Apie mūsų prigimtinę kultūrą
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto folklorininkams drauge su kitų mokslo institucijų įvairių sričių mokslininkais 2011 m. pradėjus rengti tęstinį seminarų ciklą „Prigimtinės
kultūros paradigma“, kultūros žmonės smalsiai sukluso, susidomėjo ir tarpusavyje, kadangi
seminaras savaip uždaras, vyksta ne sostinėje, ėmė patys sau kelti įvairių klausimų. Vieni teigia jau seniai vartoją šį terminą kaip etninės kultūros sinonimą, nors ir žinome, kad tarp terminų sinonimų būti negali. Kiti, galvoje turėdami pasaulyje vartojamą terminą „indigenous
cultures“ užkariautoms ir kolonizuotoms kultūroms apibūdinti, dvejoja: kieno gi atžvilgiu
mūsų kultūra yra „prigimtinė“, nebent krikščionybės? Nors žinia, dar ryškiai prisimename
sovietinę okupaciją, o dabar matome, kaip vakarietiškos vartotojiškos vertybės patyliukais
kolonizuoja mūsų sąmonę... Be jokių abejonių, kyla visokiausių klausimų, į kuriuos norėtume išgirsti bent dalinius atsakymus. Taigi pagalvojome, kad būtina, jog kas nors iš seminaro sumanytojų paaiškintų naujojo termino turinį, juolab kad šiame numeryje publikuojame
pirmąjį seminaro pokalbį-diskusiją „Kalbėjimai“ ir keletą kitų seminarų pranešimų pagrindu
parengtų straipsnių. Kadangi Daiva VAITKEVIČIENĖ jau yra pristačiusi seminaro idėją ir aiškinusi terminą šių metų gegužės mėnesio „Kultūros baruose“, nusprendėme paprašyti jos
praplėsti ir pakomentuoti šias mintis „Liaudies kultūros“ skaitytojams. Susidomėjusiuosius
ar kitaip manančiuosius maloniai kviečiame mums rašyti ir diskutuoti.
Labai džiugu, kad „Liaudies kultūros“ žurnalas atkreipė dėmesį į akademinę iniciatyvą, siekiančią kiek
kitu aspektu pažiūrėti į tą pačią etninę kultūrą, kad ir
kokiu vardu ją vadintume – liaudies kultūra, etninė kultūra, tradicinė kultūra ar kitaip.
Kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei kitų institucijų kolegomis jau esame surengę
tris akademinius seminarus (žr. Vaitkevičienė 2011;
Vaitkevičienė 2012), kuriuose dalyvavo įvairių sričių
tyrinėtojai – folklorininkai, etnologai, archeologai, antropologai, lingvistai, literatūrologai, filosofai; ženklią
seminaro dalyvių dalį sudarė akademinis jaunimas iš
įvairių Lietuvos universitetų.
Pirminė idėja kilo prieš keletą metų, bediskutuojant apie prigimtines religijas su Lietuvių literatūros ir
tautosakos institute viešėjusia religijotyrininke Eglute
Trinkauskaite (JAV), kurios tyrimai įdomūs kaip unikalus metodologinis požiūris į lietuvių religiją kaip prigimtinę. Rašydama religijotyros daktaro disertaciją,
Eglutė Trinkauskaitė rėmėsi amerikiečių religijotyrininkų metodais, taikomais prigimtinėms religijoms (indigenous religions) tirti, tačiau objektu pasirinko lietuvių
šiuolaikinę kultūrą ir joje, kad ir kaip paradoksaliai tai
iš pirmo žvilgsnio atrodytų, aptiko daug prigimtinėms

religijoms būdingų reiškinių (E. Trinkauskaitės disertacijos tyrimo dalis buvo skelbta „Liaudies kultūroje“ kaip
atskiras straipnis, žr. Trinkauskaitė-Johnson 2006). E.
Trinkauskaitės tyrimai atskleidė, kad kitokia metodologinė perspektyva gali atverti mažai tyrinėtus etninės kultūros sluoksnius. Tačiau tik praėjus penkeriems
metams po E. Trinkauskaitės publikacijos pasirodymo
Lietuvoje atsirado metodologinės prielaidos pažvelgti
į lietuvių kultūrą prigimtinės religijos ir prigimtinės kultūros aspektu.
Pirmasis seminaras, kurį pavadinome „Prigimtinės
kultūros paradigma: lietuviškos formos“, vyko
Rumšiškėse 2011 m. liepos 1–4 dienomis, jį organizavo
Lietuvių literatūros instituto folklorininkai drauge su
Rumšiškių muziejaus dvaro akademija, kurios dėka renginys galėjo vykti Lietuvos liaudies buities muziejaus
ekspozicijos aplinkoje (plačiau apie pirmąjį seminarą žr.
Vaitkevičienė 2011: 356–359). Šis seminaras iškėlė (bet
toli gražu nesiėmė išaiškinti) prigimtinės kultūros sąvoką kaip reikšminį žodį, žymintį tam tikrą tyrimų nišą.
Labai svarbu, kad pirmajame seminare dalyvavo profesorė Viktorija Daujotytė, kuri jau daugiau kaip dešimtį
metų nuosekliai vartoja prigimtosios kultūros sąvoką
(termino apibrėžimą paanalizuosiu kiek vėliau). Galima
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(Iš kairės) Daiva Vaitkevičienė, Giedrė Šmitienė ir Viktorija Daujotytė 2012 metų prigimtinės kultūros seminare Užutrakyje
diskusijos apie vietos suvokimą prigimtinėje kultūroje metu. Diskusiją veda Giedrė Šmitienė. Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka

sakyti, kad pirmasis seminaras subūrė jau ore besisukančios sąvokos kūrėjus – Viktoriją Daujotytę, kalbančią ir rašančią apie lietuvių prigimtąją kultūrą, Eglutę
Trinkauskaitę, pirmąją Lietuvos mokslo diskurse pavartojusią lietuvių prigimtinės religijos terminą, ir šių eilučių
autorę Daivą Vaitkevičienę, seminaro pavadinime ryžtingai suformulavusią prigimtinės kultūros terminą.
Prigimtinės kultūros sąvoka Lietuvoje yra svarbi ne
tik kaip suteikianti galimybę įvertinti lietuvių kultūros
savitumą pasaulio kultūrų universume (prie to netrukus grįšiu ir pabandysiu paaiškinti sąvokos apibrėžtį),
bet ir dėl būtinybės spręsti tam tikras terminologines
problemas. Norėdami įvardyti lietuvišką kultūrą, šiuo
metu vartojame terminą etninė kultūra, kuris yra iš
tiesų dviprasmiškas. Etnologai, antropologai ir kultūrologai ginčijasi, kas gi Lietuvoje yra vadinama etnine
kultūra – ar tai sovietmečiu gausiai vartoto žodžio liaudies kultūra substitutas, ar nacionalinė kultūra (beje,
iki sovietmečio šios dviprasmybės nebuvo, nes visa tai
bendrai aprėpė žodis tautos kultūra).
Termino genezę ir vartoseną analizavo etnologas
Petras Kalnius. Jis teigia, kad terminas etninė kultūra
yra mūsų lietuviškos terminologijos produktas, nes tokia reikšme ši sąvoka jokia kita kalba nevartojama. P.
Kalniaus teigimu, „etninės kultūros terminas Lietuvoje
atsirado Sąjūdžio pakilimo metais, suvokus prastą lietuvių tautos kultūros, ypač tradicinės, būklę ir įvertinus
jos reikšmę tautinės savimonės patvarumui ir visų šalies
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etnografinių grupių konsolidacijai“ (Kalnius 2008: 43).
Naujo termino prireikė, kadangi dėl sovietmečiu buvusio „tarybinės liaudies“ garbinimo pats žodis „liaudis“
buvo tapęs atgrasus (Kalnius 2008: 44).
Prie etninės kultūros termino ištakų stovėjo etnologė Angelė Vyšniauskaitė, mitologas ir folklorininkas
Norbertas Vėlius, Etninės kultūros draugijos steigėjai ir
kt. A.Vyšniauskaitė dar iki 1999 metais priimto Etninės
kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo apibrėžė šį terminą: „Etninė kultūra yra visų tautos (etnoso)
socialinių sluoksnių istorijos eigoje sukurta, istorine savimone paremta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat
atsinaujinanti materialinės ir dvasinės veiklos vertybių
visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą ir atverianti galimybę kūrybiškai dalyvauti pasaulio bendrijoje“
(Vyšniauskaitė, Stoškus 1997: 1). Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (1999 m. rugsėjo 21
d.) etninę kultūrą apibrėžia labai panašiai: „Etninė kultūra – visos tautos (etnoso) sukurta, iš kartos į kartą
perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių
visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą bei savimonę ir etnografinių regionų savitumą“. Įstatymas
etninę kultūrą įteisina kaip tautos, nacionalinę kultūrą, pripažįsta jos vaidmenį išlaikant tautinį identitetą.
Tad įstatymiškai terminui etninė kultūra suteiktas pats
aukščiausias statusas. O realybėje viskas klostosi visai
kitaip... Kaip rodo P. Kalniaus nagrinėti termino vartosenos kontekstai, per dvidešimt Nepriklausomybės

metų etninės kultūros terminas pamažu prarado aukštąjį statusą ir ėmė sutapti su kaimiškosios „liaudies kultūros“ sąvokos (Kalnius 2008: 45–47) turiniu. Etninė
kultūra pamažu tapo sąvoka, kurią tarptautine terminija galėtume perrašyti vokišku terminu Volkskunde.
Būtent šį terminą neretai pasitelkia kultūros antropologas Vytis Čiubrinskas, reikšdamas mintį, kad „liaudies
kultūros“ tyrimai XXI amžiuje turėtų tapti antraplaniais:
„Lietuvoje turime dar daug vadinamosios Volkskunde
etnologijos. Reikėtų, kad ji labiau nueitų į antrąjį planą“ (Šorys 2007: 65). Be jokios abejonės, etninę kultūrą
traktuojant kaip kaimiškąją, ji, kaimo socialinei struktūrai nykstant, savaime eina į antrąjį planą, tačiau būtų
savižudiška remiantis tokiomis prielaidomis į tyrimų periferiją išstumti ir visą lietuviškąją etnologiją.
Akivaizdu, kad įsigalėjusi tendencija etninės kultūros sąvoką vartoti liaudies kultūros prasme iškreipė
šios sąvokos kūrėjų pagrindinę idėją – matyti etninę
kultūrą kaip tautos kultūros pagrindą, kaip istorinį ir
etninį pamatą, ant kurio ji susiformavo ir kurio pagrindu

iki šiol laikosi. Etninė kultūra, praradusi aukštąjį statusą
ir imta suprasti kaip „liaudies kultūra“, pradedama sieti
su marginalijomis ir „atsisveikinimo kultūra“, – visų pirma su kaimo realijomis (o kaime šiuo metu statistiškai
gyvena mažuma Lietuvos gyventojų) ar su „praeities
gaivintojais“… Etninės kultūros sąvoka yra nuolatos
devalvuojama – tiek akademine, tiek politine prasme.
Akademinė devalvacija susijusi su požiūriu, kad etninės
kultūros tyrimai nėra tokie konceptualūs kaip kitokio
pobūdžio kultūrologiniai tyrimai. Tokiame požiūryje yra
grūdas tiesos, nes nemaža etninės kultūros tyrinėtojų,
ypač jos populiarintojų, dalis orientuojasi pirmiausia į
etnografinę raišką, kur kas mažiau dėmesio skirdami
pačiai kultūros esmei – jos vertybių sistemos analizei
(nepaisant to, vis dėlto derėtų įvertinti tokių tyrimų įnašą kaupiant lietuviškosios etnologijos duomenis). Apie
politinę devalvaciją tuo tarpu gal užteks pasakyti tiek,
kad kultūra, kurią lietuviškai vadiname etnine, labai nepatogiai skamba vertimuose į kitas kalbas ir gresianti
nacionalizmo etiketė atrodo politiškai nekorektiška…

2012 metų Rumšiškių prigimtinės kultūros seminaro dalyviai klausosi Gražinos Žumbakienės pasakojimo
apie gėlių darželius. Kairėje – Gediminaičių stulpai, išauginti iš rūtų (tarpukario mokyklos ekspozicija
Lietuvos liaudies buities muziejuje). Astos Skujytės nuotrauka
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Štai tokiame kontekste randa terpę nauja mąstymo paradigma, ieškanti sau pavadinimo ir apibrėžimo.
Prigimtinės (prigimtosios) kultūros terminas ateina pas
mus ir su „vietiniu“, ir su „tarptautiniu kontekstu“. Dar
1999 metais Etninės kultūros draugijos suvažiavime
Viktorija Daujotytė etninę kultūrą pavadino „prigimtąja
kultūra“, pabrėždama jos dvasinę vertę: „gebėjimas atpažinti tai, kas yra sava, prigimta, yra žmogaus dvasios
savybė, kuri mus stiprina“ (Daujotytė 2001: 2); „mumyse
vis dar atsiliepia labai gilus balsas, arba prigimtos kultūros instinktas, raginantis veikti pagal būtent šį kodą, skatinantis atsiliepti būtent į šiuos kultūros mums siunčiamus signalus“ (ten pat). Kita vertus, prigimtinės kultūros sąvoka yra tarptautinio termino indigenous culture,
kuris taikomas apibūdinti savaimingai susiklosčiusioms
kultūroms, lietuviškas variantas; šiuo terminu pirmiausia
vadinamos kolonizaciją išgyvenusios ar tokiomis sąlygomis tebegyvuojančios tautos, išsaugojusios savo kultūrinę, religinę ar socialinę tapatybę, bet nesukūrusios
savo valstybių (pvz., Amerikos indėnai, Afrikos kultūros,
maoriai Naujojoje Zelandijoje, Europoje samiai ir baskai).
Tačiau terminai, patekę į skirtingas kalbines ir socialines
terpes, įgyja savo specifines reikšmes (bene geriausias
to liudininkas yra angliškos kilmės žodis folkloras, angl.
folk-lore, kuris ir šiandien britų suvokiamas kaip „liaudies išmintis“, papročiai, pasakojimai ir kt., o Lietuvoje
folkloru įvardijama pirmiausia tautosaka). Tad kai mes
vartojame terminą prigimtinė mąstydami apie lietuvių
kultūrą, iškyla visai kiti istoriniai ir vertybiniai kontekstai,
susiję ne su išorine, o galbūt „vidine kolonizacija“ (jei būtinai norime prigimtinę kultūrą susieti su kolonizuotomis
indigenous cultures), kurią apibūdintų tendencija teikti
prioritetus atneštinėms kultūros formoms ir vertybėms;
šiandien šį reiškinį nesunkiai atpažįstame per globalizacijos prizmę. Vartodami terminą prigimtinė kultūra lietuviškame kontekste, įvardijame kultūros savaimingas
ištakas, vietinę kilmę, tačiau dėmesį fokusuojame į šios
kultūros kūrybišką raidą ir ypač į gyvąją tradiciją, dar iki
šiol gyvą paveldėtosios tradicijos alsavimą, kuris reiškiasi
ne tik išorinėmis, bet ir vidinėmis formomis – mąstymo,
jautimo, suvokimo, tikėjimo struktūromis, ir tai iš pačių
gelmių generuoja kultūrinę raišką, besiskleidžiančią tradicinėmis ir šiuolaikinėmis formomis.
Jau įvykę trys prigimtinės kultūros seminarai ir jų sužadintos mintys leidžia išryškinti keletą kertinių prigimtinės kultūros dėmenų, ar, kitaip, skiriamųjų požymių,
leidžiančių nujausti sąvokos ribas. Šiuo metu keturi dėmenys, prigimtinės kultūros ypatumai atrodo esantys
labai svarbūs, bet jie, be abejo, yra ne vieninteliai.
Prigimtinė kultūra yra visų pirma vietinė kultūra; ji negali būti globalizuojama ar abstrahuojama. Prigimtinės
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kultūros gimsta ir gyvuoja vietose; žmogus prigimtinėje
kultūroje turi savo vietas, kuriose jis įsibūna, rasdamas
ypatingą santykį su aplinka; šios vietos tampa svarbiomis ir brangiomis. Įsišaknijimas (angl. rootedness), gerai žinoma antropologinė sąvoka, yra kertinis lietuvių
prigimtinės kultūros požymis. Šiame „Liaudies kultūros“ numeryje kaip tik ir skelbiami straipsniai, tiriantys
vietos sampratą prigimtinėje kultūroje.
Kitas prigimtinės kultūros bruožas yra jos savaimingumas. Prigimtinė kultūra yra savaiminė, kylanti iš vidinio
noro (gal net poreikio) tapti kultūros kūrėju ar skleidėju.
2011 metais Rumšiškių seminare etnologė Eglė Aleknaitė
pateikė pavyzdį, kaip etninė kultūra tampa fasadine vos
tik ją imama kanonizuoti ar dedamos pastangos sunorminti iš viršaus, – taip atsitinka, pavyzdžiui, kai folkloro
ansamblių dalyviai yra verčiami rinktis repertuarą ne iš jų
mėgstamų dainų, bet pagal tam tikrus etninės kultūros
sampratos standartus. 2012 metų Rumšiškių seminare
etnomuzikologė Aušra Žičkienė atskleidė šiuolaikinės
lietuvių savaiminės muzikinės kūrybos (arba „naiviosios
muzikos“) reiškinį, kuris, nors jame likę labai nedaug klasikinio folkloro elementų, vis dėlto išreiškia gyvą folklorinės muzikos kūrimo poreikį. Viktorija Daujotytė 2012 metais Rumšiškėse pabrėžė, kad, jei mes prigimtinę kultūrą
tiriame tik kaip pasibaigusią, uždarytą ar jau esančią praeityje, neįžiūrime jos potencijos augti. O prigimtinei kultūrai būdingas būtent savaiminis išaugimas, žmonėms
tarpininkaujant ir liudijant šios kultūros galią.
Tačiau ne tik prigimtinės kultūros reiškiniai yra savaiminiai; tarsi savaime, iš niekur randasi ir naujos idėjos,
sampratos ir kūrybinės raiškos. Todėl prigimtinės kultūros neįmanoma apibrėžti jos nesiejant su tęstinumu.
Tęstinumas – tai kultūros tąsa laike, kuri, beje, nebūtinai yra linijinė; prigimtinė kultūra, priešingai įprastam
tradicijos modeliui, gali gyvuoti cikliniame laike, atsinaujindama tam tikrais laiko tarpais. Pavyzdžiu galėtų
būti žiemgalių tapatybės radimasis Šiaurės Lietuvoje XX
a. pabaigoje; argi ši tapatybė nėra punktyrinė istorinės
tapatybės tradicijos tąsa? Kaip ir sutartinių giedojimo
banga XX a. paskutiniaisias dešimtmečiais, kuri sklido
savaime, niekam neverčiant, atsinaujinusia forma, ir vis
dėlto tęsia šimtametę tradiciją. Filosofė Jurga Jonutytė,
išnagrinėjusi tradicijos sąvokos kaitą (Jonutytė 2011:
14), tradiciją apibrėžia kaip tvarumo, kaitos ir kartotės
sąveiką; tad tęstinumo ir savaimingo atsinaujinimo dinamika yra natūralus tradicijos gyvavimo būdas.
Ketvirtas dalykas, kurį laikyčiau esminiu apibūdinant
prigimtinę kultūrą, yra susijęs ne tiek su raiška, kiek su
tam tikru požiūriu į supantį pasaulį. Priešingai, nei modernioje visuomenėje nuo Apšvietos amžiaus vyraujantis antropocentriškas požiūris, prigimtinė kultūra

2012 metų prigimtinės kultūros seminaro Užutrakyje dalyviai.

