučia“ , „Žiemelis menkėms dantis atšipina“, nes
jam pučiant nieko nepagaudavo, o vakarinius vėjus vadi
no derlingaisiais (4). Pavasario šiltieji vėjai - „Azinis“ ir
„Launadzis“ - dėl jiems būdingo „kriokimo“ kartais va
dinti „Perkūno ožiais“ (5). „Saksinį“ vadino ir „Audros vė
ju“. „Jūrinis“ taip pat būdavęs stiprus, bet pūsdavęs tik
2 -3 dienas (6). Vėjų nuspėjimui ir oro išpranašavimui nau
dotasi ilgaamže liaudies meteorologijos patirtimi stebint
įvairius reiškinius: jūros ūžesį bei blizgesį, žuvėdrų, „aud
ros vištų“ ar kitų paukščių elgesį. „Jei žiemą jūra ošia prie
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ginalus būdas: iš valties virve
nuleisdavo sviestu išteptą ak
menį. Jeigu jį ištraukus būda
vo prilipusių smiltelių - dug
nas smėlio, jei sviesto paviršius
duobėtas - dugnas akmenuo
tas. Tamsiu paros metu dėl
prasto matomumo sviestuotas
akmuo dar būdavo ir palaižo
mas. Todėl pasitaikydavo žve
jų, kurie, norėdami pabrėžti sa
vo jūrinę patirtį, girdavosi, jog
yra išlaižę visą jūros dugną (1).
Senieji žvejai atsiminė su
jūra ir žvejyba susijusių papro
čių. Antai sezono pradžią žy
mėdavo „Jūros magaryčios“,
laivo įgulos susitikimas žiemą,
prieš žvejybos pradžią, kai su
sitardavo su laivo šeimininku ir
išgerdavo simbolinį degtinės
butelį. Žvejai sakydavo: „Pas
žuvį nier kuo bijuoties, kad tik
Džiovinamos žuvys. Šventosios-Būtingės apylinkės. Nuotrauka iš Lietuvos nacionalinio
Dievas prisiųstų gerus kupmuziejaus fondų.
čius, kad nupirktų tas žuvis,
kad gerai sumokėtų, žuvių jau
Birutės kalno, t. y. pietvakariuose, - bus atodrėkis“ (7);
bus,“ - ir paduodavo viens kitam ranką. Visa tai vykdavo
jūra blizga ir žuvėdros skrenda j žemyną - prieš audrą;
kurio nors žvejo namuose arba karčemoj, kartais ne vie
audros pranašu jūroje laikė „audros vištą“, į antį panašų
ną dieną (1).
paukštį, pasirodantį prie pat laivo, arba kai kalakuto dy
Kai pirmą kartą tais metais išplaukdavo į jūrą, suval
džio naminis paukštis pradėdavęs „kriokti“: „stykoi, sty- gydavo ką tik sugautą ir laive iškeptą pirmąją žuvį (3).
koi“ (5). Orą spėdavo pagal debesis (7), vėjo sukimosi
Pirmą tais metais pagautą žuvį nešdavo elgetoms pa
kryptį: jei prieš saulę - bus prastas oras, o jei su saule vaišinti (1).
vėjas rims (9). Nelaimės ženklu jūroje laikė jūros kopūstų
Velykų rytą, prieš saulėtekį, krašto gyventojai eidavo
iškilimą j vandens paviršių (1). Kaip tinkamiausią metą prie jūros. Kai kas nurodo, kad būtinai reikėję eiti baso
orui ir sėkmei žvejyboje įspėti N. Vindigis norodė Naujųjų
mis kojomis. Ten atsiprausdavo ar net išsimaudydavo „dėl
Metų ir Velykų dienas.
Žvejybos vietas bei kelius į
jas ir atgal nustatydavo šviesiu
paros metu akylai sekdami iški
lesnes kranto vietoves: Palan
gos bažnyčios bokštą, Naglio
kalną, Sermiesčio liepas, Palan
gos tiltą, grafo Tiškevičiaus rū
mus. Tamsiu paros metu pasau
lio šalis nustatydavo pagal dan
gaus kūnus: „Auseklį“ (Venera
- lot., Aušrinė - Vakarinė - liet.
k., žvaigždė, anksčiausiai pate
kanti vakaruose, o vėliausiai nu
sileidžianti rytuose), Didžiuosius
(daugmaž šiaurės pusėj) ir Ma
žuosius Grįžulo ratus, Sietyną;
paros laiką - pagal Mėnulio pa
tekėjimą ir laidą.
Laimikiui įtakos turėjo jūros
dugno gruntas, nes ant smėlė
to dugno gyvenantys vėžiukai
nuėda masalą nuo ūdų. Todėl
Palanga. Žvejai jūroje. Atvirukas. IEM ATV 9695.
gruntui patikrinti naudotas ori
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nepaklausius, keletas žvejų
nuskendo. Kitas žvejys laive
sapnavęs ant jo krintančius
muilo kalnus, iš kurių išsivada
vęs, - tą naktį ir tikrovėje tekę
gelbėtis (1).
Tikėta, kad švilpdamas ar
rankoje sukdamas kepurę, gali
„prisišaukti“ vėją ar audrą su
kelti. Todėl žvejai kartais tai da
rydavo, kad pajudėtų iš vietos
esant ramiam orui, o vaikus už
panašius veiksmus bardavo,
kad audros nesukeltų (1).
Atsiminė žvejai ir bandy
mus „čerėti“, nors patys kurši
ninkai apie tai šnekėjo neno
riai. Šiek tiek papasakojo kai
mynai palangiškiai, kurie teigė,
jog kiekvieną pavasarį kai ku
rių kuršininkų moterys eidavu
sios prie pakrantėje stovėjusių
Palanga. Renkamos jūros kerpės trąšoms. Atvirukas. IEM A T V 17470.
laivų, kažką ten sakydavusios
ir rankomis apčiupinėdavusios
sveikatos“ ir pasemdavo jūros vandens negalėjusiems at („aprinkivuodavusios“) tinklus (12). Kita žvejo žmona at
eiti. Senesnieji atsimena: tuo pačiu žvejai kastuvais ar ran siminė, kad kažkas, Darbėnuose pardavęs žuvis, iš kaž
komis simboliškai pakasdavo pakrantę, kad jūra prie kran kokios močiutės gavęs „čisnaką“, - įdėjus jį į laivą, tais
to būtų gilesnė, kad arčiau galėtų laivai priplaukti ir nerei metais sekęsi (13).
kėtų toli bristi (1).
Seni žmonės sakė, kad ūdas ir tinklus reikia taisyti jau
Kad gerai sektųsi žvejyba, ant Kūčių stalo būtinai tu nam mėnuly (14).
rėjo būti sūdytos menkės, kurią per naktį palikdavo nera
Jei j žūklę eidamas sutiksi moterį - blogas ženklas.
gautą, o suvalgydavo tik kitą rytą (5).
Tikėta, kad nesėkmės galima išvengti, jeigu apsuksi ke
purę taip, kad jos snapelis būtų atsuktas j nugarą (1).
Žvejybos sėkmei užtikrinti ant Birutės kalno nešdavo
Taigi vietiniai gyventojai, kad ir nebeužsiimantys tradi
žuvies ar pinigų (matyt per šv. Jurgio, šv. Trejybės ir šv. Ro
ko atlaidus) (1).
ciniu verslu - žvejyba, bet gyvenantys toje pačioje aplin
Būta nusistovėjusių posakių sėkmingai žūklei išreikš koje, dar atsimena ją, kaip savo jaunystės būdą. Todėl
ti: „truopijau ant Miku“ ; „silkių būva ant Miku“ ; „pataikėm rinkti apie žvejybą etnografinę medžiagą - aktualu ne vien
šio verslo istorijai. Pravers ir pajūriečių tradicinio gyveni
j buntą (į kepurę, j centrą)“ (10).
Sekmadieniais ir per kitas šventes nežvejodavo.
mo būdo rekonstrukcijai.
Naudotasi ir raciona
liai nepaaiškinamais sti
chijos nuspėjimo bei
įvaldymo būdais.
Apie gresiančią ne
laimę žvejai kartais spė
davo iš sapnų: sapnuo
ti, kad kapoji malkas,
žvejų manymu, reiškė,
kad bus daug žuvies;
sapnuoji, kad lipi krenti
- būk atsargus, bus
audra (3); jei jūroj sap
nuoji moteriškę, reiškia,
bus kažkokių kliūčių:
audra ar kas kita (11).
Kartą sapnuose išgirstas
balsas liepęs žvejams
pranešti apie artėjančią
audrą. Susapnavusiojo
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Fishery traditions and customs among Šventoji’s
kuršininkai
Martynas UŽPELKIS
Šventoji’s kuršininkai (the Curonians of Šventoji) is a part of
ethnic minority of latvians in the most north-west corner of Lithua
nia by the Baltic sea in the surroundings of Šventoji, part of Palan
ga resort.
Ethnonim kuršininkai (latvian-kursinieki) is common in Lithu
anian ethnographic and ethnolingvistic terminology. In this way it
prevents identifying dwelers of historical land of Kuršas (nowdays
kuršininkai) with an old extinct baltic tribe kuršiai. Each of them
are considered as historicaly separate ethnoses.
The first part of this article is preoccupied with description of
bibliography of the fishery in this region.
The main part of the article is based on the results of summer’s
field works in 1993. The average of interviewer was 76, so memoirs
extend to the second - third decades of the XX th century.
At that time there were living 4 0 0 -5 0 0 fishermen.
About as far as 1926 fishermen of this region were sailing
without using any engines.
Fishermen of elder generation recalled their fishing methods
and equipments.
On the sea-shore the processing of fishes was taken over by
wifes and daughters of the fishermen.
Local Jews earned their living by fish trade.
Fishery was the main occupation of Šventoji’s kuršininkai, the
refore it greatly influenced the sea-shore dwelers way of life and
mentality.
The succes of fishery was determined especially by direction
and force of winds. Therefore in order to forecast weather they
used long-lasting experience of folk meteorology. Looking for the
direction the fishermen were using high places of the cost as land
marks, while at night - they followed different heavenly bodies.
The quality of the sea bottom determined the quantity of fishes.
To examine the sea bottom they used
original method, litteraly called „the lic
king of bottom“. The layer of traditio
nal customs concerned with the sea
and fishery consists of: sea „magary
čios“ - the meating of crew and simbolical drinking of homebrew, what me
ans an opening of fishing season; do
nation of the first fish of the year to a
luggar; ritual self-washing with sea wa
ter and simbolical „deepening of the
sea“ in the morning of Easter Day, be
fore sunrise; certain preparation of a
cod for the supper at Christmass Eve;
fish offering in the chapel on the Birutės
hill for successful fishery. Also some ir
rational methods were used in predic
ting and controling powers of nature.
Nowdays locals, living in the same
surroundings, though they are not any
more occupied in fishery, they still re
member it, as the way of life of their
youth. Therefore collection of material
in this ethnographical field is important
not only for history of fishery, but also
could be usefull in reconstruction of
way of the sea-shore locals life.

LIETUVIŠKŲ PIRŠTINIŲ ORNAMENTAS
XIX a. pabaiga-XX a. pradžia
Aušra ENDRIUKAITIENĖ
PIRŠTINIŲ RAŠTAI
Ornamento simbolika. Simbolis - tam tikras universalus
įvaizdis, apibendrinimas, idėja, esmė, o ne paprastas daikto,
jo funkcijų pavaizdavimas pagal panašumą (1, p. 105). Aiškią
ir vienprasmę reikšmę simboliai turėjo tik kultūros priešauš
ryje. Laikui bėgant pirmosios ir vėlesnės reikšmės buvo pa
mirštos ir iki mūsų dienų išliko tik migloti jų reliktai mituose,
pasakose, papročiuose.
Ilgą laiką simbolius, nesigilinant į jų esmę, perduodant iš
kartos į kartą kaip tradiciją, pasimiršo ir tautos rašte vartoja
mų simbolinių ženklų (grafinio pavaizdavimo) reikšmės. At
sirado nauji jų pavadinimai, paprastai siejami su išoriniu pa
našumu. Gal todėl visada įvairio
se tautose buvęs prasmingas or
namentas daugeliu atveju pasida
rė visiškai dekoratyvus, t. y. pra
rado dvi svarbias funkcijas. Pir
ma - duoti nuorodą į kažką, žen
klinti ir tuo pačiu būti ženklo me
nine išraiška. Antra —būti sim
bolio menine išraiška. Tai pasa
kytina kalbant ir apie lietuvių
megztas pirštines. Taigi aš neno
rėčiau visuomet ornamentą tapa
tinti su simboliu, tačiau kiekvie
nu atveju ornamento motyvas ar
elementas gali būti simboliu, t. y.,
be dekoravimo funkcijos, gali tu
rėti ženklo ir simbolio prasmes.
Yra žinoma, kad tarp dauge
lio Europos ir kitų pasaulio šalių
grafiškai išreikštų simbolių ir
ženklų yra analogijų - tai iden
tiškai interpretuojami ugnies,
saulės, žemės simboliai, pasaulio
medis, žaltys. Taškučių, vingelių,
brūkšnelių ornamentai puošia ne
vienos tautos neolito ir vėlesnių
laikų keramikos, kaulo, metalo
dirbinius. Taigi simbolis yra dva
sinio pasaulio sisteminis centras

(1, p. 158), turintis analogijų keliose kultūrose, o ornamentas
apima siauresnę geografinę teritoriją - tam tikrą kraštą, tau
tą. Ornamentas, turintis analogiškų motyvų ir ženklų dauge
lyje tautų, bus pateiktas savitai tik tam kraštui būdingo atitin
kamų spalvų derinio bei kompozicinio išdėstymo požiūriu.
Specifiniai pirštinių ornamento bruožai. Pagal pobūdį or
namentai yra skirstomi į geometrinius, augalinius ir gyvulinius.
Geometrinis ornamentas visose tautose laikomas seniau
siu. Juo puošta daugelis lietuvių liaudies audinių, juostų bei mez
ginių. Geometrinis ornamentas pasižymi ypač didele įvairove.
Jis paprastai susideda iš geometrinių figūrų kombinacijų - rom
bų, kvadratų, trikampių, tiesių, laužtų linijų, taškučių, kryželių.
Geometrinio rašto pobūdį nulemia rašto smulkumas, stambu-

Pabaiga. Pradžia 1994m. Nr. 6
7 pieš. LA1570. Neverėnų ap.,
XXa. I pusė.
8 pieš. LA 1356. Akmenės raj.,
Kairiškių k., XX a. II pusė.
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9 pieš. LA3911. Plungės raj.,
Pelaičių ap., XX a. vid.
10 pieš. LA553. Švenčionėlių ap.,
XX a. vid.

mę. V. Tbmėnas, remdamasis ru
sų archeologų B. Rybakovo,
A. Ambrozo teiginiais, taip pat
įrodo, kad rombas simbolizuoja
žemę. Apie rombą kaip apie že
mės simbolį, pasak V. Tbmėno,
byloja ir dzūkiškos juostos, su ku
riomis nuleisdavo į duobę kars
tą. Jos dekoruotos rombų orna
mentais (4, p. 35). A. Ambrozas
atkreipia dėmesį į rombo ženklo
ryšį su moteriškąja lytimi (5,
p. 63), o B. Rybakovas, prilygin
damas moterį žemei, susieja dvi
rombo reikšmes —žemės ir mo
ters vaisingumo (4, p. 35).
Kartais rombas vaizduojamas
tinkle. Tinklas glaudžiai susijęs
su drobe, kaip pažymi M. Gim
butienė, su deivės Laimos simbo
liką todėl tinklo elementai reiš
kia dengimą globą (6, p. 61).
Rombo semantinį lauką pra
plečia kiek modifikuotos rombo
formos, kurias yra nagrinėjęs
V. Tbmėnas. Tai rombai su įvai
riomis ataugėlėmis, taškučiais roželė, ąžuolėlis, obuoliukas ir
kt., susiję su gyvybės medžiu būna jų žiedu, išreiškia meilės,
sveikatos, gyvybės idėją Tokį mo
tyvą pasukus šonu, gaunamas kvadratas su pratęstomis krašti
nėmis, iš esmės tapatus rombui. Kaip liudija tautosaką Lietu
vos kaimo mergaitės, prieš eidamos miegoti, sudėliodavusios
šitaip po pagalve pagaliukus - šulinį, kad susapnuotų savo
mylimąjį (7, p. 69).
Labai suschematintuose piešiniuose, kaip teigia L. Klim
ka, rombas reiškia saulę ir mėnulį (8, p. 118). Pavyzdžiui, rom
bas su ilgomis ataugėlėmis reiškia mėnulio fazes —XX, o kele
tą kartų pakartotas, sudarantis grandinėlę, šis elementas pa
rodo laiko tekamumą
Sudėtingą su įvairiom ataugėlėm, ar paprastesnį rombo
motyvą pamatysime ne viename pirštinių ornamente: kartais
jis dominuoja, kartais yra pagalbinis, o kartais - tiesiog orna
mento struktūros pagrindas, kuriame komponuojami kiti ele
mentai. Žinoma, kaip atrodys ornamentas, priklausys ne tik
nuo kvadratėlio, rombo dominavimo, bet ir nuo išdėstymo
kompozicijos: ritmo, mastelio, raporto, ryškios ir neutralios,
šviesios ir tamsios spalvų žaismo.
Bene dažniausiai rombeliai išdėstomi labai tankiu ritmu,
t. y. taip, kad jų kampai liestųsi. Patys rombeliai yra vidutinio
dydžio - 1,5x1,5 cm (7 pieš.). Rombeliai paprastai skaidomi
dar smulkesnėmis plokštumomis - trikampėliais (7,8,9 pieš.),
dryžiukais, taškučiais. Tokiam plokštumos skaidymui paryš
kinti kartais naudojamas spalvų kontrastas. Nedominuoja nei
raštas, nei fonas, nes ornamentą sudaro plokštuma. Šio tipo
ornamentas, užpildydamas visą pirštinės plotą iki atnarėlės,
daro vibruojančio dinamiškumo įspūdį.

mm®
mas, raportas, ritmas, kompozicinis išdėstymas bei spalva.
SutikčiausuT. Solovjovą kad svarbus geometrinio ornamen
to bruožas yra tai, jogjame esti ne tik geometrinės formos, bet
ir sugeometrintų gamtos (augalinių, gyvulinių) motyvų, pateik
tų labai apibendrintai ir suschematintai (2, p. 23).
Mezgimo raštų geometriškumą sąlygoja ir pati mezgimo
technika. Mezgant storesniu siūlu, ornamentas įgauna ryškesnę
laiptišką formą. Taigi ir siūlų storis suteikia ornamentui savitu
mo. Tašau mezgimo galimybių neriboja spalvų derinys, kaip
dažnai pasitaiko kitose tekstilės technikose. Mezgant nebūtinai
spalvos ribojamos išilginiais registrais, kaip rinktinėsejuostose,
ar skersiniais, audžiant kaišytine technika. Naujas spalvotas siū
las gali būti įmezgamas bet kurioje piešinio vietoje.
Nereikia pamiršti, kad ne tokia sena mezgimo technika
neturi ir gilių omamentavimo tradicijų. Daugelis ornamentų
imami iš audinių, austų rinktine ar kaišytine technika. Įprasti
ornamentai, pritaikyti mezgimui, šiek tiek kinta —keičiasi for
mą spalvų deriniai, kompozicija.
PIRŠTINIŲ RAŠTŲ MOTYVAI
Rombas. Vienas iš pagrindinių ir dažniausiai naudojamų ele
mentų ne tik mezginiuose, juostose ar audiniuose, bet ir visoje
liaudies dirbinių ornamentikoje, yra rombas, kvadratėlis.
Rombas kaip saulės simbolis žinomas iš seniausių paleoli
to ornamentų ir paplitęs daugelyje pasaulio tautų (3, p. 92).
Anot A. Kargaudienės, daugelio šalių mene kvadratas yra
žemės simbolis, turintis griežto apribojimo, sunkumo reikš-
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11 pieš. EMO 8353. Rokiškio
raj., Ragelių ap., XX a. vid.
12 pieš. ŽMA15404. Varniai,
XXa. I pusė.
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Dažnai rombeliai, kvadratė
liai komponuojami juos išdėstant
ganretu ritmu, t. y. taip, kad tarp
elementų esanti fono plokštuma
sudarytų atstumą, atitinkant} pu
sę ornamento motyvo atstumo.
Tokie rombeliai ar kvadratėliai
esti gan smulkūs. Retkarčiais jų
vidus užpildomas keletu tašku
čių, kryžiukų (10,11 pieš.), daž
niau jie paliekami vienspalviai.
Fono atžvilgiu rombeliai domi
nuoja. Mezgimui naudojamos tik
dvi, rečiau —trys spalvos.
Tinklelyje esantys kvadratė
lių, rombelių raštai (13,15 pieš.)
sudaro lėtai slenkančio ritmo
įspūdį. Visos pirštinės atžvilgiu
a
jie paprastai dominuoja. Tačiau
m
sudvigubintame tinklelyje jie ta
rytumnugrimzta gilyn, suteikda
mi ornamentui kameriškumo
m
įspūdį (5, 17 pieš.). Į tinklelį iš
platintais kontūrais įmezgus ma
syvesnius, didesnius kvadratėlius,
■
m m mm
rombelius, suteikiama ornamen
mm
tui monumentalumo, didingumo
įspūdis. Tokiamornamentui nau
dojamos ne tokios kontrastingos
spalvos, dažnai įvedami keli per
einančių spalvų tonai.
Tik gerai įsižiūrėję mes galime pastebėti, kad daugelyje
ornamentų kvadratas ar rombas sudaro dekoro struktūros pa
grindą, t. y. motyvų raportas ar net visa kompozicija yra išdės
tyta rombo, kvadrato forma.
Visai kitokiais principais rombai ir kvadratėliai kompo
nuojami audiniuose ir juostose. Atitinkamos technologijos ir
tam tikros formos juosta lemia vieno ar kito motyvo kompozi
cijąir visiškai skirtingą to paties motyvo charakterį. Ornamento
elementai dažniausiai išdėstomi vienu registru, rečiau - tri
mis ir visada sudaro išilgai slenkantį ritmą. Spalvos taip pat
išdėstomos registrų principu, t. y. taip, kaip leidžia audimo
technika. Juostoje ornamentas iš šonų visada apribojamas ir
gali tęstis tik į ilgį.
Pirštinėse ornamentuojamas didesnis plotas. Daug kartų
ritmingai pasikartojantis raportas sudaro nesibaigiančio, iš
plaukiančio dekoro įspūdį.
Tokiuose audiniuose kaip rankšluosčiai, medžiagos rūbams
kvadratėlių raštui komponuoti yra daugiau galimybių, tačiau
spalvų deriniai ribojami audimo technikos. Jeigu audinys au
džiamas rinktine technika, spalvos išdėstomos išilgais regist
rais, o juostose, kaišytine technika austuose audiniuose spal
vos derinamos skersinėmis juostomis.
Svarbus momentas yra tas, kad audiniuose tam tikru atve
ju naudojamas spalvų derinys —tamsus fonas, šviesūs ar ryš
kūs raštai (sijonai, prijuostės, užtiesalai), o kitu atveju atvirkš
tinis derinys - šviesus fonas, tamsūs ar ryškūs raštai (juostos,
balti audiniai, rankšluosčiai, lovatiesės, marškiniai). Mezgant
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pirštines galimi abu variantai.
Taip pat nereikia pamiršti, kad audžiant dimų technika, iš
kvadratėlių sudaromas ištisas piešinys. Įvairių dydžių kvadra
tėliai išdėstomi taip, kad jungtųsi kampais sudarydami daugy
bę ornamentų variantų - katpėdėles, saulutes, kryžius, ąžuo
lo lapus ir kt.
Roželės, ąžuolėlio, obuoliuko ir panašiais vardais vadina
mi rombai su įvairiomis modifikacijomis - ataugėlėmis, taš
kučiais, kryželiais - tai dar vieni mūsų aptariamų rombo ir
kvadratėlio elementų variantai. Jais dažnai marginamos že
maičių ir Klaipėdos krašto pirštinės. Tokie elementai piršti
nėje išdėliojami vidutinio tankumo ritmu, yra gan reto rapor
to, palyginti su visa pirštine. Jų pirštinėje išmezgama tik šeši
ar aštuoni, o vidutinio dydžio paprasti rombeliai sudaro du
kart tiek pasikartojantį raporto piešinį. Žinoma, tai ne taisyk
lė, nes yra kelios pirštinės su gan smulkiu tankiu ritmu išdės
tytu ornamentu. Tokiam dekorui naudojamos dvi ar trys spal
vos, skaidančios plokštumą ataugėlės, taškučiai. Šie jungian
tys ir papildantys elementai suteikia sudėtingo, smulkaus raš
to ir vibracijos įspūdį.
Tbkie rombeliai labai būdingi juostoms, rankšluosčiams,
rankovių galams, prijuosčių apačioje {audžiamiems žičkams.
Šį ornamentą mėgsta slavų tautos. Ir Rusijos, ir Baltarusijos
tautinio drabužio dekore rasime ištisas raudonos spalvos ro
želių, ąžuolėlių grandinėles. Jomis dekoruojamos apykaklės,
krūtinėlės, rankogaliai, rankovės, prijuostės, užtiesalai. Šis de
koras nesvetimas latviams bei estams. Bet latviai ir lietuviai
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13 pav. E 1559. Klaipėdos raj., XX a. I pusė.
E 1501. Klaipėda, XX a. pr.

ąžuolėlių, roželių ornamentą išdėsto tolygiai viso
je pirštinėje, o estai labiau mėgsta tokį ornamentą
išdėlioti juostomis, sudarant iš jo grandinėlę.
THkampelis. TVikampėlis, toks dažnas piršti
nių dekore, paprastai būna rombo ar kvadratėlio
sudėtine dalimi (8,12,17 pieš.). Rečiau naudoja
mas kaip savarankiška ornamento dominantė (19,
20 pieš.). Juo dažniau užbaigiami krašteliai, deko
ruojamos atnarėlės. Panašią funkciją trikampėlis
atlieka ir audiniuose bei juostose.
Trikampėlio simbolinė reikšmė ne ką menkes
nė už rombo ar kvadratėlio. Lietuvoje šis ornamen
tas aptinkamas jau neolite. Įvairiais laikotarpiais
jis simbolizavo moteriškąjį - smaigaliu žemyn, ir
vyriškąjį pradą - smaigaliu aukštyn. Ypač mėgtos
įvairios trikampio kombinacijos vėlyvajame gele
žies amžiuje.
Trikampiu su ataugėlėmis viršuje paprastai vaizduojamas
pasaulio kalnas (8, p. 118).
Žvaigždutė - dar vienas iš populiaresnių ornamentų pirš
tinių puošybai. Kaip ir kitų tautų, taip ir lietuvių mezginiuose
ji turi labai daug modifikacijų. Žvaigždutės gali būti papras
tos (22 pieš., 13 pav.), pailgos, sudėtingos, dvigubais kontū
rais, su ataugėlėmis (16 pieš.), sukabintos viena su kita į tam

tikras grupes (21 pieš., 5 pav.), dažniausiai aštuoniakampės
(22 pieš., 12 pav.), rečiau keturkampės (15,16 pieš.).
Latviai tokią žvaigždutę vadina „ryto žvaigžde“ —šviesos ir
tamsos keitimosi simboliu. Kartais žvaigždutė būna apibrėžta
linija (ratu), vadinama riba, kur sueina dangus ir žemė (2, p. 30).
XIX a šis ornamentas buvo ypač populiarus Kurše (Lat
vija). Žvaigždutė taip pat labai paplitusi ir Estijoje, kur šis
motyvas puošia vos ne kas trečią
pirštinių porą (9, p. 20).
Žvaigždutė populiari ir fi
nougrų tautose. Karelijos aštuo
niakampė žvaigždutė simboli
zuoja saulę. T. Maslovos nuomo
ne, šis ornamentas rodo senus
Karelijos šiaurės ir Pabaltijo ry
šius (3, p. 98).
Latvijoje, Latgaloje, žvaigždu
te dažnai vadinamas ornamentas,
susidedantis iš didesnių saulučių.
Lietuvoje žvaigždutė taip pat
yra astralinės prigimties, t. y. sau
lės, aušros simbolis. Pasaulio me
džio sužydėjimo vietoje taip pat
neretai įkomponuojama žvaigždė
(saulė) (7, p. 69).
Pirštinėse žvaigždučių orna
mentas išmezgamas labai įvairiai.
Smulkios ar vidutinio stambumo
aštuoniakampės, keturkampės
žvaigždutės, išdėliotos visame
pirštinės plote - abiejose pusė
se, tankiu ritmu, sukabinant jas
kampais, sudaro vibruojančio or
namento įspūdį. Tokiam orna
mentui naudojamos dvi, rečiau tiys spalvos. Viena —fonui ir vie
na ar dvi - raštui.
13 pieš. EMO 4834. Vilniaus raj.,
XX a. I pusė.
14 pieš. EMO 7558. Pakruojo raj.,
XXa. I pusė.
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15 pieš. EMO 3295. Pasvalio raj.,
XXa. I pusė.
16 pieš. EMO 3035. Zarasų raj.,
XX a. vid.