yra centruota visiškai kitu būdu; ją galima apibūdinti
pasitelkiant ekocentriškumo ir policentriškumo sąvokas. Kaip rašo Jūratė Kavaliauskaitė, antropocentriškas
žvilgsnis į pasaulį yra instrumentinis, jis gamtą traktuoja
kaip terpę žmogui gyventi ir kaip žmogaus gerovės išteklius; tokiu būdu išlaikoma klasikinė kultūros ir natūros
perskyra. Ekocentriškoji orientacija yra priešingame poliuje; ji, išstumdama žmogų iš visatos centro, pabrėžia
pasaulio vienovę ir unikalumą, savaiminę ne žmogaus
sukurto pasaulio vertę; tokiu būdu anuliuojama kultūros ir gamtos priešprieša (Kavaliauskaitė, Ramonaitė
2011: 222–223). Būtent žmogaus, kaip vienos iš daugelio
pasaulio gyvybės formų (greta žemės, augalų, gyvūnų,
žvaigždžių, dievybių ir t.t.), samprata yra fundamentalus prigimtinės kultūros bruožas; jis generuoja ir būdingas kultūrines raiškas, persmelktas lygiaverčio santykio
su pasauliu būtinybės. Šiame lygiaverčiame santykyje
skleidžiasi ir gyvybės šventumo pojūtis, persmelkiantis
visą prigimtinę kultūrą.
Kita vertus, ne mažiau svarbi kita su ekocentrišku-

mu susijusi, o tiesą sakant, kiek kitaip performuluota
ta pati sąvoka – policentriškumas, nusakantis galimybę
neturėti vieno centro. Policentriškumas sukuria prielaidas gyvuoti kultūrinei įvairovei, sugyventi skirtingoms
etninėms, kalbinėms, religinėms bendrijoms, neiškeliant vienos dominuojančios. Pavyzdžių toli ieškoti
nereikia – užtenka atsiminti skirtingų religijų sambūvį
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje iki 1387 metų, kai
prigimtinę religiją išpažįstantis valdovas nekanonizuoja
savo religijos kaip centrinės LDK religijos.
Baigiant norisi pabrėžti, kad prigimtinė kultūros sąvoka yra labai patogi praplečiant „etninės“ ar „liaudies“
kultūros tyrimų lauką. Ji apima ir suvienija daug semantinių opozicijų, kurios išskaido patį kultūros objektą vartojant terminą etninė kultūra; štai keletas dirbtinių priešpriešų: kaimas ir miestas, praeitis ir dabartis, paveldas ir
šiuolaikinė kultūra, masinė kultūra ir elitinė kultūra, liaudies kūryba ir profesionalusis menas ir t.t. Šių priešpriešų nėra prigimtinės kultūros paradigmoje. Pavyzdžiui,
prigimtinė kultūra, nors ištakomis siejasi su kaimišku
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kraštovaizdžiu, nebūtinai lokalizuojama kaime, nes ji gyvuoja žmonėse, kad ir kur jie gyventų. Ji nėra vien praeities paveldas, nes pačiomis margiausiomis formomis
(ne tik dainomis, šokiais ar kulinariniu paveldu) gyvuoja
mūsų bendravimo būde, kalbos manierose ar net sapnų
vaizdiniuose. Viktorija Daujotytė 1999 metais būtent
tokį turinį skyrė etninei kultūrai (kurią lygia greta vadino
prigimtąja kultūra): „Etninė kultūra esmingai yra tarp
dviejų žmonių, besikalbančių arba tylinčių, etninė kultūra yra tarp būtent tokia, o ne kitokia tvarka susodintų
medžių, pastatytų pastatų. Todėl etninė kultūra ir pati
sudaro foną, ir į tą foną įsirašo. Etninė kultūra lemia ne
tik kalbą, kalbėjimą, kalbėseną, bet ir balso moduliacijas“ (Daujotytė 2001: 1).
Prigimtinė kultūra nėra masinė kultūra, o kone priešingai – šiandien šeimos, giminės, regiono ar tautos
vertybės pripažįstamos pirmiausia išsilavinusių, neretai
daug keliaujančių, daug mačiusių žmonių. Prigimtinė
kultūra yra gyva ne tik per žmones, pasirenkančius akivaizdžiai matomas tradicinės gyvensenos ar kūrybos
formas (tradicinės medinės architektūros sodybas ar
folkloro ansamblius); subtilus kultūrinis mąstymo ar
jutimo turinys skleidžiasi profesionaliosiose kultūros ir
meno srityse, pvz., muzikoje, dailėje, literatūroje, fotografijoje ir t.t.
Prigimtinės kultūros sąvokos, ypatumų, raiškos,
funkcionavimo ir kiti aspektai, pradėti gvildenti 2011
m. Rumšiškių seminare, buvo tęsiami ir kituose dviejuose seminaruose. Jie buvo organizuojami taip, kad,
viena vertus, keltų fundamentalius teorinius klausimus,
verčiančius apmąstyti prigimtinės kultūros apibrėžtį ir
ypatumus, o kita vertus, imtų nagrinėti konkrečius prigimtinei kultūrai būdingus dėmenis. 2012 metais vykę
du prigimtinės kultūros seminarai buvo skirti vietos ir
vietiškumo sampratai tirti (atsitiktinis, bet gražus sutapimas, kad 2012 metais Europos Tarybos programos
Europos paveldo dienų tema kaip tik yra „Genius loci.
Vietos dvasia“). 2012 metų kovo 3–4 dieną Užutrakio
dvaro sodyboje įvyko seminaras „Vietos ir žmonės“
(seminarą globojo Trakų istorinio nacionalinio parko
direkcija). Kadangi „vietiškumas“ yra vienas iš svarbiųjų prigimtinės kultūros dėmenų – kaip jau minėjau, prigimtinė kultūra kuriama ir gyvuoja vietose – seminare
„Vietos ir žmonės“ buvo analizuojamos vietų suvokimo ir buvimo erdvėse temos bei nuo vietos sampratos
neatskiriamos ir „vietinio žmogaus“ bei „vietinės kultūros“ sąvokos. Užutrakio seminaro temas išplėtojo ir
pratęsė tik ką, 2012 metų vasarą, birželio 29 – liepos 2
d., įvykęs Rumšiškių seminaras „Vieta ir erdvė: suvokti,
įsibūti, komunikuoti“.
Daiva VAITKEVIČIENĖ
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About our indigenous culture
Daiva VAITKEVIČIENĖ
This article discusses a new initiative in Lithuania – an
academic seminar about indigenous culture, which has been
organized for the second year by the Institute of Lithuanian
Literature and Folklore. The article’s author deals with the
terms and definitions that are related to this.
In Lithuania for more than 20 years the term ethnic
culture has been used, which originally had a very wide
meaning and meant national culture. Currently, this term
is used most often with another, more restricted meaning,
applied in describing folk culture. This causes problems,
because it narrows the scope of cultural studies and does
not allow addition into the research object of important
aspects of culture as well as the change and flourishing
of tradition in the conditions of modern life. Therefore,
it is important to review the opportunities of research
in traditional culture; one of them being the indigenous
culture seminar, which offers to view traditional culture
through the concept of indigenous (native) culture. This
term in Lithuanian culture terminology is not an accurate
match to the international term indigenous culture, but is
based on the tradition of Lithuanian cultural studies. The
seminar explores the key features of Lithuanian indigenous
culture, of which the author isolates a few: sectionalism,
spontaneity, continuity, ecocentrism, and policentrism. It is
noted that this Liaudies kultūra issue publishes articles that
investigate the principle of sectionalism and the notion of
place in indigenous culture.

Publikaciją remia Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Kalbėjimai
Aistė ANDRIUŠYTĖ, Arūnas BALTĖNAS, Rasa BERTAŠIŪTĖ, Viktorija DAUJOTYTĖ,
Rūta LIOGIENĖ, Giedrė ŠMITIENĖ, Eglutė TRINKAUSKAITĖ, Daiva VAITKEVIČIENĖ,
Vykintas VAITKEVIČIUS, Irena ŽILIENĖ, Gediminas ŽILYS
Noras pažinti iš amžių gelmių paveldėtą ir įvairiomis formomis tebegyvuojančią vietos kultūrą bei poreikis plėsti etninės kultūros suvokimo bei tyrinėjimo
akiratį suvienijo ir subūrė skirtingų sričių akademikus
ir entuziastus. Bendraminčių susitikimų vieta tapo kas
pusmetį imtas rengti seminaras „Prigimtinės kultūros
paradigma“, kurio pirmoji sesija įvyko 2011-ųjų liepos
1–4 d. Rumšiškėse, Lietuvių liaudies buities muziejaus
apsuptyje.
Jau įvyko trys „Prigimtinės kultūros paradigmos“
seminarai – pirmasis buvęs skirtas lietuviškųjų prigimtinės kultūros formų paieškai,1 antrasis, vykęs 2012 m.
Kovo 3–4 d. Užutrakyje, sujungė vietas ir žmones – kertinius prigimtinės kultūros elementus,2 trečiasis, šiemet
birželio 29 – liepos 2 d. vykęs vėl Rumšiškėse – toliau
tyrė šio santykio dialektiką.
Tačiau jau pati pirmoji seminaro diena 2011-ųjų liepos 1-ąją paliko įkvepiantį ir stiprų įspūdį – naujai atverstą humanitarinių mokslų lapą. Tąkart įvykusioje
apskritojo stalo diskusijoje, pavadintoje „Liaudies kalbos dinamika“, buvo analizuojamas folklorinis tekstas –

Seminaro priešistorė
Giedrė ŠMITIENĖ. Pradėsiu nuo intencijos, pasakysiu, kaip kilo mintis šį pokalbį rengti. Po septynerių
metų su Nykos-Niliūno poezija, po disertacijos ir monografijos, jutau aiškų norą grįžti prie folkloro. Tiksliau,
tai buvo noras grįžti prie išskirtinės ekspedicijų metu (ir
ne tik) girdėtos kalbos, gyvo žmonių kalbėjimo. Jų sakiniais, posakiais, o gal, tiksliau, jų priešdėliais ir priesagom rodėsi pasaulis, pradėdavo judėti pasaulis – visiškai kitokios tvarkos, kitos dinamikos nei man įprastas.
Ir visa tai matėsi tik iš paties žmonių kalbėjimo apie bet
ką. Šitas kalbėjimo pojūtis man išliko per visus poezijos
skaitymo metus. Galiu sakyti, kad man tie kalbėjimai ne
blogesni už literatūrą... arba net geresni?.. Gal dėl to,
kad literatūra yra pripažinta ir nereikia jos ginti, gal dėl
to taip sakau. Paprasto kaimiečio kalbėjimas, tikrai ne

gervėtiškės Marijos Mažeikienės kalbėjimas su Vykintu
Vaitkevičiumi apie jos krašto vietovardžius bei kitas gyvenimiškas temas – ir toks tekstas pirmą kartą istorijoje
tapo literatūrinės analizės objektu. Apie jame įžvelgtą
kalbos dinamiką, patirties raišką, sąmonės pasaulį ir saitus su Nobeliu tituluota poezija, apie pateikėjos tapsmą
pokalbinininke, kalbėjimo kūrybą ir kelią iki skaitytojo
vaizduotės – visą šią istorinę diskusiją, skirtą naujam
požiūriui į kultūrą, ir publikuojame „Liaudies kultūros“
žurnale.
Diskusiją vedė Vykintas Vaitkevičius, profesorė Viktorija Daujotytė, Giedrė Šmitienė, prie kurių prisijungė kiti dalyviai, verdami prigimtinės kultūros klodus ir
ryšius. Į tekstą įterpta ir pati analizuojama medžiaga
– minėta ištrauka iš Gervėčių ekspedicijos. Skaitytojo
patogumui, pokalbio tėkmėje išvystytas skirtingas temas įrėmina gana laisvai parinkti skyrelių pavadinimai,
tačiau lai jie nevaržo susikurti savą tekstu virtusių kalbėjimų vaizdinį.
Rūta LIOGIENĖ

kiekvieno, bet vis tik aiškiai galime sakyti, kad yra tradicinės kaimo kultūros dalis, kad ji ekspedicijų pateikėjams būdinga – ne kiekvienam asmeniškai, bet bendrai
tai kultūrai.
Pradėjusi vėl dirbti su folkloro tekstais, grįžau prie
savo senųjų ekspedicijų užrašų – nieko ten neradau,
jokios medžiagos, kuri leistų įsižiūrėti ir padėtų suvokti, kas kalbėjime yra. Ir vieną dieną susitinku Vykintą –
nežinau, ar jis prisimena. Jis stovėdamas kažkur vidury
gatvės sako: „Žinai, aš pradedu galvoti, kad visa esmė
kalboje, kaip jie mums kalba, tie pateikėjai, pokalbininkai ekspedicijų metu“. Nieko daugiau tada nepakalbėjom, bet aš negalėjau tokio pasakymo užmiršti. O juo
labiau kad mums vis susitinkant ši mintis ėmė kartotis.
Taip subrendo ryžtas bandyti artikuliuoti, kodėl susidaro įspūdis, kad esminiai dalykai, tradicinio pasaulio
būdas slepiasi kalbėjime.
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Gerai supratau, kad problema yra sunki. Kalba – ji visąlaik apie kažką, ir tas kažkas – tema – pridengia kalbėjimo būdą. Profesorė Viktorija Daujotytė, suprasdama,
kad galim greitai pasiklysti, ir sutiko bendradarbiauti.
Vykintas ėmėsi surasti jau iššifruotus kalbėjimus, kurie
jam kažkada sukėlė didelį pirminį įspūdį.

Pateikti tekstai
Vykintas VAITKEVIČIUS. Lengvabūdiškai daviau
Giedrei pažadą surasti tekstų. Turėjau minty bent keletą pateikėjų, tačiau iki šiol vis dar netikiu, kad tie tekstai
gali būti tokio seminaro objektu.
Gervėčių tekstas. Marija Mažeikienė yra tikra žvaigždė – lietuvių, šiuo metu gyvenančių Baltarusijoj, salelės
pažiba. Tai jau pagyvenusi, senolė moteris, kuri kai ką
užrašinėja pati ir mielai dalijasi tuo, ką žino. Mūsų ekspedicijos metu, dar praėjusių metų rugpjūtį, ji irgi buvo
mūsų dėmesio centre. Jos „žvaigždiškumas“ neišgalvotas – Marija dažnai atsimena daugiau negu kiti, net
sąmoningai to atsiminimo siekia, jį brangina.
Sekmadienį, rugpjūčio 15-ąją, stebėjome, kaip Girių
koplyčioje buvo švenčiamos Žolinės. Aš dar nebuvau
buvęs pas Mariją Mažeikienę, nors dauguma ekspedicijos dalyvių – jau ne po kartą. Išėjus iš koplyčios, bendraujant, paklausiau jos apie vietovardžius – man rūpėjo Kuronai. Kuronais vadinama vieta galėjo reikšti priešistorinius pilkapius, ir ji sako: „Gerai, atvažiuokit“. Mes
sutarėm susitikti pirmadienį, antrą valandą. Ir tas pasimatymas įvyko. Aš atvykau vienas (draugai fotografavo Gervėčių parapijos archyvo dokumentus), Maniutė,
žinoma, laukė, labai bijojo nors akimirkai išeiti iš namų,
kad tiktai nepražiopsotų. Užtrukom kelias valandas. Ji
jeigu ir jaudinosi, tai tik dėl to, kad manęs nevaišino –
mes tiesiog sėdėjom ir kalbėjomės.
Giedrė ŠMITIENĖ. Vykintas, perduodamas parinktus
tekstus, tikrai sakė: „Netikiu, kad juose kažkas yra, kad iš
jų galima ką nors suprasti“. Bet tai yra tekstai kalbėjimų,
kurių klausydamasis jisai juto, kad „viskas yra kalboje“.
Kai juos iššifruoji, kai jie susitraukia į rašto tekstą, pamatai jų nerišlumą, pertrūkius, gali pagalvoti, kad nieko
neliko. Pati mūsų išsikelta užduotis mums kelia įtampą.
Ruošdamasi, skaitydama pastebėjau, kad ieškau kažko
ypatingo, pasibraukiu vietas, kuriose – jei ne tropas, tai
bent palyginimas, koks nors gražus sakinys. Mano visas
dėmesys susitelkė į patį tekstą, į kalbą. O kalbėjimas liko
už jo. Du besikalbantys – vienas daugiau klausiantis, kitas
daugiau pasakojantis. O svarbiausia, kad jiems kalbantis
ima rodytis visa žemė – nuo namų iki paskutinės lankelės, pradedi matyti gyvenamą gyvenimą. Būtent tai sieja
su literatūra. Turime tik tekstą, bet patiriame kažką gyvo,
tikro – iš pasaulio, iš gyvenimo.
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Diskusijos metu aptartas tekstas
2010 m. kompleksinė Gervėčių ekspedicija. Pateikė
Marija PETRIKAITĖ-MAŽEIKIENĖ, g. 1923 m., kilusi iš
Girių vienkiemių, nuo 1971 m. gyvenanti Petrikų k.,
Gervėčių apyl., Astravo r., Baltarusijoje. Įrašė Vykintas Vaitkevičius 2010 m. rugpjūčio 16 d. Petrikuose.
Iššifravo Ugnė Gudelytė 2011 m.
Pievų pavadinimai
– Ar, sakykit, ar truputį prisiminėt tų vietų vardų? Tų
Kuronų?
– Prisiminiau, va aš čia vakar ir užsirašiau.
– Tai buvo laukas ir laukas, ar buvo kas tai žymu?
– Buvo, va čia aina upė Ašmenėla, va šituo vietu va,
nuo Rimdžiūnų jin ir aina va teip tiesiai. Tei ten nuo Viktosinos pusės tėnai buvo tokia pievėłė, tai vadzino Raistėlis. Raistėlis nuo Kerplošinos pusės pievėłė. Tada...
Bet ji buvo jau toliau nuo... nuo upės. Daugiau jau cia...
Ė prie pat upės cies Raiscėliu buvo pieva, tai vadzino...
Notrinė. Pieva Notrinė buvo.
– Tai čia augalas toksai?
– Nu, Notrinė. Notrė auga, o ten notrių daug augdavo, ir ten buvo pieva ir vadzino ją Notrinė. Tai buvo pieva. O paskui jau tolyn ėjo. Buvo miškas paskui, miškelio
kiek, o tada ir vėl buvo pieva, tai vadzino Lunkà. Tei va
palei upę teip va ajo, tos va pievos, teip ir ėjo. Lunka
vadzino. O tada dar buvo čia jau va prie pat kaimelio
tokio ir ten labai dzidelis liepas auga, tai tį jau vadzino
„Par Liepų“.
– Par Liepų?
– Nu tai va jau tadu iki Petrikų jau iš tos pusės, iki
Petrikų. O dabar jau nuo Petrikų kaimo va čia jau iškart
prasdeda, tai jau vadzino Kerplošinė.
– Ta jau čia pagal tą kaimą, kur kitoj pusėj?
– Turbūt. Tai tę jau anoj pusėj kaimas Kerplošina, o
čia jau... Kaip tik cies tuo kaimu ta ir pieva Kerplošinė.
O tada ten toliau Rimdžiūnų pusėn tai buvo Kunigiškė.
– Buvo Kunigiškė?
– Taip, pieva. Irgi. Prie upės pievos ajo visur.
– Šienaujamos?
– Taip, šienaujamos, šienaujamos pievos. Dabar tai
daugiausia jau gano. Nu ir šienauja ir dabar. Ir jau... Ten
jau Rimdžiūnų pusėn, toliausiai jau tai buvo paci paskutinė, tai jau vadzino Lunkėłė. Ir tai jau baigėsi jau Petrikų prie upės jau cia jau visos pievos.
– Ir dar Kunigiškė, da, sakėt, čia buvo irgi Petrikų?
– Taip, Petrikų Kunigiškė.
– Bet kodėl pavadinta taip? Kokie čia kunigai?
– Nu... Aš tai jau tos legendos ir nežinau tikrai, kap
kas buvo. Nuo seniau teip vadzino. Proseneliai vadzino,
tėvai. Taip ir vadzino visi.

– Gerai... Tada jau į kitą pusę...
– Nu, o tada jau į kitą pusę tai čia miškai iš pradžių
būdavo. Miška tai va... Pats pirmas miškelio... Pirmas va
nuo čia tai Laužynė vadzino.
– Čia va taip jeigu žiūrint, tai čia...
– Nu va čia tiesiai, va čia ties kaimeliu Laužynė.
– Aha, į šiaurę, į šiaurės rytus.
– Teip. Laužynė buvo.
– Ar negirdėjot, kad ten būtų kokia legenda?
– Nu žinot... Teip labai aš ir negirdėjau, cik pavadinimus tei aš va žinau, nes ir augusi Girių kaime. <...> Mės
jau čia pirkom šitą namą va, septyniasdešimt pirmais
metais čia perėjau. Bet aš šituos pavadinimus tai labai
gerai žinau, nes mano mamos sesuo čia Petrikuose
buvo atitekėjus, tai aš ateidavau dirbti pas juos, dažnai
padėdavau. Tai jau ir žinojau, kur jau kokios pievos; ainam grėbt šieno, tai jau teta sako: „Nu, aisim Kunigiškėn“. Nu tai tadu jau ainam Kunigiškėn grėbcie šieno.
Nu te va teip va prisiminau tuos pavadinimus dėl to.
– Gerai... Laužynė...
– Laužynė... O tada miškas į Viktosinos pusę, pietų
pusėn. Kai buvo čia gi kaimas buvo, tai nebuvo taip...
Žemė šniūrais buvo tokiais. Nu tai ties vienais šniūrais
vadzinosi vienaip, o ties kitais jau kitaip vadzinosi. Nu
tai cia buvo ties kiemeliu šniūrai va, tai vadzinosi Laužynė – miškas jau. Miškas Laužynė vadzinosi.
– Ties kiemeliu?
– Nu, nu va čia. O tadu toliau jau čia šitas eina tokis va
kelias, ten tolyn jau į rytus. Ir čia ir bala, aa beveik niekuomet neišdžiūsta, toj bala. Tai vadzino Klanas. Kap mūsų
sako ne bala, bet klanas. Tai vadzino „Až Klano“. O tada
baigiasi jau tos „Až Klano“, jau ten tolyn, rytų pusėn, Viktosinos pusėn, ten tolyn, tai tada vadino Kimsynė, miškų.
– Tada kas ėjo?
– O tada čia jau buvo Girių [kaimo] toki pušynai, toki
medžiai vis pušynai, tai ir vadzino Pušynais, miškeliai
ten. Ir čia va nuo Rimdžiūnų pusės, kur va važiuojasi,
matosi čia miškelis, tai vadzina Šilalis. Tei va toki pavadinimai.... O tada va, šitos gi ganė... Kur ganė šitos gi
karvės, tai vadzinosi Kuronai. Va kap cik va šitas miškas
pasibaigė, miškas pasibaigė, tadu prasideda jau pievos
ir vadino Kuronai. Ir tėnai buvo gi ganiava, ganė.
– Tai toli nuo Jūsų?
– Nu netoli, tas miškas nelabai toli tęsėsi. Gal kokius nu gal keturis šimtus metrų, ar tris šimtus metrų.
Tep nelabai, tokia va juostela va miško aina. O tadu až
miško jau buvo ganiava Kuronai. O toliau tai labai buvo
balos didelės, vadzino Baltasiai. Dabar jau apsausinta
viskas, o seniau tai labai spanguolės augo tose balose,
ir paskui už tų balų buvo miškas, Ataugai vadzino. Bet tį
jau tas miškas jau buvo... Nu ten gal jau buvo kas ir nusi-

Marija Mažeikienė. Žolinės rytą. 2010.

pirkę kiek, bet tį jau buvo pono viskas toliau. Tai miškas
buvo. Nu ganė Kuronai, o paskui dar buvo ganiavos, Kabirnykas vadzino. Ganiavos toksai. Į šiaurės pusę, Rimdžiūnų pusėn nuo Petrikų. Kabirnykas. Ir pačioj jau ten
va... Šiaurės rytų pusėn, šiaurės rytų, tai – Žemialunda.
– Oho, Žemialunda...
– Nu. Tei labai jau buvo bala, tai seniau, būdavo, ateinu pas tetą, atgina karves, tai karvės visos baluotos,
iki... iki pilvo jau insibrisojį. Sako, „turbūt jau Žemialundoj ganė, jeigu tokios balotos atėjo“.... Va toki pavadinimai maždaug, kokius aš prisimenu.
– O tuos Kuronus... gal tada paskui pavažiuosim, parodysit ranka maždaug tą vietą...
– Nu gi čia irgi... Nugi kap dabar sausa, tai gal ir nebus balos. Raikia pravažiuoti per mišką.
– Ai, per mišką net?
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– Nu, teip, per mišką.
– Čia ne prie Rimdžiūnų vieškelio, ne?
– Ne ne ne, aina tolyn į rytų pusę. Čia va miškelis į rytų pusę, o paskui už
miškelio ten tolyn į rytų pusę. Prie kelio. Šilalis tai čia netoli kelio.
– O tai ta Paliauka šone lieka?
– Teip, Paliauka ten jau...
– Čia labiau į rytus yra?
– Į rytus, teip. Ne nu.. Nu teip teip. Šiaurės rytų ten nuo mūsų Paliauka toj.

– O Kuronai?
– O Kuronai tai... Ten prie Paliaukos būdavo toj Žemialunda.
Kur Paliaukos pusėn. O tada jau
Žemialunda baigiasi, tada jau prasideda Kuronai.
– Tokia buvo ganoma tokia pieva?
– Teip, ganoma. Bala buvo daugiausia tokia, bala, tai ten jau ganydavo. O buvo pievos ir dar tada čia
jau ganydavo, o ten jau pietų pusėn
toliau tęsėsi tos balos, ne tokios jau
dzidelės, tai ten vadinosi Baltasiai ir
Juodasiai, tai ten ir šienaudavo kartais. O tada jau ant atolų gano.

Užrašyti tekstą

Liepžiedžių skynimas. 2010.
Marija Mažeikienė su broliu Stanislovu Petriku. 2011. Arūno Baltėno nuotraukos

Daiva VAITKEVIČIENĖ. Iš tiesų
tokį tekstą užrašyti yra nepaprastai
sunku. Klausančiajam, nežinančiam
aplinkos, tai yra labai sunki užduotis, reikia turėti savo viziją, kad galėtum užrašyti tokį tekstą. Nes viskas,
ką mes paprastai turime, – tai vietovardžių kortelės. Folklorininkai labai
retai klausinėja tokių dalykų, nebent
pats žmogus papasakoja.
Giedrė ŠMITIENĖ. Iš teksto atrodo, kad Vykintas daug žino apie
minimas vietas, lyg pats būtų, jei ne
iš to paties, tai iš gretimo kaimo.

Vietos žmogus
Viktorija DAUJOTYTĖ. Galiu
pasakyti, ką daro Vykintas. Tai yra
labai geri tekstai ir, žinoma, pats
geriausias – Marytės PetrikaitėsMažeikienės tekstas, į jį įsigilinau.
Labai paprasta – nereikia daug, kad
pamatytum, jog šita moteris, šitas
žmogus yra kaip pušis – gali ją tyrinėti, vaikščioti aplink, apžiūrinėti
lają, ištyrinėti visas šakas ir tas aprašas būtų labai įdomus ir vertingas
kultūros antropologijai. Tai, žinoma, labai jungiasi su pirmos dalies
[Vykinto pranešimo apie šventas
pušis] mintimi, kad tik vietiniai tyrimai yra ko nors verti. Kita mintis,
kurią visąlaik turėjau galvoje ir su
kuria jau iškeliavau šįryt – ir tauto-
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sakos ekspedicijų dalyviai, ir visi kultūros antropologijos
tyrimus atliekantys mokslininkai turėtų labai aiškiai žinoti, kad pagrindinis tyrimo objektas yra vietinis žmogus.
Žmogus, kuris gyvena toje vietoje.
Didelė, žinoma, laimė – kas vis rečiau pasitaiko – aptikti žmogų, kuris čia gimęs ir tebegyvena. Bet vietinis žmogus yra ir čia pragyvenęs (sakysim, atitekėjusi moteris ar
atėjęs į žentus) penkiasdešimt metų, mažų mažiausiai.
Dvidešimt, trisdešimt – dar nieko nereiškia, nepersiima
nei vieta, nei dvasia, nei kalba. Bet žmonės, kurie [toje
vietoje] yra gimę ir išgyvena iki maždaug devyniasdešimt
metų, yra labai svarbus objektas. Aptikus tokį žmogų, net
jeigu jis ir nėra labai iškalbus, – galima visaip jį apkalbinti.
Giedrė ŠMITIENĖ. Apie vietos žmogų – kiek metų
turi praeiti, kad taptum vietos žmogus?
Pamenu, tiesiog kartą buvo labai tamsus vakaras, jau
vėlyvas ruduo buvo. Tokios vienalytės, tirštos tamsos
nebuvau patyrusi, ir iš viso galvojau, kad tokių tamsių
naktų nebūna. Mes išėjome iš vienos sodybos ir turėjom
pasiekti kitą, už gero puskilometrio. Šeimininkė reikalavo, kad paimtume jos prožektorių. Bet mes nesupratom,
kam jis mums. O tamsa buvo aklina ir mes greitai praradom orientaciją, nors reikėjo eiti keliu, praėjom posūkį.
Ėjom keturiom, rankom liesdami kelio pakraštį. Kitą dieną, kai papasakojom savo nuotykius prožektorių siūliusiai moteriškei, ji sako: „Aš tai tokiom naktim randu kelią
namo, net ir iš kaimo pareit į savo vienkiemį, o mano vyras – neranda kelio, yra net pas kitus pernakvojęs, nes
jis ne čia gimęs“. Aš pradėjau stebėtis, o jai buvo visiškai
aišku, kad ji kelią randa dėl to, kad yra čia gimusi. Nors
jiems abiems yra per septyniasdešimt ir kartu jie čia gyvena beveik penkiasdešimt metų.
Viktorija DAUJOTYTĖ. Taip, vieta gimsta žmoguje.
Giedrė ŠMITIENĖ. Atrodo, kad vietinis žmogus orientuojasi ne pagal aplinkos daiktus, bet kojomis jaučia reljefą, o visu kūnu – pačią erdvę. Merleau-Ponty yra rašęs
apie dykumose gyvenančius žmones, kur smėlis visuomet juda ir nėra jokio pastovaus objekto, o vietiniai žmonės eina nepaklysdami – eina be jokių mums suvokiamų
orientacijos ženklų. Gal panašiai kaip paukščiai grįžta...

Tekstas ir jo analizė
Viktorija DAUJOTYTĖ. O dabar dėl Vykinto abejonių – tekstas, užrašytas padoriai ir labai korektiškai, yra
toks turtas, su kuriuo galima labai daug ką daryti. [Tai]
filologija, prigimtų kultūrų tyrimai, antropologija, fenomenologija ir visos kitos gerosios [disciplinos]. Gerosios – t.y. neinstrumentiniai, negriežti ir neaštrūs, tekstų nei žmonių nesužeidžiantys instrumentai, beveik
kaip ranka – ne peilis, ne skalpelis, o ranka. Tai leidžia ir
tekstuose, ir žmonėse labai daug ką matyti.

Marijos kalba taip pritraukė, kad norėjau išsakyti, ką
tokiame tekste gali pamatyti. Kas dar man rūpėjo – jau
kaip nei kultūros antropologei, nei etnografei, nei tautosakininkei, o vis tik literatūros žmogui – tai tas kelias,
takas, arba ta struktūra, kuri nuo pat pradžios, nuo pašaknų gali kilti iki aukštumos, iki atskiro teksto, iki kūrybos teksto, iki poezijos kūrinio, iki literatūros kūrinio.
(...) Man rūpėjo, kaip [veikia] tie pirminiai tekstai – kas
jie yra žmogaus sąmonėje, kas jie yra kalbai, kaip kalba
juda pagal žemės takus ir pagal žemės tvarką. Kalba yra
labai aiškiai sąlygota žemės tvarkos.

Kitų kalbų apsupty
Viktorija DAUJOTYTĖ. Na žinoma – pieva. Pirmiausia
aš ir sustosiu prie pievų pavadinimų. Kalbamasi ypatingoje vietoje – netoli Rimdžiūnų, Gervėčių, buvusiose
etninėse žemėse, LDK teritorijoje. [Tai] kalba, kuri vyksta kitų kalbų akivaizdoje. Kalba jaučia kitų kalbų slinkimą. Ir tame tekste yra matoma, kaip tarp lietuviškų
vietovardžių jau pradeda atsirasti ir slaviški – Viktosina.
Tai sudaro tam tikrą nejuntamai egzistuojančią įtampą
– kaip jie išlieka ir kaip jie yra.

Pievos vaizdinys
Viktorija DAUJOTYTĖ. Užrašyta yra vasarą ir jau po
šienapjūtės. Šitoje vietoje mano sąmonė, turėdama
pievų, lankų patirtį ir dar netgi prisiminimą iš Gervėčių,
Rimdžiūnų apylinkių, labai seka pievą šituo vasaros laiku,
apie šienapjūtę. Aš žinau, kodėl aš tai seku. Aš seku pievą
po šienapjūtės todėl, kad mano sąmonėje yra fenomenologinis kelias. Mano sąmonėje yra labai stipriai įsigyvenęs vienas Česlovo Milošo eilėraštis – „Lanka“, arba
„Pieva“. Ir šitas vaizdinys, šitas jutimas dvigubuojasi.
Pagiriu užrašinėtoją, kaip labai patyrusį to darbo
dirbėją – jis teikia labai korektiškus klausimus: „Ar prisiminėte vietų vardų?“. Pokalbininkė prisiminė, netgi
užsirašė. Kalbos suvokimui gauname svarbų signalą – ji
yra raštinga, ji rašo šituos žodžius, greičiausiai rašo juos
su klaidom. Ir klaidingai užrašyti pavadinimai yra labai
iškalbus tekstas. Šitos mažaraščių žmonių klaidos yra
labai išraiškingos – jie rašo, kaip girdi iš tarimo, o ne iš
gramatikos. Tad jeigu dar ko ir norėčiau – tai to, ką ji
sako užsirašiusi. Norėčiau matyti, kaip tai užrašyta, ir
mano tyrimui, manau, būtų labai svarbus dalykas.

Kelionė erdve
Viktorija DAUJOTYTĖ. Pokalbininkas klausia: „Kaip ta
pieva?“. Dabar sąmonė išvedama į erdvę. Dar norėčiau
sužinoti, ar jūs irgi važiavote su mašina?
Vykintas VAITKEVIČIUS. Ne.
Viktorija DAUJOTYTĖ. Jūs ėjote?
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Vykintas VAITKEVIČIUS. Ne.
Viktorija DAUJOTYTĖ. Jūs sėdėjote?
Vykintas VAITKEVIČIUS. Mes sėdėjome, o ji turėjo
perlenkus kažkokį voką ar laikraštį ir užsirašiusi vardus,
kuriuos norėjo man apsakyti.
Viktorija DAUJOTYTĖ. Keistas dalykas. Susidaro
vaizdinys, kad jūs judate. Todėl dar ko norėčiau, – kad
būtų pasakyta „mes sėdime ir niekur neiname“. Ir šitaip
judėti gali tik vietos žmogaus vaizduotė, kur daug kartų ten yra eita, pereita, aplenkta. Jūs tik grįžkite prie
teksto – pamatysite, koks yra tas judėjimas. Žiūrėkite:
„Buvo, va čia aina upė Ašmenėla, va šituo vietu va “, – ir
man įspūdis, kad ji rodo – „va šituo vietu va“!

Žemės kalba
Viktorija DAUJOTYTĖ. Tikslingai klausiama apie vietos išskyrimą? Iš pokalbio aišku, kad pirmiausia vietą išskiria pati gamta – apibrėžia gamtos pobūdis, o tas apibrėžimas yra „pirmiausia eina upė Ašmenėla“. Tai upė
nubrėžia tą svarbią vagą, ir dargi „nuo Rimdžiūnų jin
ir aina va teip tiesiai. Tei ten nuo Viktosinos pusės tėnai
buvo tokia pievėlė, tai vadino „Raiscėlis”. Raiscėlis, nuo
Kerplošinos pusės pievėlė. Tada... Bet ji buvo jau toliau
nuo... nuo upės“.
Ir dabar galima įsivaizduot, kad vaizduotėje atsiduria ta upė. „Toliau nuo upės“ vadino Raisceliu, Notrine
– čia paminimas ir augalas, ir kartais pavadinimai tikrai
nuo augalų dominavimo. Paminimas miškas: „Buvo miškas paskui“. Negana to, dar buvo ir miškelis: „miškelio
kiek“, vadinasi, nedaug to miškelio. Ir vėl pieva, o dabar
jau ta pieva, negana, kad ji pieva, ji dar ir lunka. Pieva,
kuri yra lunka. Ir eina ji palei upę: „teip ir ėjo. Lunka vadzino“. Galima sakyti, susidaro žemės kalba.
Dinamika braižosi iš linijų, kurias nužymi gamta.
Nuolat pabrėžiama – pasižiūrėkit dabar į tekstą – „ajo ir
ajo“ – juda ir juda. Ir dar, negana to, ji pati [Marija] eina
– žvilgsniu ir sąmone. Judėjimo įspūdis.
Ir dabar, žinoma, medžiai. „O tada dar buvo čia jau va
prie pat kaimelio tokio ir ten labai dzidelis liepas auga“.
Liepas. Vyriškas medis. Tai retenybė ir čia jau mūsų sąmonė sustoja. Taip sustoja, kad mes įsiklausome – vadinasi, yra ir paralelė liepai – liepas. Su tuo susiduriu
pirmą kartą ir labai atidžiai į tai žiūriu. Liepas. Didelis.
Tai jau toks „didelis“, kad jis pievai vardą duoda: „tai tį
jau vadzino „Par Liepų“. Tai jau ne kitaip, čia jau ne kokia
Notrinė. Čia jau hierarchinėj sistemoj aiškiai aukštesnė
[pieva] – jau bus „Par Liepų“.
Dabar Kerplošinė – žiūrėkite, kaip susitinka vietų
vardai. Ta Kerplošinė bus iš kerplėšų ir yra visiškai lietuviška forma, o jau kaimas yra suslavinta forma „Kerplošina“. Lietuvių ir dzūkų būtų „Kerplošynė“ arba
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„Kerplošinė“. Kunigiškė – vėl hierarchinis žvilgsnis. Čia,
atrodo, buvo paklausta, dėl ko ji ten Kunigiškė, bet aš
čia nesustojau.
Klausimas: „Ar jos šienaujamos?“. „Dabar tai daugiausiai jau gano“, – na tai, žinoma, pievai jau ne kas.
Pieva, kuri nebešienaujama, tai jau... Ir man tame balse
pasigirsta lyg koks gailestis, lyg atodūsis. „Taip, šienaujamos pievos“, – čia balse yra tarpas. Jeigu aš klausyčiaus įrašo, tai aš pagaučiau šitą pauzę, aš tikiu. „Dabar
tai daugiausia jau gano...“ – čia yra sunkiai pagaunama,
bet balse turėtų būti, tartum dabar jau pažemėjo, jau
degradavusios: „Nu ir šienauja, ir dabar“. Ir tas „nu ir
šienauja“ – tai ne visai tas pat, kaip buvo.
„Toliausiai jau tai buvo paci paskutin, tai jau vadzino
Lunkėlė“ – čia vėl yra dinaminis judesys, žodžio sulankstymas, lyg pieva būtų taip sumažinama ir lieka sulenkta
– lunkėla, mažutė. Ir baigiasi čia visos pievos. Todėl ir
manau, girdėdama, kad tai [buvo] įrašinėjama sėdint,
o ne vaikštant, kad tas sąmonės žemėlapio ryškumas,
įbraižytas atminty, – be galo įspūdingas. Lyg eitų ir rodytų – ir tiktai vietinis žmogus šitaip gali.