Suvalkijoje mėgstamas stam
besnių žvaigždučių ornamentas.
Juo dekoruotos pirštinės esti ra
mesnio charakterio.
Rečiau žvaigždutės derina
mos su kitais motyvais - kvadra
tėliu, eglute, trikampėliu(13 pav.).
Tokiam ornamentui parenkama
daugiaukaip dvi spalvos. Viena fonui, dvi ar trys —raštui. Šio ti
po dekoras būdingas Žemaitijai.
Ornamentas atrodo įspūdin
gai, kai aštuoniakampės ar ketur
kampės žvaigždutės komponuo
jamos su tinkleliu, t. y. jo viduje
ar tinklelio susikirtimo vietose
(16,22 pieš., 11 pav.).
Ne toks tankus, vidutinio
stambumo, dviejų ar trijų spalvų
derinio ornamentas įgauna lėtai
slenkančio ritmo įspūdį.
Žvaigždutės taip pat yra vie
nas iš pagrindinių uždaros kom
pozicijos elementų. Viena, sugru
puotos po dvi, rečiau po tris, iš
dėstomos viršutinėje pirštinės
dalyje, dominuoja fono atžvilgiu
(14 pav.). Tokiose pirštinėse spal
vos derinamos taip: tamsi - fo
nui ir šviesi ar ryški - raštui.
Žemaitiškųpirštuotų pirštinių
dekore žvaigždutė atitinka augalinio motyvo žiedą (6,12 pav.).
Estijoje, ypač Latvijoje žvaigždučių eile dažnai puošiama
atnarėlės dalis.
Juostose ir audiniuose žvaigždutės naudojamos audžiant
kaišytine technika. Jos išdėliojamos išilgai viena nuo kitos gan
dideliu atstumu, o spalvų derinys išdėstomas horizontaliomis
juostomis.

Kituose audiniuose kaišant žvaigždutės išdėstomos sker
sinėmis juostelėmis, dažnai derinant jas su kitais motyvais kvadratėliais, kryželiais pakaitomis.
Žvaigždučių ornamentas, kaip ir įvairių modifikacijų kvad
ratėliai, labai mėgstamas baltarusių liaudies tekstilėje. Šiųviens
palvių (dažniausiai raudonų) motyvų eilėmis puošiamos apy
kaklės, krūtinėlės, rankovės, prijuostės ir užtiesalai.
Visiškai identiškai kaip ir žvaigždutės kompo
nuojami dobiliukų bei saulučių raštai. Latvijoje šie
motyvai vadinami vien tiktai saulutėmis. Aš bū
čiau linkusi išskirti tik dobiliukus, kurie labiau pri
mena lapelius ar gėlytes su žiedlapiais, ir saulutes,
. kurios turi ataugėles - spindulius, o jų ašis atitin
ka kryžių.
Kryžius. Tai vienas seniausių ir dažniausiai nau
dojamų elementų daugelio tautų liaudies meno dir
binių ornamentikoje.
Šiandien kryžiusyra krikščionybės simbolis, bet
jis egzistavo daug šimtų metų prieš krikščionybės
atsiradimą. Pradžią kryžiui davė dar gilioje seno
vėje ugnies ženklas, svastika. Ant ašutų skulptūrų
saulė yra išreiškiama skritulio pavidalu su spindu
liuotu kryžiumi viduryje (10, p. 250). Daugelyje
14 pav. LA 1100. Joniškėlio raj.; XXa. vid.
LD 635. Klaipėdos raj., Veiviržėnų ap., XX a. pr.
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17 pieš. LA 1068. Jurbarko raj.,
Varlaukio k., XXa. I pusė.
18 pieš. EMO 2135. Mažeikių apsk.,
XX a. pr.

tautų ant įvairiausių dirbinių iš molio, žalvario randama di
desnių ar mažesnių kryželių, kurie vėliau virto ornamentikos
elementais, nesvetimais ir lietuvių liaudies dekorui.
Mezginiuose kryžiaus motyvas sutinkamas ne tik kaip at
skiras elementas. Kryželis dažnai būna žvaigždutės pagrindu,
juo padalijami rombo ir kvadratėlio motyvai. Kai viršutinėje
pirštinės dalyje yra stambesnės ar uždaros kompozicijos orna
mentas, kryželiais dekoruojama delno pusė, nykštys ar visi pirš
tai, jeigu pirštinė pirštuota. Kryželiu papildomi, sujungiami ir
dominuojantys dekoro elementai - kvadratėlis, rombas,
žvaigždutės, dobiliukai ir kt. Labai mėgstama kryželių grandi
nėle puošti atnarėles.
Bene įspūdingiausiai kryžius atrodo sudarydamas pagrin
dinius ornamento motyvus. Šiuo atvejujis papildomas įvairio
mis ataugėlėmis, spinduliais, taškeliais, trikampėliais, žvaigž
dučių dalimis (10 pav.).
Kad šis ažūrinis elementas nesusmulkėtų, naudojamos tik
dvi spalvos: viena —raštui, viena —fonui. Taip puoštos piršti
nės mezgamos Žemaitijoje, šiaurinėje Aukštaitijos dalyje.
Audiniuose bei juostose kryžius paprastesnis, ne toks su
dėtingas. Jis dažniau figūruoja kaip kryžma ašis kitam moty
vui - saulutei, roželei, rombui, žvaigždutei ir kt.
Latvijos megztose pirštinėse kryžiaus ornamentas papli
tęs daug plačiau ir turi daugybę modifikacijų.
Svastika - ugnies ir saulės simbolis, savo forma ir seman
tika artimas kryžiaus ženklui, tačiau pirštinių ornamentikoje
sutinkamas retai. Latvijoje jis vadinamas ugnies kryžiumi ir
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yra daug populiaresnis negu Lie
tuvoje.
Retai šiuo motyvu dekoruo
jama visa pirštinė. Juo puošiama
išimtinai ilgųjų pirštinių atnarėlės dalis.
Svastikos motyvai išdėstomi
grandinėle. Tarp jų išmezgami
paprasti brūkšnelių, taškučių, tri
kampėlių, rečiau sudėtingi rom
bo su įvairiomis ataugėlėmis ele
mentai - varlytės, roželės, ar
kliukai, grėbliukai.
Šis ornamentas labiau nei ki
tose lietuvių liaudies tekstilės rū
šyse paplitęs juostose ir dažniau
siai kaip pusinė, nukirsta svasti
ka (4, p. 58).
Eglutės ornamentas paplitęs
kaip atnarėlės dekoro elementas.
Amžinai žaliuojanti eglė buvo
gamtos vegetaciniųjėgų, gyvybės
amžinumo simbolis. Be eglės
neapsieidavo beveik nė vienoje
svarbiausioje kalendorinėje ir
šeimos šventėje: per vestuves eg
lė buvo statoma prie vestuvių
vartų, iš šakų ir viršūnių daromas
vestuvių sodas, ir per vestuves, ir
per laidotuves eglišakėmis buvo
barstomi takai ir kambariai. Tai
gi galima sakyti, kad eglė buvo gyvybės medžio simbolis (4,
p. 60). Panašios reikšmės nurodomos Cooper’o enciklopedi
joje (12) - eglė reiškia dorumą, tvirtumą, garbingumą ir kaip
amžinai žaliuojantis medis yra nemirtingumo simbolis.
Žaltys. Šis ženklas, siejamas su žemės, žmonių ir gyvulių
vaisingumu, su žmonių laime ir gerove, su mirusiaisiais, sim
bolizuojantis meilę ir gyvybę (54, p. 58), Lietuvoje labai retai
naudojamas pirštinių puošybai. Juo dekoruojamos tik ilgųjų
pirštinių atnarėlės.
Latvijos vakaruose šis motyvas ypač populiarus ne tik pirš
tinėse, bet ir audimuose.
LIETUVIŠKŲ PIRŠTINIŲ MENINIS SAVITUMAS
Aptardamas lietuvių liaudies mezginius, P. Galaunė sako,
kad „norėdami objektingai kalbėti apie mūsų liaudies meną,
turime pripažinti, kad mezginiai yra gal viena iš biedniausių
šakų. Biedniausia raštų išplitimo atžvilgiu, bet netrūksta joje
tam tikro savito charakterio, į kurį panašų vargu aptiksime
kitų tautų liaudies mene. Šį biednumą gal galima paaiškinti
tuo, kad mūsų liaudyje mezginiai niekuomet neišsiplėtojo į
kurią nors savarankišką buities formą, o visuomet buvo tik
priedas anų lininių audinių užbaiga“ (11, p. 270).
Meniškiausių ir seniausių Lietuvos pirštinių techninio at
likimo bruožai, jų ornamento analizė leidžia suvokti lietuviš
kų pirštinių meninės raiškos savitumą,'kuris išryškėja palygi
nus jas su kitų tekstilės gaminių dekoru ir kaimyninių kraštų
mezgimo pavyzdžiais.

19 pieš. LD 634. Klaipėdos raj.,
Veiviržėnų ap., XX a. pr.
20pieš. LA444. Utenos raj.,
Sudeikių ap., XX a. pr.

Lietuviškų pirštinių orna
mentas pasižymi nesudėtingu
raštu, santūriais spalvų deriniais,
ko nepasakysi apie ryškiaspalves
komplikuotų ornamentų latviš
kas pirštines.
Spalva gali skaidyti ir kompli
kuoti, bet gali ir sujungti, suvie
nyti ir praturtinti ornamentą.
Lietuvoje pastebima viena spal
vų derinimo tendencija: jeigu pie
šinys sudėtingesnis, smulkesnis,
- spalvų naudojama mažiau;
piešiniui esant paprastesniam,
keliomis spalvomis piešinys su
minkštinamas ir suskaidomas.
Latvijoje ir taip sudėtingo or
namento pirštines mėgstama pa
pildyti ryškiaspalvėmis juostelė
mis, kelių spalvų kuteliais. Estiš
koms pirštinėms būdingas smul
kus raštas, išdėstytas nedidelia
me riešo ir visos pirštinės jung
ties plote, likusią pirštinės dalį
numezgant vienspalviais siūlais.
Kaip ir latviai, estai pirštinių atnarėlių kraštelius dažnai puošia
kuteliais.
Susipažinus su Lietuvos mu
ziejuose saugomomis pirštinė
mis, išryškėja esminiai etnogra
finiai skirtumai, tačiau dėl objektų, šaltinių ir literatūros sto
kos galutines išvadas daryti sunku. Tam reikėtų gilesnių studi
jų lyginant pirštinių ornamentą su kitų tekstilės šakų specifi
nių ornamentų paplitimu regionuose.
Spalvingiausios, įvairiausios ir sudėtingesnių raštų yra že
maičių, Klaipėdos krašto ir šiaurinės Suvalkijos dalies piršti
nės. Šiuose regionuose mėgstamos sodrios, tamsios spalvos.
Žemaitės ir klaipėdietės mėgsta žvaigždučių, kvadratėlių, kry
žių raštais puoštas pirštines. Daug dėmesio sutelkiama į vir
šutinę pirštinės dalį. Klaipėdos krašte į pirštuotas pirštines daž
nai įmezgamas žodis ar ištisas sakinys. Šiaurės Suvalkijoje la
biau paplitę tankaus ritmo smulkių obuoliukų, saulučių, žvaigž
dučių raštai. Puošnumu pasižymi Suvalkijos pietinėje dalyje
mezgamos pirštinės. Jų ornamentas stambesnių motyvų, iš
dėstomų išilgai ar skersai pirštinės.
Dzūkės ir aukštaitės mėgusios ne tokius sodrius ir ryškius
derinius. Šio krašto pirštinėms būdingi vienos ar kelių spalvų
skersiniai dryželiai ar gan retai skersai išdėstyti raštai. Dzūki
joje ir Aukštaitijoje paplitęs šviesus koloritas —fonas šviesiai
pilkas, rusvos spalvos, raštai tamsiai rudi, tamsiai žali.
IŠVADOS
Tyrinėjant lietuvių liaudies drabužius, iki šiol nepakanka
mai dėmesio skirta pirštinėms. Jos yra iš tų tautinio drabužio
dalių, kurios išliko funkcionalios iki šiol. Ryškiaspalvių siūlų
gama, įmantrūs raštai pakeitė senųjų pirštinių charakterį, ta
čiau įvairiose Lietuvos kolekcijose galima atrasti puikių pirš

tinių pavyzdžių, išlikusių iš XIX a.-XX a. pirmosios pusės.
Jų raštai atskleidžia keletą lietuviško ornamento bruožų.
Išanalizavus vertingiausias Lietuvos muziejuose saugomas
pirštines galima daryti tokias išvadas:
1. Istorijos šaltiniai rodo, kad tiek techniniu, tiek apeigi
niu požiūriu mezgimas Lietuvoje neturi tokių gilių tradicijų
kaip audimas ar nėrimas.
2. Bėgant laikui pirštinių forma kito, nulemdama ir orna
mento raidą.
3. Ornamentas pirštinėms perimamas iš kitų tekstilės ga
minių (juostų, audinių) ir faktiškai yra praradęs simbolinę, ma
ginę ir apeiginę reikšmes.
4. Vieno ar kito motyvo formų, jų kompozicijos kaita, ly
ginant juos su analogiškais audinių elementais, sietina su mez
gimo technika, t. y. su tomis galimybėmis, kurių neturi kitos
tekstilės technikos. Tai sąlygoja ir elementų modifikacijų, kom
ponavimo galimybių ir spalvų derinių įvairovę.
5. Pirštinių ornamentas turi keturis komponavimo būdus:
išilginį, skersinį, tinklinį ir centrinį.
6. Kompozicijos pobūdį, jos meninį išraiškingumą nulemia
ritmas, raporto sandara, spalva ir motyvų interpretacija.
7. Beveik visų tipų ornamentai paplitę po visą Lietuvą, ta
čiau kiekviename etnografiniame regione jie vis kitokie.
Šiame straipsnyje mėginau apibūdinti savitus Lietuvos pirš
tinių ornamento bruožus. Ateityje laukia gilesni ir išsamesni
įvairių šios problemos aspektų tyrimai.
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21 pieš. LA 1354. Akmenės raj.,
XX a. vid.
22 pieš. LA4322. Jurbarko raj.,
Stakių ap., XX a. pr.
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THE ORNAMENTATION OF LITHUANIAN GLOVES:
the end of the nineteenth century the beginning of the twentieth century

Aušra ENDRIUKAITIENĖ
Up to nowlittle attention was paid to the study of glo
ves as far as investigation of Lithuanian folk clothes was
concerned. The gloves are still functioning part of Lithua
nian national clothing. The character of old gloves was
changed by the range of bright colours and fanciful pat
terns, nevertheless one can findwonderful examples of glo
ves in various Lithuanian collections that remained from
the nineteenth century and the first half of the twentieth
century. The patterns of gloves reveal some features of Lit
huanian ornamentation. Considering the most valuableglo
ves in Lithuanian museums we may come to the conclu
sions:
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1. According to the historical sources knitting in Lit
huania has no such traditions as weaving and crotchetwor
king as far as technical work is concerned and in ritual
sence.
2. In course of time the form of gloves was changing
and the alteration of patterns was determined by it.
3. The patterns of gloves are taken from other articles
of textile (gvidle, cloth), therefore the symbolic, magic and
ritual sence of decoration is lost.
4. The forms of motifs and their composition changing
in comparison with the analogous elements in a cloth is
concerned with the technique of knitting i. e. with the pos
sibilities that are not characteristic to the other techniques
of textile. So it has the influence on the modifications of
elements, the possibilities of composition and the variety
of colour combinations.
5. The decoration of gloves has for ways of arrange
ment, i. e. longitudinal, transversal (cross), cellular and cen
tral.
6. The composition and design is determined by the
interpretation of rythm, colour and motifs.
7. The patterns of almost all types are spread all over
Lithuania, but they are different in every ethnographic re
gion.
The aim of the article was to characterize the pecularities of patterns of Lithuanian gloves. More comprehensi
ve investigation of the problem will be presented in future.

RUSIJOS CARO VALDŽIOS
POŽIŪRIS Į KRYŽIUS LIETUVOJE
Kazys MISIUS
XIX a. antroje pusėje Lietuva buvo sėte nusėta krikščio
nybės simboliais - kryžiais, koplytėlėmis, koplytstulpiais, sto
gastulpiais, kitais mažosios architektūros statiniais, kurių
daugumas turėjo ne vien Kristaus kančios ženklus, bet buvo
liaudies meno paminklai. Palyginti anksti apie kryžius pra
dėta rašyti ir periodinėje spaudoje. Berods, pirmąkart apie
Lietuvos kryžius parašė Liudvikas Jucevičius dar 1839 m. Pe
terburge lenkų kalba ėjusiame savaitraštyje. 1 1860 m. daili
ninkas Alfredas Riomeris paskelbė kryžių ir koplytstulpių
piešinių iš Rokiškio apylinkių.^
Lietuvos kryžiai neliko nepastebėti ir caro valdžios, kuri
liaudies meno juose nematė. Iki šiol apie caro valdžios politi
ką dėl Lietuvos kiyžių išsamiau nebuvo rašyta. Pasitelkęs dau
giausia archyvinius šaltinius, nevengdamas pateikti dokumen
tų vertimų į lietuvių kalbą, mėginsiu pažvelgti, kiek Lietuvos
kryžiai, įvairios koplytėlės užkliuvo caro valdininkams.
Į Lietuvos kryžius caro valdžios viršūnės atkreipė dėme
sį gana anksti. 1845 m. gegužės 16 (28) d. pasirodė šis Dvasi
nės kolegijos caro vardu skelbiamas įsakas, kurio aiškina
moji dalis praleidžiama. 3
„Siekiant nutraukti išgalvotą gandą apie neva stebuklin
gą apsireiškimą Dysnos aps. vienam valstiečių berniukui, apie
ką skelbdami Romos katalikų dvasininkai pritraukia leng
vabūdžius ir, laikydami tariamo apsireiškimo vietoje pamal
das su procesijomis, už šitą renka aukas tiek pinigais, tiek
produktais, įsakyti minėtam Minsko vyskupui Ravei, taip pat
visai vyskupijos valdybai ir S. Peterburgo dekanui Juodzevi
čiui būtinai (įpareigoti) stebėti, kad ateityje nebūtų leidžia
ma jokių naujų procesijų arba maldų ne bažnyčiose be iš
ankstinio Kolegijos ir Vidaus reikalų ministerijos leidimo, taip
pat kad dvasininkija nedrįstų savavališkai statyti laukuose, pa
kelėse ir apskritai ne bažnyčiose jokių šventų vaizdinių, nere
tai tampančių savanaudiškumo ir negeranoriškumo įrankiu,
kas deramai gerbiant šventenybę negali būti kenčiama.“
Nors šis įsakas buvo skirtas konkrečiam atvejui, tačiau
valdžios, stačiatikių dvasininkijos, net Vilniaus vyskupijos va
dovybės buvo suprastas kaip kategoriškas draudimas be lei
dimo statyti kryžius. Vadovaudamasi šiuo įsaku, 1849 m. sta
čiatikių dvasiškija reikalavo nugriauti Vasilkovo parapijoje
(Gardino gub.) pastatytus 13 katalikiškų kryžių. Paaiškėjo,
kad šie kryžiai pastatyti 1848 m., kilus choleros epidemijai.
Kryžius tada statę ne tik katalikai, bet ir stačiatikiai. Todėl
Vidaus reikalų ministras pritarė Vilniaus generalgubernato
riaus nuomonei negriauti šių kryžių, tačiau uždraudė juos
puošti, rengti prie kryžių pamaldas ar procesijas.4
1854-1855 m. Vilniaus gubernijoje vėl pasitaikėvsusirgimų cholera. 1855 m. Vilniaus vyskupas Vaclovas Žilinskis
rašė caro vietininkui Vilniuje, kad siaučiant cholerai žmo
nės kreipiasi malonės į Dievą ir beveik visose vietose, kur
gresia pasirodyti ši liga, stato kryžius. Šis paprotys esąs se
nas, taip darydavę dar jų proseneliai. Deja, 1845 m. potvar
kis draudžiąs be Vidaus reikalų ministro leidimo statyti bei
šventinti kryžius, o žmonės pastatytus kryžius su ašaromis
akyse prašą pašventinti. Vyskupas teigė, kad žmonių vidi
niai sukrėtimai, neigiama psichologinė būsena skatina cho

leros plitimą. Todėl prašė ne tik negriauti kryžių, bet leisti
juos statyti ir šventinti choleros siautėjimo vietose bei neto
limose apylinkėse. Vidaus reikalų ministras leido statyti kry
žius tik šiuo choleros siautėjimo laikotarpiu, tačiau įspėjo,
kad prie kryžių negalima rengti pamaldų bei procesijų.5
Neaptikta duomenų, kad iki 1862 m. caro valdininkams
būtų užkliuvę kryžiai Žemaičių vyskupijoje. 1858 m. vysk.
Motiejus Valančius pradėjo gerai apgalvotą Blaivybės akci
ją. Šia proga buvo statomi įvairūs paminklai, tarp jų ir kry
žiai. Iš tų laikų tebėra išlikusi Nevarėnų (Telšių r.) kapinėse
akmeninė koplytėlė kryžius su iškaltu įrašu: „Kauno gubernij arielkas nebger. 1858“ (žiūr. nuotrauką).
Aktyviai blaivybę propagavo ir Anykščių klebonas Fer
dinandas Stulginskis. Kauno gubernatorius piktinosi, kad
1862 m. rugpjūčio pradžioje Anykščiuose prie iš miestelio
vedančių kelių pastatyti trys aukšti nudažyti mediniai kry
žiai. 1862 m. rugpjūčio 12(24) d. po pamaldų bažnyčioje bu
vę žmonės su procesija nuėję prie tų kryžių, kur prikaltos
lentelės su šiuo užrašu: „Paminklas trezvvastes nustoima gierima Arielkas 1858 ir Wino 1862 metose“.
Dėl pastatytų kryžių Anykščiuose bei eitynių prie jų ge
neralgubernatorius V. Nazimovas kreipėsi į M. Valančių, pri
mindamas, kad pažeistas draudimas be leidimo statyti ir šven
tinti kryžius bei rengti prie jų procesijas. 1862 m. spalio 27 d.
(lapkričio 8 d.) M. Valančius atsakė:
„Žemaičių liaudis iš savo prigimties linkusi į pamaldu
mą. Nuo katalikų tikybos priėmimo dienos iki šiol tiek giliai
yra apimta jos dvasios, kad visas svarbiausias savo gyvenimo
minutes stengiasi įamžinti religiniu aktu, atskleidžiant vidi
nį savo įsitikinimą, jog visi vykstantys jo srityje įvykiai turi
būti priskirti Aukščiausiojo kūrybos pirštui. Dėl tos priežas
ties nuo seno pas ją yra pagirtinas paprotys dažnai kviesti
dvasininkus įvairaus pobūdžio šventinimams, pavyzdžiui,
naujai pastatytų namų bei statinių, paruoštų sėjai laukų bei
daržų, ką tik surinktų daržovių bei žemės vaisių, įvairios rū
šies ūkio bei namų apyvokos reikmenų. Tam paskiriami nu
kryžiuoto Išganytojo ir šventųjų stovylos, kurios paprastai
statomos savo giminių kapuose arba jų valdomų sklypų pa
kelėse, taip pat priešais savo namus bei sodybas, kaip jų iš
pažįstamo tikėjimo vėliava. Tas senas paprotys yra pagrįstas
katalikų bažnyčios dvasia ir, jai visiškai pritariant, turi savo
bažnytines apeigas, susidedančias iš atitinkamų maldų bei
religinių giesmių, kuriose dalyvauja ir panašiais atvejais gau
siai susirenkanti liaudis, su pagarba išklausant jų vyksmą.
Esant tokiam papročiui, ištisoje man pavaldžioje vysku
pijoje visur galima matyti daugybę kryžių ir įvairių šventųjų
statulų, kasmet valstiečių pastatomų šimtais, kurių skaičius
nuo baudžiavinės priklausomybės panaikinimo dienos dar
labiau padidėjo dėl visuotinio siekimo tokiomis vėliavomis
atsidėkoti ponui Dievui už jiems dovanotas laisves ir tuo pa
čiu įamžinti tokio svarbaus liaudies istorijos įvykio atminimą.
Vyriausybė, gerai suprasdama grynai religinę tų apeigų
prasmę ir reikšmę ir neįžiūrėdama jose nieko daugiau negu
protų paskatinimą tokiam pamaldumui, laikydamasi katali
kams pripažinto tikybos pakantumo pagrindų, niekada ne