Gamtos ir giminystės keliai
Viktorija DAUJOTYTĖ. Puiku, kad yra paklausiama
apie [Marijos] kilmę – kilusi iš čia pat esančio Girių kaimo. Dar daugiau, buvojusi vaikystėje pas tetą pačiuose
Petrikuose. Antropologai čia tuoj pat užsiriša mazgelį:
vaikystė ir artimi giminystės ryšiai. Ir dar kas bus įdomu
– čia kelias eina, o ten kelias – kaip žmonių karta.3 Kokia
yra kelio, ėjimo dominantė. Gyvenimas eina lygiai taip
pat kaip eina upė, eina kelias, eina ir eina, karta po kartos. Ir jau penktam kely žmonės gali susitikti ir vestis –
jau iš giminės jie išeina. Eina kelias ir išeina iš giminės. Ir
dar vėliau – išsišakoja kaip medis. Pirma – broliai, antroji
– brolių vaikai, trečia – vaikų vaikai, ketvirta – tų vaikų
vaikai, o jau penktam kely gali susitikti iš naujo.
Pasakojimo dinamika [kyla] iš pasakojimo ir iš pasakojimo veikėjų, objektų judrumo, žvilgsnio judrumo:
žvilgsnis seka, eina, keičia matymo galimybes ir juda
horizonto linkui. Gerai matyti, beveik gali brėžti žvilgsnį: „O paskui jau tolyn ėjo. Buvo miškas paskui, miškelio
kiek, o tada ir vėl buvo pieva, tai vadzino Lunka“. Ir jau
viskas – horizonto linija yra prieita.

Suvokėjo patirtis
Viktorija DAUJOTYTĖ. Kur dabar esame mes, kurie
skaitome tą tekstą? Galime nebūti niekur, galime manyti, kad nieko čia nėra, kad čia tekstelis atsitiktinis. Bet
jeigu mums pasiseka įeiti į tekstą..., o kas mums leidžia
į jį įeiti? Leidžia labiausiai, žinoma, patirties dalykai. Reikia būti mačiusiam pievą, miškelio nedaug, mišką, kelią,

kad sąmonė įsijungtų į tą kelionę. Kad imtų eiti kartu, sektų, kur ir kaip, ir suvokdama
prasitęstų savo pačios patirty. Kur aš mačiau pievą, ar aš
esu ją mačiusi, ar aš mačiau tą
didelį medį – liepą – vyriškos
giminės? Kaip visa tai mano
sąmonėje susitinka, sueina?
Ar aš žinau tuos žodžius, ar
aš galėčiau pasakyti, kuo skiriasi pieva ir lanka? Žiūrėkite,
kaip aiškiai šita moteris skiria:
pieva, pievelė, lanka, lankelė –
kokie yra niuansuoti [žodžiai].

Milošo „Pieva“
ar „Lanka“
Viktorija DAUJOTYTĖ. Betirdama galiu pasakyti, kaip
tai yra man, mano pasauly,
mano suvokimui. Taip, aš esu
kaimietė, esu iš kitos Lietuvos
pusės, iš Žemaitijos, bet jau
Seminaro „Prigimtinės kultūros paradigma“, vykusio 2011 m. liepos 1–4 d. Lietuvos liaudies
pievų, lankų vaizdinių turiu
buities muziejuje, dalyviai (iš kairės): Giedrė Šmitienė, Rūta Liogienė, Vykintas Vaitkevičius,
savo patirtyje daug, o vieną
Viktorija Daujotytė, Eglutė Trinkauskaitė, Aušra Žičkienė. Virginijos Pupeikytės nuotrauka.
tai, žinoma, itin ryškų. Ir, kaip
jau sakiau, mano sąmonėje visąlaik tuos vaizdinius saTomo Venclovos išversta „Lanka“:
vaip tarsi jungia, sublimuoja Česlovo Milošo eilėraštis.
Tai buvo paupio lanka, vešli, dar nešienauta,
Ir, kas yra įdomu, – kad to eilėraščio, parašyto lenkų
Skaisčiausią birželio saulės dieną.
kalba, pavadinimas yra labai artimas – „Łąka“. Žodžiai
Aš jos ieškojau visą amžių, radau, atpažinau,
[liet.] lanka ir [lenk.] łąka yra iš bendro baltų-slavų paTen tarp žolės ir gėlės, kadaise pažįstamos vaikui.
veldo, tai labai senas žodis. Ir Milošas, kilęs iš Kėdainių
Pro primerktus vokus siurbiau tą šviesumą,
krašto, kaip žinome, jis kalba ne apie kokias nors kitas
Ir kvapas mane apsėmė, bet koks žinojimas liovės.
pievas, jis kalba apie savo vaikystės pievą ir kalba vėlgi
Staiga pajutau: išnykstu ir raudu iš laimės.
– lietuvių kalbos akivaizdoje. Taip, kaip šitas pokalbis su
moterimi yra visą laiką nujaučiamos slavų ir kitų kalbų
Be abejo, už to eilėraščio slypi reali patirtis, perteik– lenkų, gudų, apsupty, tai čia sublimuojasi jau kitu po- ta poetine kalba – čia jau yra ritminė kalbos dinamika,
žiūriu – lenkų kalba lietuvių kalbos akivaizdoje. Ir šiam eiliuotos kalbos dinamika – grįžtama į vaikystės erdvę
eilėraščiui „Ląka“ lenkų kalba mes kaip tyčia turime ir daugiau kaip po 50-ies metų, susitinkama su vieta. Ladu pavadinimus – vienas poetas verčia „Pieva“, o kitas bai intensyvus jutimas, be galo intensyvus, iki išnykimo,
verčia „Lanka“.
susiliejimo ir iki ašarų.

Juditos Vaičiūnaitės išversta „Pieva“:
Buvo tai paupio pieva, vešli iki šienapjūčių,
Dieną birželio saulės, netemdomą niekieno.
Visą gyvenimą aš jos ieškojau, radau atpažinęs:
Augo čia žolės ir gėlės, kadaise pažįstamos vaikui.
Pusiau primerktais vokais aš įsiurbiau spindesį.
Ir kvapas mane apsvaigino, liovės bet koks žinojimas.
Staiga pajutau, kad nykstu ir verkiu iš palaimos.

Įdomu, kad įspūdis yra ilgai saugotas, lyg išbandytas
laiko – prie jo grįžtama jau Amerikoje, nerašyta iš karto, išsaugotas jutimo stiprumas. Nyksta sąmonės ribos,
nyksta profesorystė, titulai, garbė: „išnykstu ir verkiu iš
laimės“ – kiek gali pasiekti sąmonė? Tai aukščiausia, ką
ji gali pasiekti po to, kai pereina šlovės ir visus kitus laiptelius. Man atrodo, kad tai ratas, toks apėjimas – pradėti nuo pat pažemių – žemės kalbos, mažai raštingos
moters sąmonėje braižomų kalbos raštų, įsijungti tai,
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ką mes patys galime suvokti, kokią turime patirtį, ir natūraliai justi, kaip šita žemės kalba per sąmonės kalbą
kyla iki pačių aukščiausių žmogaus kūrybos galimybių.
Tai yra iš tiesų visais požiūriais labai darnus tekstas
– jis pasiekia aukštą harmonizavimo laipsnį ir staigiai
staigiai leidžiasi žemyn atsiverdamas. Tai yra įdomu, tai
yra lankas, kaip vaivorykšė. Vienas [galas] tarsi upėje,
lauke, miške, kur pirminiai žodžiai, reikšmynai, ir kitas
– aukštuma, kurią pasiekia kūryba ir paskui vėl tarsi leidimasis.
Etnologams, tautosakininkams taip pat būtų nesunku nueiti savo kelią ir jis būtų dar tiesesnis, pradėtų
kur nors „Pjaun broliukai žalioj lankoj“, „Pjaun ir mane
dobilėlis su šieneliu drauge“. Bet jų lankas būtų truputį
kitoks ir aš jo negaliu nueiti, neturiu kompetencijų tautosakos analizei, todėl einu į literatūrą.
Ką galima būtų apibendrinant pasakyti – šitame
tekste, taip laimingai, gražiai užrašytame, girdime, kaip
kalba juda, vesdama sąmonę į vietas, kurios yra matomos, patiriamos, prie upės, miško, į pievą, vadinama
lanka, kol galiausiai mes jaučiame, kuo skiriasi pieva
nuo lankos: lanka yra pieva palei pat vandenį, tai yra
žemesnė pieva, žemesnėje vietoje. Kiekviena lanka
yra pieva, bet ne kiekviena pieva yra lanka. Ir dar – ji
yra palenkta. Ją palenkia tai, prie ko ji glaudžiasi. Kaip
Ašmenėlė daro posūkį – taip pieva yra palenkta. Kalba
fiksuoja geografiją. Tada atitikimų linijos Milošo „Lanką“ – tą nobelinę poeziją tarsi palenkia prie pirminės
kalbos, prie pirminės žemės, ir mes matome tą begalinį
tvarkos vienį – visko persiliejimą, susiliejimą, suėjimą,
sutikimą, jeigu tiktai galime tai suvokti. Galiausiai pakartojame suvokimo problemą, sąmonės problemą. Tai
pasirengimas suvokti dalykus, kurie yra akivaizdūs, bet
juos suvokti nėra taip paprasta.

Pirminė poezija
Giedrė ŠMITIENĖ. Profesorės kalbėjime svarbūs du
ratai, pirmasis – pačios moters kalbėjimo, antrasis –
mūsų suvokiančios sąmonės. Yra du ratai. Šis antrasis,
kuris atrodo esąs antrinis ir ne toks svarbus, yra esminis, nes jis palaiko pirmąjį. Be antrojo ir šio seminaro
nebūtų.
Antra mintis, kuri man pasirodė svarbi, – aš kitaip
žiūrėčiau į dviejų tekstų pasirodymą profesorės suvokime. Tai, kad Marijos kalbėjimas apie pievas ir Milošo
kalbėjimas apie lanką susitinka, mums rodo, kad jie nėra
visiškai skirtingi. Jei susitinka, tai gal turi bendrą pagrindą. Šiam seminarui rengiantis, kalbėdama apie vardų
davimą žemei, profesorė pavadino jį prapoezija – lyg
poezijos pirmtakas. Suprantu, kad šis žodis neįprastas.
Viktorija DAUJOTYTĖ ...reikėtų ieškoti kito.
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Giedrė ŠMITIENĖ. Pati mintis, kad vardo davimas
žemės vietoms yra poetinis veiksmas, man intuityviai
atrodo tiksli. Ji rodytų, kad yra ryšys tarp paprastos,
dažnai nerišlios, sutrūkinėjusios, vos žodis po žodžio iš
atminties išnyrančios kalbos ir tos kalbos, kurią profesorė vadina aukštąja, nobeline kalba.

Folkloras versus literatūra
Vktorija DAUJOTYTĖ. Bet čia vis tiek yra klausimas,
Giedre, ar tikrai tas pat? Jeigu tu paminėjai Nyką-Niliūną, sakysim, eilėraštį, tai kaip čia yra – reikėtų atsakyti į
šitą klausimą. Juk tada mums nieko nereikėtų ir nebūtų
literatūros.
Giedrė ŠMITIENĖ. Nežinau. Galvoju apie tai, kad,
skaitydama Vykinto pokalbį su Marija, jūs pagalvojote,
kad jiedu vaikšto pievomis ar važiuoja mašina. Vadinasi,
šitam paprastam kalbėjime ne tik vardijami pievų vardai, t.y. ne tik kalbama tiesiai apie kažką. Šis paprastas
kalbėjimas yra sudėtingas, nes jis, matome, įima ėjimą,
išlaiko kalbančiojo kūno ir jo kalbėjimo sandermę. Patyrusi sąmonė apsigavo, tai sakau šio kalbėjimo naudai.
Viktorija DAUJOTYTĖ. Ne visai taip, bet gerai, sutinku būti apgauta (juokiasi).

Kalbėjimas ir judėjimas
Giedrė ŠMITIENĖ. Grįšiu prie savo minties. Atrodo,
kad kalbančioji kalbėdama juda, ji juda kalbà. Ji kalbà
lanko pievas. Kalba jai pakeičia ėjimą. Kiekvienas jos sakomas sakinys neatsiskiria nuo veiksmo. Ką noriu pasakyti? Jei sakau „Pasodinau medį“, iš tikrųjų neaišku, ar
tai yra veiksmas-sakinys, ar tik sakinys. Kiekvienas Marijos sakinys yra ir kūno judesys, veiksmas. Dėl to profesorė ir pagalvoja, kad ji iš tiesų eina, rodo. Beje, atkreipkite dėmesį, kad Marija ne kartą sako „pievos eina“.
Kodėl pievos pradeda eiti? Todėl, kad ji tomis pievomis
yra daug kartų ėjusi. Žmogaus ėjimas pievomis ir pievų
ėjimas – kaip dvi to paties veiksmo pusės. Iš daugybės
ėjimų pievomis susidaro pievų ėjimo patirtis. Jos eina
ta pačia kryptimi kaip ir Marija, nuo jos kaimo, o ne nuo
kurio kito. Jos kalbėjimas labai glaudžiai susijęs su kūniškumu. Kalba yra neatsieta nuo to jutiminio, estezinio
kūniškumo. O tai – meninės kalbos ypatybė.
Viktorija DAUJOTYTĖ. Dar čia svarbu pridurti darbą.
Yra pasakyta: „Mano mamos sesuo čia Petrikuose buvo
atitekėjus, tai aš ateidavau dirbti pas juos, dažnai padėdavau. Tai jau ir žinojau, kur jau kokios pievos; ainam
grėbt šieno, tai jau teta sako „nu, aisim Kunigiškėn“.
Visą laiką yra darbo momentas, kuris susieja, suriša. Tai
yra, žinoma, kūnas, ką tu sakai, bet jis yra ne tik šiaip
sau, kaip mes kad einam.
Vykintas VAITKEVIČIUS. Ir yra dar vienas toks sakinys

Seminaro dalyviai prie Tabariškių namo Lietuvos liaudies buities muziejuje. 2011. Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka.

– „tai dėl to [kad ateidavau dirbti pas juos] prisiminiau
tų pavadinimų“.
Rūta LIOGIENĖ. Ir čia dar yra skirtumas tarp ganomų pievų ir šienaujamų, nes šienaujamos yra pievos,
kuriose dirbdavo. Jos susijusios su žmonių buvimu. Tuo
tarpu, kaip pati Marija sako, seniau ganydavo tik tose
prastose, drėgnose, balose, kur jau kitaip neįmanoma.
O dabar tarsi suprastėjo ir tos gerosios pievos, nes jau
ten dabar daugiausia gano...

Fenomenologinis stilius
Giedrė ŠMITIENĖ. Nesu tikra, ar šios kaimo kalbos
aiškinimuisi kažką duoda fenomenologinė stiliaus sąvoka, bet šie tekstai tikrai rodo pačios fenomenologinės
sąvokos pagrįstumą. Kalbos stilius visų pirma yra ne
kalbos ypatybė, bet suvokiančio asmens ir jo suvokiamo pasaulio. Marijos kalbėjimo stilius yra jos suvokimo
stilius. Jis būdingas ne tik jos kalbai, bet ir jos suvokimui, ir netgi jos ėjimui per pievas.

Viktorija DAUJOTYTĖ. Tarp stiliaus ir kalbėjimo nėra
tarpo.
Giedrė ŠMITIENĖ. Ne tik tarp stiliaus ir kalbėjimo,
bet ir tarp stiliaus ir buvimo pasaulyje. Marijos ėjimas
per pievas, jos darbai ir kalbėjimas nesilaiko atskirai. Todėl, kad stilius priklauso pačiam žmogaus buvimui, jo
laikysenai.
Viktorija DAUJOTYTĖ. Bet ir kalbai.
Giedrė ŠMITIENĖ. Kalba irgi yra buvimo galimybė.

Kas atsiranda kalboje
Daiva VAITKEVIČIENĖ. Bet ar tikrai, Giedre, kalboje
nėra dar kažko papildomo? Aš galvoju, vis dėlto turi būti
tarpinių dalykų, kurie atsiranda tik kalboje. Man labai
keista – mes užrašome tekstų iš mano kartos žmonių,
sakykim, kokius nors sapnų pasakojimus, ir aš pradėjau
pastebėti, kad jie visi labai panašūs savo stilistika ir kalbine raiška. Nesu tyrinėjusi, bet atkreipiau dėmesį, kad tai
yra mūsų kalbos tendencija – kai perpasakojam kokį nors

15

folklorinį tekstą, jis yra kitoks. Pirmą sykį tai išgirdau per
konferenciją, kai buvo skaitomas pranešimas apie sap
nus ir cituojama medžiaga, rinkta iš studentų, vyresnių
ir jaunesnių žmonių. Matosi, kad yra visai kitokia kalba
ir stilistika. Ir mes kaip folkloristai tai labai gerai jaučiam.
Jaučiam, kad mes to senojo stiliaus ir kalbos negalime
pakartoti. Bet turime savo stilių, kuris irgi yra kultūrinis.
Galbūt tai susiję su abstraktumo laipsniu ir kalbos raiška,
kiek mes vartojame konkrečių dalykų, kiek abstrakčių.
Aišku, tai taip pat susiję su informacinių visokių dalykų
[naudojimu], kas subendrina mūsų patirtį.
Viktorija DAUJOTYTĖ. Subendrina ir duoda tam tikrą
modelį.
Daiva VAITKEVIČIENĖ. Man atrodė, kad mūsų kalbėjimas yra tarsi ne visai gražus ir visiškai skiriasi nuo to, ką
vis dar galime apčiuopti, girdėti kažkur kitur, mūsų tėvų
kartos [kalboje]. Ir jeigu reikia sukurti paprasčiausią liaudies dainą, pataisyti eilutę ar išstumti kokį slavizmą – tai
yra nepaprastai sunku. Žinai, kaip tai turi atrodyti, bet
negali to padaryti. Tuo tarpu žiūrėdami, sakysim, dainas,
užrašytas Švenčionių krašte, matome, kaip jie [pateikėjai] verčia iš lenkų arba gudų kalbos, verčia visiškai natūraliai, lietuviškai, folklorine kalba. Ko mes, net ir žinodami, kaip dainos tekstas atrodo – [negalime]. Vis dėlto tai
yra kažkas bendra ir su poetine pajauta, ar ne?

Kalbėjimas kaip kūryba
Viktorija DAUJOTYTĖ. Taip, žinoma, bet dabar galvoju ir negaliu atsiminti, kur pirmą kartą lietuvių literatūroje
pasirodo sapnas kaip užrašytas dalykas. Kaip galėjo viena
Marija kitai pasakyti apie savo sapną? Kokia yra įtampa!
Kalba turi pagaminti sapno kalbinį vaizdinį. Padaryti, sukurti. Ir šitame tekste, kuris mus pritraukia, yra tas pirminis teksto kūrimas, darymas pasakojime. Sąmonė gana
įtemptai eina šitą kelią, prisimindama, pasakydama: dirbau, ėjau. Tuo tarpu tai, apie ką jūs kalbate – jūsų kartos
kalba, ji turi daug gatavų dalykų. Ir jų beveik negali išvengti – tai sąmonė, įsupta į gatavą kelią. Mūsų sąmonei
trūksta šito tikro kalbos „darymo“, „darymosi“. Gabūt
užtat mes juntame tokią gyvybę – „dzidelis liepas auga,
tai tį jau vadino“, „tai va jau tadu iki Petrikų jau iš tos pusės, iki Petrikų”. Tai nėra tuščios kalbos. Kaip kad Vykintas sakė savo pranešime [apie šventas pušis] – nėra taip,
kad [kalba] atsiskirtų – [ji] eina taip, kaip yra ta tikrovė,
nėra plyšio. Kalba yra didžiulis dalykas, o mes turime labai daug tuščios kalbos. Ir kalbėdami apie sapną, beveik
nejausdami pasakojame apie tą sapną taip, kaip kokiam
nors filme – labai sunku pasakyti, kaip aš sapnuoju. Bet
mes ir nesivarginame to daryti. Jeigu labai įsitemptum ir
labai stengtumeis nepalikti plyšio, galbūt dar kažką būtų
galima padaryti. Kaip poezijoje.
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Neužgožta ir išsaugota kalba
Arūnas BALTĖNAS. Galbūt pasekmė yra dėl kitko. Marija, kai nuvažiuojame pas ją, visada būna viena. Ji klauso
žinias per radiją, bet tik tai. Yra tik keli kaimynai, su kuriais ne taip dažnai šnekasi, ir jos pasaulis, ir aplinka yra
žymiai laisvesni nuo supančio intensyvumo. Tai turbūt ir
yra tas skirtumas, kad mes gyvename apsupti labai daug
kalbos, už tai ir mūsų pasakojimai tampa vienodi.
Vykintas VAITKEVIČIUS. Pavasarį supratau – gi mūsų
Kristina Skrebutėnienė buvo akla, o kai jūs, Irena, Subartonyse suradote Antaniną Čaplikienę, ji buvo kurčia. Ir
kokius jos turtus pateikė išsaugojusios, kaip, Arūnai, sakai, dar kažkiek atsiribojusios. Čaplikienė negirdi, tik pagal lūpas supranta, bet, nežiūrint to, [pasekė] 80–60 pasakų po pusvalandį ir daugiau, o ji apkurto po gimdymo.
Irena ŽILIENĖ. [Tuomet] jai buvo gal 28 ar 29 metai.
Vykintas VAITKEVIČIUS. Ir tada laikas tarsi sustojo.
Bet Čaplikienės kalba, nors aš nebendravau, – raiškinga, įspūdinga!

Svetimos aplinkos apsupty
Rasa BERTAŠIŪTĖ. Daiva, sakykit, o ar nebandėt užrašinėt tų moteriškių įspūdžių, kaip jos papasakotų apie
miestą? Nes aišku, kai žmogus gyvena visą gyvenimą
vienam kaime, ta patirtis yra giluminė ir vizualiai apie
tuos medžius sukurti turbūt galėtų ištisus tomus, bet,
pavyzdžiui, kaip žmogus mato, kai jis patenka į svetimą
aplinką? Ar juda tam mieste, ar tik fiksuoja kažkokius
objektus?
Daiva VAITKEVIČIENĖ. Rumšiškių svetainės tinklalapy apie miestelį, kuriame esame, įdėtas gražus tekstas,
kaip moteris, gyvenanti kaime, XIX a. pradžioje atvyksta į Zarasus ir sako: „Tiek namų, tiek mūrų, visi vienodi,
paklystu iš karto, nerandu, kur esu“. Kiek ten tų namų
buvo Zarasuose tuo metu...
[Tiksli citata: Senelė, šimtmečio pradžioj pirmą kartą
atvažiavusi į Zarasus, sugrįžusi namo: „Vaikeli, vaikeli,
taigi sussuko galva – taigi mūrai, mūrai …“]

Suvokimo atspindys
Rasa BERTAŠIŪTĖ. Bet gal nenuostabu, kad, kaip
mes po visą pasaulį blaškomės ir tas pasaulio suvokimas yra daugiau lėkštas ir platus, taip ir kalba tampa
lėkštesnė. Viskas atsispindi per mūsų patirtį, todėl ir skiriasi nuo kaimo žmonių kalbos.
Daiva VAITKEVIČIENĖ. Grįžtant prie Giedrės dalies apie suvokimą, iš mano asmeninės patirties – aš
su mama kalbėdavau tarmiškai, panevėžiškių tarme,
ir turėdavau „išversti“ save, nes natūraliai nesugebėdavau kalbėti, kol neįsikalbėdavau. Bet tai yra susiję,

mano galva, su daiktų, ryšių ir kitokiu suvokimu. Daiktai, buvę mano gimtojo kaimo žmonių pasaulyje, yra
kitaip išsidėstę, kitais atstumais, ar kai kurių iš jų visiškai nėra. Tada dalis žodžių, atrodo, iškrinta, ir turi bendrauti kažkokiu kitokiu būdu. Neužtenka žodį išversti į
tarmę, jis [lieka] kažkoks beprasmiškas. Žmonės visus
žodžius supranta – klauso radijo, žiūri televiziją – bet
tu negali vartoti, nes jis yra netikras, pažeidžia [tėvų]
ir mano vaikystės suvokimą, nes tai kažkaip kitaip dėstosi kalboje. Kaip Giedrė sako, suvokimas [atsispindi]
labai tiesiogiai.

Betarpiškos kalbos ir poezijos patyrimas
Rūta LIOGIENĖ. Galima sakyti, kad betarpiškai. O
grįžtant prie diskusijos, kur yra poezijos ir tokios betarpiškos kalbos panašumas ir skirtumas, man susidaro
įspūdis, kad šitoj kalboj, kuri yra nerišli, netaisyklinga,
nė vieno gramatiško sakinio, kalbama tarsi tą kalbą beveik apeinant aplinkui. [Marija] kalba patyrimu ir pievos, vietovardžiai yra nusakomi per gyvenimą, darbą ir
santykį su tomis vietovėmis. Ir čia prieinama prie tokio
santykio, kurio, kaip šventos pušies [iš Vykinto pranešimo], – neįmanoma nusakyti žodžiais. O kai bandome
apibrėžti tą neapibrėžiamą santykį žodžiais, prireikia
turėti Nobelio premijos vertą talentą, kuris sugebėtų
poetiškai, rišliai, gražiai apibūdinti. Taip, kad skaitant
Milošo eilėraštį apima lyg ir giminingas jausmas ir tikrumas tos lankos, ir tas pojūtis, patyrimas, regis, toks
pats natūralus kaip ir skaitant šitos moters „va ten va,
už tos lankos“. Nes skaitant tokius betarpiškus tekstus,
skaitytojo, kuriam pats skaitymas tampa patirtimi, patyrimas, aš manau, ir tampa šiek tiek panašus į poezijos
patyrimą. Tas panašumas galbūt ir yra patyrime?

Buvimo programos
Viktorija DAUJOTYTĖ. Dar pridurčiau – ką ji kalbėtų,
kiek bekalbėtų, jos tekstas visą laiką būtų tas pats, to
sutapimo požiūriu. Lyg tai būtų vientisa programa – sutapimo, buvimo. Ji pradėtų kalbėti, kad jos darželio gėlės, žolynai – „va ten, toliau, už akmenėlio“, arba apie
sodą, krūmelius, kokią lysvę, kad „va čia žirnis, o ten
dar toliau...“ Beveik visąlaik tas suvokimas kartotųsi.
Grįžkime prie Milošo – jo sąmonę veikia jau daugybė programų. Greta tos lankos, tokio gryno, lyrinio eilėraščio, mes turėsime prisimint ir „Pavergtą protą“, ir
„Žemę“, ir „Tėvynės ieškojimą“, ir „Gimtąją Europą“, ir
„Teologijos traktatą“, ir „Poetinį traktatą“ – maždaug
šimtą knygų, ir visą laiką jaustume ne tik vienos, bet
skirtingų programų variavimą, kalbą, stilių. Bet yra galimybė matyti, kad ta bendroji šaknis auga ir pasirodo lyriniuose arba tiesioginiuose, jausminiuose [tekstuose]

arba reakcijose, kur sąmonė atsisako slėptis, atsisako
kaukių, atsisako visų subjektų kalbėjimo, ir veikia, galėtum sakyti, pirminiu dalyku.
Praeina kiek laiko, nutolsta šitas jausminis įspūdis ir
įsijungia kitos programos – [Milošas] tampa mąstytojas, jis kalba apie manicheizmą, klausia „Unde malum?“
– neatsakomą klausimą – „iš kur blogis?“, jis svarsto. Ir
tada mes matome, kur tie skirtumai. Bet yra grandis,
kur šitie dalykai sueina – per patirtį – žemės kalbą, pirminę žemės ir sąmonės geografiją. Marija visąlaik suksis tuose ratuose. Net jeigu paklaustum, ką ji čia dabar
yra pasakiusi, ką užrašė Vykintas, atsakytų: „Nu, vaikeli,
nežinau“. Tuo tarpu Milošas gali grįžti prie savo tekstų
ir skaityti apie juos paskaitas.
Vykintas VAITKEVIČIUS. Ji greičiausiai pasakytų –
ne, ne, aš nieko jums nepasakiau. Tai yra labai tipiškas
atsisveikinimas – „labai atsiprašau, nes nieko jums nepasakiau“.
Giedrė ŠMITIENĖ. Geras poetas galėtų taip pasakyti,
ypač pabaigoj.
Viktorija DAUJOTYTĖ. Milošas pasako: „teologija
yra nuolankumas“, ir eilėraštis yra – „Nuolankumas“,
absoliutus nuolankumas. Kai „raudu iš laimės“ – tai yra
nuolankumas, bet jis gali veikti ir kaip labai nenuolankus, kaip maištingas, nepakliūnantis į jokius mūsų keliamus spąstus, iš jų ištrūkstantis, skaitantis paskaitas, diskutuojantis, oponuojantis, Lenkijoje lietuvis, Lietuvoje
lenkas, ir taip toliau. Taip mes pamatome, kas tai yra
skirtingų programų veikimas.
Arūnas BALTĖNAS. Dar drįsčiau pridurti: nors absoliučiai sutinku, kad Marija rašo ir gyvena tiktai pagal vieną programą, bet ta jos programa yra be galo...
Viktorija DAUJOTYTĖ. ...universali.

Tarpininkai ir pokalbininkai
Viktorija DAUJOTYTĖ. Tai visiškai teisinga, bet, ką
jūs puikiai suvokiate, ir, kaip suprantu, daug kartų ten
esate buvęs – jai reikia tarpininkų. Šitai universaliai veikiančiai sąmonei reikia tarpininkų. Užrašinėtojai, mąstytojai ir analitikai ir yra tie kultūros pasiuntiniai į pirminį
pasaulį – archetipinį, labai seną ir kartu labai universalų.
Bet be pasiuntinių šitas pasaulis žlunga, jis išnyksta, jis
pats apie save pranešti reikiamu būdu negali. Ir čia vėlgi
yra skirtumas tarp nobelistų ir Marijos.
Eglutė TRINKAUSKAITĖ. Man patinka jūsų žodis „tarpininkai“ – tai, kaip jūs kalbate apie Mariją. Man įdomūs
terminai, šiandien vartojami kalbant apie santykį tarp
akademiko arba mokslininko ir pateikėjo – objekto,
pokalbininko. (...) Svarbu, kad nebūtų hierarchijos, kai
mes – kuriame mokslą, o tie žmonės yra prigimtiniai,
gyvena senovėje. Jie yra tolygūs mūsų bendradarbiai,
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nes be jų mes nesukurtume tokio grožio, tokio teksto,
mes neturėtume šiandien apie ką kalbėti.
Viktorija DAUJOTYTĖ. Tai – bendresnė problema.
Kurį laiką, bent jau tol, kol dalyvavau ekspedicijose,
mes labai aiškiai galėjome sakyti „pateikėjas“, nes jie
pateikdavo mums tekstus – pasakas, sakmes. Bet dabar, kai pereiname į kitą etapą, kuris yra labai teisingas
ir vienintelis tinkamas, tai jau nebe pateikėjai. Greičiausiai tai yra pokalbininkai. Net ne pašnekovai. Aš pasakyčiau – „pokalbininkai“. Man atrodo, kad tai yra pokalbis. Žmonės kalbasi. Jeigu nėra pokalbio, tai niekas
nepasiseka. Čia Marija yra labai, nežinau, kokiu būdu,
suinteresuota viską pasakyti. Ji yra pokalbininkė.

Kalbos žemėlapis
Vykintas VAITKEVIČIUS. Labai daug galima būtų
pridurti, bet pirmiausia – tai, kad aš nieko [tose vietovėse] nežinojau, kaip tik tai, kad teka Ašmenėlė, kaip
atrodo tas peizažas. Bet tai įprasta. Daugiausia dirbu
su geografinėm vietom, tad visuomet pasakojimas yra
geografinis – ir čia aš visą laiką tik tariausi, kad įsivaizduoju. Labai retai kada aš [iš anksto] važiuoju, atrandu
tą vietą, apžiūriu, apsirašau ir einu pas žmones jau žinodamas, kaip ji atrodo, klausiu ypatumų, klausiu, kaip ji
atrodo. Net ne visada pasakau, kad buvau – noriu, kad
papasakotų kaip nebuvusiam.
Bet dažniausiai taip jau nutinka, kad pirma eini pas
žmogų ir iš jo turi susidaryti vaizdą, kuriuo sekdamas
paskui ieškoti turi pats. Tokia realybė, kad tik nedaugelis sutinka lydėti, negali lydėti, dėl sveikatos, dėl kojų.
Todėl dažnai tai yra ir vienintelis kelias: jie turi nepaprastai įtaigiai nupasakoti, o tu klausinėji visokių žymių,
kurios ten būdavo arba yra. Nors [pokalbininkai] paskutinį kartą dažniausiai ten yra buvę prieš trisdešimt
– keturiasdešimt metų ir pasakoja galbūt apie tai, ko
nebėra. Bet šitoj vietoj įtaiga yra beprotiškai svarbi ir
jos dalis yra kūniška kalba, ta jų kalba, tas kalbėjimas.
Gali būti senolė, kuri per visą pokalbį nepajudės iš vietos, bet ji iš tiesų tiek judės!

Pokalbis – mainai
Tas akių, žvilgsnio ryšys yra nuolatinis. Aišku, tai
vargina. Dažnai pajauti, kad jeigu yra akies defektai ar
žvairumas, sunku tą ryšį išlaikyti – taip yra.
Matau, kad sėkmingas pokalbis yra mainai. Tai akivaizdu. Jie nepaprastai vargina, iš tiesų gale dienos esi
absoliučiai išsunktas. Manau, kad psichologų ar ekstrasensų darbas yra kažkuo panašus, bet tai yra vienintelė
galimybė.
Jeigu kažkas negerai, pokalbis tiesiog nesimezga, tu
esi priverstas pripažinti, kad tau nepasisekė, ir klausti –

18

o kas daugiau galėtų papasakoti, kas kitas galėtų tapti
tuo pateikėju, pokalbininku?
Pokalbininkams nepaprastai patinka, kad tu juos supranti. Jie aiškiai supranta, kad esi ne vietinis, atvykęs,
bet jeigu žinai, kad Notrinė – nuo notrės (dažniausiai
būna toks patikrinimas, ko tu čia vertas), jiems tas nepaprastai patinka.

Gyvenamasis pasaulis
Aš neįsivaizduoju tų jų vietų, ten kokio nors pašlaitėlio ir į dešinę pasukus ten kažko, bet aš sakau [taip]
ir nedaug meluoju, nes jeigu pokalbininkas įtaigus, tai
jis sukuria tą pasaulį. Aš net nekeliu klausimo – tikėti
ar netikėti. Juokaudamas sakau, kad tai yra mano radijas, mano televizija, mano knyga. Žiūriu į juos, mėginu
spėti, kaip bus toliau. Žiūriu į tai kaip į tam tikrą atlikimą
– [pokalbininkas] man yra atlikėjas. Jeigu jam dėl to yra
malonu, man – dukart.
Tas pasaulis yra virtualus ir dažniausiai teatrandi vieną kitą elementą. Sako, kai jau išlydi: „Tiktai nepamiršk,
eik tiesiai, tada į dešinę, tada pamatysi tokį skruzdėlyną, tada truputį ten šiek tiek bus šlapia, tada ten jau tu
turi žiūrėt,” – kaip paskutinį priesaką. Na, jeigu, pavyzdžiui, mašiną palieki pas jį kieme, tai jis tada dar grįžusį
paklaus: „Ar radai?“ Aišku, čia tik iš dalies lingvistiniai
dalykai, čia kažkas kita.
Viktorija DAUJOTYTĖ. Kas kita?
Vykintas VAITKEVIČIUS. Nežinau...
Viktorija DAUJOTYTĖ. Žinote, žinote. Žmonių gyvenimas. Niekas mums daugiau, tiesą sakant, nėra įdomu.
Ir negali būti įdomu. Mums rūpi žmonės ir jų gyvenimai.
Ir tik iš šito rūpesčio pasirodo visa kita. Jeigu tu ateisi tyrinėti kalbos, tai tu jos nerasi, jeigu negalvosi, kad žiūri į
žmogų ir jo gyvenimą. Jūs labai tiksliai kalbate – sakote,
aš esu išsekintas, aš pavargstu nuo šito noro tą gyvenimą patirti ir negaliu apsimesti, suvaidinti, kad man
tik šiaip sau, aš jame turiu dalyvauti. Žmogui rūpi tiktai
žmogaus gyvenimas. Visa kita skleidžiasi per šitą rūpestį ir iš šito rūpesčio – ir kalba, ir visa kita. Kaip Giedrė
pasakytų – gyvenamasis pasaulis. Ir Vykintas teisingai
sako – man nėra svarbu, kiek tikras ten tas klanelis ar
raiscelis, ar lankelė – tai tikrai nėra svarbu, tai yra sąmonės pasaulis, kuris skleidžiasi prieš mus. Mes nebėgsim
patikrinti, ar už lunkelės yra pievelė – mums tai nėra
svarbu. Mums svarbu, kaip pasaulis skleidžiasi.
Vykintas VAITKEVIČIUS. Netgi dar baisiau. Kada jau
prikalbini, prinorini visaip kaip parodyti vietoje, dažniausiai atsiranda nusivylimas, nes jie painiojasi, neatpažįsta.
Viktorija DAUJOTYTĖ. Be abejo, nes mes susitinkame
su sukurtu pasauliu, sąmonės suprojektuotu. Ir juo reikia

pasitikėti – tik šituo pasauliu. Jis yra kalbos pasaulis. Sąmonės ir kalbos. Giedrė pasakytų, kad tai – tas pat.
Aistė ANDRIUŠYTĖ. Aš norėjau paklausti, Vykintai,
ar tu randi? Nes, kiek Vykintą pažįstu, jam rūpi ir tie
objektai, tos lankelės ir akmenys, ir medžiai, apie kuriuos klausia, tai ar randi pagal jų tuos „žemėlapius“?
Viktorija DAUJOTYTĖ. Aš galėčiau atsakyti – jis randa pievą, bet pievelės – ne. Jis randa miškelį, bet negali pasakyt „miškelio kiek“, randa tik miškelį. Tai yra
milžiniški skirtumai. Jis negalėtų rasti, kaip ten dzūkai
pasakytų, akmenucio. Ras akmenį. Nes šitas akmenucis
yra jau sąmonės sukurtas. Ir jis yra tik toje sąmonėje,
kuri jį sukūrė.
Vykintas VAITKEVIČIUS. Labai gali būti, nes marcinkoniškė [Rožė Pačkauskienė] sako: „Va ten yra tas kelmucis, kur aš pasidedu [grybų] krepšį“. Bet tikriausiai
tas kelmas kiekvieną kartą gal net kitas.
Giedrė ŠMITIENĖ. Čia tai, kas yra tik kalboj. Kelmucis
ir kelmas – tas mažas skirtumas.
Viktorija DAUJOTYTĖ. Tada reikėtų sakyti sąmonėj.
Sąmonėj ir kalboj. Sąmonės kalboj, arba kalbos sąmonėj.