41

sipriešino ir nesipriešina jų tauriam vyksmui. Savo ruožtu
vyskupijos vadovybė, pagal savo pareigą privalanti per dva
sininkus tiktai stebėti tikslų jų vykdymą ir nematydama ta
me vyksme jokių piktnaudžiavimų iš savo pusės pastoviai
stengėsi ir stengiasi paskatinimais išlaikyti šį pagirtiną pa
protį, tiktai rūpinantis jo religinės krypties palaikymu. Taip
pat ir aš, šiais metais sužinojęs apie vieningą Anykščių para
pijiečių siekimą visiškam susilaikymui nuo stiprių gėrimų ir
tokio įvykio atminimui pastatyti Anykščiuose tris kryžių vė
liavas, visa dvasia guodžiausi dėl tokio mano parapijiečių
uolumo ir dėkojau Aukščiausiąjį už pasiuntimą mums savo
dangiškos palaimos. Apie priešinimąsi tokiam aistringam iš
tisų parapijų susižavėjimui sielos gelbėjimo reikalu aš nega
lėjau nė pagalvoti. Mažiausias čia iš mano pusės kliudymas
būtų sukrėtęs visą vyskupiją, ir Dievas žino, kokius paikus
aiškinimus galėtų pagimdyti liaudyje mano budrumas plin
tant blaivybei ir stengiantis palaikyti senas Romos katalikų
bažnyčios apeigas. Be viso šito aš taip pat turėjau omenyje
Imperatoriaus valdovo man pareikštą padėką už blaivybės
įvedimą, kuriuo aš remdamasis be abejonės maniau, kad vi
sokios rūšies dorovingų priemonių naudojimas, stiprinant
tokį Visų maloningojo žodžiu pagirtą labdaringą žygdarbį,
jokiu būdu neprieštarauja Aukščiausiojo valiai.
Dėl Romos katalikų Dvasinės kolegijos 1845 m. paskelb
to įsako, kurį Jūsų Prakilnybė malonėjote savo garbingame
atsiliepime priminti, aš pastoviai į jį atkreipiu savo dėmesį
ir, laikantis jo prasmės, budriai stebiu, kad pavaldi man dva
sininkija nedrįstų savavališkai dėl savanaudiškumo ar kitų
negarbingų tikslų statyti kur bebūtų šventus dalykus arba prie
jų rengti eitynes, kaip tai kartais pasitaikydavo Minsko vys
kupijoje, Dysnos aps., dėl išplitusio gando apie tariamą ste
buklingą apsireiškimą vienam valstiečių berniukui. Dar iki
minėto įsako paskelbimo, kuris, kaip išjo turinio lengvai ga
lima įsitikinti, būtent todėl ir buvo išleistas, tai yra nutraukti
šiems piktnaudžiavimams, visiškai priešiškiems katalikų baž
nyčios dvasiai. Aš Jūsų Prakilnybę visiškai galiu patikinti,
kad per 14 mano vyskupijos valdymo metų nieko panašaus
neįvyko ir, manau, kad ateityje irgi niekada neįvyks. Papras
tų valstiečių papročiui statyti laukuose kryžius ir šventuo
sius ne tiktai Anykščiuose, bet ir visur, ištisoje vyskupijoje,
negali būti taikomas išaiškintas Romos katalikų Dvasinės
kolegijos įsakas.
Priimkite mano patikinimą visiškos pagarbos, su kuria
turiu garbės būti Jūsų Prakilnybės nuolankus tarnas vysku
pas Valančius“.^
Matome, kad M. Valančius jausmingai gynė kryžių ir kop
lytėlių statymo tradicijas. Caro pareigūnai buvo įsitikinę, kad
kryžių statymas tvirtai uždraustas, nes tam leidimų prašė net
Vilniaus vyskupas. O štai Žemaičių vyskupas teigia, kad jo
kio memorialinių religinių paminklų statymo draudimo nėra.
Sutrikęs V. Nazimovas pasiuntė vyskupo M. Valančiaus
atsakymo nuorašą Vidaus reikalų ministro nuožiūrai. Pasta
rasis savo 1862 m. gruodžio 18(30) d. atsakyme vyskupui pri
pažino, kad „žemaičių liaudies paprotys įamžinti visas svar
biausias savo gyvenimo minutes religiniais veiksmais kaip
dorovinė priemonė, stiprinanti juose tikėjimą, be jokios abe
jonės, verta skatinimo, ir vyriausybė niekada neturėjo min
ties kliudyti šiai krypčiai“. Nors ministras teigė, kad eitynėms
prie Anykščiuose pastatytų kryžių ir jų pašventinimui reikė
jo gauti leidimą, tačiau dėl šito nieko nesiūlė bausti.?
Žiaurusis 1863-1864 m. sukilimo malšintojas Murayjovas-Korikas atkreipė dėmesį ir į kryžius. 1864 m. liepos
8(20) d. jis pasirašė tokį potvarkį:®
„Mane pasiekė žinios, kad daugelyje Aukščiausiojo man
patikėto krašto vietų įvairūs katalikų tikybos asmenys neži
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nomiems tikslams stato laukuose, pakelėse ir apskritai ne
bažnyčiose gana daug kryžių.
Jlirėdamas omenyje, kad panašūs kryžiai statomi dėl po
litinės religinės propagandos, aš siūlau Jūsų Prakilnybei iš
leisti šį potvarkį:
1. Įsakyti, kam reikalinga Jums patikėtoje gubernijoje,
kad nuo šiol nebūtų statomi laukuose, pakelėse ir apskritai
ne bažnyčiose ir kokie nors kiti šventi vaizdiniai be išanksti
nio civilinės valdžios leidimo.
2. Taip pat uždrausti bet kokį ankstesnių sutrešusių kry
žių taisymą arba tokių pakeitimą naujais.
3. Šį draudimą pažeidusius kaltininkus be griežtos atsa
komybės už nepaklusnumą bausti piniginėmis baudomis nuo
10 iki 25 rub. už kiekvieną naujai pastatytą kryžių arba vaiz
dinį ir už seno atnaujinimą arba pataisymą. O iš parapijų
kunigų ir dekanų, leidusių savo parapijose ir dekanatuose
panašius statinius, taip pat iš dvarininkų, leidusių juos savo
dvaruose be reikiamo leidimo, paimti baudą nukentėjusių
nuo maišto naudai, paimti pirmą kartą nuo 25 iki 50 rub.,
antrą kartą - dvigubai, o trečią - pristatyti man tolesniam
jų nubaudimui visu įstatymo griežtumu.
Pavesdamas Jūsų Prakilnybei rūpintis, kad tučtuojau veik
tų šis mano pasiūlymas ir kad griežčiausiai per apskričių ka
rinius viršininkus, miestų ir apskričių policijas būtų stebimas
tikslus jų vykdymas, laikau būtinu pridurti, kad apie visą anks
čiau išdėstytą aš pranešiau Telšių vyskupui Valančiui, Ro
mos katalikų tikybos dvasinėms žinyboms reikiamam vadovavimuisi ir vykdymui. <... >
Pėstinininkų generolas Muravjovas.“
M. Muravjovas pasipiktino sužinojęs, jog šis įsakymas bu
vo perskaitytas Žemaičių vyskupijos bažnyčiose, ir įsakė įspėti
M. Valančių, kad ateityje už panašių cirkuliarų skelbimą bū
siąs griežtai nubaustas.^
Vilniaus gubernatoriui buvo maža išsiuntinėti kariniams
apskričių viršininkams cirkuliarą dėl kryžių statymo draudi
mo - jis įsakė sunaikinti visus kryžius, kurie pastatyti 1863 m.
sukilimo atminimui ir turi įrašą „1863 m.“ Taip pat nurodė
ateityje neleisti statyti jokių kryžių, išskyrus kapinėse. 1864 m.
Trakų aps. naujai pastatytų ar suremontuotų kryžių karinė
valdžia nerado. 10
Kauno gubernatoriui pradėjo plaukti prašymai leisti pa
sistatyti kryžių. 1864 m. išduodamas leidimą Obelių valsčiaus
ūkininkui vietoj seno pasistatyti naują kryžių, kad Dievas sau
gotų jo laukus nuo krušos ir perkūnijos, M. Muravjovas su
teikė teisę panašius leidimus duoti Kauno gubernatoriui, ku
riuo tada buvo jo sūnus. M. Muravjovas nurodė neduoti lei
dimų tiktai tokiems kryžiams, kurie statomi katalikų dvasi
ninkijos „lenkų propagandai“, o kitiems nekliudyti. Todėl
Kauno gubernatorius paprastai be priekabių išduodavo lei
dimus, jeigu kryžiai statomi ne politiniais motyvais ir jeigu
leidimo prašantieji yra politiškai patikimi.
1867 m. rugsėjo 19(spalio 1) d. Vilniaus generalguber
natorius dėl kryžių statymo išleido naują cirkuliarą: įsako
ma griežtai stebėti, kad be leidimų nepasirodytų kryžių, ku
rie ypač paplitę Kauno gubernijoje. Anot caro vietininko,
kryžiai statomi „lotynų religijos propagandos tikslams, su
teikiant šiam nuo seno stačiatikiškam rusų kraštui nestačiatikišką vaizdą“.H Išduodant leidimus kryžiams įsakyta juo
se neleisti liaudies darbo skulptūrų, išskyrus atlietą Nukry
žiuotąjį ir meninę drožybą.
1869 m. sausio 15(27) d. nauju caro vietininko cirkuliaru
nurodoma, kad vietos policija tiksliai vykdytų visus cirkulia
rus dėl kryžių, koplytėlių statymo, jų atnaujinimo bei taisymo.
Kauno gubernatorius K. Obolenskis šiuo cirkuliaru bu
vo nepatenkintas, nes jis nepanaikino ankstesnio įpareigoji-

voliškių k. atnaujintą prie savo sodybos kryžių Kauno
gubernatorius siūlė valstiečiui Justinui Narūnui 25 rub.
administracinę baudą. Tardomas J. Narūnas teigė susap
navęs savo tėvą, kuris prašęs atnaujinti kryžių. Tą jis ir
padaręs. Caro vietininkas paskyrė J. Narūnui siūlomą
25 rub. baudą ir įsakė kryžių perkelti į artimiausias ka
pinaites. 14
Matyt, žinodamas, kad Kauno gubernatorius neduo
da leidimų pasistatyti kryžius, 1877 m. Viekšnių v., Kegrių k. valstietis Pranas Pundzius prašė generalguberna
toriaus leisti pasistatyti savo kieme kryžių. Jis rašė sun
kiai sirgęs ir davęs įžadus, jei pasveiks, pastatyti kryžių.
Dabar norįs įvykdyti Išganytojui duotą žodį. Caro vieti
ninkas konfidencialiu raštu iniformavo Kauno guberna
torių apie gautą prašymą. Jis įsakęs pranešti prašytojui,
kad reikia kreiptis į gubernatorių. Be to, pridūrė iš savo
pusės neturįs kliūčių patenkinti P. Pundziaus prašymą. 15
Kauno gubernatorius, gavęs P. Pundziaus prašymą,
1878 m. gegužės 31 (birželio 12) d. caro vietininkui rašė
turįs keblumų patenkinti tokį prašymą:
„Buvusių generalgubernatorių 1864 m. liepos mėn.
8 d. Nr. 72, 1867 m. rugsėjo mėn. 19 d. Nr. 1225 ir
1868 m. kovo mėn. 22 d. cirkuliarais besąlygiškai drau
džiamas ne tik naujų kryžių statymas, bet ir senųjų tai
symas. Šis potvarkis vėliau buvo patvirtintas Jūsų Pra
kilnybės 1874 m. rugsėjo mėn. 27 d. Nr. 1877 cirkulia
ru, atspausdintu gubernijoje ypatingu skelbimu, po ko
jis nebuvo atšauktas.
Be to, mano nuomone, nepatogu leisti statyti nau
jus kryžius dar ir dėl šio motyvo, nes iš pirmo panašaus
leidimo katalikų gyventojai padarytų išvadą apie anks
tesnių apribojimų atšaukimą šiuo atžvilgiu ir nedelstų
su tokiais pat plataus masto prašymais. O tada atmesti
panašius prašymus jau būtų neteisinga, tuo labiau, kad
kryžių statymo prašymų motyvai, kaip mano pastebėta
iš gautų pareiškimų, yra tie patys argumentai, kurie pa
teikiami Pundziaus prašyme, būtent, įvairiais atvejais
duoti dvasiniai įžadai.“ 1°
P. Pundzius taip ir negavo leidimo atnaujinti kryžių.
Vyskupo M. Valančiaus laikų blaivybės įvedimo paminklas Nevarėnų
Policija
teigė, kad jis 1877 m. nesirgęs, taip pat nekritę
flčlšių r.) kapinėse. Fotografuota 1972 m.
ir gyvuliai.
mo be priekabių išduoti leidimus kryžiams statyti. 1869 m.
1878—1882 m. aukščiausia caro valdininkija svarstė kai
vasario 12(24) d. jis rašė generalgubernatoriui: „Iš savo pu kuriuos Rusijos vidaus politikos klausimus. 1874-1880 m.
sės pripažindamas apskritai naudingu panaikinti čia esantį Vilniaus generalgubernatoriumi buvęs R Albedinskis truputį
paprotį visur statyti kryžius (...) ir nelaikydamas turįs teisę švelnino Muravjovo-Koriko pradėtą brutalią Lietuvos reli
primygtinai persekioti šį paprotį ir atsisakyti leisti statyti kry ginę priespaudą bei persekiojimą. Jis ėmėsi iniciatyvos pa
žius, aš nuolankiausiai prašau Jūsų Prakilnybės duoti man naikinti kryžių statymo draudimą ir 1878 m. liepos 4(16) d.
šiuo reikalu aiškius nurodymus ir taisykles“.
kreipėsi į Vidaus reikalų ministerijos valdytoją Makovą šiuo
1869 m. vasario 12(27) d. generalgubernatorius A. Pota raštu:12
povas atsakė K. Obolenskiui, kad dėl kryžių statymo reikia
„Nuo pat įžengimo valdyti prieš ketverius metus malo
vadovautis sausio 15 d. potvarkiu. O „buvusio generalguber ningai man patikėtą kraštą aš atkreipiau ypatingą dėmesį į
natoriaus 1864 m. rugsėjo 19 (spalio 1) d. potvarkį, kaip ne- religinį Romos katalikų klausimą, kuris, kaip Jūsų Prakilny
cirkuliarinį ir atsiradusį dėl Jūsų pirmtako teikimo leisti vals bei gerai žinoma, ten turi didžiulę reikšmę. Artimiausiai su
tiečiui Mikalkėnui jam priklausančiame lauke pasistatyti kry sipažinęs su šiuo dalyku, aš įsitikinau, kad Romos katalikų
žių, laikyti netekusiu galios“.12
religija yra skausminga vieta krašto lenkų gyventojų ir ypač
Tūrėdamas tokius įgaliojimus nuo šiol Kauno guberna liaudies masių požiūriui į vyriausybę ir apskritai į viską, kas
torius daugiau leidimų kryžių ir koplytėlių statymui nebe rusiška. Dėl praėjusio maišto ir kai kurių Romos katalikų
duodavo, nors 1872 m. visame krašte buvo panaikintas karo dvasininkų dalyvavimo jame priimtos priemonės, iš kurių
dauguma tebegalioja ir dabar, panaikinus karo stovį, nere
stovis.
Prasidėjo baudos už „neteisėtą“ kryžių pastatymą. tai užgauna liaudies, iki fanatiškumo ištikimos savo tikėji
1870 m. Jūžintų apylinkių valstietis skundėsi caro vietinin mui, jausmus ir kelia neįveikiamą įsitikinimą, kad dauguma
kui, kad policijos pristavas išrovęs jo kieme stovėjusį kryžių išleistų potvarkių turi galutinį tikslą katalikus paversti sta
ir prašė leisti jį atgal pasistatyti. Prašymas buvo atmestas. 13 čiatikiais. Šiuo atžvilgiu ypač atkreipia dėmesį draudimas be
Apie bausmes už kryžius, pastatytus be leidimo, pavyko civilinės valdžios leidimo laukuose, pakelėse ir apskritai ne
rasti tik fragmentinių žinių. Antai už 1873 m. Dusetų v., Ka- kapinėse bei bažnyčiose statyti kryžius ir kitus ženklus ir vyk
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dyti senas, bet laisvai neleidžiamas procesijas ne bažnyčio
se. Pirmasis potvarkis, paskelbtas buvusio vyriausiojo krašto
viršininko, pėstininkų generolo grafo Muravjovo 1864 m. lie
pos mėn. 8 d. Nr. 74 cirkuliaru, neabejotinai turėjo tikslą už
kirsti kelią statyti kryžius vietose, susijusiose su įvykusio len
kų maišto atmintimi. Nors tokiu būdu jis turėjo glaudų ryšį
su tuo metu vykusiais įvykiais, tačiau visiškai tebegalioja ir
dabar, kaltiems dėl jo pažeidimo skiriant vienokią ar kito
kią bausmę. Kryžių statymo paprotys kokio nors reikšmingo
asmeninio įvykio ar visuomeninio gyvenimo prisiminimui yra
senas, paplitęs daugiausia tarp vidutinės ir žemiausios visuo
menės klasių Mažrusijoje ir daugelyje kitų vietų tarp stačia
tikių, taip pat ir tarp Gardino gubernijos stačiatikių. Jis įėjo
į liaudies gyvenimą ir turi glaudų ryšį su jos buitine prasme.
Todėl akivaizdu, kad į šio papročio draudimą, taip pat ir į jo
persekiojimą vienokia ar kitokia forma liaudis turi žiūrėti
ne kaip kitaip, o kaip į savo nuoširdžių įtikėjimų pažeidimą,
religijos suvaržymą ir, jos supratimu, šventų dalykų išnieki
nimą. Šiuo atveju ypač turi užsigauti tie Romos katalikai,
kurių gyvenvietės daugelyje man patikėto krašto vietų susi
maišiusios su stačiatikių gyventojais, o šie šiuo atžvilgiu ne
kenčia panašių suvaržymų. Jau nekalbant apie tai, kad kata
likas, kuris dėl to draudimo yra persekiojamas arba baudžia
mas už šiuo atžvilgiu veikiančio potvarkio pažeidimą, jau
čiasi moraliai įžeistas. Jis natūraliai nepajėgia ir negali su
prasti, kodėl jam neleidžiama statyti kryžių, kai tai leidžia
ma jo kaimynui stačiatikiui. Dėl to savaime gimsta mintis,
kad vyriausybė, palikdama ir palaikydama panašų potvarkį,
turi omenyje Romos katalikų religijos suvaržymą ir siekia
palaipsniui katalikus paversti stačiatikiais. <...> [Praleidžia
mi E Albedinskio svarstymai dėl procesijų šventoriuose drau
dimo nepagrįstumo - K. M.]
Dėl viso išdėstyto ir įsitikinimo, kurį aš ne kartą turėjau
progos išsakyti P. Vidaus reikalų ministrui ir Jūsų Prakilny
bei, kad, esant dabartinei reikalų padėčiai, būtų visiškai ne
patogu erzinti liaudies mases, iki šiol dar ištikimas vyriausy
bei. Iš savo pusės aš galvoju, kad dėl minėtųjų dviejų klausi
mų vargu ar vyriausybė gali toliau likti tame pačiame kelyje,
kuriuo ji ėjo iki šiol. Todėl manyčiau:
1. Pagal mano 1877 m. gegužės mėn. 11d. atsiliepimą
P. Vidaus reikalų ministrui leidimams Romos katalikams sta
tyti naujus ir atnaujinti senus kryžius sudaryti tas pačias są
lygas, kokios nustatytos stačiatikių gyventojams, vadovau
jantis švenčiausiojo valdančiojo sinodo 1875 m. spalio mėn.
13 d. nurodymu, duotu Lietuvos arkivyskupui Makarijui, t. y.,
kad tam dalykui būtų prašomas tik Romos katalikų vyskupi
jų vadovybės leidimas, kad apie kiekvieną panašų leidimą iš
pastarųjų pusės būtų pranešta civilinei valdžiai, tuo paliudi
jant savo asmeninę atsakomybę, kad prašymas apie kryžiaus
pastatymą kilęs ne dėl ko kitko, o tik dėl asmeninio ar visuo
meninio įvykio. Tada gyventojai galėtų matyti, kad vyriausy
bė šiuo atžvilgiu nedaro jokio skirtumo tarp vyraujančios ir
Romos katalikų religijų, ir būtų išvengta priekaištų dėl są
moningo pastarųjų persekiojimo.
2. Turėdamas omenyje, kad procesijos ne bažnyčiose vi
sų pirma yra reikšmingos tose vietose, kur ištisai gyvena Ro
mos katalikai, ir atsižvelgiant, kad iš 1350000 Kauno gub.
abiejų lyčių gyventojų daugiau negu 993000 katalikai ir tik
tai 2900 stačiatikių, nuo šiol toje gubernijoje besąlygiškai leis
ti kaimo bažnyčiose procesijas nustatytomis dienomis švento
riuose, kur jie yra, arba aplink bažnyčias, kur jų nėra. O dabar
esančią tvarką dėl procesijų šventoriuose palikti galioti.
Pranešdamas aukščiau išdėstyta Jūsų Prakilnybei, laikau
pareiga pridurti, kad su visais minėtu reikalu potvarkiais sa
vo laiku buvo supažindintas Valdovas imperatorius, ir todėl
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būčiau labai dėkingas, jeigu Jūs teiktumėtės pripažinti gali
mu prašyti šiems mano sumanymams pritarimo iš Jo impe
ratoriškosios didybės, pranešant man apie pasekmes
Su šiais siūlymais buvo supažindintas caras, kuris 1878 m.
gruodžio 1(13) d. „teikėsi paliepti“:
1. „Suteikti Jūsų prakilnybei teisę neišleidžiant ypatingo
cirkuliaro dėl klausimo apie kryžių statymą pakviesti Jums
pavaldžių gubernijų viršininkus ir jiems asmeniškai išaiškin
ti, kad vietinė policija nedraustų kaimo gyventojams statyti
kryžių pakelėse ir laukuose ir juos atnaujinti pagal nusisto
vėjusį paprotį, duodant be kliuvinių leidimus, kada tokių pra
šoma, ir nekelti bylų bei nepersekioti, jeigu tokio nebuvo
prašyta, tiktai stebėti, kad ant kryžių nepasirodytų užrašų
lenkų kalba ir kokių nors nederamų atvaizdų, neleidžiamų
bendru įstatymu (183 baudžiamojo statuto straipsnis).“ <... >
Taip pat kaimo bažnyčiose leistos procesijos šventoriuo
se, tačiau tiktai vienoje Kauno gubernijoje. 1°
Nors dėl šio caro paliepimo įslaptinimo palikta galimy
bė valdininkams piktnaudžiauti, vis dėlto tai buvo kryžių sta
tymo Lietuvoje draudimo panaikinimas, ir valdžia jo laikė
si. ^Nežinia, kaip šis paliepimas pasiekė ir Žemaičių vyskupo
A. Beresnevičiaus ausis. Jis prašė oficialaus apie tai prane
šimo, tačiau negavo.
Apskritai 1878 m. caro paliepimo nepersekioti kryžių bu
vo laikomasi. Tik retkarčiais gubernatoriai jį „pamiršdavo“.
Jau 1885 m. Kauno gubernatorius pranešė generalguberna
toriui, kad atsargos kareivis Justinas Platonas prašęs leidi
mo pastatyti Barstyčiuose, prie savo sodybos, kryžių su Nu
kryžiuotojo ir Dievo motinos skulptūromis. Paaiškėjo, kad
leidimas prašytas jau pastatytam kryžiui. „Užuomarša“ Kau
no gubernatorius teigė, kad „kryžių statymas be leidimo ga
liojančiais potvarkiais yra draudžiamas.“19
Kryžiai, pastatyti 1863 m. sukilimo atminimui, buvo nai
kinami ir vėliau. Antai 1885 m. Labanoro miškininkas An
tanas Kochalskis pranešė radęs valstybinėje Labanoro gi
rioje, pratašytoje pušyje, prikaltą Nukryžiuotąjį, kurį policija
tuoj pašalino. „Kaltininkų“ nerasta, tačiau čia pat aptiktas jau
sutrešęs kryžius. Išsiaiškinus, kad jis pastatytas ant sukilėlių
kapo, sunaikinamas, įsakoma policijai šią vietą stebėti.20
Užnemunė (Suvalkų gub.) priklausė vadinamajai Len
kijos Karalystei, kuri, būdama Rusijos imperijos dalis, turė
jo šiokią tokią savivaldą. Caro ir kiti įsakai be nurodymo,
kad taikomi ir Lenkijos Karalystėje, Užnemunėje negalio
jo. Vis dėlto kryžių persekiojimas Užnemunės neaplenkė:
kryžių statymas Lenkijoje uždraustas 1876 m. rugsėjo 20 d.
caro patvirtintu Lenkijos Karalystės reikalų komiteto nuta
rim u i Žinoma, čia negaliojo ir 1878 m. caro paliepimas
nepersekioti kryžių.
Taip Suvalkų gubernijos archyvų likučių pavyko aptikti
ir kryžių persekiojimo faktų Užnemunėje.
1883 m. kovo 17 d. Vilkaviškio aps. viršininkas pranešė,
kad Bartininkų v. Sausininkų k. gyventojas Antanas Glovac
kas vietoje senojo kryžiaus, stovėjusio prie Bartininkų-Pajevonio kelio, be leidimo pastatęs naują apie 3 m. aukščio me
dinį kryžių. Remdamasis 1883 m. gegužės 15 d. caro mani
festu, Suvalkų gubernatorius bausmės neskyrė.
1883 m. gruodžio 28 d. Vilkaviškio aps. viršininkas pra
nešė, kad Sintautų v. Švediškių k. gyventojas Juozas Užupis
prie kaimo keliuko senojo vietoje be leidimo pastatęs naują
kryžių. J. Užupis turėjo sumokėti 8 rub. baudą ir pašalinti
kiyžių.22
Už savavališką vietoj senojo pastatytą naują kryžių savo
laukuose prie Simno-Krokialaukio kelio 1893 m. sausio 11d.
Suvalkų gubernatorius Simno v. Angininkų k. gyventojui Ig
notui Žukui skyrė 5 rub. baudą, o kryžių leido palikti. Kai-

Blaivybės paminklo Nevarėnų kapinėse užrašas.
Kazio MISIAUS nuotraukos

mo seniūnui, kad nesutrukdė statyti kryžių, teko 3 paros areš
to valsčiaus valdyboje.
1893 m. pradžioje policija pastebėjo naują kryžių, pasta
tytą Vilkapėdžių k. Seivų v. (dabar Lenkija). Kryžiaus staty
tojas Antanas Rutavičius jau buvo miręs. 1893 m. vasario
12 d. Suvalkų gubernatorius nutarė kryžių palikti, bet įsakė
skirti kelias paras arešto kaimo seniūnui.
Be to, už kiyžių pastatymą be leidimo 1893 m. vasario
mėn. nubausti du Žvikelių k. (Seivų v.) gyventojai: Domui
Bačiuliui už dviejų kryžmų kiyžių teko 5 paros arešto, už
Juozo Nevulio žemėje pastatytą - Jokūbui Karaliūnui 5 rub.
bauda, o negalint sumokėti - 5 paros arešto. Pastarąjį kry
žių įsakyta perkelti į artimiausias kapines, o kaimo seniūną
nubausti apskrities viršininko nuožiūra.
1893 m. birželio 25 d. už kryžiaus be leidimo pastatymą
netoli Rudaminos prie kelio į Kalvariją dviem valstiečiams
—Jonui Bubelskiui ir Mykolui Sirevičiui —teko sumokėti
po 5 rub. Rudaminos seniūnas nubaustas areštu.
1893 m. rugsėjo 1 d. Vilkaviškio aps. viršininkas pranešė
apie kryžiaus be leidimo pastatymą Skaistgirių k. Sintautų v.
„Kaltininkui“ Jurgiui Lieponiui teko sumokėti 1 rub. baudą.23
0 1893 m. Suvalkų gubernatorius Prienlaukio k. valstie
čio už koplytstulpio su Sv. Jono skulptūra pastatymą be val
džios leidimo nebaudė.