Pokalbio gimimas
Rūta LIOGIENĖ. Įdomu, kad skaitant tokius tekstus
kyla toks paradoksas: pasakojama apie žmogui pačius
artimiausius, visiškai betarpiškus, jo įsigyventus dalykus, savaime suprantamus, bet, kita vertus, – apie juos
jis su niekuom savo aplinkoj ir pats su savim niekada
nekalbėtų, jeigu ne Vykintas. Ne tik apie pievą, bet ir
kaip vadina šeimų kelius ar kaip ką darydavo. Tai tokie
dalykai, esantys žmogaus gyvenime, bet apie juos niekad kalboje neprabiltų.
Viktorija DAUJOTYTĖ. O kodėl taip yra?
Gediminas ŽILYS. Aš manau, kad toj pačioj vietoj,
kaime, jie turi savo bendrą pasakojimą, kaip tautosaką,
ir jie apie tai beveik nešneka. Yra Laumės pieva arba
Perkūno kalnas, ar kokia liepa, bet tai yra savaiminis dalykas, kuris egzistuoja jų bendroje sąmonėje. Kai mes
atvažiuojame iš šalies, tada pradedame jų klausti, ir jie
pradeda sekti tas pasakas. Tasai atėjęs žmogus pagimdo pasakojimą, paskatina žmogų pasakoti ir pasakyti
tos žemės [kalbą].
Viktorija DAUJOTYTĖ. Jūs teisingai pasakėte – pasakose tas yra – viskas prasideda, kai koks nors brolis išeina iš namų, išeina į kitą erdvę, susitinka su žmonėmis,
ir prasideda siužetas. O kaip čia vystytis siužetui, kai visi
vienoj troboj? O čia staiga pasirodo [žmogus] iš kitos
erdvės ir siužetui atsiranda galimybė. Tai yra universalūs pasakojimo dėsniai.
Vykintas VAITKEVIČIUS. Manau, yra viena išimtis –
tą vieną kartą tas pasakojimas yra papasakojamas ir

klausiančiam vaikui. Nes vaikas irgi vieną kartą paklausia. Neretai būna – važiuoja pro liepą ir klausia – „kodėl
ta liepa?“
Viktorija DAUJOTYTĖ. Vaikas yra iš kito pasaulio, jis
yra ateivis. Ir jis vieną kartą įvedamas, kad taptų įeivis. Ir
jam reikia suteikti pasakojimą, nes pasakojimas sujungia.
Pokalbį parengė Rūta LIOGIENĖ
1. VAITKEVIČIENĖ, Daiva. Prigimtinės kultūros paradigma. Iš:
Tautosakos darbai, 2011, t. 42, p. 356–359. Prieiga per internetą:
http://www.llti.lt/failai/27_Kronika.pdf
2. Antrojo seminaro videomedžiaga: http://alkas.lt/2012/05/09/
prigimtine-kultura-vietos-ir-zmones/; VAITKEVIČIENĖ, Daiva.
Prigimtinė kultūra ir prigimtinės vietos. Iš: Kultūros barai, 2012,
Nr. 5, psl. 59-65. Prieiga per internetą: http://www.kpd.lt/failai/
u9/vaitkevicien___2012-05.pdf
3. Čia nepublikuojamoje pokalbio su Marija Mažeikiene dalyje
buvo kalbama ir apie giminystės ryšius, vadinamus „keliais“:
[O čia tiek daug tų vienodų pavardžių, vienodų vardų. Ar
neteko Jums girdėt ar matyt, kaip skaičiuodavo giminystę?
Ar ant pirštų, ar ant popieriaus? Jau nuo kada jau galima jau
vėl vestuves daryti, jau nebedraudžiama?] Nu jau net... Kap
seniau būdavo, pirmas kelias, sakydavo, tai tikrieji. Tai pirmas
kelias. Antras jau kelias – tikrųjų vaikai. Trečias kelias jau, vėl
jau... Net ketvirtan da nelabai, bet penktam kely jau galima
buvo ženytis. [Bet sakydavo „kelias“?] Kelias, sakydavo kelias.

Speaking
Published is a discussion (original name – round table “The dynamic of folk language”), held at the first
cultural anthropology seminar “Indigenous culture paradigm,” on July 1, 2011. These discussions, led by archaeologist Vykintas Vaitkevičius, literary professor Viktorija
Daujotytė, and literature and folklore researcher Giedrė
Šmitienė, analyzed a folkloric text – a conversation of
Gervėčiai region native Marija Mažeikienė with Vykintas
Vaitkevičius about her region’s place-names. For the first
time this sort of text was viewed as a literary work, the
object of phenomenological analysis, in order to understand what tangible and special can lie in this speech (in
the sense of the term “language”). During the debate,
the origin of this text was discussed, the importance of
the local person, the image of meadows and fields, the
structure of the story-road, the sense of movement, a
map drawn through language. In discussing the perceiver’s experiences, links with Czeslaw Milosz’s poems were
found; the phenomenological style was mentioned, as
well as the old woman’s speech’s creativity, the living
world and the opportunity for us to know it better, with
the help of a facilitator – an analyst who generates dialogue with the talker.

Publikaciją remia Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondas.
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Įsibuvimas: žvilgsnis, daiktas, žodis
Viktorija DAUJOTYTĖ
Pradžiai: Marcelijaus Martinaičio galvojimo apie
vietą ištrauka iš 1983-ųjų metų vasaros, iš laiško, rašyto
Jūžintuose, iš tautosakos mokomosios ekspedicijos: „Bet
man vėl čia darosi nesmagu, vieniša, nesava. Nerandu
tokios vietos, kur galėčiau ilgai sėdėti, galvoti. Ši pirmą
dieną atrasta kalvelė gal ir yra ta vienintelė vieta, kur jaučiuosi saugus. Galas žino, kaip čia yra – štai gyvenimas
jau eina į antrą pusę, o ramios vietos, kurią nusižiūrėtum
gyvenimo pabaigai, negali surasti, joje įsigyventi. Visur
rausiama, kasama, ariama, išvažinėjama baisiomis mašinomis, užteršiama. Ar ne gyvas valstiečio balsas kužda
manyje, kad reikia turėti vietą, prie kurios galėtum prisirišti? Tai ne vien namai, o ir žemės plotelis, kuris turėtų
vardą, atmintį. Dabar žemė visur praranda savo vardą:
permalamos sodybvietės, kapinės, kalvos, skaldomi savo
vardus turėję akmenys. Tad ir žemė pradeda nieko neatsiminti. Jaučiu, kaip tuštėja anksčiau mano rašyti eilėraščiai, lyg ir buvę su ta žemės atmintimi“ („Prilenktas prie
savo gyvenimo“, 63).
Pirma pasakoma apie būseną – apie būseną be savo
vietos: nesmagu, vieniša. nesava. Savo vietoje neiginių
būtų mažiau, nors nebūtinai smagu, sava. Žmogaus būsenos kinta, bet tinkama sąmonei vieta padeda jaustis geriau, ramiau. Tinkama vieta, kur galima ilgai sėdėti, galvoti. Tokią vietą pasiseka rasti – „radau kalvelę ant ežero
kranto, pasaga juosiančio miestelį“. Sėdint ant jos ir rašoma, bandant suvokti ir vietos fenomeną. Net laikinam
buvimui reikia vietos. Juolab reikia vietos pastovumui;
pabrėžiama – „tai ne vien namai, o ir žemės plotelis, kuris
turėtų vardą, atmintį“. Savaip čia veriasi ne tik kaimiečio,
bet ir žemaičio gilioji archetipinė patirtis: sodyba, kad ir
menka sodybėlė yra gyvenimas. Paskutinė pastraipa skirta tam laikui – praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio
pradžia, melioracijos įkarštis, iš tiesų viskas permalama,
permaišoma. Žmogus be vietos yra ir žmogus be Dievo,
kad ir kaip suprastume aukštuosius moralinius, dvasinius žmogaus įpareigojimus bei įsipareigojimus. Kūrybos suintensyvėjimas praėjusio amžiaus paskutiniaisiais
dešimtmečiais gali būti siejamas ir su vietos vis labiau
benamei žmogaus dvasiai ieškojimais. Bet paskutinis
cituotas Martinaičio sakinys su neramybės ženklu: kai
žemė praranda atmintį (mąstoma apie savo gimtąsias vie-
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tas, permaltas, numelioruotas), tuštėja ir eilėraščiai, buvę
su ta žemės atmintim. Jei žmonių patirtyje neliks gilesnių
žemės jutimų, ar juos beįstengs išlaikyti literatūra, ar tai
bebus kuriuo nors požiūriu reikšminga?
Iš literatūros, iš Marcelijaus Martinaičio teksto, parankaus įvedimui į galvojimą apie vietą, apie žmogaus vietą,
grižkime prie bendresnių dalykų, apsukime ratą, kad vėl
galėtume pasiremti literatūra. Pradėkime nuo įsibuvimo.
Įsibuvimas reiškia buvimo pradžią, tąsą, tąsumą, pasikartojimus, tam tikrą pakankamumą gyvenimui, būčiai,
egzistencijai. Įsibuvimas – didžiojo kalbinio būti lizdo dalis. Viena iš pagrindinių būti reikšmių („Lietuvių
kalbos žodyne“ antroji) ir yra turėti vietą – ir tiesiogine
prasme (kur nors stovėti, sėdėti, gulėti), ir jei ne perkeltine, tai nuo pirminės labiau nutolinta: plg: poezijoje ji
turi savo vietą. Įsibuvimas susijęs su įbuvimu. Žodynas
pateikia paprastų pavyzdžių: „Įsibuvęs žmogus“; „Nesenos panos, bet jau įsibuvusios“. Vieną – iš Šačių (Skuodo
kraštas) ir gilesnį: „Pribirst sėklų, nuo seno įsibuvimo išaug eglės“. Šio sakinio išsklaida, išaiškinimas palankus
temai: reikia seno (ilgo) įsibuvimo, kad išaugtų eglės. Įsidėmėtina: žodžio, reiškiančio vietą, vietos nuorodą, vietos klausimą (kur įsibūti, kame) šaknimis teka ir laikas,
perteka. Kaip ir buvimas gali reikšti laiką, ilgą buvimą,
užsibuvimą. Iš žodyno pavyzdžio: senas įsibuvimas galiausiai duoda rezultatų. Nelengvai suvokiama filosofinė
vietos ir laiko vienybė įsibuvimu pasirodo kaip skaidri,
medžiagiška; neužmirštant medžiagos ir medžio ryšio.
Iš pirmo kalbinio įsibuvimo apvaikščiojimo grįžkime
prie paties buvinio. Ką jis reiškia, pirmiausia kaip reiškiasi žmogaus kūno sąmonei? Bandymui atsakyti į šį
klausimą turime du kelius: pirmiausia – savo patirtį, nes
kiekvienas esame kuriuo nors būdu, kad ir ne vienodu
laipsniu įsibuvęs, įsikibęs į vietą ar bandome tai padaryti.
Antras kelias – remtis kitų patirtimi, kuriuo nors būdu
perimta, patirta, aptikta tekstuose. Tiesą sakant, tie keliai
nėra visai atskiri: jei ko nors užuomazgomis neturi, neaptinki savo patirtyje, sunkiai gali atpažinti iš kitų, taip pat
ir iš tekstų. Taip pat iš tekstų, kurie yra vaizdų tekstai. Kai
užmerktomis akimis nyrame į save, į mums patiems nesuvokiamą gilumą, ten mus pasitinka vaizdai, vaizdiniai:
žmonių veidų, medžių, vakaro spalvos, šakos už lango.
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Kiekvienas vaizdinys yra vietos vaizdinys. Bet ir vaizdinys, kuris kalba apie vietą, kaip ji yra.
Fotografijos, fotografijų tekstai – ką tik – 2012 pradžioje – pasirodžiusios Algimanto Kunčiaus „Reminiscencijos“. Į jas įvedantis liudijimas – dar iš 1987 metų: iš
savo keturiasdešimtojo jubiliejaus pabėgau į gimtąjį kaimą, seniai negyventą, bet sąmonės tebegyvenamą. Nes
ateina laikas sakyti, ką galvoji, susigaudyti savyje. Taip
prasideda kelionė į patį save. Ir prasideda reminiscencijos. Jos jau yra prasidėjusios, maždaug nuo 1979-ųjų (panašaus laiko Martinaičio liudijimas ir jo etapinė rinktinė
„Vainikas“), kai imama suvokti jų pradžią, kryptį, kurlink
jos veda. Sakyčiau, kad kelionės į patį save (kartu ir reminiscencijų) pradžia ir yra kelios fotografijos iš Pakruojo:
kopūstas pats sau, senas langas su atitraukta užuolaidėle, senovinės ramunės (kosmėjos) palangėje, krepšys su
obuoliais ant plataus medinio suolo, stebuklingas gėlynėlio atspindys nusistovėjusiame vandens dubenyje iš
plastmasės po senu lietvamzdžiu, pro kastuvą, įsmeigtą į
vešlų žolyną (ar gėlę), matomas senas namas. Pabėgimo
į gimtinę pėdsakai, labai sutelkto žvilgsnio, kurį papildomai fokusuoja albumo pabaigoje išspausdintos kelios
mėgėjiškos nuotraukos – mažytis Kunčius su tėvais prie
Kruojos, su motina ir seseria (Pakruojis, 1942); ir atrodo,
kad prie tų šviesių, trapių figūrų, po kojomis, to paties
kopūsto lapai. Mes einame pėdsakais, nors dažnai to nežinome, ir pėdsakai veda mus į vietą, kurią esame turėję,
praradę, ieškome, atsimename.
Arvydui Šliogeriui atrodo, kad Kunčiaus prisiminimo
vieta – „nežmogiški daiktai, išsišakoję žemės tamsoje ir
įsišakniję švytinčiuose dangaus debesyse. Paradoksas: tai
prisiminimai apie dabartį, o gal net /.../ apie ateitį“1. Kunčiaus nufotografuoti daiktai „prieštvaniniai“, kaip sako
Šliogeris, iš sovietmečio, o kupini gyvybės, skverbimosi
į ateitį. Šią energiją ir jau nykstančiam daiktui suteikia
žvilgsnis. Fotografijoje tai itin gerai matyti. Žvilgsnis tarsi iškelia daiktą iš anoniminio būvio, jį įvardija. Medinės
pirkelės kampas, žardų tvora, pelargonijų vazonėlis ant
lango lyg iš XIX amžiaus, Vilnius iš Kaštonų gatvės pro
langą, lėkštės atspindys. Sakralinių pastatų ansamblio
kontūras nuo Gedimino kalno, sulaukėję krūmai, žolynai
– čia būta laiko ir čia jo esama kaip patirties, kilusios
iš žvilgsnio galimybės. Kas yra, yra lytėta žvilgsnio (nesvarbu, ar daiktas gamtos, ar žmogaus), ir šis būtas palytėjimas yra kito žvilgsnio galimybė.
Daiktų atskirybė, atskiri gyvenimai, bet ir nenutrūkstantis fotografuojančiojo pokalbis su viskuo, kas jau
patenka į jo žvilgsnio akiratį. Iš čia – žvilgsnio nuolankumas, ramybė (tebėra tas angelas Rasose, nors ir be galvos, bet nepraradęs savo pirminio angeliškumo, kilusio