Caro Rusijos pavergtoje Lietuvoje išties būta keistų
dalykų: Užnemunėje be leidimų pastatyti kryžiai perse
kiojami, o Žemaitijoje - ne.
Prašant kryžiams leidimų nuo 1878 m. Kauno ir Vil
niaus gubernatoriai juos duodavo be didesnių kliūčių.
1886 m. liepos 31 d. (rugpjūčio 12 d.) Vilniaus general
gubernatorius pasiūlė neleisti statyti kryžių arti prie ke
lių: esą griūvant supuvusiam kryžiui gali įvykti nelaimin
gų atsitikimų. Duodamas leidimus, Kauno gubernato
rius reikalavo, kad kryžius nuo kelio būtų ne arčiau 4
sieksnių (sieksnis - 2,1 metro).24
Nuo 1890 m. caro valdžios politika Lietuvoje katali
kų bažnyčios atžvilgiu tapo dar reakcingesnė. Tai liudija
ir garsiosios Kražių skerdynės. Išradingieji caro tarnai
surado pretekstą bent daliniam kryžių persekiojimui.
1893 m. spalio 8(20) d. Vilniaus gubernatorius caro
vietininkui rašė, kad Linkmenų v. Strakėnų k. gyvenąs
Anupras Žilėnas ir Maleišių užežio gyventojas Liudvi
kas Klimašauskas prašė leidimų vietoj buvusių medinių
pasistatyti geležinius kryžius, kurių apatinės dalys mūri
nės. Mediniai kryžiai buvę pastatyti, kad Dievas apsaugo
tų laukus nuo krušos, o savininkus - nuo ligų ir kitų ne
laimių. Gubernatorius suabejojo, ar tokiems kryžiams ga
lima duoti leidimą, ir atsiklausė generalgubernatoriaus.
Pastarasis atsakė, kad toks prašymas netenkintinas.25
1878 m. paliepime nepersekioti kryžių buvo frazė „pa
gal nusistovėjusį paprotį“. Anot caro pareigūnų, tradici
niais laikyti mediniai kryžiai. Prasidėjo metalinių kryžių,
mūrinių koplytėlių, pastatytų be valdžios leidimo, perse
kiojimas. Padidėjo budrumas ir kitiems „pažeidimams“.
1893 m. lapkričio 6(18) d. Zarasų aps. ispravnikas
pranešė, kad Dusetų parapijos Kavoliškių k., prie kelio,
Justinas ir Vincas Pimpos be valdžios leidimo pastatė
koplytėlės formos kryžių su lenkišku užrašu. Koplytėlę
pašventinęs Dusetų vikaras Antanas Naudžiūnas. Ge
neralgubernatorius kun. A. Naudžiūnui paskyrė 50 rub.
baudą, o Pimpoms įsakė per savaitę koplytėlę nugriau
ti. Jei to nepadarys, kiekvienam teks sumokėti po 50 rub.
baudos, o koplytėlę pašalins policija. Pimpos koplytėlę
nusigriovė patys.26
Dėl kryžių persekiojimo Kauno gubernatorius 1894 m.
spalio 3(15) d. buvo išleidęs cirkuliarą, bet jo nepavyko ras
ti. 1895 m. prisikabinta prie Tirkšlių parap. Bružų k. valstie
čio Petro Vaito už be leidimo pasistatytą medinį koplytstul
pį, kuris buvęs per arti Tirkšlių-Bružų kelio. 1895 m. gegu
žės 16(28) d. Kauno gubernatorius įsakė P. Vaitui koplytstulpį
per savaitę perkelti už 4 sieksnių nuo kelio. Be to, įsakyta
pašalinti jo viršutinę dalį su stogeliu ir Šv. Jono skulptūra.
P. Vaitas gubernatoriaus reikalavimą vykdyti atsisakė.27
Pradėjusi persekioti metalinius ir kitokių tvirtų medžia
gų kryžius bei koplytėles, vietos valdžia kartais persisteng
davo: 1895 m. birželio 12(24) d. generalgubernatorius atsi
sakė bausti Gadunavo v. valstietę Petronėlę Austienę. nes ji
buvo pasistatydinusi medinį kryžių be jokių užrašų.28
Dėl metalinių kryžių persekiojimo 1895 m. spalio 18
(30) d. Žemaičių vysk. M. Paliulionis kreipėsi į generalgu
bernatorių šiuo raštu;29
„Pastaruoju metu man patikėtoje vyskupijoje žemesnie
ji policijos valdininkai įvykdė ištisą virtinę veiksmų, kurie
sukėlė siaubą Romos katalikų gyventojams. Nors šio krašto
Romos katalikų gyventojai religiniu atžvilgiu ilgus metus ken
čia įvairius suvaržymus ir iki tam tikro lygio galėjo apsiprasti
su veiksmais, įžeidžiančiais jų religinius jausmus, tačiau pas
tarieji įvykiai, buvę pereitų metų vasaros pabaigoje, tų gy
ventojų akyse pasirodė toli peržengę eilinius, kadangi priei-
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tą iki viešo kryžiaus išniekinimo, kuris yra pats bran
giausias krikščionių religijos simbolis ir todėl visų
be tikybos skirtumų krikščionių pripažįstamas pa
čiu švenčiausiu dalyku.
Tarp man patikėtos vyskupijos Romos katalikų
nuo senų laikų gyvuoja paprotys statyti kryžius gy
venvietėse, savo sodybose ir prie kelių. Seniau sta
tant tokius buvo naudojamas daugiausia medis ar
ba mūro medžiagos. Pastaruoju metu, sumažėjus
miškams, įsigyti geros medienos tapo keblu. Gyven
tojams valstiečiams tapo patogiau statyti metalinius
kryžius, nes paplitus tarp šių gyventojų metalo dir
biniams, minėti kryžiai atsieina gana nebrangiai.
Skirtingų medžiagų naudojimas statant minėtus kry
žius neprieštarauja Romos katalikų bažnyčios tai
syklėms, o priešingai - patvirtinama bažnyčios prak
tika, kadangi Romos katalikų bažnyčiose kartu su
mediniais kryžiais pasitaiko ir metalinių, beje, pas
tarųjų netgi daugiau. Remiantis įsigalėjusiu papro
čiu, tokiu būdu kaimuose, sodybose ir pakelėse pa
statyti kryžiai, kaip religijos kulto dalykai, pagal Ro
mos katalikų ritualo reikalavimus turi būti pašven
tinti, laikantis to ritualo nustatytos formos.
Pastatyti ir religiniu papročiu bažnyčios pašven
tinti tokios rūšies kryžiai netikėtai, be aiškios prie
žasties šių metų rugpjūčio ir rugsėjo mėn. tapo poli
cijos valdininkų ypač persekiojami.
Suteikdamas Jūsų Prakilnybei žinias, aš čia ap
siriboju tais viešo kryžių išniekinimo atvejais, apie
kuriuos gauti oficialūs dvasininkijos pranešimai, taip
pat iki šiol patikrinti parapijiečių skundai.
1. Plungės parapijoje, Telšių aps., Kauno gub., šių
metų pavasarį valstietis Petras Abrutis jam priklau
sančios žemės sklype, prie kelio, pastatė metalinį
kryžių su mūro pagrindu ir toks balandžio mėn. pa
šventintas vietos parapijos klebono kun. Lenkevičiaus. Rugpjūčio mėn. 19 d. Telšių aps. ispravniko
potvarkiu šis kryžius sugriautas tam pasamdžius ke
Pumpėnai. Koplytstulpis, statytas
Pasvalys. Koplytstulpis, statytas
turis žemesnio rango karininkus. Sudaužyto kryžiaus
1872 m. LVIA, F. 1135. Ap. 6. B. 35.
1866m. LVIAE1135. Ap. 6. B. 35.
pamatas paliktas vietoje, o kryžius nuvežtas į para
pijos kapines. Griaunant šį kryžių, be aps. ispravniko, buvo nuėmė nuo jo Nukryžiuotąjį ir perdavė šeimininkui, o šu
Telšių aps. 3-ios nuovados pristavas, vienas policijos uriad- daužytą kryžių savininkui pasiūlė pašalinti. Kauno guberna
nikas ir keturi pareigūnai iš valstiečių. Valstietis Abrutis ir torius nubaudė: Jareckį už pastatymą - 5 rub., kun. Jačiklebonas Lenkevičius, pirmasis už pastatymą, o antrasis už novskį už kryžiaus pašventinimą -25 rub.
4.
Pandėlio parapijoje, Zarasų aps., taip pat Kauno gub.,
kryžiaus pašventinimą, Kauno gubernatoriaus nubausti po
25 rub. baudos kiekvienas.
Sriubiškių k. valstiečiai, namų savininkai Kasparas ir Povi
2. Smilgių parapijoje, Panevėžio aps., Kauno gub., Dap- las Grikėnai, vykdydami padarytą įžadą, pereitais metais, per
šionių k., valstietė Petronėlė Eidukienė jai priklausančiame choleros epidemiją, pastatė po vieną metalinį kryžių su mū
žemės sklype esamu papročiu ties savo namu pasistatė nedi riniu pagrindu. Kryžiai šių metų gegužės 24 d. buvo pašven
delį medinį, įtvirtintą į mūro pagrindą kryžių, kuris ir buvo tinti vietos vikaro kun. Kazlausko. Rugsėjo mėn. 13 d. į Sriupašventintas vietos vikaro kun. Balčiūno praėjusio balandžio biškes atvyko Zarasų aps. 5-os nuovados pristavas, lydimas
mėnesio pradžioje. Spalio mėn. 2 d. tas kryžius sugriautas trijų padėjėjų, uriadnikų ir šešių sentikių. Pristavui įsakius
atvykusių į Dapšionis dviejų policijos uriadnikų, lydimų dar sentikiai sugriovė kryžiaus pagrindą, o pačius kryžius sudaužė
trijų asmenų iš tarnų. Griaunant kryžių nedalyvavo buvę pa ir tokius paliko vietoje. Minėti valstiečiai, namų savininkai
reigūnai iš vietos valstiečių. Už minėto kryžiaus pašventini už kryžių pastatymą gubernatoriaus nubausti po 25 rub. kiek
mą kum Balčiūnas nubaustas 25 rub. bauda.
vienas. Be to, išjų išreikalauta dar 16 rub. sentikiams už kry
3. Sidabravo filijos bažnyčios apylinkėse, Panevėžio aps., žių sudaužymą. Kun. Kazlauskas už minėtų kryžių pašventi
tos pačios gubernijos Beržinės vienkiemyje miestietis Jarec- nimą taip pat nubaustas 25 rub. bauda.
kis savo sklype prie kaimo keliuko pastatė geležinį mūrinia
Jau nekalbant apie tai, kad panašaus pobūdžio policijos
me pamate įtvirtintą kryžių, ir toks pašventintas vietos filia- veiksmai krikščioniškoje valstybėje yra labai skaudus reiški
listo kun. Jačinovskio praėjusio kovo mėn. pabaigoje. Rug nys, jis buvo visiškai nelauktas man patikėtoje vyskupijoje,
sėjo mėn. 2 d. į Beržinę atvyko du policijos uriadnikai su nes 1878 m. gruodžio mėn. 1 d. išėjęs Aukščiausiojo paliepi
keturiais šimtininkais ir pasiūlė Jareckiui nugriauti kryžių. mas, „kad vietos policija nedraustų pagal nusistovėjusį pa
Kai Jareckis nesutiko, tai uriadnikas be šimtininkų pagal protį kaimo gyventojams statyti kryžius prie kelių ir laukuo
bos sugriovė kryžiaus pamatą. O patį kryžių sudaužė kūju, se“, pirmiausia skirtas policininkams ir turėtų būti jiems pri
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valomas. Iki šio laiko paminėtas Aukščiausias paliepimas po
licijos valdininkams matyt veikė, nes per pastaruosius septy
niolika metų man patikėtos vyskupijos Romos katalikų gy
ventojų statomiems tokiems pat ir tokiu pačiu būdu, kaip
dabar, per šį laikotarpį policija nedarė jokių kliūčių. Todėl
aukščiau paminėtus policijos pareigūnų veiksmus aš laikau
labai skaudžiu reiškiniu, nes tokių veiksmų pasekmės siekia
toliau negu gali pasirodyti iš pinno žvilgsnio. Pirmiausia šie
veiksmai nukreipti prieš tokį krikščionišką paprotį, kurio iš
saugojimu reiktų tiktai rūpintis. Man patikėtoje vyskupijoje
nuo seno esantis dievobaimingas paprotys statyti kryžius kai
muose, sodybose ir prie kelių vienu požiūriu yra gyventojų
religinės nuotaikos pasireiškimas, o kitu —padeda stiprinti
tų gyventojų minėtas nuotaikas, nes pakelėse stovintis kry
žius kiekvienam krikščioniui primena krikščioniškos doros
kelią. O antra, šitie veiksmai aiškiai priešingi Aukščiausia
jam paliepimui, neva tam, kad parodytų gyventojams, jog
politiniai valdininkai gali ir nevykdyti Aukščiausių paliepi
mų, žinoma, plačiųjų liaudies masių supratimu, sveiku po
žiūriu negali daryti geros įtakos.
Pranešdamas apie išdėstytą Jūsų Prakilnybei, tikiuosi, kad
Jūs, Maloningas Valdove, teiksitės pripažinti imtis atitinka
mų priemonių, blogiausiu atveju užkirsite kelią ateityje tiems
skaudiems reiškiniams, kurie pastaraisiais metais pasitaikė
man patikėtoje vyskupijoje“. <...>
Kaip matome, vysk. M. Paliulionis žinojo žodinį caro pa
liepimą nepersekioti kryžių. O caro vietininkas apsimetė nie
ko nežinąs ir pareikalavo vyskupui pranešti jo minėto caro
paliepimo turinį. M. Paliulionis atsakė, kad vysk. A. Beres
nevičius tai girdėjo iš caro Aleksandro II lūpų. Be to, apie šį
paliepima vyskupo raštinėje esanti Kauno gubernatoriaus
pažyma.^
1895 m. spalio 26(lapkričio 7) d. generalgubernatorius
kreipėsi į Vidaus reikalų ministrą ir paprašė uždrausti staty
ti kryžius iš tvirtų medžiagų. 1896 m. kovo 14 (26) d. caras
patvirtino šias kryžių statymo taisykles:
„I. Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijų kaimų gyven
tojai, norintys dievobaimingu reikalu statyti kryžius ar kitus
šventus vaizdinius iš tvirtų medžiagų (akmenų, plytų, gele
žies ir pan.) ne kapinėse, šventoriuose, o savo gyvenamose
sodybose, privalo prašyti per vietos kleboną ir vyskupijos val
dytoją gubernijos valdžios leidimo, pateikiant du piešinio eg
zempliorius ir numatomo statinio aprašymą. Kol negautas
leidimas, pradėti statyti draudžiama.
2. Romos katalikų dvasininkijai, gresiant atsakomybei,
draudžiama šventinti aukščiau paminėtus statinius, neįsiti
kinus, kad jiems gautas leidimas ir kad tokie pastatyti, kaip
numatyta ir patvirtinta prašyme.“^1
Šis įsakas buvo atspausdintas vyriausybės potvarkių rin
kinyje ir turėjo įstatymo galią. Nuo šiol mūrinės koplytėlės,
metaliniai kryžiai, pastatyti be valdžios leidimo, buvo „teisė
tai“ persekiojami ir griaunami. Apie tokių religinių pamin
klų naikinimo atvejus draudžiamoje lietuvių spaudoje pasi
taiko korespondencijų.
Prašymus pasistatyti kryžių ar koplytėlę iš tvirtų medžia
gų, pateikus du projektus, caro valdžia dažniausiai tenkin
davo. Žinoma, pačio prašymo kelias būdavo gana ilgas: pra
šytojas, klebonas, vyskupas, gubernatorius, generalguberna
torius ir atgal. Prašymų būdavo ne tik iš Kauno, Vilniaus,
bet ir iš Gardino gubernijų.
Kryžių persekiojimas priklausė nuo vietos administraci
jos uolumo. Viena iš paskutinių nuobaudų už kryžių paskir
ta 1903 m. gegužės 22 (birželio 3) d. Tada Vilniaus general
gubernatorius už Krakių parapijoje, Vailainių k. pakelėje be
leidimo akmenyje įtvirtintą metalinį kryžių ir jo pašventini

mą statytoją Antaną Gricių nubaudė 5 dienomis arešto, o jį
pašventinęs Krakių klebonas Juozas Vitkus turėjo sumokėti
75 rub. baudą.32
Visi kryžių statymo apribojimai panaikinti 1905 m.
1. Tygodnik Petersburski.-1839.-Nr. 5.
2. Tygadnik illustrowany.-1860.-Nr. 40.
3. Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau - LVIA).
F. 378. BS 1864 m. B. 1832. L. 4-5.
4. LVIA F. 378. BS 1849 m. B. 1780. L 3,17-18.
5. Ten pat. 1854 m. B. 1975. L. 2,5.
6. LVIA F. 378. BS. 1864 m. B. 1832. L. 10-11.
7. Ten pat. L. 13-16.
8. LVIA F. 378. PS. 1864 m. B. 2103. L 1-2
9. Ten pat. 1864 m. B. 1335. L 31.
10. LVIA. F 1253. Ap. I. B. 134. L 2-3.
11. LVIA F 378. BS. 1364 m. B. 1335. L 63-64.
12. Ten pat. L 71,78-79.
13. Ten pat. L. 92.
14. LVIA F. 378. PS. 1874 m. B. 63. L. 1-7.
15. Ten pat. 1877 ra. B. 60. L. 1-5.
16. Ten pat. L. 7-8.
17. LVIA F. 378. PS. 1878 m. B. 116. L 1-5
18. Ten pat. L. 7-8.
19. Ten pat. L. 23.
20. LVIA F. 378. PS. 1885 m. B. 114. L 1-3.
21. LVIA F. 1010. Ap. 1. B. 1436. L. 113.
22. Ten pat. B. 2020. L 11,60.
23. Ten pat. B. 1436. L. 1,12,16-17,21,36,113,171,
178,246,250.
24. LVIA F. 378. BS. 1883 m. B. 476. L 45-46.
25. Ten pat. L. 3—4,7.
26. Kauno apygardos archyvas. F. 1-50. Ap. 1. B. 23187.
L. 1-24.
27. Ten pat. B. 23289. L. 1-7.
28. LVIA F. 378. BS. 1896 m. B. 377. L 9.
29. Tfenpat. 1893. m. B. 476. L. 52-56.
30. Tfcnpat. L 57,60-61.
31. Ten pat. L 64.
32. LVIA F. 378.1903 m. B. 513. L*50-51,55.

THE ATTITUDE OF THE AUTHORITIES
OF THE TSAR TOWARDS
THE CROSSES IN LITHUANIA

Kazys MISIUS
There were lots of crosses, chapels, wayside shri
nes and other buildings of small architecture in Lit
huania in the nineteenth century. They have always
been not only the symbols of Cristianity but also mo
numents of folk art in Lithuania. As a result of allot
ment of the Republic of Lithuania and Poland, Lit
huania was received by Russia in the nineteenth cen
tury and the authorities of the Tsar began to destroy
the crosses in Lithuania by all means. Though the no
tes of the destructive process often appear in the press,
comprehensive investigations of the matter are not
known.
Refering to archives and presenting translation
from Russian, the author shows the concrete deve
lopment of the process.
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Pranciškaus Ksavero Mykolo Bogušo
Europos meno kūrinių aprašymai
Valentinas CIBULSKAS
Lietuvos dailės teorijos istorija tyrinėta tik fragmentiš
kai. Bene mažiausiai žinoma bajorų meno samprata
XVI-XVIII a. Labiau tyrinėtos Vilniaus akademijos dėstyto
jų ir auklėtinių estetinės programos. Didikai, bajorai buvo
meno rėmėjai, dėl to jų meno samprata būtų vertinga tyri
mo sritis. Lietuvos aukštuomenės estetines pažiūras rodo
kelionių į kitus kraštus dienoraščiai, tiesa, negausūs. Dau
guma Lietuvos didikų savo menines intencijas įgyvendino
praktiškai: remdami menininkus, kaupdami kolekcijas, funduodami statinius. Šiuo straipsniu norima parodyti, kokius
meno kūrinius bajorai kelionėse matė ir kaip juos vertino.
Toks kataloginis meno sampratos tyrimas padėtų nustatyti
vietinės dailės, architektūros prototipus ar impulsus ir aukš
tuomenės estetinę orientaciją.
XVIII a. antrojoje pusėje iš Lietuvos bajorų kelionių die
noraščių bene vertingiausi nuosekliu meno objektų apibū
dinimu jėzuito, karaliaus dvaro iždininko, Antano Tyzenhau
zo sekretoriaus Pranciškaus Ksavero Mykolo Bogušo
(1745 01 01 -1820 04 16) išvykų j Europą aprašymai.
1777-1778 m. ir 1781 -1782 m. jis apkeliavo beveik vi
sus Europos kraštus ir labai domėjosi daile, meno dirbinių
pramone bei architektūra. Bogušas kartu su Tyzenhauzu
rūpinosi manufaktūrų kūrimu. Vėliau dirbo Sapiegų namų
mokytoju, buvo Vilniaus kapitulos prelatu. Sudarė tos kapi
tulos archyvo 1501 -1783 m. aktų santraukas, išspausdin
tas 1895 m. Bogušas buvo aktyvus 1794 m. sukilimo Lietu
voje organizatorius, reikalavo panaikinti baudžiavą. Buvo
areštuotas. Amnestuotas ėjo Lietuvos mokyklų vizitatoriaus
pareigas. Persikėlęs 1804 m. į Varšuvą, buvo teisėju ir atsi
dėjo moksliniam darbui. Jis išgarsėjo lituanistiniais tyrinėji
mais, parašęs studiją „Apie lietuvių tautos ir jos kalbos kil
mę" (1806). Bogušas į lietuvių kalbą išvertė Vergilijaus „Ge
orgikas“. Jis siūlė patobulinti valstiečių namų statybą ir pa
teikė jos būdų veikale „Apie valstiečių statybą: patvarią, pi
gią ir saugią nuo gaisrų...“(1811). Vertinga politinė ir istori
nė informacija sukaupta jo trijų tomų rankraštyje „Apie Ba
ro konfederaciją“ (neišliko). Tokio mokslininko kelionių die
noraščiai gali būti įdomūs jo meno sampratai aiškintis. Bo
gušo kelionių dienoraščiai publikuoti, tačiau dėl nesusipra
timo - Lenkijos istorikas A. Krausharas, norėdamas išleisti
Stanisiawo Staszico kelionių aprašymus, per klaidą išspaus
dino R K. M. Bogušo kelionių dienoraščius (1). Bogušo es
tetines pažiūras trumpai yra apibūdinęs dailėtyrininkas
V. Drėma (2). Lietuvos Mokslų Akademijos bibliotekoje sau
gomas R K. M. Bogušo kelionių dienoraščių rankraštis (3).
Siame straipsnyje juo ir remiuosi.
Rankraštis yra labai didelės apimties (466 puslapiai), dėl
to analizuojama tik pirmoji jo dalis. Tai 1777-1778 m. ke
lionės su A. Tyzenhauzu į Sileziją, Čekiją, Saksoniją ir Aust
riją aprašymas. Žinoma, aprašyti beveik visos Vokietijos,
ne vien Saksonijos, meno objektai.
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P. K. M. Bogušo matytų ir aprašytų meno kūrinių verti
nimai yra ir tradiciški, ir naujoviški. Jis, kaip buvo įprasta tų
laikų Lietuvos bajorams, domėjosi beveik viskuo: žavėjosi
gamtos grožiu, architektūros paminklais, vaizduojamąja ir
taikomąja daile, parkais, fontanais, techniniais išradimais,
relikvijomis, šventomis vietomis, kraštų papročiais, apda
ru, pramone. Bogušas negiria ir nepeikia vieno ar kito sti
liaus kūrinių, tačiau vienus jų vertina palankiai, kitus neigia
mai. Aprašydamas dailės ir architektūros paminklus, pa
brėžia medžiagų brangumą, techninį meistriškumą. Daž
nai įvertina kūrinius pinigais. Stebisi barokinių pastatų, dai
lės kūrinių monumentalumu, didumu, puošmenų turtingu
mu, spalvingumu, įvairumu ir natūralumu. Bogušo meno
sampratos naujumas matyti jau iš meno objektų pasirinki
mo. Jis labiau negu XVII a. antrosios pusės keliautojai do
misi teatru, antikine daile ir klasicizmo architektūra. Lankė
si atkasamuose Pompėjos ir Herkulanumo miestuose, ža
vėjosi antikiniais radiniais. Gerai vertino ir sentimentalizmo
krypties statinius, kurie imitavo griuvėsius. Bogušas rėmė
si klasicizmo estetiniais principais: paprastumu, tvarkingu
mu, aiškumu, darna, saikingumu. Vertindamas kūrinius, ak
centavo dailininkų išradingumą, vaizduotę, skirtingą išraiš
ką. Dėl to jis dažniau už kitus pamini menininkų pavardes.
Pagrindinis to meto vertinimo kriterijus buvo skonis. Bogu
šas šia sąvoka plačiai naudojasi. Bogušo skonio sampratą
apibūdino V. Drėma (4). Skonį Bogušas suprato trejopai:
1)epochų meno stilių apibūdinimas (gotikinis senasis, anti
kinis, barokinis, naujasis skonis); 2)meno mokyklų apibrė
žimas (italų, vokiečių, prancūzų, kinų skoniai); 3) meninės
vertės nustatymas (geras skonis, tikras skonis ir blogas sko
nis). Esmingiausias Bogušo meninio vertinimo skirtumas
nuo pirmtakų būtų kritiškumas, savarankiškumas.
Bogušas keliavo iš Varšuvos. Tradiciškai, kaip daryda
vo ir kiti Lietuvos ir Lenkijos bajorai, meno paminklus jis
pradėjo fiksuoti Silezijoje. Jam kraštas atrodė derlingas,
miestų vaizdai labai malonūs. Atkreipė dėmesį į kelius, ap
sodintus medžių alėjomis. Vroclavas imponavo puikiu įtvir
tinimu grioviais, pylimais, mūrais ir bastionais. Mieste ne
matė daug įdomybių. Jo gyventojai verčiasi prekyba ir ama
tais. Bogušo teigimu, jie nežino poilsio, linksmybių, veidai
liūdni. Siaurose gatvėse tvyro ramybė ir tyla. Bogušui ne
patiko prūsiškai statyti namai, kadangi jiems stinga propor
cingumo. Jo nuomone, jei būtų aukštesni, tai iš tolo atro
dytų kaip ir Egipto piramidės. Gerai įvertino tik šiuolaikinio
skonio kunigaikščių rūmus. Iš katalikų bažnyčių pirmąja pa
vadino buvusią Jėzuitų bažnyčią (1689-1698). Šv. Bartolomiejaus bažnyčia ir kolegija (1288-1295 m., XIV a. vidu
rys) jam pasirodė didelė ir puiki. Disidentų (matyt reforma
tų - V. C.) šv. Elžbietos (XIV a., XV a.) ir šv. Marijos Mag
dalenos (XIII a. pabaiga -XIV a. vidurys, 1358-1371 m.,

Niurnbergas //Rėe RI. Niirnberg.-Leipzig, 1918. Ubb. 18.
XV a., Peszko) šventovės imponavo didumu ir erdvumu,
tačiau buvo apleistos, užverstos baldais. Vidus jam primi
nė ne bažnyčią, o didelę žiūrovų salę (5). Nepatiko formos
ir funkcijos disharmonija.
Giorlico miestelyje krito j akis burmistro Emeryko funduota koplyčia, imituojanti Jeruzalės Kristaus karsto baž
nyčią. Koplyčia Bogušui nepatiko: prasta, tamsi, be jokių
puošmenų, keli maži paveikslėliai.
Saksonijos sostinėje Drezdene matė daug nuostabių da
lykų. Labiausiai keliautoją žavėjo Cvingeris (1709-1732 m.,
archit. Mathias Danielis Poppelmannas; dekoras Balthasaro Permoserio). Ansamblis jj stebino plano aiškumu, tai
syklingumu, skulptūrinių puošmenų darna, gausia parko
augalija. Įspūdingai atrodė erdvės kompozicija: alėjų per
spektyvinis gilumas, erdvios terasos, aikštelės, kiti erdvių
efektai. Jam labai patiko didelių apelsinmedžių alėja užvar
tų, pasodinta simetriškai. Žavėjosi fontanais, grotomis. Bogušas labai domėjosi kabinetų kolekcijomis. Su malonumu
aprašė mineralų, žvėrių iškamšų, laikrodžių rinkinius. Di
džiausią įspūdį jam paliko Drezdeno meno galerija, - su ja
vėliau lygino kitas. Veikiamas baroko meno tradicijų, jis mė
go natūralizmo iliuzijas, apšvietimo, faktūrų efektus. Jj ža
vėjo gyvumas, tikrumas. Apšvietimo efektais sudomino Cor
reggio (apie 1489-1534 m.) paveikslas „Šventoji naktis“
(tarp 1522 ir 1530 m.). Jeano Ėtienne’o Lietardo (17021789 m.) pastelė „Mergina neša šokoladą“ (1743 m.) im
ponavo drabužių natūralumu. Kituose paveiksluose stebi
no barzdos, lyg priklijuoti plaukai. Švč. Mergelės Marijos
paveikslas patiko smulkiai surašytu visu Naujuoju Testa
mentu.
Daug dėmesio Bogušas skyrė taikomosios dailės dirbi
niams. šie jam buvo lygiaverčiai vaizduojamosios dailės
kūriniams. Jis sugebėjo suprasti kiekvienos dailės šakos
dirbinių meninį savitumą, kurį lemia skirtingos medžiagos
ir technikos. Tradiciškai jį stebino brangumas. Vienoje Cvingerio salėje apžiūrėjo auksinius indus arbatai, auksinį ema
liuotą stalą su deimantų inkrustacijomis. Labiausiai žavėjo
Didžiojo Mogolo sidabrinių figūrų su deimantais drabužiuo

se grupė (1708 m.). Stebino ry
tietiška prabanga. Jam tai bu
vę garsaus Johanno Melchiero
Dinglingerio (1664-1731 m.)
darbai. Paminėjo žymaus meis
tro Hartnerio veidrodį, Saliamo
no bažnyčios modelį iš kedro.
Vario raižiniai jam buvo rečiau
si ir išskirtiniai. Apžiūrėjo por
celiano kolekcijas Japonų rū
muose.
Sudomino jį Drezdene kata
likų, buvusi Jėzuitų, bažnyčia
(1739-1749 m., archit. Gaeta
no Chiaveris). Žavėjo jos pa
prastumas, puiki, nuostabi vi
daus architektūra ir nepapras
tai gražūs paveikslai. Tiltas per
Elbę (matyt Augusto tiltas,1727-1737 m., archit. M. D.
Poppelmannas - V. C.) atrodė
platus, puikus, skirtas pasi
vaikščioti vakare. Aplankė Sak
sonijos porceliano parduotuvę.
Jam labai patiko apšviestos, švarios miesto gatvės su ka
nalizacija (6).
Bogušas kelionės dienoraštyje plačiai aprašė Prahą.
Miestas jam pasirodė dvigubai didesnis už Drezdeną, su
skirstytas kvartalais. Važiuodamas Karolio tiltu (XIV a. vidu
rys) pastebėjo, jog „skulptūrų gausumas labiau bjauroja
tiltą negu puošia“. Erzino nesaikingas puošnumas, nesko
ningumas. Miesto įtvirtinimai atrodė menkos reikšmės. Tarp
mūrinių namų išskirtiniai pasirodė kunigaikščių rūmai. Miestą
labiausiai puošė bažnyčios, kurių labai daug, taip pat įvai
rūs vienuolynai, kurių nepamatysi Lenkijoje. Jis teigė, jog
buvusi Jėzuitų akademija (Klementinum, 1653-1727 m., ar
chit. Carlo ir Francesco Lurage, stiuko dirbiniai 16641674 m., Barthalomeo Cometti) yra su penkiomis bažny
čiomis. Bogušo nuomone, ne visos bažnyčios gražios iš
išorės ir viduje, tačiau pilnos sidabro, brangenybių, mar
muro, šventųjų kaulų, kurių, galbūt, daugiau tik Romoje.
Daugiausia turtų katedroje (šv. Vito bažnyčia, 1060 m., 1344
- XV a.) ir Loreto Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje (16261627 m., archit. Giovanni’s Battista Orsis; 1717-1723 m.,
archit. Christophas Dientzenheferis). Paminėjo katedroje
esant šv. Jono Nepomuko kaulus, jo karstą, mensą, jo ir
angelų figūras iš tikro sidabro. Matė šv. Vaitiekaus kūną.
Šventoje koplyčioje pastebėjo vengrišką auksą, daug sve
riantį krucifiksą iš Prūsijos. Sienos „puoštos jaspiais, ame
tistais, kornelinais, tačiau be jokios tvarkos ir skonio; dide
lė vertė yra medžiagų, bet neverta Menininko“. Arkivysku
po bažnyčia (šv. Jurgio?, 1143-1151 m.) jam buvo gotiki
nio skonio, nuostabiai ir skoningai pastatyta, Loreto
Švč. Mergelės Marijos šventovė imponavo brangenybių,
aukso, sidabro gausumu, brangiausia monstrancija Euro
poje. Bogušui atrodė prasta beveik visų bažnyčių architek
tūra: statytos vokišku (kryžiuočių bažnyčia) (šv. Henriko?
XIV a., XVII a.), itališku skoniu. Visose tapyba yra išskirtinė
ir graži. Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje (XIV a., XVI a.,
XVIII a.) apžiūrėjo garsaus astronomo Tyno antkapį. Jam
nepatiko, jog mokslininkas vaizduojamas šarvuotas, kaip
„Riteris ir Didvyris“. Susidomėjo rotušės (XIV-XVI a.) laik
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rodžiu, aprašė parką, fontanų įrengimą. Paminėjo šv. Petro
ir šv. Povilo bažnyčios (XII a.) altoriuje esantį šv. Longino
kapą. Pastebėjo, jog visų sluoksnių gyventojai dėvi pana
šius į lenkų drabužius. Teatre žiūrėjo pantomimą „Arleki
nas“. Susižavėjo batalijų inscenizacijomis, teatrališkais gat
vių renginiais. Aplankė Karlsbado mineralinius vandenis (7).
Keliautoją sudomino Leipcigo aukso, sidabro ir vario
kasyklos. Chemnico miestelis jam buvo tvarkingas ir gana
gražus, garsus kartūno, medvilninių, pusiau šilkinių, dro
bės audinių fabrikais. Jis nuvyko į garsų Šv. Mykolo turgų.
Pastebėjo, kad Leipcigo akademija neturinti žymių pro
fesorių. Halės Vaisenhauzo Naliumo kabinete apžiūrėjo
Egipto mumiją, misionierių atsiųstas Malabaro, Bengali
jos įdomybes: dievukus, amuletus, muzikos instrumen
tus. Paminėjo našlaičių namus, akademiją. Miestas jam
atrodė didelis, gražus, garsus literatūra, druskos gavy
ba. Saksengote Bogušą sudomino angliškos mados lau
kinis parkas su plačiais ir giliais medžių prospektais. Jis
pripažino Kaselio miestą esant gražiai pastatytą. Jame
pirmą kartą matė gyvą dramblį, leopardą, kupranugarį,
pavianą, pelikaną, beždžiones. Neapsakomą įspūdį jam
padarė olandiško skonio parkas su užtvanka, altana sa
loje. Rūmai (XVIII a.) buvę nuostabūs, ten paveikslai gra
žūs, drožyba rinktinė, puikios skulptūros iškaltos iš ge
riausio marmuro, grindys taip pat išklotos marmuru. Matė
ilgą oranžeriją su apelsinmedžių eilėmis. Kunstkameros
jam atrodė brangios ir vertos pamatyti. Apžiūrėjo mate
matikos, astronomijos prietaisus, laikrodžius, gamtos ka
binetą. Paveikslų galerija jam atrodė mažesnė už Drez
deno, tačiau kūriniais ne menkesnė. Landgrafb Vaisenšteino rezidencijoje (XVIII a.) jį sudomino vandens kaska
da, grotos; Karlsbergo - Heraklio statula, bet gražiau
sios buvę Plutono, Kalipsės, Apolono su devyniomis mū
zomis skulptūros. Imponavo kapinės su poetų urnomis. *
Vienoje jų pastebėjo užrašą: „č Voltaire de son vivant“.
Apžiūrėjo porceliano dirbtuvę, fontanus, ovalinę turgaus
aikštę. Katalikų koplyčia žavėjo puikia tapyba, marmuro
dirbiniais. Patiko mieste rengiami kariniai paradai.
Bogušas pravažiavo Raštato miestą, kuris pasirodė
mažas, gražus ir šiuolaikiniu skoniu puikiai pastatytas.
Buvę nuostabūs rūmai parke su gilia medžių perspekty
va priekyje (8).
Štutgarte pirmiausia apžiūrėjo kunigaikščio rūmus
(1763-1767 m. archit. Christophas Friedrichas Weyhingas, Phillipe’as de la Gužpiere'as), kurių architektūra vi
duje ir išorėje pasirodė graži. Labai patiko salė, išklota
porfyru, kolonos su ketaus bazėmis ir kapiteliais, žavėjo
nuostabus prieangis. Bogušas pastebėjo, jog apartamentai
dideli, o baldų mažai. Dėl to patalpos nepritaikytos rezi
dencijai. Jam atrodė, jog puikiai įrengta operų ir komedijų
salė. Už dviejų mylių esantis Placencijaus namas buvęs gi
rioje ant kalno, prabangus. Kambariai skoningai puošiami,
tapyti, auksuoti, apstatyti baldais. Jis pastebėjo patalpų anfiladinį išdėstymą. Kupolinis stogas dengtas varine skarda,
tirštai dekoruotas auksuotais karnizais ir ornamentais. Oran
žerija patiko jam didumu, gražiu dažymu, tačiau - medinė,
netvirta. Kolonos medinės, apmuštos spalvinga drobe, imi
tuojant marmurą. Ir parko statulos buvo medinės. Pastebė
jo, jog angliškas parkas nebaigtas.
Bogušas aplankė kitą kunigaikščio rezidenciją - Liudvigsburgo pilį (1704-1733 m., archit. Philippas Josephas
Jenischas, Johannas Friedrichas Nette, Donato Giuseppe
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Frisoni’s, Paolo Retti’s; lipdiniai 1716 m., Carlo Carlone’s;
tapyba - Luca’os Antonio Colombo). Pilis buvusi kelių kvad
ratų su daugeliu erdvių kiemų. Apartamentuose „baldai
brangūs, hiridonai kambariuose kainuoja po 100 Reino flo
rinų ir sveria kelis centnerius sidabro; be rinktinės paveiks
lų galerijos, kambariuose gausu puikių paveikslų. Ant lubų
tapytas raitas karys: iš kur žiūrėtum į jį, vis atrodo toje pat
situacijoje. Čia jau viskas brangiai, skoningai ir tvirtai staty
ta“ (9). Teatras didelis, ložės dengtos veidrodiniu stiklu. Par
kas apleistas.

Augsburgas //Riehl B. Augsburg.-Leipzig, 1903. Ubb. 92.
Manheimo miestas pasirodė gražiausias Vokietijoje ir
puikiai įtvirtintas. Visi namai buvę vienodo stiliaus, pastatyti
pagal vieną liniją, tiesios gatvės. Nuo vienų vartų matyti
kiti. Elektoriaus pilies apartamentai turtingi, brangūs, tačiau
senoviniai. Koplyčia atrodė žaviausia ir skoninga. Didelė,
devynių salonų paveikslų galerija. Rado nuostabius sene
lio ir senutės portretus, - jų veidų išraiška pavergė keliau
toją. Matyt buvę Rembrandto kūriniai. Nustebino didžiulė
biblioteka, perlų, koralų, aukso, sidabro ir brangakmenių
pilna iždinė. Skulptūrų galerijoje matė romėnų kūrinių ori
ginalus ir pirmąsias kopijas. Paminėjo teatrą, observatori
ją, kurioje dirbo garsus astronomas, buvęs jėzuitas Mejeris. Buvusi Jėzuitų bažnyčia imponavo geru skoniu, struk
tūra, tapyba, marmuro dirbinių gausumu. Jis užsiminė apie
elektoriaus muzikantų garsą visoje Europoje, kadangi jie
esą virtuozai. Kunigaikščio rūmai Biponte Bogušui atrodė

nevykę. Larbruko miestas buvęs naujas, dabartinio skonio
(10).

Bogušas, persikėlęs į vokišką Prancūzijos dalį, plaukė
Saros upe, pakeliui matė turtingą benediktinų abatiją (Veltenbergas?, 1716-1718 m., archit. Cosmas Damianis ir Egi
das Quirinas Asamas), pastebėjo, kad vienuolynas rūmų
pavidalo, bažnytėlė labai prasta. Treviro miestas, jo many
mu, seniausias Vokietijoje. Dėl to jame daug bažnyčių, siau
ros ir nepatogios gatvės. Paminėjo brangų mūrinį tiltą, ap
leistus, tuščius arkivyskupo rūmus. Šv. Simono bažnyčia
buvus sena, trijų aukštų, kiekviename laikomos mišios.
Daug šioje bažnyčioje relikvijų, gerų paveikslų, kurie gali
sudaryti galeriją. Koblenco miestas pasirodė jam neblogai
pastatytas, su keletu bažnyčių, puikia citadele. Mainco mies
tas buvęs gražus, nors gatvės siauros. Katedroje (X a.XII a., XIII a.) daug brangių antkapių, gausus lobynas. Jam
patiko kunigaikščio pilies vidus, labiausiai arkivyskupo kam
barių labai meniškos grindys (11). Frankfurtas prie Maino
Bogušui nebuvo įspūdingas: miestas senovinis, gatvės krei
vos, siauros, namų dažymas gadino vaizdą. Pastebėjo, jog

Miunchenas //Welse A. Miinchen.-Leipzig, 1911. Ubb. 37.
yra kelios gana gražios katalikų bažnyčios, nors dauguma
gyventojų - liuteronai. Rotušė priminė karčemą. Kunigaikš
čių de Taxis rūmai buvę gerai įrengti, tačiau nieko ypatinga
ten nematęs (1727 m., archit. Robertas de Cotte). Paveiks
lų galerija atrodė puiki, nors tik 1763 m. funduota, įrengta
špitolėje ir mokykloje.
Keliautojas aplankė Viurcburgą. Paminėjo pilį (17191746 m., archit. Johannas Balthasaras Neumannas, Lucas
von Hildenbrandtas; dekoras Johanno Wolfgango van der
Auveros). Bažnyčios jam atrodė labai gražios, ypač šv. Kiliano (parapinė 1723-1742 m., archit. J. B. Neumannas; lip
diniai Giuseppes Antonio Bessi; freskos 1749-1753 m.,
Giovanni'o Battistos Tiepolo). Žavėjosi kunigaikščių rezi
dencija (1723-1736 m., archit J. B. Neumannas, L. von Hildebrandtas). „Apartamentai, o jų yra labai daug, skoningi
ir prabangūs, pirmiausia rūmų kampe visas salonas veid

rodinis, sienos ir lubos visos su veidrodžiais, ant jų tapytos
įvairios kiniškos figūros ir istorijos; kitame kampe visas kam
barys dengtas kinišku žaliu laku, išskyrus auksuotus karni
zus. Vestibiulis ir laiptai yra karališki. Didelis parkas; šių
rūmų gražumas dera su puikumu.“ (12).
Bambergo miestas Bogušui atrodė didelis, bet ne toks
gražus kaip Viurcburgas. Pastebėjo daug bažnyčių. Kated
roje (šv. Petro ir šv. Jurgio, 1007 m., 1185 m., 1215-1232 m.,
1237 m.) matė šv. Henriko II ir jo žmonos Kunigundos ant
kapį. Graži buvusi Jėzuitų bažnyčia, turinti vieną ypatumą
- kupolas atrodąs plokščias ir niekuo neparemtas. Vysku
po pilis esanti niekur kitur nematyta. Paminėjo kunigaikš
čio rezidenciją Peterburgą (1711-1718 m., archit. J. Dientzenhoferis).
Niurnbergas esąs Vokietijos ir Europos centras. Neat
rodė didelis ir gražus. Špitolės bažnyčios (šv. Lauryno?, XIII a. pabaiga - 1353 m., 1439-1477 m.) lobyne apžiūrėjo
daugybę imperijos brangenybių - karūną, auksinį rutulį,
karališką lazdą, Karolio Didžiojo kalaviją, didelius brangak
menius, perlus, Romos imperatoriaus aprangą, šv. Mauri
cijaus kalaviją ir kitką. Matė
didelį arsenalą, bronzinį He
raklio fontaną.
Augsburgas esąs didelis
ir puikus miestas. Patiko tin
kuoti mūriniai namai, plačios
gatvės. Katedroje su keturio
lika koplyčių (šv. Petro bažny
čia, 1526-1527 m.) nematė
ko nors ypatinga. Rotušė
(1610-1620 m., archit Elias
Hollas; 1643m., archit. Mat
thias Kageris) jam atrodė
puošni, brangi, tačiau, lygi
nant su Liono arba Amster
damo katedromis, būtų tik šių
oficina. Bogušui atrodė, jog
miesto fontanai yra gražiausi
Europoje. Žavėjosi mechaniš
kai atveriamais vartais, pa-keliamu tiltu. Paminėjo garsius
kartūno fabrikus. Jis teigė, kad
Augsburge daug menininkų;
tapytojų, vario raižytojų, auk
sakalių, laikrodininkų, mecha
nikų, stalių, šaltkalvių.
Bavarijos sostinė Miunchenas esąs gražus ir daugybės
gyventojų miestas. Jame matė daug bažnyčių, kai kurios jam
atrodė stebuklingų struktūrų. Visų bažnyčių lobynai pilni si
dabrinių reikmenų - tiek niekur kitur nematęs. Buvusioje Jė
zuitų bažnyčioje (šv. Mykolo, 1583 - 1597 m.) nustebino du
pilni kambariai sidabrinių skulptūrų, kryžių, antepediumų, baž
nytinių indų. Apstulbo pamatęs šv. Petro bažnyčios sidabri
nį didįjį altorių. Šv. Onos (1727-1737 m., archit. Johannas
Michaelis Fischeris) ir šv. Jono Nepomuko (1733-1738 m.,
archit. E. Q. ir C. D. Asemai) bažnyčiose matė puikių paveiks
lų. Bogušas plačiau apibūdino elektoriaus pilį rezidenciją (rekonstr. 1569 m., archit. Wilhelmas Egcklas; 1581 -1588 m.,
archit. Friedrichas Sustris; 1730-1737 m., archit. Franėies
Civilliės). Kambariai buvę labai puošnūs, brangūs. Valgomojo
salė gražinta marmuriniais biustais, didžioji salė dekoruota
mozaikomis, figūros imituojančios marmurą, nors yra gipsi-
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nes. Jam didelį įspūdį padarė lubose nuta
pyti ugnimi alsuojantys žirgai, atlikti meist
riškai, iš bet kurios salės vietos atrodo, kad
į tave galvas pasukę. Paveikslų galerija pa
sirodė nedidelė. Gausu Romos antikinių
marmurinių ir bronzinių skulptūrų. Rūmų
koplyčioje matė daugybę brangenybių,
ypatingo meniškumo auksines taures,
monstrancijas. Labai patiko rezidencijos te
atras (1750-1753 m., archit F. de Cuvilliės).
Gražiai atrodė ir užmiesčio rezidencija Nimfenburgas (1734-1740 m., archit. F. de Cu
villiės) su didžiuliu parku. Bogušui nepati
ko Regensburgas: prasti pastatai, bjaurios
gatvės, senoviška ir taip pat bjauri rotušė
(XV a.). Bažnyčios didelės, gotikinės, tačiau
viduje be ypatingų puošmenų (13).
Bogušo paskutinis kelionės maršrutas
buvo Austrija. Aprašė Vienos įžymybes.
Miestas jam pasirodė vidutinio didumo su
trimis tūkstančiais dviem šimtais aštuonias
dešimt keturiais namais, tūkstančiu trimis
šimtais keturiasdešimt keturiais rūmais, še
šiasdešimt aštuoniomis bažnyčiomis, šim
tu septyniolika gatvių, aštuoniolika tūkstan
Viena // Gervorcs F. Wien. -Leipzig, b. m. Įklija.
čių šviestuvų, trimis tūkstančiais ponų ka
Perfotografavo Ramūnas VIRKUTIS
rietų, dviem šimtais fiakrų. Keliautojas re
miasi vadovu po miestą. Reikšmingiausia
esanti šv. Stepono katedra (1147 m. pašventinta, XIII a.,
notoiršv. Pranciškaus Ksavero, 1627-1631 m.). Rašė apie
XIV a.; XIII a. vitražai, XV a. antrosios pusės skulptūros) vieną universiteto bažnyčią. Pagal jį, svetimšalio smalsu
didelė, senoviška, gotikinės architektūros, be brangių daiktų mo verta architektūra ir vidaus tapyba, labiausiai - gar
viduje ir ypatingų puošmenų išorėje. Bokštas prie bažny saus tapytojo Pozzo kūriniai skliautuose (Andrea Pozzo,
čios atrodė nuostabus, spindulinis, apie keturis šimtus še
1642-1709 m.; jo freskos ir universiteto bibliotekoje, visos
šiasdešimt pėdų aukščio, galbūt aukštesnis ir didesnis už nuo 1703 m.). Tapyba barokinė, iliuzionistinė. Pijorų baž
Strasburgo katedros bokštą. Koplyčioje matė kunigaikščio nyčia priemiestyje (Švč. Mergelės Marijos, 1617 m., 1751 Eugenijaus marmurinį antkapį su auksuoto ketaus portretu.
1752 m., archit. Christophas Dientzenhoferis) Bogušui pa
sirodė gražios architektūros, bet ypatingų turtų joje nema
Šv. Karolio Boromeo bažnyčia (1716-1729 m., archit.
Johannas Bernhardas Fischeris von Erlachas Vyresnysis)
tė. Prie bažnyčios apžiūrėjo viešąją mokyklą ir Bajorų kole
funduota imperatoriaus Karolio VI. Ji esanti nuostabiai pa giją. Imperatoriaus pilis (Hofburgas, XIII a., XIV a., 14471449 m., XVII a., 1675 m., 1660-1666 m., 1726- 1730 m.,
statyta, graži ir brangi. Prie bažnyčios du stulpai su pui
1735 m.) esanti padalyta į kelis kvadratus, didumu primena
kiais lipdiniais iš šventojo gyvenimo. Augustionų bažnyčia
(1327 m. funduota, XVII a., 1784-1788 m.) sujungta ilga ga miestelį. Fasadai esantys labai nuostabūs ir skoningi, im
lerija su pilimi, yra loretas, dydžiu ir proporcijomis atitin peratoriaus, imperatorienės Kristinos apartamentai praban
kantis itališką, šone įrengta koplyčia mirusiesiems su juo gūs, gana skoningi. Mirusios imperatorienės kambariai ap
dos gelumbės apmušalais, katafalku viduryje. Joje matė mušti tamsiai žydru audiniu, be ypatingų baldų. Pilyje trys
koplyčios, tačiau jos atrodo prastos. Imperatoriaus biblio
marmurinius graft) Pilypo ir Leopoldo Daunow, barono von
Soieteno, 1772 m. mirusios imperatorienės antkapius. Ka teka buvusi pirmoji po Vatikano Europoje. Paminėjo knygų
ir rytietiškų rankraščių kiekį. Pastatai jam pasirodė puikūs,
pucinų bažnyčia (Angelų Švč. Mergelės Marijos, 1622puošti balto marmuro figūromis, su kupolu. Bogušui patiko
1632 m.) taip pat netoli pilies, garsi Austrijos imperatorių,
arkikunigaikščių kapais, pradedant 1619 m. mirusiu Motie medalių kabinetas, karo mokykla. Ši esanti didelė, gražios
jumi. Brangiausias ir didingiausias esąs imperatorienės Ma struktūros salė su dviaukščių ložių pavidalo galerija aplin
rijos Teresės antkapis (iš tikrųjų dvigubas sarkofagas su im kui. Priekyje židinys su dideliu imperatoriaus Karolio VI por
peratoriaus Pranciškaus 1,1753 m., skulpt. Balthasaras Mol- tretu, greta baliustrada. Sienos ir lubos puoštos lipdiniais.
las). Tiksliai aprašė šį antkapį: dvi natūralaus dydžio skulp Jį žavėjo Vienos universiteto (1753-1755 m., archit. J. de
tūros viršuje, alavinis, nuostabaus darbo puošyba. Kaina Ville-lssey) pastatas. Paskaitų salės didelės, erdvios, puoš
vęs penkiasdešimt tūkstančių zlotų. Jis teigė - tai patvarus nios. Tapybos salė pilna paveikslų, o skulptūros - akmeni
monumentas žmonių Ambicijoms ir Psichikai. Kapucinų lo nių, gipsinių figūrų, naudojamų modeliais studentų darbui.
bynas esąs labai didelis - jame daug monstrancijų, žvaki Apžiūrėjo Teresės kolegiją, Inžinierių mokyklą. Belvederis
(1714-1716 m., Žemutinis Belvederis, 1721-1722 m. Aukš
džių, relikvijorių ir kitų bažnytinių daiktų. Matė ir keletą pui
kių paveikslų. Galbūt jis matė Paulo Strudlo kūrinius „Ma- tutinis Belvederis, archit. Johannas Lucas von Hildebrandter Doloris“ ir „Šv. Moteris“ (abu 1712 m.). Jis paminėjo tris tas) Bogušui - tai buvę kunigaikščio Eugenijaus rūmai. Jie
buvusias jėzuitų bažnyčias (Švč. Mergelės Marijos, Sv. Ig- „yra sandėlis puikių paveikslų, kurie esą dvylikoje kambarių.
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Tai garsiausių tapytojų ranka ir teptuku tapytų paveikslų rin
kinys. Juos papildo imperatoriaus įsakymu iš panaikinto
Jėzuitų ordino namų ir bažnyčių renkami, labiausiai Nyder
landuose, pirmiausia Antverpene“ (14) kūriniai. Kunigaikš
čių Liechtensteinų rūmų (1691-1711 m., archit. Martinelli’s) paveikslų galerija kiekiu, retumu, grožiu, brangumu ne
mažiau vertinga už Belvederio rūmų. Grafienė Sayin surin
ko turtingą auksinių medalių, sidabrinių žiedų, senovinių
auskarų, perlų, deimantų, brangakmenių kolekciją. Pami
nėjo kelis visuomeninius parkus. Teatrai atrodė apleisti, ka
dangi nebuvo gerų aktorių. Vokiečiai ir prancūzai atlieka
operetes. Matė prancūzų kompozitoriaus Sensu komediją
„Etourdi“, kuri jam atrodė be intrigos ir sąryšio. Penktadie
niais, neveikiant teatrams, jis žiūrėdavo spalvingus fejer
verkus, kuriuos darydavo italas ir vokietis. Bogušas mėgo
žvėrių kautynes. Apžiūrėjo Schonbrunno rūmus Vienos prie
miestyje (1692-1693 m., archit. J. B. Fischeris von Erlachas; 1744 m., archit. Paccassi’s; 1766- 1767 m., archit.
Hohenbergas). „Rūmai pastatyti žemumoje, gana puošniai
viduje įrengti ir erdvūs. Parke yra įvairių grotų, ypač graži
altana priešais rūmus. Mažai marmuro statulų. Kitas par
kas yra olandiškos mados. Jo centriniame apskritime yra
Thiergarteno altana, nuo jos į visas puses išvestos perspek
tyvos“ (parkas 1705-1706 m., archit. J. de Ville-lssey) (15).
Vienos namai jam esą gražūs. Priemiesčiai pastatyti labai
gražiai ir skoningai. Gatvių šviestuvai iš porceliano, o ne iš
skardos, kaip Paryžiuje. Jam atrodė, kad porceliano fabri
kas gamina išvaizdžius, gražius, tobulus dirbinius, kurie nie
kuo nenusileidžia Saksonijos porcelianui. Bogušo nuomo
ne, porceliano gamyba ne paslaptis, tačiau reikia daug dar
bo, meistrų ir jautrumo. Porceliano parduotuvė jam patiko
didumu ir prekių gausumu. Žavėjosi miesto aikštėmis, la
biausiai ta, kurioje pastatyta kolona Švč. Mergelės Marijos
Nekalto prasidėjimo garbei su dviem dideliais akmenimis
šonuose, fontanais (1664- 1667 m., aut. Balthasaras Ha
roldas). Kita aikštė skirta Švč. Mergelės Marijos sužieduo
tuvėms su šv. Juozapu (1729-1732 m. fontanas, archit.
J. B. Fischeris von Erlachas; skulptūra Corradini’o) atminti.
Trečioji jo matyta buvo Švč. Trejybės aikštė (1682- 1686 m.,
archit. J. B. Fischeris von Erlachas Jaunesnysis ir kiti). Aikš
tės jam atrodė gražios, puikios ir vertos pamatyti (16).
Bogušo meno samprata yra ir tradicinė, ir naujoviška.
Jis apžiūrėjo įprastų Vidurio Europos kraštų paminklus, do
mėjosi, kaip ir pirmtakai, viskuo. Jį žavėjo gamtos grožis,
rūmai, bažnyčios, pilys, įtvirtinimai, vaizduojamosios ir tai
komosios dailės kūriniai, relikvijos, šventosios vietos, tech
niniai išradimai, bibliotekos, parkai, fontanai. Tradiciškai ža
vėjosi pastatų ir kūrinių didumu, monumentalumu, bran
giomis medžiagomis, puošnumu, natūralumu, iliuziniais
efektais. Grožį vertino įprastais terminais: gražus, puikus,
žavus, nuostabus, tobulas. Ir kiti jo vartoti terminai buvo
seni: struktūra, pavidalas. Bogušas dažnai mini naują sko
nio sąvoką. Ši jam yra trejopos reikšmės: epochų meno
stiliai, meno mokyklos, kūrinių meno vertė. Skonio sąvoka
buvo įprasta XVIII a. europiečių meno vertinimui. Iš kitų nau
jovių kelionės dienoraštyje pastebime daugiau dėmesio pa
veikslų galerijoms, meno kūrinių rinkiniams. Vertindamas
meno objektus, jis remiasi klasicizmo estetiniais principais:
aiškumu, paprastumu, funkciškumu, formos ir semantikos
ryšiu. Be to, meną Bogušas supranta kritiškiau, savaran
kiškiau. Jį labai žavi menininkų vaizduotė, formų įvairovė.
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Pranciškus Ksaveras Mykolas Bogušas’
description of European art objects
Valentinas CIBULSKAS
The Lithuanian nobleman Bogušas, a great traveller,
lived in the eighteenth century. He visited a lot of Europe
an countries and wrote down his itinerary notes in his tra
vel diaries. The diaries are survived and kept in the Libra
ry of the Lithuanian Academy of Sciences Archives.
The author of the article investigated the first part of
the travel diaries to Europe from 1777 to 1778. He tries to
convey Bogušas’ understanding and estimation of Euro
pean cities and their architecture, various art objects etc.
He also tries determine Bogušas’ art notion. Bogušas art
notion is both traditional and modern. As his predeces
sors he was interested in almost everything. He admired
the beauty of nature, palaces, churches, castles, works of
fine arts and applied art, relics, holy places, technical in
ventions, libraries, parks, fountains. He was also deligh
ted with monumental buildings, monumental sculpture,
rare materials, various decorations illusonary effects. His
terms for the description of beauty were: nice, wonderful,
charming, perfect. There were also old terms used by him,
i. e., structure, shape, form. He often mentioned the no
tion of „taste*. The notion of „taste* according to him had
three meanings: art styles of various ages, art schools,
skill value of various works of art. The nation of „taste*
was often used in all European countries in the eighteenth
century. While estimating works of art he refered to the
main principals of classicism: lucidity, simplicity, functio
nal capasity. Bogušas’ art notion was more critical and
more independant than his predecessors. He admired the
variety of forms and imagination of an artist. In general his
art notion was characteristic of the eighteenth century.