iš jį kūrusiųjų, stačiusiųjų intencijų). To jauno Perlojos
kareivėlio, žuvusio už tėvynę 1923 metais, cementinis
antkapis, su rūpestingai įdėta ir išlikusia nuotrauka, su
dar vešliais, bet jau sulaukėjusiais žolynais, Kunčiaus nufotografuotas kaip vieta, kaip paskutinė ir jau vienintelė
jauno kareivėlio vieta ir kartu kaip liūdnas, graudus tėvyniškumas, kaip tėvyniškumo reminiscencija. Vieta, kuri
yra susidariusi iš stiprių intencijų (jauną kareivėlį palaidojusių tėvų, brolių, seserų, bendruomenės). Tikriausiai
jau nebėra artimųjų, o vieta tebėra, ji gali būti pamatyta,
ji priklauso nuo žvilgsnio malonės, bet kartu ir nuo nuolankumo. Negalima ieškoti ko nors išskirtinio, kad pro
išskirtinį nepraeitum.
Darau atsargią prielaidą, kad apie įsibuvimą galiu kalbėti iš įsibuvimo patirties, kad ir Martinaitį, ir Kunčių suvokiu bent iš dalies atpažindama. Būdama atskira, patirtis
nėra unikali, ją bendrina matymas (žvilgsnis), daiktai (gyvi
ir negyvi – pagal sąlyginę perskyrą), kalba (žodžiai), kuria
įsibuvimą suvokiame ir bandome persakyti, pasidalyti įsibuvimu su būnančiaisiais ir įsibūnančiaisiais.
Pirmiausia žmogus įsibūna kaip vaikas – vietoje, kurios pats nepasirenka, kurioje gimsta, kurį laiką (bent
iki sąlyginės pilnametystės) gyvena. Didžiausia malonė,
kuri gali tekti žmogui jo ankstyvuoju laikotarpiu, ir yra
įsibuvimo, įsigyvenimo ir kaip susigyvenimo galimybė,
priklausoma ne tik nuo aplinkos duotybių, bet ir nuo prigimties imlumo. Kiekviena patirties forma yra priklausoma nuo įgimtų galimybių patirti. Įgimtos galimybės,
kreivinamos, tiesinamos, gilinamos ir blukinamos aplinkybių bei sąlygų, yra išeities taškas. Pirmoji įsibuvimo
vieta yra namai. Mano patirtyje – sodyba, žemaičių gyvenimas. Bet tikiu, kad ir butas, išlaikęs tiesioginį kalbos
ryšį su būti, taip pat yra pakankamas įsibuvimui. Mąstant
ir kalbant apie įsibuvimą namuose, vietoje, kur gyveni
kartu su pačiais artimiausiais, jei net tik su vienu ar bent
su katinu, šunim, papūga, įsibuvimas rodosi kaip įvairialypiai kūno sąmonės prasitęsimai. Prasitęsimai ir gal
net išsigaubimai iš žvilgsnio, matymo: to, kas pro langą, toli, iki horizonto, ir to, kas ant sienos priešais lovą
ar stalą, – paveikslas, tapetų raštas, sienos įtrūkis, musės
pėdsakas, dėmė. Kas matoma pro langą, kinta, mainosi,
keičiasi, kitos spalvos, kitaip virpa medžio lapai, giedra,
lyja. Siena išlaiko savo topografijos pastovumą. Pakeičiama, perkabinama, perstumiama, dėmė uždažoma, bet
kas buvo fiksuota žvilgsnio, neišnyksta. Dėmė sienoje,
palikta riebaluoto vaiko delniuko, persišviečia per dažus, naujus tapetus. Su ta dėme gyventi gali būti šilčiau,
lyg kažkas visą laiką budėtų ir budintų. Dėmė ima veikti
kaip daiktas, sudaiktėja, žymi atminties taką: pietaujančią, dar neišsiskirsčiusią šeimą, mėsos kąsnį, suspaustą
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mažų pirščiukų, netikėtą vaiko stojimąsi ant dar netvirtų
kojyčių, atsirėmimą į sieną. Nubrėžiama galima įsibuvimo linija, žymė. Savaime jos nėra, bet ji gali rastis, ryškėti, kažkam iš artimųjų rato įsibūnant. Įsibuvęs žmogus
yra saugesnis. Bet ten, kur namuose įvyksta kažkas itin
skaudaus, kas perkerta ramias įsibuvimo koordinates,
gali atsirasti poreikis buvimą keisti, trauktis nuo viso, kas
primena kančią, skausmą, netektį. Sąmonėje lyg prabunda tikėjimas, kad skausmas laikosi žvilgsnyje, daiktuose,
žodžiuose, kurie pasigirsta, yra prisimenami iš buvimo
ryšių tankumo. Kad skausmas, skaudumas, nemalonūs
prisiminimai sumažės, sumenks kitoje vietoje. Lyg priverstinis vietos keitimas dėl kokio sunkaus atsitikimo (ne
tik ligos, mirties, bet ir skyrybų, vaikų išėjimo, išvykimo)
tarsi iš kitos pusės parodo, kad sąmonė jaučia, jog yra
priklausoma, susibuvusi su tuo, kas matoma, kas pasirodo žvilgsnyje, su daiktais, su kalba ir kaip atskira pačių
artimiausiųjų kalba, žodžiais.
Namai yra konkreti vieta, ratiliška: maži buto ratilai
ir vis besiplečiantys, matomo horizonto riba teapribojami
sodybos ratilai. Sodybos patirtis duoda žymiai daugiau
galimybių, ypač gyvojo pasaulio, bet tik galimybių. Kiekvienas pasiima, kiek pajėgia. Uždaras butas gali teikti
daug sąmonės įgilinimų, daugiau išėjimų į kultūros erdvę. Vieta yra ir erdvė, sferiška, išgaubta. Kiekvienoje
realioje vietoje yra daug sapniško, nerealaus, neapčiuopiamo, plevenančio. Kažko, į ką reaguoja tik ta sąmonė,
tik ji gali tą kažką išskleisti matomais pavidalais, lytimais
daiktais, skambančiais žodžiais. Didžiosios literatūros
sėkmės, kai apčiuopiama, sumezgama į mazgą tai, kas
žmonių įsigyventoj, įsibūtoj vietoj yra, yra daiktiškai, apčiuopiamai, ir kas tik plevena, bet galiausiai viską lemia.
Literatūros tekstai yra kalbiniai buvinių vaizdiniai, patikimumo, įtikinamumo kodai, keičiami laiko, aplinkybių.
Žmogus būva aiškindamasis savo buvimą – nuo pirminės
kalbos, tautosakos iki literatūros.
Juozo Apučio skaidrioji klasika – apsakymas „Erčia,
kur gaivus vanduo“; į jį ir pažvelgsime įsibuvimo, buvimo, jo irimo pradžios požiūriu, sekdami žvilgsnio, daikto,
žodžio trajektorijas. Pradžia: „Iš pat ryto visi buvo liūdnai
ramūs. Kalbėjo nedaug, tik motina kartais paklausdavo
dukterį, ar ji ko nepamiršo. Paskui taip greitai neparlėksi,
jei ką paliksi“. Namų visi, šeima, tas ypatingas darinys,
kai apgaubia ta pati nuotaika – liūdnai ramūs. Kai galima
kalbėti nedaug ir tai yra iškalbu. Toliau visi skaidomi, pristatomi atskirai: bendrame buvime kiekvieno įsibuvimas
yra skirtingas, kitaip matoma, kiti daiktai, kita kalbėjimo
intonacija, nors ir tais pačiais žodžiais. Kreipsime dėmesį
į tėvą ir motiną, kaip labiausiai savo vietoje įsibuvusius.
„Tėvas susirado priemenėj kirvį ir nuėjo į skiedryną, išju-
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dino žemėn giliai įsmigusią kaladę, perkėlė į kitą vietą ir
ėmė kapoti pavasarį parvežtus alksnius. Pro žalias egles
tarpais prasiverždavo vėjūkštis, ir gėlės jau padvelkdavo
artėjančiu rudeniu. Saulė blykčiojo pro medžių šakas, judino ganykloje trijų ąžuolų lapus“. Sodybos, vietos, kur
įsibuvusi šeima, žymenys, juos iš savo patirties atkurinėja tas, kuris pasakoja. Pasakoja tėvo, motinos, vyresnės
dukters būdais, jų žvilgsniais, daiktais, žodžiais. Troba
su priemene, joje laikomi nuolat reikalingi daiktai, įrankiai, taip pat ir kirvis. Skiedrynas, giliai žemėn įsmigusi
(pažemėjusi) kaladė, vasarą paprastai nereikalinga. Tėvas išjudina ją, perkelia į kitą vietą (gilesnio perkėlimo
veiksmas glūdi sąmonėje kaip pasikeitimai, išjudinantys
visų įsibuvimą vienoje vietoje). Ima kapoti alksnius, parsivežtus pavasarį. Kaimiškojo, nujaučiamai žemaitiško,
įsibuvimo brėžis; kūrenama alksniais, alksnių šakomis,
drėgnų, žemų vietų medžiais, suaugančiais į krūmynus.
Pradėdamas dirbti žmogus apsižvalgo, įprastas kaimiečio
judesys, ar viskas aplinkui ramu, ar viskas savo vietose.
Kad būtum savo vietoje, reikia, kad viskas, kas su tavim
kaip nors susiję, taip pat būtų savo vietose. Kad žvilgsnis
paliestų medį, paukščio inkilą, taką, žemės įdubą ar pakilumą. Tavo vieta yra ir kitų vieta. Būti savo vietoje galima ne tik su kitais, bet ir per kitų buvimą ar dėl kitų buvimo. Įprastoje, įsibūtoje, namų vietoje žvilgsnis yra savaiminis, tarsi matoma ir nežiūrint. Juozas Aputis tai žino,
todėl ramiai skleidžia, kas matoma-girdima-uodžiama.
Kiemas, tikriausiai iš šiaurės, apsodintas eglėmis, pro jas
tarpais prasiveržia vėjūkštis, prineša rudenėjančių gėlių
kvapą. Saulė, blykčiojanti pro medžių šakas, yra popiečio
saulė (taip rašant erdvę, rašosi ir laikas), ji matoma kartu
su ganykla, svarbia sodybos vieta, kur ganosi gyvuliai;
trys ąžuolai atrodo lyg atsitiktiniai, bet taip nėra, trys
ąžuolai ženklina senas žmonių gyvenimo vietas. Jau įbūtoje vietoje įsibūnama esmingiau. Toliau tekste ir paaiškėja, kad ta įsibuvusi šeima gyvena įbūtoje tėvų vietoje.
Motina mato, kad tėvas nuo skiedryno nueina prie ąžuolų, nuo jų į eglyną. „Tenai buvo jų didžioji eglė, į kurią
dar tėvo tėvas prieš senus laikus įkėlė koplytėlę ir beržinį
dievuką. Jei žmogui pasitaikydavo pro eglę važiuoti ar
eiti pėsčiam, nukeldavo kepurę, nors beržinio dievuko
jau nebebuvo – jisai dailioj mašinėlėj išvažiavo į miestą“.
Vieta, kurioj siekiama įsibūti, žymima šventumo, kartu ir
saugumo ženklais; sodinami medžiai, statomi koplytstulpiai, koplytėlės. Prieš senus laikus – vadinasi, dar seniau
negu seniai. Nauji laikai, kai koplytėlė pavagiama, išsivežama. Ir šiuo požiūriu jau prasidėjęs išsibuvimas.
Kur ir kaip būtų žmogus, su juo būna ir daiktai. Priklausantys ir nepriklausantys, būnantys savo buvimu.
Tėvo daiktas yra kirvis, motinos savijautą prieš namus
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paliekant, į miestą išvažiuojant vyresnei dukrai, išreiškia
išaugtinė dukters suknelė, kurią ji pamato, užlipusi ant
aukšto, pirma ilgai žiūrėjusi į senas egles. Įsikniaubia į
suknelę, suima išdėvėtą drabužėlį rankomis, dar girdėdama, kaip nukrenta į burokų vagą pernokęs obuolys, kaip
blaškosi įsipainiojusi į voratinklį didelė taškuota peteliškė. „Motina glostė dukters suknelę, paskui nukabino ją,
gražiai sulankstė ir pasiėmė“. Daiktas, kuris priglunda,
tarsi atsiliepia į glostymą. Glaudimasis prie daiktų yra
viena svarbiausių įsibūtosios vietos, įsibūtojo laiko žymenų. Daiktuose slypi žmogaus sąmonei svarbi pradžia.
Išaugtinė suknelė – tas pirminis daikto, rūbo mažumas,
iš kurio vaikas išauga, ruošdamasis išeiti iš įsibūtosios
vietos, ieškodamas kitos, jau savo vietos („Ji nebegalėjo
būti tik čia“). Motinai mažas dukters rūbelis yra įsibuvimo čia liudijimas, nors trumpam sustabdomas juntamai
bėgantis laikas.
Sėdėdamas po stora didžiule egle tėvas prisimena
praeitį arba pradžią. Buvimas, įsibuvimas turi pradžią –
atsimenamą, pasakojamą, primenamą. „Seniau čia buvo
juodas miškas, kurio viduryje jis iškirto didelę kvadratinę
erčią, iš medžių pasistatė namus /.../“. Vieta įbūta, nuo
tėvų tėvų, namai pasistatyti.
Namų statymas ontologiškai yra svarbiausias įsibuvimo vietoje būdas. Tai gražiai pastebėta Henry’io Davido Thoreau (1817–1862) žinomoje gyvenimo filosofijos knygoje „Voldenas, arba Gyvenimas miške“: „Tarp
paukščio, sukančio savo lizdą, ir žmogaus, statančio savo
namą, yra svarbaus panašumo. Kas žino, gal visi žmonės, jei statytų namus savo pačių rankomis ir dorai bei
paprastai aprūpintų save ir savo šeimą, – išvystytų poetinius sugebėjimus, kaip kad visi paukščiai dainuoja, kai
yra užsiėmę panašia veikla“ (2001, 54). Namų statymas
iš pačių pamatų yra kūrybinis veiksmas ir stiprina kūrybiškumą. Kuo mažiau žmogus sugeba statyti, apskritai ką
nors daryti savo rankomis, tuo jo kūrybingumas galimai
mažėja, nėra intensyvinamas pirminės kūno ir sąmonės
norų, geidimų dermės.
Grįžtume ir prie Kristijono Donelaičio: jo gandrai trobą randa iškrypusią; „Todėl tuo abu, kaip reik tikriems
gaspadoriams, / Vislab vėl taisyt ir provyt sukosi greitai“.
Donelaičio gandrai apsilopę, apsitvarkę pas klaną. Troba,
namas yra įsibuvimo centras: kur, kame, kaip. Sufokusuojamas žvilgsnis-matymas, sutelkiami daiktai, artyn
prisitraukiami, išryškinami medžiai, akmenys, vandenys.
Vieta įsibūti, vieta gyvenimui, namui. Tais atvejais,
kai ji nėra duota, paveldėta, vietą reikia išsirinkti, vaikštant, žvalgantis, išskiriant, kas yra ir kas galės būti, lyg
kalbinant ir kalbantis, net to nesuvokiant, ieškant sutarties. Dar mintis iš Thoreau: „Na ką gi, štai šitoj vietoj ga-

lėčiau gyventi, sakydavau sau, ir, praleidęs čia valandą,
praleisdavau ir vasarą, ir žiemą, įsivaizduodamas, kaip
bėga metai, kaip įveikęs žiemą, sutinku pavasarį“ (82).
Kai žmogus sau tyliai ištaria – šitoj vietoj galėčiau gyventi – žodžiais pasako gilius kūno ir vietos sutikimus,
matymus, girdėjimus, jutimus, daiktų aptikimus. Nuoskauda, didis praradimas, jei žmogus negali gyventi ten,
kur jis galėtų, norėtų. Juozo Apučio apsakymo „Erčia,
kur gaivus vanduo“ šeima pagal tradicinę lietuviams
vyro – tėvo, atsakingo už šeimos lizdą, liniją, yra vietoje,
kur jie gali gyventi. Vieta, kurioje yra daug vietų kiekvienam iš tos sodybos, taip pat ir gyvuliui, šuniui. Visi turi
savo takus. Motina pro mažą aukšto langelį mato, „kaip
tėvas palei vyšnias nuėjo prie ąžuolų ir patraukė tiesiai į
eglyną“. Takas, kuris iš kiemo, nuo skiedryno eina palei
vyšnias į eglyną, o pro jį jau eina kelias, nes važiuojantys
ar einantys kelia kepurę ir nebesančiam beržiniam dievukui. Mergaičių, mokytis išvažiuojančiosios, ir mažosios
takas vasarą kitas. „Mergaitės pro daržinę pasuko prie
klegančio upelio, mažoji stvarstė alksniukų šakas ir vis
griebdavo per liemenį seserį, o toji šįsyk su ja nebežaidė“. Takas pro daržinę prie upelio, prie užtvankos, kur
mergaitės maudosi. Palei taką alksniai, iš tų tėvas kapojo
žabus. Mažosios stvarstymas, griebimasis už sesers – iš
mažo kūno neramumo, supratimo, kad sesuo ją paliks.
Laikytis, už kažko laikytis – ir taip reiškiasi įsibuvimas,
suintensyvėjantis, kai atsiranda įtrūkio, pertrūkio grėsmė.
Motinos takas – paleistas nuo grandinės šuniukas per dobilieną nudūmė tėvo pėdom. „Motina nuėjo iš paskos, tik
ne į mišką, o į ganyklą, kur po ąžuolu pririšta stovėjo
karvė“. Takas per dobilieną į ganyklą, kur raišoma karvė,
reikia ją perrišti, pagirdyti, pamelžti.
Ėjimas, vaikščiojimas takais yra vienas svarbiųjų
kūno įsibuvimo į vietą būdų, galimybių. Seniai tai suvokta, jau Platono paliudyta (pokalbiai su mokiniais vaikščiojant), priminta Thoreau: „Aš žinau, kad greičiausiai
keliauja tas, kuris eina pėsčias“ (60). Dar iš Marcelijaus
Martinaičio „Mes gyvenome“: „Buvau ir esu pėsčias“
(34). Įsibuvimui esmingesnis yra vaikščiojimas, daugkartinis ėjimas tomis pačiomis kryptimis, takų sumynimas.
Pirmieji takai suminti basų kojų. Basų kojų kultūra, kaip
išsitars Jonas Mekas.
Ir apsakyme „Erčia, kur gaivus vanduo“, epizode išlydint dukterį: „Priėjusi prie ąžuolų, motina sulakstė atgal,
basom kojom mušdama žole apžėlusį taką, ant tvoros ji
paliko išaugtą dukters suknelę ir atnešė iš darželio gėlę,
duktė ją paėmė, perduodama motinai skėtį“. Lyg apsikeičiama daiktais, gėlę mergaitė išsiveš, šypsosis pro langą
laikydama tą motinos nuskintą gėlę. Daiktai yra ir kalbos
būdas, žodžiai, pasakomi ir jų nepasakant.
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Išlydint „pirmasis taku, kaip ir pridera, ėjo tėvas. Jis
nešė dukters lagaminą, paskui jį sekė duktė, motina, mažoji ir šuniukas“. Vieta yra ne tik taip, kaip yra dabar, bet
ir taip, kaip ji atsimenama. Išeinančiai iš įbūtos ir įsibūtos vietos tėvai primena, ką atsimena patys. „Šitoj vietoj
kadaise taip pat stovėjo didelis ąžuolas, tik sykį trenkė
į jį perkūnas, ir medis nudžiūvo. Paskui iš jo padariau
stalą ir lieptą per upelį. Liko tik trys ąžuolai“. Daiktai
įsibūna lyg pareidami į žmonių namus, padaryti daiktai
yra ilgo amžiaus, apie juos galima pasakyti, papasakoti,
vadinasi, jie turi kalbą, priklauso ir kalbos civilizacijai.
Motina: „Kur dabar dobilai, anais metais šernas nudūrė
mūsų šuniuką“. Atrodo, kad pasakoma tik kažkas įprasto,
bet kartu keliasi ir gilūs mitiniai klodai, susiję su perkūno, šerno vaizdiniais. Įbūta vieta yra įbūta ir aukštuoju,
sakytume, kosmogoniniu, lygmeniu, bandytu suvokti ir
kasdieniškai, ir apibendrintai, mitiškai. Jauna sąmonė yra
nekantri, išvedama, į tėvų priminimus mergaitė atsako
atsainiai: „Pasakojai, tėti“, „Šnekėjai, mama“. Atsimins
paskui, vėliau, kai ramiai įsibus arba skaudžiai neįsibus.
Priminti būtina, net jei ir nėra tikrumo, kad įsimins.
Lietuvių prigimtoje kultūroje įsibuvimas buvo siejamas
ir su vos pagaunamu estetiniu atspalviu, kurį išreiškia siekimas gyventi gražiai. Iš patirties, iš savo tėvų, mažažemių valstiečių, šį grožio jutimą pačiose pirminėse įsibuvimo lytyse yra pasisekę paliudyti Marcelijui Martinaičiui:
„Kaip dar mažas prisimenu, tėvai, ypač tėvas ruošėsi gražiai gyventi /.../. Tėvo svajonė buvo ne vien turėti daugiau
žemės, bet ir užveisti labai didelį sodą, įrengti balandinę,
išsikasti prūdą žuvims veisti, bityną. Rodos, jau prasidėjus
karui, jis užsodino gerą pushektarį obelaitėmis, kurių vis
parsinešdavo, o gal ir pirkdavo“ („Mes gyvenome“, 21).
Sodui gražiame gyvenime teko svarbus vaidmuo. Vaismedžiai, ypač obelys, yra lyg kokie naminiai medžiai (pagal
naminių gyvūnų analogiją), gražūs, malonūs akiai, bet ir
naudingi. Naudingumas, kad ir kaip jis pasireikštų, lietuvių prigimtinėje kultūroje veikia ir vietą, jos pasirinkimą,
įsibuvimą. Bet svarbus ir grožis, įsibuvimo estetika.
P. S. Kaip su įsibuvimu susitinkame, kaip patiriame?
Kaip sąmonės akiratyje atsirado klausimas apie įsibuvimą, sąsajos su žvilgsniu-matymu, daiktais, žodžiais?
Klausimas kaip konkretus atvejis, kurį mąstant išsirutuliojo štai šitas tekstas, susijęs su Juozo Apučio, Henry’io
Davido Thoreau, Marcelijaus Martinaičio tekstais. Tekstas prasideda iki teksto, sąmonėje vykstant tekstualizacijos procesams, kuriuos inicijuoja patirtis, jos intensyviosios akimirkos. Bandydamas jas suvokti žmogus tiria
pats save ir tai nėra nei paprasta, nei įprasta, nes reikia atskleisti bent dalinį patirties intymumą. Intensyviausi yra
intymiausi patyrimai. Kalba leidžia intymumą vualizuoti,
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bendrinti. Galimu kalbiniu bendrumu ir prisieina remtis;
to, kas lieka anapus kalbos, negalima perduoti.
Du sąmonės įvykiai – netvarkingoje savo bibliotekoje
ilgai ieškojau knygos apie dramos pasaulį, reikėjo pasitikrinti mintį apie komizmo prigimtį. Ieškojimas išvargino, nualino, žinau, kad turi būti, o nėra. Pagaliau radau,
atsiverčiau; atsiverčiau jau mirusios savo dėstytojos, savito, slapto, taip ir nepažinto žmogaus įrašą man – prieš
šešiolika metų. Atvirą, gražų, pakeliantį. Sureagavau visa
širdimi, atsiliepiau; lyg pati pakilau savo akyse, nes jau
nebedirbanti mano mokytoja sakė man apie mano buvimo katedroje prasmę. Kitą akimirką suvokiau, ką gali žodžiai, keli sakiniai, kaip jie išlaiko gyvybę, kaip gali veikti, iš naujo surišti su gyvenimu. Suvokiau, kad tie žodžiai
pasiekia mane iš būtojo įsibuvimo, kuris tebėra, tebėra
veiksmingas, kad žodžiai, kuriuos tarsi iš naujo atradau,
yra takas, kuriuo galiu eiti: ir grįždama jau eisiu toliau.
Antras įvykis: Vykintas Vaitkevičius perdavė 1935
metais Nevardėnų ir Užgirių pradžios mokyklos mokytojų užrašytų mano gimtųjų vietų vardų sąrašėlį. Mano
mama, gimusi 1924, buvo vienuolikos metų ir tais metais
baigė Užgirių pradžios mokyklą. Dalis vietos vardų man
tebebuvo žinomi, dalies jau nebuvau girdėjusi. Skaitydama vietų vardus, jaučiausi vaikščiojanti savo tėvų, senelių, prosenių takais. Galvojau, koks žvirgždų, žvirgždynų,
žvyro, žvyrynų, gergždynų kraštas, kurio vidury – Girgždutė su Pagirgždūčio piliakalniais, Pagirgždūčio kaimu.
Bet staiga pamačiau Alkupį – mažo upeliuko vardą. Ir lyg
atsiverčiau savo vaikiško, jauno gyvenimo knygą. Matau
liniją, jungiančią du mano gyvenimo taškus – motinos
gimtinę Keiniškę, didelę, senovinę Stulginskių sodybą
ant daubos krašto, su senu ąžuolu kieme, kur esu ir gimusi, ir Pagirgždūtį, tėvo namus, kur praėjo imliausias
gyvenimo laikas. Alkupis išteka iš Pagirgždūčio pelkių,
– užrašyta 1935 metais; to nežinojau, bevardis upeliukas,
ir tiek. Priartėjęs prie Pagirgždūčio piliakalnių (ant vieno
jų buvo labai sena Avelių sodyba) upeliukas virsta Alkupiu, šventupiu, o nutekėjęs tolyn šventumą praranda – jau
Grabė. Labiausiai ir susitikdavau su Alkupiu, kaip tik toje
vietoje dar maža turėjau pereiti lieptu, kai keliaudavau
savo didžiąją kelionę į Keiniškę, pas babūnėlę. Lieptas
man visada yra šitas lieptas per Alkupį, matau jį apsemtą,
pakilusį virš vandens, sausą, suskeldėjusį, slidų, pažaliavusį. Turėjo būti ąžuolinis, niekas jo nekeitė, nelūžo,
neskeldėjo. Suvokiau, kad tai įsibuvimo daiktas, žymuo.
Kad jį tebematau, kaip, pasukdama galvą į kairę, matau
Pagirgždūčio piliakalnius, nuo vienos jo keteros ar pratąsos, kaip ir vanduo, nutolęs nuo šventumo, desakralizuotos, nusileidžiu prie Alkupio, prieš tai akimis susiradusi
Keiniškės tašką, tamsžalį medžių gūbrį.