53

KONKURSAI

PIRMIEJI LIONGINO SEPKOS KONKURSO METAI
Retas Lietuvoje nežino nuostabaus ir tragiško Lion
gino Šepkos gyvenimo, nėra matęs bent nuotraukoje jo
nepaprastų kūrinių. Naujoviškų, originalių ir neatplėšia
mų nuo liaudies skulptūros tradicijų, šandien sudarančių
didžiausią Rokiškio kraštotyros muziejaus skyrių. Tie kū
riniai ilgai bus orientyras vertinant tai, kas sukurta šalia
jo ir kas kuriama po jo... Čia, Rokiškyje, ne kur kitur,
turėjo atsirasti ir pirmoji Lietuvoje premija už liaudies
skulptūrą. Turėjo, bet nebūtų atsiradusi, jeigu ne Rokiš
kio kraštotyros muziejaus iniciatyva ir miesto valdžios pa
rama...
Taigi pirmasis konkursas ir pirmosios premijos. Jame
dalyvavo dvidešimt vienas meistras. Jie visi atvežė dar
bus patys, pakviesti skelbimų laikraščiuose, nė vienas ne
buvo atskirai prašytas ar kaip kitaip ragintas. Tai labai
svarbu, nes konkurencija atsirado savaime. Kaip savai
me susiklostė konkursinės parodos lygis ir atsivėrė pro
blemos, būdingos ne tik šiai ekspozicijai, —klasikos tra
dicijų tęstinumo ir individualios kūrybinės raiškos, meni
nių aspiracijų ir jų įkūnijimo rezultatų... Tos problemos
komisijai tarsi kokios ašakos neleido patogiai ir ramiai
dirbti. O tas darbas buvo paskirti pagrindinę —Liongino
Šepkos —premiją bei keturis konkurso prizus, kuriuos
įsteigė įvairios rajono organizacijos.
Jau minėta dilema, kas svarbiau šių dienų liaudies me
ne —išradingumas, originalumas, tegul ir tolimas tradi
cijoms, ar rami, paprasta, išoriniais efektais nežėrinti tra
dicijų tąsa, kas labiau vertintina - nemokyto talento spon
taniška raiška ar dailės mokslų ragavusiojo ieškojimai,
sekimai ir pan. - buvo pačių aštriausių ginčų objektai.
Galbūt tie ginčai suliepsnojo ir dėl to, kad vieno, neabe
jotino kandidato pagrindinei premijai tarsi nebuvo, ne
buvo tokio, apie kurį, nepriklausomai nuo to, patinka jo
darbai ar ne, pasakytum - štai tas ir niekas kitas... Nuo
monės bangavo, vertinimai keitėsi, pagaliau lyg ieškant
išsigelbėjimo buvo nuspręsta premiją padalinti dviem. Pa
sidarė šiek tiek lengviau, nors esminių problemų tai neiš
sprendė. Dėl Vandos Briedienės didelių abejonių nebu
vo: ji palyginti nuosekliai tęsia pokario pasaulietinės et
nografinės tematikos skulptūros tradicijas: savitas tipa
žas, paprastas, tiesiog kasdieniškas motyvas ir herojus tarsi
padiktuoja ir išraiškos paprastumą, šilumą bei nuoširdu
mą. Dėl antrojo kandidato nuomonės susikirto, ir gaila,
kad Roberto Matulionio kūryba vieno balso persvara lai
mėjo prieš Algirdo Juškevičiaus sakralinės skulptūros ko
lekciją: taip dekoratyvi egzotika buvo tarsi pastatyta prieš
priešiais klasikinės liaudies dailės tąsai.
Išlipus iš to kunkuliuojančio ginčų katilo ir jau šiek
tiek susigulėjus įspūdžiams, norom nenorom iškyla klau
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simas, manau, ne visai retorinis, —ar visi profesionalai
dailininkai, kurie imasi atsakomybės vertinti kūrėjus ne
profesionalus ir tuo pačiu orientuoti visuomenę, yra pa
kankamai įsigilinę į liaudies kūrybos specifiką, ypač į jos
dėsningumus, skiriančius ją nuo akademinės dailės?.. Tai
klausimas, kartkartėmis iškylantis toli gražu ne vien įvai
rių komisijų darbe. Klausimas, atsakymo į kurį ieškoda
mas suvertum problemų vėrinį, bet palikim tą vėrinį pa
mąstymui ir grįžkime į konkursinės parodos sales, prie
kitų L. Šepkos konkurso prizininkų (pagrindinę premiją,
kaip jau minėta, pasidalijo Vanda Briedienė ir Robertas
Matulionis).
Bene nuosek
liausiai klasikinės
liaudies skulptū
ros tradicijas tęsia
Rūtos Kavaliaus
kienės ir Algirdo
Juškevičiaus sak
ralinių skulptūrų
kolekcijos: ir vie
na, ir kitas labai
daug dėmesio ski
ria ikonografinei
tapatybei, kompo
zicijos schemai iš
laikyti, tipiškai
atributikai, po
lichromijai. Drož
dami tradicinius
senosios liaudies
skulptūros šven
tuosius, jie lieka ir
individualūs, ir sa
viti - liaudies me
no variantiškumo
dėsnis veikia ir
šiandien, teikda
mas erdvės kūrė
jo individualybei
pasireikšti ir pa
grindą tradicijai
išsilaikyti bei vys
tytis.
Įdomu sekti
skubančią Juozo
Jakšto mintį —jo
darbus valdo fanRobertas MATUUONIS. Paukštis
tazija, ne sykį pra-

silenkdama su menine logika. Kiekvienu drožiniu, kiek
viena kompozicija norima pasakyti nepaprastai daug, me
dyje detaliai atpasakojant siužetą ar rutuliojant filosofi
nę mintį. Žavi drožybos meistrystė, virpantis detalių gro
žis, tiesiog grafiška medžio plastika, tačiau žvilgsnis tai
čia, tai ten suklumpa ties nesukomponuotu motyvu, ko
kią nors atsitiktine puošmena. Visiškas kontrastas dau
giasluoksnei J. Jakšto kūrybai - Eglūno Židonio kolek
cija. Autorius, atrodo, siekia išvaduoti savo skulptūras nuo
menkiausios smulkmenos, palikdamas tik būtiniausius
atributus, jis kalba kruopščiai nušlifuoto medžio pavir
šiaus plaukiančia plastika, aptakiomis maksimaliai api
bendrintomis formomis, išraiškos jėgą sutelkdamas figū
ros pozoje, siluete. Einant tokiu keliu, autoriui reikėtų
dar tiksliau modeliuoti formą, ieškoti optimalaus propor
cijų santykio, ryškesnės minties.
Kas gi dar, be laureatų ir prizininkų, užkliudė akį šio
je gausioje ekspozicijoje? Nekalbėsiu apie kai kurias aiš
kias kičo apraiškas ir tuos meistrus, kurie nesuprato kon-

gasis Rūpintojėlis, pagarsėjęs ir pagarsintas kaip mūsų
tautos dvasios simbolis. Bet kaipgi juo didžiuotis, kaip jį
suprasti, jeigu jis panašus į miline aprengtą rusų pilieti
nio karo laikų raudonarmietį ar mongoloidą, jeigu erš
kėčių vainikas primena ausinę žieminę kepurę ir pan.
Liūdniausia, kad vienas kitas šios rūšies darbas konkur
so parodoje - ne išimtis. Pasidairykime po liaudies dai
lės salonus, parodas, kuriose nebuvo atrankos, ir tokių, o
gal egzotiškesnių pavyzdžių sočiai prisirinksime. Tai vėl
gi tradicijų ir jų šiandieninės tąsos problema.
Tokios prieštaringos mintys atlydėjo iš Rokiškio, nors
pats renginys - parodos atidarymas, Liongino Šepkos pa
gerbimas, premijų ir prizų įteikimas, kaip ir visa ši inicia
tyva - iš tiesų gražus, prasmingas ir labai reikalingas.
Minėtosios problemos, deja, nepriklauso nei nuo šeimi
ninkų valios, nei nuo jų pastangų, jos objektyviai egzis
tuoja ir gal atsitiktinai taip koncentruotai čia išryškėjo,
tuo ryškiau, kad čia pat —Liongino Šepkos šedevrai.
Nežinia, kokius dabartinės liaudies skulptūros aspek
tus atvers antrasis konkursas - kam
ir už ką atiteks prestižinė L. Šepkos
premija. Taip pat nežinia, kuris rajo
nas, kuri kultūros įstaiga užsidės sau
ant pečių sunkų kryžių, —pasiryš
skelbti naują konkursą už kurią nors
dabartinės liaudies dailės šaką. Gal
Kėdainiai - Vinco Svirskio konkur
są už mažąją architektūrą, gal Kur
šėnai - už keramiką, gal Panevėžys
—už audimą, ar Vilnius —už tautinį
kostiumą? Tikėsimės, nes konkursai
ne tik pagerbia geriausius, —jie išju
dina, pažadina, sudomina, prasklaido kasdienę rutiną.
Alė POČIULPATTĖ

V. BRIEDIENĖS kūriniai.

Ramūno VIRKUČIO nuotraukos

kurso sąlygų (atsiuntė šaukštų kolekciją ir pan.), —jų ne
daug. Stilistinį vieningumą, susiformavusio meistro ran
ką demonstruoja Roberto Žaliuko skulptūros. Gaila tik
tai, kad ypatingas meistro dėmesys detalei, siekiant di
džiausio tikroviškumo, dažnai virsta nemaloniu natūra
lizmu. Savitos ir motyvo pasirinkimu, ir drožybos manie
ra Vido Jatulevičiaus skulptūros liudija bręstant įdomų
menininką.
Konkursinė paroda išryškino, be kita ko, ir vieną skau
džią - sakralinių motyvų plastinės interpretacijos - pro
blemą. Iš tiesų ne taip jau retai susitinkame ne su inter
pretacija, o su sakralinio motyvo desakralizacija, kuri at
siranda dėl daugelio priežasčių —meninio nepajėgumo,
ikonografijos nepažinojimo, skubėjimo patenkinti paklau
są. Turbūt sunkiai rastum šiandien labiau nuvalkiotą, drįs
čiau pasakyti, labiau išniekintą siužetą kaip mūsų mįslin-

THE FIRST YEAR
OF LIONGINAS ŠEPKA COMPETITION
The article deals with the well-known Lithuanian
craftsman Lionginas Šepka sculpture competition, wich
was arranged on the initiative of the Rokiškis Museum
of Regional Ethnography in September. Besides the
facts about the competition’s prize (the main prize went
to V. Briedienė and R. Matulionis, the other prizes went
to R. Kavaliauskienė, A. Juškevičius, J. Jakštas, E. Ži
donis), the article is concerned with present day issues,
special emphasis being placed on the interaction bet
ween present-day religious sculpture and Lithuanian
folk art: the choice of subject and its interpretation, the
continuation of traditions and the self-expression of
the artist.
Alė POČIULPAITĖ
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IŠ GUDIJOS

TIESOS SAKYMAS
Po pirmosios labai turiningos Etnokosmologijos cen
tro „Kryuja“ konferencijos Minske (žr. „Liaudies kultūros“
1993 m. Nr. 4) šit ir antroji - „Rytų Europos etnokosmo
logija: baltiškojo pasaulio modelis“ (1994 m. rugsėjo
20-23 d.).
Išgirsti „baltiškojo“ - ir klumpi žmogus, einąs gyveni
mu pėsčias. Nori nenori - tik nepamiršk kuo rašyt, po
pieriaus baltumo, savo nepasitikėjimo savimi, nežinojimo
ir nuolatinės pastangos žengti iš tuštumos
su viltimi apčiuopti (bent akimirkai - dau
giau neduodama) kokią pilnatvę: žinau, su
vokiu, suprantu, jaučiu, pritaikau žodį prie
žodžio, pasižiūriu atsilošęs... Neužsimiršk.
Vienai akimirkai tebūna gražu ir aišku. Žiū,
ir vėl nematomas juodumas slenka per šir
dį...
Gyveno kitados labai turtingas ponas. Ir
sukvietė jis kitus ponus į prabangią puotą.
Kai jie ten visiškai viskuo pasisotino - beli
ko tik velnią pamatyt. Siunčia ponas savo
dailininką: eik surask tikrą velnią, nupiešk ir
atnešk mums jo paveikslą. Nebus tikras galvą nuimsiu. Išėjo dailininkas, dažais, tep
tuku ir didžiuliu popieriaus ritiniu nešinas,
atsisėdo kemsyne ant kelmo ir dūsauja: kur
jis tą velnią bepamatysiąs, galas jam. Stai
ga girdi balsą: piešk, rodysiuos tau dalimis
nuo užpinčių iki viršugalvio, kiek pasirody
siu, tiek pripiešk prie vaizdo, bet ką pavaiz
davęs, suk į ritinį, kad viso manęs nematy
tum. Baigsi, grįžk pas ponus, išvyniok prieš
juos popierių, tik pats, šiukštu, nežiūrėk į atvaizdą. Įmesk
paveikslą ugnin ir tiek. Taip ir padarė dailininkas. Sukda
mas popierių į ritinj, nupiešė po pasirodomą gabaliuką
velnią, grįžo pas ponus, atskleidė prieš juos paveikslą, o
tie - klakt - ir iškrito visi myriop nuo to vaizdo baisumo...
Potėpis po potėpio, žadamo iš kiekvieno konferencijos
dalyvio lūpų, pradėsiu, sakau, ir aš, kaip pono dailinin
kas, to neregėto, nematyto baltiškojo pasaulio modelio
tapybą.
Mums reikalinga tik tiesa. Baltarusių tauta jau tiek pra
radus, tiek prisikentėjus, kad, atrodo, niekas daugiau ne
begali pakenkti, kiek pakenkta. Esame tik ką pajutę pir
mąjį laisvės oro gurkšnį, laisvės ieškoti ir daryti išvadas
vadovaujantis vien mokslinių atradimų duomenimis (žo
džiai minskiečio Georgijaus Stychovo, „Krivičiai - prabaltarusiškasis fenomenas rytų slavybėje“). Iki šiol jokie,
net archeologiniai, radiniai „nerodė“, kad kadaise būta
kokių nors baltarusių. Pirmosios baltarusiškosios balta
rusių istorijos autorius V. Lastauskis už teiginį, kad krivi
čiai - baltarusiai, buvo sušaudytas. Dešimtys mokslinin
kų, pirmųjų teigusių, kad krivičiai - tai nuo 5-ojo m. e.
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šimtmečio saviti etniniai junginiai, atsiradę iš baltų slavų
simbiozės, - taip pat buvo sušaudyti. Ėjo trisdešimtiniai
metai. Tokiu būdu netrukus beliko vienas teisingas teigi
nys - starorusskaja narodnostj. Ir tik po daugelio de
šimtmečių, pirmiausia Maskvoj, pradėta šnekėti, kad bal
tai kadaise gyvenę iki pat Maskvos, slavų antplūdžio į juos
poveiky atsiradęs ir baltarusių etnosas. Metraščiai krivičių esą netapatina nei su slavais, nei su baltais. Taigi kri
vičiai rytų slavybėje - prabaltarusiškasis fe
nomenas, tuo pačiu suvaidinęs labai svar
bų vaidmenį ir Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės sukūrimui. „Naša deržava byla!“
- replikos ietis iš salės („y“ čia reikia tarti
kietai, esam ne Lietuvoj). Baltarusijos kuni
gaikščiai esą buvo vadinami „litovcy“.
Mums, baltarusiams, tereikia tiesos ir dar
kartą tiesos, ir tiesa veiks mūsų naudai.
Rygietis Janis Ciglis, aiškinęs, kad lat
galiai, sėliai, žiemgaliai į dabartinę Latvijos
teritoriją atėję iš pietų, iš Lietuvos - pirmai
siais mūsų eros amžiais. Nuo tada (pana
šiai nuo trečiojo amžiaus vidurio) ir prasidė
jusi latvių etnogenezė.
Voicecho Novokovskio iš Varšuvos tei
gimu, skambaliukai plačiai naudoti apeigo
se Romos imperijos laikais, nes tikėta, kad
jie apsaugo nuo impotencijos, piktos akies.
Daug būta ir skambaliukų pavidalo amule
tų, saugančių žmogų ir gyvulį. Baltų srityse
tarpeliai taip pat gynė nuo piktos akies, bai
dė piktas dvasias. O varpas ir iki šiol turįs
maginę galią, anot prietarų, apsaugančią net nuo griaus
tinio.
Dnepro baltai, pagal maskvietį Valentiną Sedovą, plūs
tant iš pietų slavams, niekur nesitraukė, ir iki VII m. e. am
žiaus vietoje asimiliavosi. Etninės kaitos nebūta. Jų kultū
ros modelis - baltiškasis.
Andrejus Ablomskis iš Maskvos, tyrinėjęs vidurio ir
pietų Baltarusijos gyventojų migracijos į miškastepę po
būdį Romos imperijos laikais, kalbėdamas apie baltus, ir
vėl temini asimiliaciją, asimiliaciją ir asimiliaciją. (Vargas
girdėt tokius žodžius, juo labiau, kai žinai, kad reiškinys
tebevyksta, nesibaigia ir - juo labiau - nepakrypsta prie
šinga linkme net lietuvių valstybės ribose. Gūžiesi lyg po
kriokliu, šniokščiančiu, daužančiu nesibaigiančių teiginių
srautais: „asimiliacija...“ Neduok Dieve nusivilti ir paskuti
ne priebėga - mūsų šiandieniniu valstybingumu...)
Minskas... Konferencija... Nagi taip. Be abejo, įdomu
žinoti, kur ir kokios keliatūkstantmetės puodų šukės ar
segės atrastos, ką liudija, teigia archeologo Leonido Pobalio iš Minsko protu ir lūpomis. Bet, pasirodo, tuo pačiu
archeologiniu faktu, anot pranešėjo, jei nori, gali paaiš

kinti viską: na, tarkim, kad baltarusiai ant baltiškojo sub
strato atsiradę, bet taip pat sėkmingai, - kad baltai atsi
radę ant baltarusiškojo substrato. Nes Europoje indoeu
ropietiški elementai visiems bendri. O pagonybės laikais
esą būta tik kultinio, kultūrinio skirtumo, bet ne gentinio.
Tad kalbėti tegalima kultūrinėmis, etnografinėmis katego
rijomis, bet ne etninėmis. Galingos gentys (tai jau Euge
nijaus Smito iš Smolensko diskusinis potėpis) esą ėjo tik
į pietus ar kokius pietvakarius, t. y. ten, kur žemės, klima
tas geresnis, gi į šiaurę, į blogesnes žemes, geografines
zonas ėjo tik silpni, nugalėti. O tokie - neturi (beveik)
jokios įtakos ten, kur ateina (I) (Prasmek tu skradžiai. Sukta
susukta. Neberašyk!) Pertrauka.
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje klasikinė inkvizi
cija kovai su raganomis, burtininkais įsigali (aiškina Vla
dimiras Lobač iš Novopolocko) net trim šimtais metų vė
liau nei Vakarų Europoje - XVII a. vidury. Niekad nebuvo
ji čia itin arši ir paplitus. Net Barbora Radvilaitė augus tarp
visokių burtininkių. O Baltarusijos teritorijoje ir iki šiol aps
tu tų raganautojų bei raganavimo elementų, liudijančių
esą apie darnų žmogaus ir gamtos santykį.
Gyvatės kultas, Sergejaus Rassadino iš Minsko tei
gimu, kilęs iš trakų-frygų substrato. Kai kur net du žalčiai,
šeimos gerovės saugotojai, namuose gyvenę: užmuši pa
tiną - šeimininkui būsią blogai, patelę - šeimininkei. Ir
afrikiečiai, kaip ir Europos žmonės, vaišiną gyvates pie
nu. Ir indų didieji dievai - gyvatės pavidalą turį. O keltiš
kųjų tradicijų pasekėjai iki šiol nešioją amuletus iš gyva
tės odos, kiaušinių... Taigi gyvatės kultas - bendražmogiškas, siejamas su žmogaus agrarine veikla: lietum, der
lingumu, turtu.
Ala Kvetkovskaja, tyrusi jotvingių pilkapius, pirmiau
sia pažymi, kad jotvingiai dabartinės Baltarusijos ribose
iš viso neigti buvo, tad menkai teištirti. Krenta į akis, jog
baltų (jotvingių) pilkapiai iki X-XI a. čia labai išbarstyti,
vis nesudarą kompaktiško junginio. Tai esą reiškia, kad
taikus baltų gyvenimas, nespėjus susiformuoti vientisam
kompaktiškam pilkapynui, vis būdavo nutraukiamas įsi
brovėlių.
Brūkšniuotosios keramikos kultūra, anot vilniškio Val
d e m a ro Š im ė n o , žymi rytų baltų teritorijas. Jos atsiradi
mo ir išnykimo laikas ginčytinas: apytikriai - I tūkst.
pr. m. e. - III-V m. e. amžiai. Brūkšniuotosios keramikos
kultūra traukėsi labai greitai. Kodėl? Labai daug sudegin
tų jos gyvenviečių: Aukštadvaris, Barščių kalno ir slėhio
gyvenvietės prie Kernavės, daugybė - Užnemunėj. Tos
kultūros archeologiniuose paminkluose labai daug radi
nių iš Dnepro sričių. Vėliausiai brūkšniuotosios kerami
kos kultūra išnyko Pietų Lietuvoje. Po to čia atsiranda jot
vingių paminkiau - iki Trakų, Elektrėnų, Aukštadvario, bet
ir tie netrukus, V-VI a., supanašėjo su kitais rytų baltų
paminklais: lituanizavimosi poveiky.
Štai ir vėl laikas diskusijai, kuriai nebelieka laiko. Bet ir
per kelias minutes dar galima skubiai priminti, kad arche
ologai etninės priklausomybės įrodyt beveik negalį, etnolingvistiniai junginiai, buvę geležies amžiuje, kovos kirvių
eroje, - visai išmirę, išnykę. Jų ir kalbiniu pagrindu neįro
dysi. Neabejotinas nebent tik prūsų buvimas pirmaisiais
mūsų eros šimtmečiais. Tad ar ne dirbtinai baltams pri

skiriamos plačios ribos? O ir „baltiškosios hidronimijos“
arealas - nuogas karalius, nes nedatuotas ir neįrodomas,
nes būna, kad etninių junginių kalba keičiasi, o pavadini
mas lieka tas pats arba - atvirkščiai. Be to, ir pats baltų
pavadinimas esąs labai dirbtinis - tik iš XIX a. Ir dar tuos baltus kiti taip pavadino. Taigi kalba apie juos - lyg
ir dirbtinė, akademinė. Baltai esą nebuvę vienalyčiai, tad
kokiu pagrindu juos galima vadinti baltais! Kokia kalba
jie kalbėjo, - juk niekas to nežino. Hidronimai dar nieko
neįrodą, ir jų aiškinimą labai daugeliu atvejų galima kaip
nori pakreipti. Visai kita šneka būtų apie slavus...
Iš savo stropumo konferencijos salytės antroj eilėj ma
tau, kad ne itin daug kam čia rūpi tas žadėtasis baltiškojo
pasaulio modelis, o ir pats žodis „baltiškasis“ - vis sker
sai gerklės.
Aistras bando nuraminti ištikimasis „Kryūjos“ įkvėpė
jas S. Sanko. Absoliučios tiesos, be abejo, nesą. Galimi
įvairūs pasaulio supratimo modeliai. Pirmiausia derėtų
remtis mokslu patvirtintais faktais. Jų daug ir visokių. To
dėl iškyla neprieštaravimo modelio viduje problema. Bal
tiškojo pamato Rytų Europoje modelis šiandien įtikina
miausias: jame galima suformuoti daugiausia teisingų
samprotavimų, neprieštaraujančių vienas kitam. Štai ir tiek.
Įmanoma ir vėl tęsti nuovokesnę kalbą.
Ježi Bartminskis iš Liublino: pasaulio (kosmoso) pa
veikslas žodinėje liaudies kūryboje. Viskas šiame pasau
lyje esą iš priešingybių: kairė - dešinė, aukštai - že
mai, šviesa - tamsa, vyras - moteris. Vienas be kito
neįsivaizduojami. Lygiai taip - šis pasaulis ir anas pa
saulis. Šis - tai „po saule“, arba apskritai - „šviesa*
(svet). Jis platus, didelis (horizontalus). Tai vieta, j kurią
žmogus ateina ir iš kurios išeina. O anas žodinėje liau
dies kūryboje neturįs nei pradžios, nei pabaigos, jis kaž
kur aukštai ar žemai (vertikalus). Tai - mirusiųjų žmo
nių, demonų, velnių, angelų, šventųjų buveinė. Dangus
jame (pagal lenkų tautosaką) - šviesus, kvepiantis,
skambantis muzika, dūzgiantis auksinėm bitėm, žydin
tis. O pragaras - smirdantis, kakofoniškas. Kokios šio
pasaulio savybės? Jis, pirmiausia, gyvas, gyvena. Visas
kosmosas (jo augalai, žemė, vanduo, ugnis) - „gyvas“,
„mąstantis“, „jaučiantis“, „žinantis“. Žmogus jame - vie
noj gretoj su kitom esamybėm. Kosminė tvarka (ir viso
kosmoso buvimas) grindžiamas minėtų priešybių buvi
mu ir įtampa. Liaudies pasaulėjautoj dvinariškumas imanentinė, vidinė kosmoso kaip visumos savybė. Krikš
čioniškoji gėrio ir blogio kova - tik liaudies tradicinių
opozicijų papildinys. Žmogaus gyvenimas, jo darbai ir
šventės tiesiogiai susiję su kosmoso (gamtos) gyveni
mu (saulės ciklais, metų laikais), atitinka ir kosminę tvar
ką (Saulė, Mėnulis - taip pat - žmona su vyru ir pan.).
Gamta tautosakoje suinteresuota žmogaus gerove - tei
kia šilumą, šviesą, vandenį, derlių. Ir žmogus su ja elgia
si tik pagarbiai: žemės nevalia mušti, į saulę negalima
rodyt pirštu, draudžiama spjauti į vandenį, lyg motinai j
veidą. (Ak, kokių šventų dalykų esam pamiršę!) Bet žmo
gus nėra visai bejėgis prieš Gamtą. Jis galįs padėti jai,
paskatinti jos procesus (degina laužus per Jonines skatina saulę ir pan.). Tuo pačiu ir Gamta neabejinga
žmogaus įvykiams: žemė atsiveria, ledai įlūžta, saulė už
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temsta, griausmai trenkia didelių žmogaus nusikaltimų
akivaizdoje. Nei gandras, nei kregždė negyvena ten, kur
negerumai. Ir bitės apleidžia nesantaikos namus. Didy
sis to Žmogaus ir Gamtos vieningumo tikslas - bendra
kova prieš mirtį.

Ką apie tautą liudija jos kalboje juoko ar dėkingumo
nusakymas? Anot Svetlanos Prochorovos iš Minsko, ru
sų „nadsmechatsia, smejatsia nad čem“ - lyg pakilti virš
ko nors, jausti savo didelį privalumą ir tyčiotis juoku. Tai
žiauru. Lietuviai juokiasi Jš ko nors“, t. y. juokas lyg pa
imamas, nupilamas iš ko nors. Lygiai taip „juokiasi“ ir bal
tarusiai, ten, kur buvo krivičiai, ir - Palesėj. |domu.
Kaip save vadino jotvingiai? Niekas nežino. Kokia kal
ba jie kalbėjo? Aloyzo Vidugirio teigimu - vakarų baltų
dialektu, artimu lietuvių kalbai: mūsų dabartinis ie jotvin
giškai skambėjo ei (Leipalingis, Seinai), mūsų š - jotvin
gių s (Kirsna), mūsų ž - jotvingių z (Berzninkas, Jieznas),
labai būdingi buvo priešdėliai -ing, -tus (Dubingis, Alytus,
rūstus, jotvingis). Nuo V-VII a. prasidėjo baltiškųjų genčių
lituanizavimasis. Kokius pėdsakus čia paliko jotvingiai? Ma
noma, kad jie pirmieji vietoj tarminio a ėmė vartoti o (Sko
mantas). IX-X amžiais tarminiai ū, y ėmė siaurėt j ą, į (vie
toj žūsis, kyšti - žąsis, kęsti). Tas procesas, atrodo^ taip
pat prasidėjo nuo jotvingių. Suvalkija, Pietų Dzūkija, Šalči
ninkų kraštas - tirščiausiai jotvingių gyventos sritys.
Danguolės Mikulėnienės teigimu, dzūkavimas - ga
na vėlyvas reiškinys (nuo XIV a.). Kai kurie kalbininkai
(J. Otrembskis) tai laikė jotvingių įtaka.
Apie etnonimą Lietuva - Sergejus Sanko. Jo nuomo
ne, Lietuvos pavadinimas susijęs su kultūrinėmis realijo
mis. Būtent - su krivulę. Lietuva (Litva) -> leituva. Lei-tu<lei
- lenkti, daryti kreivu, kreivinti. O kreivumas ilgai reiškė
šventumą: krivis, krivūlė, prūsų lankinan deinan - šešta
dienis, šventa diena, balt. krivyje dni, krivyje večera - šven
tos dienos, šventi vakarai. (Pažaiskim išvada, kol ne vėlu:
Šventoji žemė.) Arealas Lietuvos pavadinimu, pagal vidu
ramžių kronikas, esąs gana kompaktiškas: rytuose iki
Okos, visa dabartinė Baltarusija, Latvijos dalis, Prūsijos
dalis. Ir visur čia žinomas specifinis terminas krivūlė. Ry
tuose nuo krivičių, o vakaruose, pietinėje Baltijos pakran
tėje, - taip pat yra germanų gentis, vadinama krivingai.
Tad štai: bendruomenė, jungiama šios krivūlės, bendrų
apeigų - Lietuva (Litva).
Baltai, GintsoSkutanso iš Rygos teigimu, seniausi gy
ventojai miškingoje Rytų Europos zonoje. Esam šiaurės
europidinės rasės, kuriai būdingas masyvus kūnas, platus
veidas, šviesūs plaukai, mėlynos akys. Dėl antplūdžio iš
pietų poveikio tamsėjo mūsų plaukai, siaurėjo veidas...
Rankšluosčio omamentavimas (anot vetkietės Galinos
Nečajevos, šnekėjusios apie Palesės rankšluosčių or
namentus kaip maginius kosmologinius tekstus) - žo
džiais nenusakomo maginio pažinimo seka, kurio tikslas
ne pavaizduot kaip sudarytas kosmosas, bet pasiekti die
višką tvarką, buvusią pradžioj. Puošyba, omamentavimas
- lyg stichijos įsisavinimo būdas. Baltoji dalis - bestruktūrė, stichinė, raudonoji (puošiamoji) - kultūrinė, įsisa
vintoji visatos erdvėj Neformali, be semantinių atitikme
nų, bet - kultūrinė. Štai I . Kosminė ašis. O štai ir ritualinė
ašis — . Jas sudėjus + -jau iš esmės ir visas kosmosas.
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O štai ant kosminės ašies-pasaulio (gyvybės) medis ^ ■
O va ritualine ašimi juda paukščiai (gyvuliai), visi atsigrę
žę į gyvybės medį, lyg aukojamieji
(Lygiai taip esą
kai senutės stato ant lango vazonėlį su gėle, iš kraštų bū
tinai įkurdina ir kokius žaislinius gyvūnus, atkreiptus tik j
tą vazonėlį!) Tai jau ir savotiškas pasaulio modelis. Ir kuo
labiau esą giliniesi į tuos ornamentus, tuo aiškiau „su siau
bu“ įsitikini, kad kiekvienas ornamento elementas iš es
mės reiškia visą kosmosą. Pailiustruosiu dar vieno to „kos
moso“ kūrimo stadijas. Pradžia destruktūrė visu
ma (anot audėjų - „gluchouka“), aklavietė. O va toji ak
lavietė, anot audėjų, „su ožiu“: <$>. Visuma padalinta. Ir „su žvirbliu“:
Jau matom „apsėtą lauką“ arba - „mo
terį su gyvybe įsčiose“. Tai jau pilnumos ženklas, orna
mente esąs tik vidury (nei moteriškas, kuris būtų kairėj,
nei vyriškas dešinėj). Namų, židinio, jungtuvių ženklas.
Juo baltarusiai net iki šio amžiaus pradžios žymėjo ir sa
vo busimojo namo statybos vietą - iš visų pasaulio pusių
sunešiotais akmenimis. Tai ir malkų dėjimo krosnyje for
ma, ir, keista, net krosnies pamato sąrangos (rus. srub)
forma. Tęsdami to „kosmoso“ kūrimą žemdirbystės plot
mėj, toliau matom: m - Laukas apsėtas, atėjo kreivi
pjautuvai, dalgiai visatai nupjaut. Kiekviename mūsų geste
apimt, apkabint, gauti - tas pats kreivumas. Taigi žem
dirbystės plotmėj - tai derliaus ženklas, o galiausiai
ir visas kosmosas, su jo nedalumu, vientisumu, kūrimusi
ir irimu. Simbolika begalinė, kosmologinė. Konkretybė
mis beveik nepaaiškinama visuma. Ir jos reikšmių - be
galybės: nuo to buitiškiausio „žvirblio“ iki ugnies, kryžiaus
- viso kosmoso su jo pilnatve: pradžia per apvaisinimą
(sėją), gimimu (dygimu) ir mirtimi (pjūtimi). Audėjininkystė - tai esą nelyginant apeiginis žinojimas. Sėdasi mote
riškė prie staklių ir leidžiasi į tą maginę kelionę, kur mūsų
dar nėr. Iš kur ji semiasi to žinojimo? Buitiškai - gal iš
užkalbėjimų: „...mūsų užsėtam laukui duok derlių, mūsų
arimui, mūsų mergystei duok derlingumo...“
...Begalinė šnekos galimybė. Galgi ir tikrai pradžioj ne
buvo nieko, vien tik Žodžio troškimas įsikūnyt, amžiny
bės geismas...
Aušta aušrela kaip gelumbėla
teka saulala kaip rutulėlis...
Negali gi, žmogus, gyventi nuolat įtempęs smegeni
nę. Ateina priešnaktis - laikas atsipūsti, apsėdus baltą
stalelį:
...Eina močiutia aukštan kalnelin
Prisibudinti sava dukrelas.
Daina. Žvakės prietemoj, žiū, anapus stalelio mergy
tės akyse - žibantys deimantai, o lūpos skaudžios, skau
džios. Prisižibėjau prisižydėjau ir aš, besiklausydamas tų
dainų. O čia iki šiol žibama. Ak. Karti laimė gyventi žmo
gumi. Karti laimė nelaimė būti trypiamos tautos žmogu
mi, su spindulių durklais širdy ieškoti tautos gyvastingu
mo dainoje.

Voljha Jemeljančyk:
U tiomnym lese,
U tiomnym lese hramanina.
Sosna z jelju,
Sosna z jelju hovorila...

Net pasirodė - viena tokia dainininkė apie tautos dva
sią galėtų paliudyti daugiau nei keli etnologijos institutai.
Kankinanti, skausminga proto, instinkto pastanga suprasti,
perteikti savo tautos balsą, išgriebtą iš amžių tamsos.
Kažkas esą švaraus, gražaus, didelio žūsta. Reikia gel
bėti. Reikia iš paskutiniųjų gelbėti. Kaimas, kur tos mer
gytės motinos tėvai gyvenę, sakosi, gal purviniausia Bal
tarusijoje vieta. Dar ir todėl, matyt, tas jautrumas grožiui,
tam, kas švaru, pakylėta...
Pamotė užmuša posūnį, palaidoja, ant kapo išauga
ieva, nendrė ar koks kitas augalas (tai apie muzikos in
strumentų bei muzikinio garso prigimtį, paskirtį šneka
minskietė Ina Nazina), iš jo pasidaromas muzikos instru
mentas, kuriuo užgrojus tarsi mirusiojo lūpomis išpasakojama, kaip buvo nužudytas ir pan. Pasakų tokiais mo
tyvais gausu. Jos esą gerai pailiustruoja pirminį suprati
mą apie muzikos instrumento garso prigimtį bei paskirtį:
iš ano pasaulio įdvasintas instrumentas įgauna savybę
kalbėti. Ta kalba - lyg tarpininkas tarp šio ir ano pasau
lio. Muzikos instrumentų (ypač pučiamųjų) kilmė sietina
su chtoniškuoju pasauliu, o kitų - ir su dangiškuoju: cim
bolus, smuiką esą geriausia daryt iš žaibu suskaldyto, t. y.
dangaus dievų paliesto, medžio. Muzikos instrumento gar
sas turįs kuo labiau skirtis nuo žmogaus balso, nes su
ano pasaulio būtybėmis tegalima šnekėtis ne žmogišku
balsu. Iki šiol varpo dūžiai, labai nepanašūs į žmogaus
balsą, pranešą anam pasauliui apie iškeliavusįjį ten...
Mums gerai pažįstamo Jono Vaiškūno iš Kaldinių ast
ronomijos observatorijos teigimu, verpstė daugely tautų
turėjo kultinę paskirtį. Bulgaras net piršosi, išrinktajai do
vanodamas verpstę. Toji paverpus grąžina - sutinka te
kėti. Vokiečiai puošė juostom verpstes lyg gegužinį medį,
šoko prie jų. Italijoje jaunoji vestuvėse bėgdavo su verps
te, jaunasis ją vydavosi. Vėliau ta verpstė į lovą buvo gul
doma... Visur ta verpstė - svarbiausiąją žmogaus gyve
nimo valandą. Kodėl? Verpstės viršutinės dalies puošy
boje vyraują augaliniai motyvai, pasaulio medžio figūros,
paukščiai, žvaigždės, kartais vartai, o už jų - lyg sakrali
nė erdvė. Vienas iš tokių motyvų sietinas su sodu, dan
giškuoju sodu, aukščiausiąja pasaulio medžio vieta, virš
dangaus: rojaus sodu. Sodo motyvo esmė esąs medis. O
medis, anot E. Froido, archetipiškai - priešybių (vyriško
jo ir moteriškojo pradų) jungtis. Taigi vestuvių apeigose,
kur naudojama verpstė, simboliškai lyg dalyvauja tas me
dis. Iki krikščioniškųjų laikų tokios apeigos, dviejų sutar
tis, turėjo būti atliekamos po medžiu (ąžuolu, liepa). Su
tarties po medžiu simbolis - archetipinis, visuotinai žino
mas. Kada svarbūs apeiginiai teigiami vaizdiniai degra
duoja, jie virsta derlingumo, laimės, gerovės simboliais.
Tokiu pasidarė ir rojaus sodas...
Galinos Kutyriovos iš Minsko žodžiais, vien iš melo
dijos (ypač iš priedainių) galima atpažint rugiapjūtės dai
ną: Panemunės rugiapjūtės dainos savo skambėjimu esą
ramios, tarytum su ramiu užkalbėjimu. Bet kuo labiau į
pietus, tuo skambesys reiklėja, liepiamosios nuosakos me
lodijoj daugėja, vis garsesnis, atviresnis balsas. Ir vis svar
biau darosi išreikšti mintį, liepimą - garsiai, reikliai. Pa
galiau pietuose, kur esą jau slavai, iš jų belieka - splošnoj chorovod.

Anatolijus Utvinovič iš Minsko, gausiai pateikdamas
baltarusiškus žodžius lietuvių kalboje (burokas, bulba, plū
gas, viedras, sietka, tarielka, bliūdas...), primindamas že
mės, ugnies, vandens, gyvatės kultų bendrumą, tautosa
kinių, etnografinių elementų panašumą Lietuvoj ir Balta
rusijoje, daro išvadą, kad lietuvių kalba bene didžiąja da
limi - iš baltarusiškų žodžių, o baltarusių kultūros įtaka
lietuviškajai - esmingiausia. Galiausiai - viduramžiais bal
tarusiai taip tik buvo vadinami - „litviny“. Remdamasis
autoritetingu autoriumi Pauliu Urbanu ir jo studija „Senų
jų lietuvių etninės priklausomybės tyrimai“, neseniai iš
leista baltarusių kalba, išvardinęs iš jos daugybę Lietu
vos miestų ir vietovių - grynai baltarusiškais pavadini
mais: Vilkamir, Uteny, Tauragėny, Bolniki, Malaty, Dubinki,
Gedroiči, Nemenčin, Kemava, Sašuoly, Paboisk, Rohova,
Keidany, Šaty, Žeimy, Kuljva, Gorlava, Kovna, - prieina iš

vadą, kad ir tų miestų įkūrėjai negalėjo būti lietuviai ( nes
kas gi savo piliai ar miestui teikia ne savo vardą), o tik
baltarusiai. Taigi ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pa
vadinimas - klaidinantis. Ukrainiečiai ir dabar baltarusius
pavadiną „litviny“. Toji kunigaikštystė, be jokios abejonės,
- jau girdėta - naša deržava byla.
Toks paskutinis konferencijos potėpis ir iš grynai sla
viškojo, mums jau gerai pažįstamo pasaulio modelio. Yra,
sakau, kaimynai, bet yra ir žiauri kaimynystė. Kai mūsų
nebus, gal jos dėka nebus mūsų nė buvę.
Štai ir visa toji tiesa bei jos sakymas. Esu kiek netei
singas: apėjau daugelį savų šnekėtojų - D. Urbanavičie
nę, L. Klimką, J. Trinkūną, L. Grūmadienę... Jų mintys vis
tiek sklando Uetuvos ore. Skaitykit bent jau „Liaudies kul
tūrą“. Palieku ateičiai nemenką pluoštą pranešimų apie
akmens bei šaltinių kultą Baltarusijos teritorijoje.
Niekas pasauly iš gyvųjų nematė to baltiškojo pasau
lio modelio. Kaip ir tikrojo velnio iš sakmės. Kaupiamas
žinojimas apie jį. Plyta po plytos. Potėpis po potėpio. Dai
lininkas tik ką pradeda tapyt. Siektinas vaizdas beribis.
Nemirsit.
Liudvikas GIEDRAITIS

TELLING THE TRUTH
The article deals with the main ideas of the re
ports made at the conference called „The ethnocosmology of East-European countries: a model
of the Baltic world“ in Minsk on September 20-23,
1994. The reports were on archeology, mythology,
folk-lore, ethnomusicology, linguistics, all concer
ning with the Baltic substratum in the territory of
modern Belarus. In some presentations, especial
ly in its debating part there were clearly cut ten
dencies to repudiate the existence of the Baltic area.
Liudvikas GIEDRAITIS
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SENOVĖS BALTARUSIJOS KOSTIUMAS
Liudmila DUČIC
Kostiumas, kurį sudaro papuošalais, aksesuarais papil
dyti drabužiai, galvos apdangalai ir apavas, yra ne tik mate
rialinės kultūros išraiška, bet ir tautos istorijos, ryšių su kai
mynais tyrinėjimo šaltinis. Visuomenės istorijoje kostiumas
turėjęs įvairiopą paskirtį: liudijo žmogaus lytį, amžių, šeimy
ninę padėtį, etninę, religinę priklausomybę, turėjo apeiginę
paskirtį. Kostiumas rodo ir meninį žmogaus skonį.
Pirmieji drabužiai - iš augalų, iš žvėrių kailių, bet jau
neolito laikais išmokta gaminti ir audinius. Jų atspaudai da
bar randami ant medinių indų. Baltarusijos teritorijoje ap
tinkama ir to laikmečio papuošalų: gintaro, gyvūnų dantų
pakabučių, kaulinių, gintarinių sagų. Ant neolito laikų mo
linių indų aptinkamais ornamentais, manytina, tuo metu
puošti ir drabužiai, nes daugelis net XIX-XX a. baltarusių
liaudies kostiumo ornamentinių elementų tapatūs būtent
šiems. Žalvario amžiuje (III tūkst. pab. - I tūskt. pr. m. e.
pradžia) Baltarusijos teritorijoje jau puoštasi įvijinių, žiedi
nių pakabučių pavidalo antsmilkiniais, apyrankėmis, antkak
liais, stikliniais karoliais. Rasti net smulkiais vamzdeliais pa
puošto juosmens likučiai.
Apie geležies amžiaus kostiumą jau turime daug dau
giau duomenų. Kai kuriuose kapuose ant metalinių ir moli
nių indų išlikę gabaliukai nuo lininių ir vilnonių audinių, ku
rie labai panašūs į mūsų dienomis namuose austuosius. Čia
aptinkamos ir geležinės bei žalvarinės segės, apyrankės, žie
dai, antkakliai, varpelių pavidalo, trapeciniai pakabučiai. Pie
tų Baltarusijos archeologiniuose paminkluose surasta tų lai
kų stiklinių karolių bei importinių papuošalų - į vinis pana
šių skitiškųjų auskarų, keltiškųjų, romėniškųjų fibulų. Otveržičių kaime (Brastos sr., Stolino r.) I tūkst. pr. m. e. laidotiniame moters kape surastos metalinėmis plokštelėmis
papuošto odinio juosmens liekanos. Juosmuo turėjo pana
šumų į senovės germanų juosmenis. Ankstyvojo geležies am
žiaus papuošalai liudija, kad šiaurės ir vidurio Baltarusijoje
šio laikotarpio kostiumas buvo tipiškai baltiškas, o pietuose
jam turėjo įtakos keltai ir skitai.
Dar gausiau duomenų iš II-ojo tūkstantmečio pradžios
- Polocko ir Turovo kunigaikštysčių laikų. Būtent tuo metu
ėmė formuotis baltarusių etnosas. Sitai atsispindėjo ir kos
tiume, kuris, kaip žinia, senovėje buvo etniškumo rodiklis.
X-XIII a. kostiumo tyrimui esama įvairesnių šaltinių: met
raščiai, monumentalioji sienų tapyba, miniatiūros rankraš
čiuose, smulkiosios plastikos dirbiniai. Kaimiškojo kostiu
mo rekonstravimui pagrindiniai duomenys tebelieka - ar
cheologiniai. Iš radinių pilkapiuose galima susidaryti ben
drą ano meto kostiumo - aprangos ir papuošalų - vaizdą,
nes aptinkama ne tik papuošalų, bet ir drabužių, galvos ap
dangalų, apavo, juosmenų, krepšelių liekanų. Jų ypač daug
miestų archeologinėse radimvietėse. Audinių būta vilnonių,
lininių ir šilkinių. Kai kurie nudažyti. Tarkim, Brastos srityje
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drabužiai siūti iš rudų, žalių, geltonų, raudonų audinių. Čia
aptikta ir geltonai, žaliai, raudonai juostuotos medžiagos.
Naugarduke rasta juodų, raudonų, baltų, geltonų audinių.
Šilkas mėgstamiausias buvo raudonas, vyšninis, violetinis,
mėlynas, žalias, geltonas. Būta jo ir raštuoto.
Tuometinę aprangą sudarė marškiniai ir drabužis, sega
mas ant juosmens (vyrų kelnės, moterų sijonas). Kartais, ypač
mieste, dėvėtos sukniosViršutinis drabužis-svitos, kailių skran
da, kailiniai, apdangalai, skaros (vilaine). TUrtingesnieji mies
tiečiai, diduomenė dėvėjo įvairiausio sukirpimo apsiaustus.
Drabužiai puošti siuvinėjimais. Kaimiečiai ir dauguma
miestiečių siuvinėjo vilnoniais ir lininiais dažniausiai raudo
nai dažytais siūlais. Kunigaikščių, bajorų aplinkoj madingas
buvo aukso, sidabro siūlais siuvinėtas šilkas. Čia ornamentų
būta ne tik geometrinių (kurie vyravo kaime), bet ir augali
nių, zoomorfinių. Šilku siuvinėtų apykaklių aptinkama ir kai
mo gyventojų pilkapynuose. Gerai išlikusi tokia apykaklė ras
ta prie Lisno kaimo (Vitebsko sr.; Verchnedvinsko r.). Tai
būta stačios 3,5 cm pločio apykaklės iš bizantiškojo šilko. Pie
šinio pakraščiai apvesti raudonu šilku, o pats raštas iš
siuvinėtas auksinėmis gijomis. Piešinys - ratu apvestų
paukščių ir lygiašonių kryžiukų kaita. Paukščiai pavaiz
duoti profiliu. Būta siuvinėjimo ir smulkiais stikliniais
karoliukais, žalvarinėmis įvijėlėmis, plokštelėmis. Puošybinę paskirtį turėjo ir sagos - metalinės, kaulinės,
medinės. Yra atvejų, kai kape rasta iki trisdešimties
sagų.
Aptikta ir megztinių dirbinių: rankovės Vitebske ir
Brastoj, kojinės Polocke. Visi jie pinti su adata.
Reikšminga kostiumo dalis buvo juosmuo. Many
ta, kad jis skatinąs vaisingumą, saugąs nuo ligų. Juosmenų būna pintų iš siūlų, audeklinių, taip pat iš bizan
tiškųjų auksasiūlių kaspinų. Kai kurie juosmenys - su
karnos ar žievės pamušalu. Dauguma juosmenų buvo
užsegami metalinėmis sagtimis. Vyrai mėgo į lyrą pa
našias, moterys - į pasagą. Pilkapiuose pasitaiko ir si
dabrinių sagčių. Prie juosmenų mėgta kabinti įvairūs
amuletai, odiniai krepšiukai. Aptinkama ir metalinė
mis kniedėmis papuoštų juosmenų.
Senovėj išskirtinę reikšmę turėjo galvos apdanga
las. Moterims jis buvo netgi griežtai reglamentuotas į
mergautinį (apgalvis) ir moterystės (čepkelis ar kepu
raitė, nuometas). Skyrėsi kaimietės, miestietės ar mo
ters iš diduomenės galvos apdangalai. Gaminami jie bu
vo iš įvairių audinių, veltinio, puošiami, siuvinėjami siū
lais, karoliukais, metalinėmis įvijomis, plokštelėmis. Prie
galvos apdangalo kabinti antsmilkiniai, kurie įvairiose
vietovėse labai skyrėsi. Tarkim, Baltarusijos šiaurėje
mėgstami buvo apyrankes primenantys vielos žiedai, Pasožėj (pietryčiuose) - septynšakius spindulius, vidurio

dalyje ir Palesėje - iš vielos žiedų su užnertais ant jų metali
niais karoliukais lyg grūdeliais. Panemunėj aptinkami ant
smilkiniai iš vielos žiedų su įvijomis ir 1.1. Šiaurinės Baltaru
sijos pilkapiuose randami apgalviai iš žalvarinių įvijėlių pa
kaitom su plokštelėmis. Tai tipiški baltiškieji galvos apdan
galai (vainikai). Prie jų prikabinti antsmilkiniai jau liudija
apie hibridinio baltų ir slavų kostiumo formavimąsi.
Tortingos miestietės turėjo galvos apdangalų iš šilko. Jų
pakraščiu iš apačios buvo pritvirtintas antkaklį primenantis
lankelis (rus. - očelje). Miestietės smilkinio papuošalu lai
kė ir tuščiavidurius pakabučius (rus. - kolt) - apvalius ar
žvaigždutės formos. Diduomenės moterims galvos apdan
galai gaminti iš labai brangių audinių. Iškilmingais atvejais
nepriklausomai nuo metų laiko ant jų buvo užmaunama kai
linė kepurė. Vyrai nešiojo megztines ar iš odos, veltinio kepu
res, papuoštas metalinėmis įvijomis ir plokštelėmis. Žinomos
veltinio kepurės su didelėmis atbrailomis (rus. - mageiki),
ausinės kepurės ir į beretes panašūs apdangalai.
Ypač įdomūs papuošalai. Be jau minėtų antsmilkinių,
labai gausu krūtinės ir rankų papuošalų. Krūtinės - karolių
vėriniai, grandinėlės, antkakliai, puošnios drabužių segės (fi
bulos), segtukai. Šiaurinėje Baltarusijoje, kur kostiumas ar
timas baltiškajam, labai būdingi antkakliai, grandinėlės, se
gės (fibulos). Būdingiausias senovės Baltarusijos kostiumo
bruožas - stiklinių karoliukų vėriniai deriny su pakabučiais,
ypač - su varpeliais. Bet pakabučių būta ir arkliuko, ante
lių, mėnulio, monetų, raktelių, kiyžiukų ir 1.1 pavidalo. Ypač
įvairūs ir gausūs karoliai: įvairiausios formos, dydžio ir spal
vų stikliniai, kartais iš kameolio, krištolo, j aspio, tiurkio, slyvų
kauliukų, žuvies stuburo slankstelių. Prie Cemevičių kaimo
(Glubovsko r.) rasti ir sudėtingesni karoliukų vėriniai. Pa-
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vyzdžiui, viename pilkapyje tokį papuošalą sudarė devynios
geltonų stiklinių karoliukų eilės, už kaklo subėgančios į vie
ną. Antkakliai - tai savotiški vielos ar plokštelių lankai. Jų
galai briaunoti ar suplokštinti, ar turėjo kilpas. Rankų pa
puošalai - apyrankės ir žiedai. Pilkapiuose apyrankių ran
dama nuo vienos iki keturių, o žiedų - nuo vieno iki dešim
ties. Labiausiai paplitusios - žalvarinės su stilizuotomis žvė
rių galvutėmis, taip pat plokštelinės ornamentuotos apyran
kės. Miestuose madingos buvo stiklinės, kurių spalvos, for
mų mada dažnai keitėsi. Randama net stiklinių žiedų.
Miestų kultūriniuose sluoksniuose gerai išliko odinio apa
vo liekanos. Tai būta naginių, batelių, batų su auliukais, au
linių batų. Naginės darytos iš vieno odos gabalo. Batai turė
jo padą ir iš vieno odos gabalo iškirptą viršų. Auliukuose
buvo išpjovos, per kurias pervertas raištis. Apavas neretai
puoštas raudonų siūlų siuvinėjimais. Auliukus per išpjovas
sutraukus raiščiu, taip pat išeidavo įmantrus raštas.
Diduomenės kostiumą iš dalies galima rekonstruoti ne
tik pagal archeologinius radinius, bet ir pagal lobiuose pasi
taikančius papuošalus, tarp kurių esama auksinių ir sidabri
nių. Tarkim, Viščino (Rogačiovo r., Gomelio sr.) lobyje bu
vo tuščiaviduriai pakabučiai su abipus emale dengtais paukš
čių atvaizdais, išsuktos ir suneriamos apyrankės, sidabriniai
karoliai bei kitokie papuošalai. Visi - iš aukščiausio mėgi
nio sidabro.
Taigi baltarusių nacionalinio kostiumo ištakos įžvelgia
mos šimtmečių glūdumoj ir turi baltiškąjį bei slaviškąjį pa
grindą. Sritinių archeologinių savybių sugretinimas su etno
grafiniais kompleksais įgalina kalbėti apie Baltarusijos kul
tūrinių etnografinių regionų formavimosi pradžią II-ojo tūks
tantmečio pradžioje.
Minskas,
Baltarusijos MA
Iš rusų kalbos vertė
Istorijos institutas
Liudvikas GIEDRAITIS
Iliustracijose: XI a. baltarusių drabužių rekonstrukcijos.

THE NATIONAL COSTUME OF OLD BELARUS
Liudmila DUČIC
The people who lived in the territory of the present-day Be
larus since the Neolithic Age were able to produce doth. The
adornments which belong to that age were discovered. They are
pendants made of an animal's teeth and amber, also buttons ma
de of amber and bone. Chokers, armlets, glass beads, temple de
corations. These are the adornments of the Bronze Age. More
facts about dothing are known from the Iron Age, but mostly
from the beginning of the second millennium. A dothing at that
time consisted of a shirt and a garnment fastened to the waist (a
pair of trousers, a skirt). There were wollen, sflkand linen cloths
and theywere dyed. The remainders of knitted clothingwere dis
covered. The upper gamments consisted of suites, short fur co
ats, fur coats and wraps. Belts, fur and fabric caps, also the re
mainders of shoes are discovered. Clothings were decorated with
needlework. There are very many adornments in the mounds of
the Iron Age. They are fasteners, spirals of metal and brass, pen
dants, rings, chokers, armlets, strings of beads and chains.
The main trait of the national costume of Old Belarus is
strings ofglass beads and pendants followingeach other byturns,
the latter often in a bell form. The typical costume of the Balts in
Palesė, in the North of Belarus was discovered. The main trait of
it being fasteners and wreaths of brass spirals. The national cos
tume of Belarus has both the origin of the Balts and of the Slavs.
The comparison of archeological and ethnographical facts testi
fy to the Belarussian ethno-cultural formation of the territories
from the beginning of the second millennium.
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ŽMONES PASAKOJA

VISOKIŲ POMETKŲ PIRMA BUTĄ
Pasakoja seserys —Stasė MAKSELYTĖ-BINGELIENĖ, g. 1916 m. Varėnos raj., Marcinkonių parap., Zervynų
K ir Pranė MAKSELYTĖ-VEDIENĖ, g. 1913 m. ten pat:
Stasė: Su seniu kaip kadu pakalbam: kur dar ciej razniausi strokai, laumės, visoki stebuklai dėjos? Senis sako:
„Narkoza.“ Ale tai kur dar toj narkoza? Pirma kokia ty bu
vo narkoza - raugo duonelė! Ca ne mano sumislyta. An
pagynos grįžus - gal ir tep. Kų gi pirma valgė? Duonų. O
duonelė buvo tai ne dar - prakaitu skiesta, rankelėm iki
sopulio minkyta. Prikemši pilvų, ir dui. Saulalė prašvito, tu
- laukan, saulalė nuslaido, tu - dar laukan. Darbas ir duo
nelė —narkoza...
Pranė: Dar tu klausyk: vien cik Zarvynon kiek vietų, kur
strokai rodės, laumės veisės. Bobulė porino. Audeklus nakcin suvilgo, sukioja ir paliekci. Sako, mes ištaisom audeklus,
o jos nakcų surango ir kulia. Iškulia ir vėl paciesia. Sako,
kap mes pircin ineinam, tai jos laukia, kol mes išaisim, ti
tanui jos aina prauscis. Jos nieko nebijo. Sako, kap aini ir
girdzi, kad laumės kulia audeklus, tai pasakysi: Padzėk, Dzieve“, - nieko tau neatsakys. Kap kūlė, tep kuls. Raikia sakyc: „Lelioška paperdožka, paturži tavi su ožka“. Šito, cik
šito bijojo, daugiau nieko. Pabėga. O jei kų tep sakysi ar su
lazdų vysi, tai nebėga. Būdavo, mes klausiam bobulės: „In
kų padabna?“ „In žmogų. Gauruota visa. Ir vaikus nešojas.“
Kap pirma vaikus an lauko nešės, tai savo vaikų laumė pa
guldo, o tų nuneša... Zervynon laumės visur tųsės: ir po miš
kus, ir po laukus. Miškus žmonės buvo išskynį, ty sodzino
rugius. Kap pjauna rugius, tai bijojo laumių. Papjovėja ru
gius ir vaikų arcau tempias - pavogs.
Stasė: Netoli Zervynų yra tokis nedzidelis ažarėlis - Išrūginis. O kol Išrūginis? Senovėn porino, kad ca koki sveti
mi vyrai po šitų kraštų vaikščiojį ir pienų iš žmonių rinkį.
Surinkį, išsirinko kur gražesnį vietų. Valgė rūgštų pienų, o
išrūgas vis pylė iškaston duobėn. Tep ir govės Išrūginis ažaras. Iš tolo kap žiūrai, tai ir vanduo tokis kap pilkai žalsvas,
kokis kap kitokis. In ažarėlį priaina miškelis. Nedzidukas,
ale grybingas miškaicis. Grybai gerai dzygsta. Ale žmonės
vengė ty lyse. Giliau cik ineini, tai moteriškas balsas atsišau
kia: „Aikšy, baronkėlį duosiu. Aikšy in mani...“ Balsas labai
priemnas, kap medum teptas. Tep ir traukia in savi. Tą vietų
Baronkini vadzina. Dzideli, tai kad ir girdzi balsų, tai apsi
suka ir lakia, o vaikus tai tep ir invilioja vis gilyn ir gilyn ir
nuskando ažarėlin. Išrūginis labai gilus. Tai va ir dar vis Baronkinė sako. Netoli Zervynų Povilnis ažaras yra. Vado Povilnio. Mes ty pušalaites aplinkui sodzinom. Miškai dzideli
aplinkui. Žuvingas labai buvo. Tai dar mano tėvulis ir tokis
Pranciška sako: „Važuojam navet, prisižuvausim“. Ir jiej nuvažau su arkliu. Netoli ažaro - ir Lynažaris. Jiej turėjo mer
gas tan sodzun. Porina tėvulis: Prisgaudėm žuvies, jau sute
mo. Ugnį suskūrėm, žuvis sau kepam. Tokia graži nakcis,
mėnulis švieca, nei vėjalio... Dar mes ty kap pasjuokėm: cik
mergų trūksta, ot kad dartės atait in mūs iš Lynažario. Cik
šitep prastarėm, kad žūrom —laidzas nog kalno mergos. Mė
nulis švieca. Ragim, kad mergos kap raikia - aukštos, plau

kai ilgi, palaisci, marškiniai ilgi kap blaizgas. Kad paims mus
strokelis... Nu va jauci - mergos tai jau mergos. Ratavokis!
Ale kojos kap akmeninės, o tos vis arcau. Plaukai cik švyscoja prieš mėnulį, cik kvatojas. Ty kap atsitokėjom, ir mūs
jau kap lėkta. Iki Zervynų keli kilometrai, o per kelias mi
nutes parlėkėm. Laumių, sako, būta. Paraina juokdamos...
Stasė: Vėlgi bobulė, tėvulio motka, porino, kad palei pir
cį, kur pas šalcinėlį stovėjo, laumių gyventa. Ir aš dar atsi
menu, kad ty nesakė nusmazgoc tep, kap raikia. Kap cik mo
tulė man galvų prausė, tai aš gvoltu rėkc - rodos, verdancį
vandenį kas an galvos pila, nagais drasko. Tai aš prašau: bobula, širdela, tuprausk man galvelį, tai man nesopės, tai man
akelių negrauš. Tai tu man pasakyk, bobulė prausia - nie
ko. Kųjį turėjo, kap jį laumes pergalėjo? Kas ton pircin prau
sias, niekap vandenio iš šalcinėlio neparsineš. Tai akmenį,

Iš kairės: Stasė, Jonas ir Pranė Makseliai.

tai kelmų ar dumblo parsineši, cik ne vandenio. Nuveisi pa
lei tiltelį, prisisemsi ca, palei pirtelį, ankslynėlin nor neik.
Bobulė porino: pritrūko moterom vandenio. Irzoko Pranė
sako: vis ciek tropysiu ir parnešu aš jumi vandenio. Laukiam
Pranės, kap nėr, tep nėr. Po kiek čėso paraina be vandenio,
kruvina. Porina: laumės nedalaidza. Susisukiau kokiuose tai
dratuose, daviaus daviaus, ledva išsikeparojau. An tydzienos aina žūrėc ir susiedų vedas, - bijo viena. Jokio drato
nerado, nei spyglių, nei nieko an svieto, o atojo moteriškė
visa kruvina. Laumių povarai! Tų pircį iškasavojo. In tų pircį
tėvulis buvo kopynį padarįs, an iydzienės nuvein - nei žagoro
nerasi. Tai ir nugrovė tų pircį - praustis nesakė. Pernešė
pirtelį kiton vietom Tadui sakės praustis.
Pranė: Ne cik laumių ir tep visokių pomėtkų pirma būta.
Dar vaiduokliais vadzina. Kapgi monės kalba: gudų pažysi
iš barzdos, lenkų iš kalbos, vaiduoklį iš ajimo. Jam durų ne
reikia - visur praais. Testa namus nor vadelėm užriša. Zarvynon buvo tokis Ulijonas, jis su mūs tėvuliu gražiai buvo.
Šito Ulijono žmona niekam tikus, netvarkynga buvo. Vasa
rų, rudenį viskų turi, pavasarį - kap iššluota. Būdavo, Ulijo
nas kap išgena karves, tai tarbon cik žuvį nešojas. Tai, būda
vo, tėvulis vis su juoj Povilnio ažaran žuvauc ai. Užsidega
gegančių - luotan puodų smalėkų prideda ir uždega. Nog
smalėko šviesu. Sako tėvulis: yrėmės luokyc (kap nakcu ai
na žuvauc, tai sako „luokyc“). Ulijonas, aidamas luokyc, pate
sau pagalvojo: kad tokis gyvenimas, tai gerau aš namo ne
grįžtam Nu jau ir cik tinklus užmerkė, kad Ulijonas pablyš-

ko, pradėj drabėc, rodo pirštu ir rėkia: „Moteriškė ataina,
lakiam atgal, ciesiai in mus aina...“ Šitas nieko neregi. Ge
gančių pasukėm, vėjas pūsterėjo, šviesiau pasdarė, ir prany
ko. Susiedas sako: galiu pasbažyc, matiau moteriškį, aina van
deniu kap padlagu. Tai užtai, kad aš jau gyvenc nenorėjau.
Tai šita vandeniu ainanci ir buvo mano smercis.
... Jos šauktis nereikia, smercis ir nešaukta ataina. Aš ir
pači jau du rozus smercį matiau. Buvau neseniai sūnų pakavojus. Nuvejau ca kaimynystėm Ty draugė dzidelė, mergaitės
cik lakioja, cik ūžia. Man tep krūtinį suspaudė: viena kap pirš
tas, ir kam aš gyvenu? Atait tegu smertelė ir nukirst mani nebijotau. Vasara buvo, mėnulis patekėjįs. Aš tep atsiguliau
aukštielnyka, guliu apsiverkus, gyvenimas nemielas. Kad ra
giu: nog pečiuko ataina moteriška. Skaros mėlynos nog gal
vos iki kojų. An galvos irgi apsisupus tep kap vienuolė mėly
nai - skepeta neskepeta. Atsistojo galan laškos ir žūro akyse.
Nutirpau visa. Jau, galvoju, lėksiu par langų, kad dar cik ji
rankų in mani ištiesė ir peržegnojo, nu tep pamosau. Aš gal
vų po kaldru, in sienų nusisukiau ir guliu nei gyva, nei mirus.
Praai gal kokia valanda, man ty kap atsilaido: rimau, rimau...
atsiklojau - nieko nėra. Paskėliau, visur apžiūrėjau, apieško
jau - nėra. Moterom, kap paporinau, sako, - sapnavai. Kur
aš tau sapnavau. Aš gi užmigus nebuvau.
... Mažukė dar buvau. Telukus vis ganėm klonelėn, vadzinom Boruko klonelė (ty žydas Borukas gyveno). Kap ty
buvo, kad aš atsilikau. Viena varaus savo telukus. Kap cik
per kapinynų reikėjo varytis. Ragiu, kad už kapinyno bernaicai ugnį kūrina, boba ir dziedas palei ugnį sėdzi, savo te
bus atvarį. Bijau aic pro kapinynų, kap kas nedalaidza. Aitau toliau, ale telukai palei pacų tvorų slenkąs. Drebu, ale
ainu. Žūrau kiton kelio pusėn - klūpauna kap kokia vie
nuolė. Vėl tep mėlynai apsirengus, galvų užsilaidus. Klūpau
na maldaknygį atsivertus. Baltas šunaicis palei jų tupi. Aš
tep cykiai perajau. Kap cik jų minavojau, kap užrėkiau: bobula, ratavok! Miškinienė tokia ganė. Šunaicis žūro, akis išvertįs, o ji akių nepakėlė. Kieno tai smertelės būta...
Stasė: Mūs sesulė du kartus pamirė. Jos ligelė - tai gerklėn guzas. Vis jų dusino. Vienų dzienelį žūrau - bąla, bą
la... Nubalo, užgiso kap žvakelė. Rankalės nusviro, krūtinė
nedūsuoja. Aš kap pradėjau rėkc: ratavokit sesulį, duokit
kokių žolynėlių. Sukrutėjo. Nu ir pagyveno porą dzienų, ir
akeles atmerkė. Tai dar aš klausiu: sesula, poryk, kap tau ty
buvo, kur tu buvai, kų tu ty matei? „Sesula, rūtela, buvau jau
kitan svietan. Kur kita saulė švieca, kitokis vėjalis puca. Visa
mano giminėlė, visi susiedėliai rėdais, rėdais sustojį, gražiai
pasrėdį manį jau laukė. Ir mūs dziedulį matiau, ir bobulį.
Visa mūs giminėlė susrinkus manį pascikc...“ Ir regėtai, nog
tos minutėlės rimo, aprimo. Jokio strokelio, kad mirs. Jautė
smertelį ir kap būt sustains su smerteli. Nuprausė motulė jai
galvelį, aš sušukavau, kaseles supyniau. Sako, kap numirsiu,
nereikės prausė. Vis ciek žinau, kad mirsiu, sesula. O aš rė
kiu: „Anula, gyvensi!“ „Stasiula, - sako, - kap aš pamirsiu,
tai tu mano kasnykėlius, šukelas, suknelaitį pasiimk. Pranei
neduok. Pranė manį nežūro.“ Pranei liepė siūc smercinius
rūbelius. Ir pasmatavo. Keturiolikos metelių buvo. Kap nu
mirė, tai po padušku, kur ji sirgdama gulėjo, radom giesmį
išrašytų:
Pragyvenau savo amžių,
Mirties nepažinau.
Ir atajo toj dzienelė
Mirties valandėlė.
Ir padarė man brolaliai
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Sklepistų grabelį,
Ir nupynė seserėlės
Rūtų vainikėlį.
Kap indėjo in grabelį,
Veidelis nubalo,
Kap uždėjo vainikėlį,
Rūtelės žaliavo.
Ir nunešė mani jaunų
An aukšto kalnelio,
Ir paguldė mani jaunų
An suktų virvelių.
Ir inlaido in duobelį
An sukrių virvelių.
Visa mano giminėlė
Namopi parajo,
Mani jaunų mergužėlį
Duobelėn indėjo.
Ir paklausė Ponas Dzievas,
Kų atnešiau turto:
Visas mano tas turtelis Rūtų vainikėlis.
An galvelės vainikėlis,
An piršto žiedelis,
Tegu žiba ir žaliuoja
In sūdnai dzienelai.
Vai kap man jos buvo gaila! Būdavo, kap jau pakavojom, tai vakari cik užmerkiu akelas, tai ragiu, kap takeliu
bėgu in kapinynų. Anūkė jau laukia manį palei vartelius.
Suskabinam už rankelių ir bėgam in miškus, in ažarus. Vis
kur kavods bėgom. Aš tempiu Anukį už rankos, kad cik graicau, atrodo, kur pakavotau, kad cik neišait, kad cik manį
nepalikt. Rėkiu cik, pirkia skamba: „Motula, širdela, kavokim Anukį.“ Mani tėvulis pribudzina, lempų uždega. Aš bū
nu kokia kap nesavaimi. Tėvulis ir motulė persigūzdzino.
Sako, raikia kokių rodelį daryc. Kasnakc bėgau iš patalo.
Kap seniau būdavo burlokai po sodzus vaikščioja, tai tėvulis
gražausiais žodzais prašė, kad mačyt. Užkalbėjo nog išgųsco. Tai tadui metiau. Ale verkavau tai dar ilgai. Ne cik sasulė Anūkė man rodės. Ir mano draugaitė Mikaliukė rodės.
Buvo tokia Augenukė iš Mardasavo Zervynon atekėjus,
tai mes su jos mergaiti labai draugavom. Vienų metų bu
vom. Kas per ligelė, tai nežnau, ale rotūnku Mikaliukė pamirė. Pakavojo. Motka jos labai verkė, labai gailėjo. Buvo
pavasaris, tai cik pakavojus ir gėlalių an kapelioxpasodzino.
Gal kokia traca dziena buvo, tai dar aš sakau kitom mergai
tėm: „Ainam an kapinyno, palaiscysim Mikaliukis gėlaitęs.“
Pasėmėm randelaicius ir ainam. Kol atajom, ir saulė laidzas,
patssaulėlaidzis. Priainam kapinynų, atsidaromvartelius, kad
mūs Mikaliukė palei savo kapelį stovi (kad aš iš ito daikto
nepaskeltau, jei neprauda). Aš pači pirma pamatiau. Rė
kiu: Mergaitės, žiūrėkit, Mikaliukė paskėlus.“ Ale kap rozas kap buvo pakavota, tep ir stovi, tep ir sušukuota. Nu gy
va ale gyva. Dar aš mažutukė buvau, kokių aštuonių metų.
Man ty galvon, nesbijau nebaščiko nor tu kų. Sakau draugaitėm: „Aikim, pakalbykim Mikaliukį. Dar ji nabagėlė no
ri paraic, pakalbėc, pasakis, kap jei ty buvo numirus.“ Tos
dumia nog vartų, cik dūmai rūksta ir rėkia kiek gerklė neša.
Paragėjau - tos lakia, ir aš lakiu. Ale dabok, Mikaliukė vy
tis. Kryžų prilėkė ir paskavojo, nunyko. Mes rėkdamos net
in Šlėktus. Išaina Šlėktos Pranuke: „Tai ko jūs rėkiat?“ Aš
sakau, ainam, tetula, pažūrėsim, gal dar stovi Mikaliukė už
kryžaus. Nuvejom —nėra. An tracos dzienos, sako, nabašči-
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kas išaina. Dažinojo Augenukė, tai atajo pas mani paklausc,
kap ty buvo. Išsiklausinėjo, kap apsirangus, ar nemarkatna,
ar nekalbėjo. Tai sako: „Dzievuliau, kad aš būtau su jumis
ajus, tai aš būtau pažūrėjus injos šviesias akeles, tai aš būtau
neišlaidus savo dukralės in sierų žamelį...“
... Dzie, man mažai taikės visokių monų ragėc. Va ir pas
Mekšrinį ažarų... Pirma prieš rugiapjūtį mergos ir moteros
siuvęs naujas drobelės suknelas. Rugius pjauc, linus rauc raikėjo cik su naujom drobinėm. Sako, gerau. Nu ir kap kokis
užkalbėjimas: su drobinėm - tai jau gerai.
Nu tai dar Motulė nebaščikė, Šlėktos Pranuke su Juziu
ir aš nuvejom pas Mekšrinį ažarų pjauc rugių. Nuvejom kap
an juoko, be drobinukių, gal cik pažūrėc ajom ar prapjauc,
ale dziena graži, užsiėmėm baralį ir pjaunam. Ir dar, vaikelia, ataina visai nedzidelis debesėlis. Pranuke mano motulai
sako: „Vikta, nenešokim pėdų.“ Motulė sako, kad ca visai
mažas debesėlis, sunešokim, jei lyt, bus kur palįsc. Sulįsim
po mendeliu ir prasėdėsim. Nu ir sunešojom. Nu tep kap
graudza iš tolo. Pranuke Šlėktos sako: „Gal neikim mendeliuose, o ainam aglaliuose pralauksim.“ Aš rėkiu, kad aisiu
po mendeliu. Motulė sako: „Ne, dukrala, aik rozu.“ Nuve
jom po aglaliais, nespėjom nei atsisėsc, pasdarė kap kokis
pomėtkas. Nušvito viskas aplinkui. Žūrom, mūs mendeliai
dega. Visus rugius, kur nupjovėm, išdegino. Tai motulė sa
ko: „Vai, dukrala, jei būtai paskavojus po mendeliu. Dzievulis baudza an ir gaili. Kokia tai jėga buvo!“ Nei graudė
labai, bei žaibau. Niekas, kam nepasakai, necikėj. Aš tadui
dar nepjoviau, cik pėdukus nešojau.
... Prieg Zervynų už Baronkinės aplinkui laukai. Tai va,
dabok, nuveina dyrbc vyrai: ar rugių sėc ar tep ko, tai kap
užaina miglos - nieko neragi. Cik paskinko ty kap arklį, ais
namo, užaina už kalno, ir vėl saulė. Nu tai kas dar ca daryc,
kokios gi ca miglos iš niekur nieko? Vienų roz užaj miglos
dzidzausios. Tėvulis su mano broliu Miku aria vis ciek. Ar
kliai netraukia, žvengia, švokščia. Nepramano, kų daryc. Tė
vulis sako: „Palauk, uždekim kokį krūmelį.“ Ty eglukas ko
kis augo, paėmė ir uždegė eglucį, kad cik: „Acha, cha - cha,
acha - cha, - gūdzu balsu ir nulėkė in miškų. Nulėkė ir
nulėkė per miškus. O kas ty buvo? Nei matė, nei ragėjo, cik
jautė ir girdėjo, kad dzidelė jėga paskėlė ir nuslinko. O apsakyc neapsakysi. Po kiek čėso kitiem vėl rodės, cik iš kitos
pusės.
... Kitan šonan šito ažaro kiti žmogeliai savo žamį dyrbo.
Tai tu dabok, in ty kokių pomėtkų būta. Suvažuoja vyrai,
žamį išaria, išdyrba. Atais an iydzienos - vėl dzirvonas. Pir
ma koki gi ty žmonės buvo, nežinojo nei kap dar ca. Dar
mokyti, tai išaiškyt. Mano tėvulis sako: „Nugi nuomentai,
negali tep būc: gal tep nusrodo, gal cyngi dyrbc, prismislina.
Aisiu ir žūrėsu, kap ca bus.“ Išarė ir tų pacų dienų apsėjo.
Žamė cik garuoja, cyku kap niekur nieko. Bus rodą, mislina. An rydzienės vėl dzirvonas. Ir nesakė ton vieton žamės
dyrbc, nor tu kų.
Užrašė Nijolė MARCINKEVIČIENĖ
The chapter named „People narrate“ deals with
the stories about witches, ghosts, forests and lakes
with their magic matters told by two sisters Stasė and
Pranė Makselytės from Zervynai country in Dzūkija
and presented by Nijolė Marcinkevičienė.
The stories are original and presented in the Dzū
kai dialect.
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