Viktorija DAUJOTYTĖ. Įsibuvimas: žvilgsnis, daiktas, žodis

Įsibuvimas gali būti suvoktas kaip minkštasis patirties
pamušalas; įsibūnanti sąmonė atsargiai intensyvinama, lyg
pažymimos jautriausios zonos; jos ima pulsuoti vos vos
jas sudirginus. Įsibūdama ir kitose vietose sąmonė aptinka
savyje lyg kokių įsibuvimo resursų. Bandydama apie įsibuvimą pasakyti randu atramų literatūroje, apskritai tekstuose, atpažįstu buvinio ženklus, patvirtinančius patirtį.
Ir paskutinis žingsnis į įsibuvimą kaip į žmogiškosios
amžinybės zoną. Vieta mirusiesiems, mirusiųjų vieta, vietos. Archeologija pasiekia vis gilesnius mirusiųjų, žuvusiųjų namus, randa daiktų, liekanų, šukių. Kokia patikima
saugykla yra žemė, per tūkstančius metų ji išsaugo nors
kokią žmogaus liekaną, vis dar suvokiamą, išskaitomą.
Marijos Gimbutienės išmintis: sykiu skaitė, kas ant žemės, ir kas giliai po žeme. Kaip tą patį tekstą – iš čia
mitografija; bent pačiais pradmenimis. Jei rizikuočiau
vienu žodžiu pasakyti apie seniausių laidojimų svarbiausią žymenį, sakyčiau, kad tai yra vieta. Mirusieji, juolab
žuvusieji, turi turėti savo vietą; vietą, kuri būtų graži,
saugi ir rami. Dar ir dabar matome išskirtinį senųjų kapinių vietų gražumą: kiekvienas savo atmintyje prikelsime
mūsų mylimas, lankomas kapines. Mano gražiausios kapinės – Pavandenės, už miestelio. Atskirai, jokia sodyba
pernelyg nepriartėja. Mirusiųjų vieta, mirusiųjų gyvenimai – atskiri. Atviriausio žvilgsnio – į Gludo ežerą pakalnėje. Didelio vandens akys; lenkiesi prie kapo, keli galvą
ir matai vandenis, jų begalinę ramybę, transcendencijos
akivaizdybę. Mirusiųjų vietos buvo saugomos; saugomos
ir bauginimais, perspėjimais, vaiduokliais. Tik suardytas,
iš pamatų išjudintas gyvenimas nebepalieka ramybėje ir
mirusiųjų. Tragiškasis lietuvių pokaris, viena iš baisiųjų
jo žymių: be savo vietos palikti mirę, nužudyti, nukankinti. Palikti be vietos, vadinasi, palikti ir be atminties,
sutraukyti siūlus, kurie mirusiuosius riša su gyvaisiais.
Žingsnis į tik archeologams pasiekiamas seniausias
mirusiųjų-žuvusiųjų vietas. Mykolas Michelbertas ištyrė netoli nuo mano gimtųjų vietų, maždaug už 15–20
kilometrų (tarp Karklėnų ir Pašilės, kelias iš Varnių pro
Girgždūtę į Kražius) esantį Paalksnių pilkapyną. Alksnių, alksnynų žemė, tad ir Paalksniai. Iš netolimų vietų kilęs Marcelijus Martinaitis pasakys, kad net jo tėvų
triobikės sienos buvo iš alksnių rąstų. Ten, kur tikri alksnynai, o ne tik krūmynai, alksniai auga stori, stiprūs.
Paalksniai (kaip ir netolima Pašilė ar Karklėnai) – vieta
palei mišką, medžius. Medžiai paprastai žymi laidojimo
vietas arba vėliau sodinami, o ir patys, bėgant laikui, jei
vieta nejudinama, užauga. M. Michelberto monografijos
„Paalksnių archeologijos paminklai“ pratarmės pirmieji
sakiniai: „Paalksnių archeologijos paminklai yra to paties pavadinimo kaimo pietiniame gale, valstybiniame

miške ir prie vietos gyventojų sodybos. Kaimas yra Kelmės rajono Kražių seniūnijoje, tarp Pašilės ir Karklėnų
bažnytkaimių, beveik vienodu atstumu nuo jų. Paalksniuose yra senojo geležies amžiaus pilkapynas (vietos
gyventojų vadinamas „milžinkapiais“), vėlyvojo geležies
amžiaus kapinynas, kuriame yra griautinių ir degintinių
kapų, krikščioniškojo laikotarpio senkapis“2. Viename
sakinyje archeologas kaip sąvokas pavartoja keturis žodžius tai pačiai vietai nusakyti: pilkapynas, „milžinkapiai“, kapinynas, senkapis (senkapiai). Dėmesio centre
– pilkapynas, pilkapiai. Pilkapis – supiltas kapas, lyg
mažas kalnelis. Pilkapynas – tokių kapų grupė. Pilkapis –
iš visų laidojimo būdų labiausiai žymėtas kaip vieta. Tas
žymėtumas labiausiai ir išlikęs: sampilai, o ypač akmenys, sudėti vainiku. Net jei akmenys ir išjudinti, vainiko
žymė išlikusi. Iš archeologo aprašo: „Iškasus pilkapį, atidengtos apskrito akmenų vainiko liekanos. Vainikas buvo
blogai išlikęs, nesudarė ištisinės akmenų sienelės. Iš viso
vainikui galėjo priklausyti apie 85 akmenis“3. Didžiausio
akmens dydis: 60 x 80 cm
Šitas akmenų vainikas, mąstant apie vietą, labiausiai ir
pritraukia akis. Tai yra būsto akivaizdybė, vietos apribojimas, atidavimas mirusiųjų nuosavybėn. Iki šiol, statant
namą iš rąstų, ant pamatų klojamas vainikas. Vainikas –
senas žodis, iš bendrosios baltų-slavų leksikos, randamas
jau pirmuosiuose XVI–XVII a. raštuose. Pirminė baltų
kalbų pavadinimo forma turėjusi būti vainas4. Tikriausiai
tik sąskambis su tautosakine vaina, vainele. Bet pilkapio
akmenų vainikas gali būti suvoktas kaip gynybinė siena,
sauga. Akmenų vainikas saugo mirusiųjų vietą.
Rizikingas žingsnis, bet kai pirmą kartą pamačiau atkastus pilkapių vainikus, ypač iš mažesnių akmenų ir apskritus, suvokiau ir aiškią analogiją tarp žemaičiams, bet
ne tik, būdingų, dabar rečiau besutinkamų darželio gėlių
lovų, lovikių, dažniausiai apskritų, kartais ir ovalinių ar
net keturkampių, apdėtų akmenimis, akmenų, didesnių ar
mažesnių vainikais. Lietuvių kalbos žodynas patvirtina,
kad lova kai kuriose Lietuvos vietose vadinamas ir kapas. Ir jis galėjo būti apdedamas akmenimis. Atrodo, kad
tai tas pats saugos ratas, svarbios vietos pažymėjimas. Ir
kryžiai, ir vieniši koplytstulpiai, kiek dar galiu prisiminti
iš vaikystės, buvo apdedami aplink akmenimis, akmenimis ir sutvirtinami.
Ir gyvųjų, ir mirusiųjų vietos yra įsibūtos, išmatuotos
žvilgsnio – iki medžio, vandens, tako. Vietos yra žymimos gamtos, aptinkamos žvilgsnio, kojų, kūno, pajuntančio prisiglaudimo-prigludimo galimybę. Vieta tampa
išskirtine dėl žmogaus įsibuvimo, to, kas statoma, sodinama, kur ir kaip suminami takai, kokiu būdu kuriama ir
suvokiama šventumo erdvė, kaip ji ženklinama. Tikėtina,
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kad mirusiems mūsų protėvių buvo atiduodamos gyvųjų
žvilgsnio išskirtos vietos. Bet išskirti vietos kaip ypatingos neįmanoma be jos pačios aktyvumo, lyg kokio slapto
intensyvumo. Ieškodami atitikimų tarp gyvųjų ir mirusiųjų įsibūtųjų vietų, sustojame prie akmens, prie akmenų. Prie akmenų vainiko. Prie mitologinių ir tautosakinių
vaizdinių vainiko.
Galiausiai prie Marcelijaus Martinaičio vainiko, vieno svarbiųjų jo vaizdinių. Išleisdamas rinktinę „Vainikas“ (1981), rašė: „Tarsi užsisklendė vienas kūrybos ratas. Todėl ir knygą vadinu vainiku, kur kiekvienas apskritimo taškas yra ir pabaiga, ir nesibaigianti to paties
vainiko tąsa“. Susitinkame su gyvybės ratu, su amžinuoju sugrįžimu, pasikartojimu. Ir didžiąją savo rinktinę „Sugrįžimas“ (1998) Martinaitis suskirstė į du vainikus: pirmąjį – pradžios – ir antrąjį. Eilėraštis „Gimtieji
namai, važiuosim į Vilnių...“ mūsų gyvenamajam laikui
apibrėžia gimtuosius namus kaip įsibūtą vietą, vietos
keitimą ir vietos išlikimą kitoje vietoje. Laikas, kuris
pakeičia vietą:
Laikas, mano namai, -pasiimkite stogą ir langus,
į rietimą susukite taką –
paskutiniai man bus marškiniai.
Atsargiai suvyniokit į staltiesę
Serbentą, Kalnujų kalvas, kad nesudužtų jų vaizdas.
Jas žiūrinėsiu sekmadieniais, akdamas,
vis žemiau ir žemiau pasilenkdamas.
Vietos įsikūnijimo tekstas. Vieta yra kūnui ir kūnas
yra vietoje. Takas, kuris susuktas virs paskutiniais marškiniais – įkapėmis. Vieta yra akyse; akis ir dvasia yra esminis vienis, juo suimama vieta, vietos vaizdai, trapūs,
dūžtantys. Ir akdamas, ir apakęs žmogus tebemato savo
vietas, jei yra buvęs jose įsibuvimu, žvilgsniu, daiktais.
Gal ir esminė dabarties žmogų ištikusi katastrofa
– vietos erdvėje praradimas. Gal labiausiai tai galima
pajusti iš to, kad beveik nebėra vaikščiojančių žmonių.
Savo vietos erdvėje žmogus yra stačias, pėsčias, bent jau
didelę savo laiko dalį. Dabarties žmogus važiuoja, yra
važiuotas jau savo jausena. Per laukus, parugėm nebėra
takų, kurie vestų pas gyvulį, į dirvą, kur kas pasėta, auga.
Prie medžio, į kurį įkelta koplytėlė. Prie kryžiaus. Nebėra
lėto artėjimo pojūčio, kaip einant į kapines, savaiminio
pasirengimo, susikaupimo. Matymo, kas pasikeitę. Privažiuoti yra kas kita nei prieiti. Miesto žmogus važiuoja
net ir nedidelius atstumus, žvilgsnis mašinoje įremtas į
kelią arba į kitą žmogų. Visai kita kūno padėtis, kūnas
nebeužsiima savo vietos erdvėje, stengiasi pasitalpinti jau esančiose ribose. Dėl to turėtų daug kas keistis ir
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žmogaus gyvenamajame pasaulyje. Didžiausias pavojus
iškyla žmogaus kūrybingumui; kūrybingumą skatina intensyvesni kūno ir aplinkos santykiai. Apribota erdvė yra
ir aprobuota, iš anksto žinoma. Todėl žmogus vis daugiau
programuos ir veiks pagal jam siūlomas programas.
Straipsnis parengtas pranešimo „Žmogaus įsibuvimas:
žvilgsnis, daiktas, žodis“, skaityto antrajame prigimtinės
kultūros seminare „Vietos ir žmonės“, kuris vyko 2012
m. kovo 3–4 d. Užutrakyje, pagrindu.`
Nuorodos
1. Kunčius A., Reminiscencijos. Vilnius: Apostrofa, 2012, 11.
2. MICHELBERTAS M. Paalksnių archeologijos paminklai.
Vilnius:Vilniaus universitetas, 2011, p. 7.
3. Ten pat, p.16.
4. SABALIAUSKAS, A. Lietuvių kalbos leksika, Vilnius: Mokslas,
1990, p.129.

Dwelling: a glimpse, an object, a word
Viktorija DAUJOTYTĖ
The article deals with the importance of the place of
residence for a person, as reflected in Lithuanian traditional
culture, literature, photography. This is the place where one
dwells. The concept of “dwelling” describes intense spiritual
experience, which enables the person and the location to connect. One of the most important places for people is their
birthplace, which is associated with childhood experiences.
These would be houses, homesteads, called in the Samogitian dialect “life” (gyvenimas). This is the place where one
lives with the people closest to them, where the individual
feels safe. It is important that dwelling someplace be associated with aesthetic proportions, seeking to live nicely.
A person’s language, folklore and literature, in explaining human existence, also testifies to the experience of taking
root. This statement is based on the texts of Lithuanian poet,
essayist and novelist Marcelijus Martinaitis, and the prose
work of Juozas Aputis. A person without a place is also a person without God; this generation’s authors’ works’ intensification in recent decades could be linked with the quest for a
place for the increasingly homeless human spirit. It is argued
that the lack of the experience of dwelling, losing a place
in space – is a fundamental catastrophe facing modern man.
Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius,
el. p. Viktorija.Pakeriene@flf.vu.lt
Gauta 2012-03-12, įteikta spaudai 2012-08-16
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Apie savas vietas lietuvių prigimtinėje kultūroje
Daiva VAITKEVIČIENĖ
Tai gražu, malonu ir miela,
kas sava, kas prigimta.
A.Vienuolis

TIriamasis dalykas – savos vietos samprata ir vietoms
teikiama reikšmė lietuvių prigimtinėje kultūroje.
Tikslas – pasiaiškinti, kaip žmogus suvokia „savą“
(gyvenamą, lankomą ar prisimenamą) vietą, kokius ryšius su ja užmezga ir kokiu elgesiu ar žodžiais šiuos santykius išreiškia.
Metodai – analitinis, struktūrinis-semantinis, interpretacinis, fenomenologinis.
Išvados: lietuvių prigimtinėje kultūroje vietos gali
būti suprantamos kaip gyvi, jaučiantys ar mąstantys
objektai (subjektai); jie kraštovaizdyje regimi kaip daiktai ir modeliuoja tarp jų plytinčias erdves (ertmes). Žmogus suvokia ir jaučia vietas daugeliu būdų: per taktilinius pojūčius (pvz., žemės lietimas kojomis), jausdamas
ir išlaikydamas tam tikras dvasines būsenas (pvz., ramios
vietos pajautimas), girdėdamas ir t.t.
Prasminiai žodžiai: namai, žemė, giria, vieta, erdvė,
prigimtinė kultūra.

Turėti savo vietą
1937 metais Kuksų kaime tautosakininkas Juozas Aidulis užrašinėjo raudas iš dainininkės Kristinos Skrebutėnienės. Beraudodama raudą, skirtą savo seniai mirusiam
vyrui, dainininkė, kaip rašo Juozas Aidulis, „labai susijaudina ir ima priraudoti man pačiam“. Priežastis, pakreipusi raudos linkmę, buvo ta, kad Skrebutėnienė palietė
vieną skaudžiausių savo gyvenimo temų – ji, praradusi
savo namus, sudegusius karo metu, neturi savo vietos.
Raudos žanras leidžia Skrebutėnienei šį savo skausmą
apgailėti: „neturiu kur glauscies, neturiu kur mescies“.
Tačiau namų ilgesys nėra vien individualus išgyvenimas,
netikėtai dėmesys nukrypsta į pašnekovą: Kristina Skrebutėnienė pradeda apraudoti Juozą Aidulį, tautosakos
rinkėją, kuris, jos požiūriu, irgi neturi savo vietos, nes
likimas jam lėmė klaidžioti po žmones, „per čiūžais šaneliais plakcies, per čiūžais kumpeliais plakcies“:
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Jau aš gi vaikeliam nusbadau, neturiu kur glauscies,
neturiu kur mescies, nėra ta daiktelia, kur mana neužcikta, kur mana nesusimušta tumsiajaj naktełėj išejus, maž
undeny nuskįsiu, e mani visi baria, kad aš taliau eicia,
kad aš negrįžcia.
E tu gi vaikeli*, tu nepamisliji, – tai tau gi nereiktų per
čiūžais šaneliais plakcies, per čiūžais kumpeliais plakcies
i galvełė sukcie. Prie cikriem tėveliam kai sadi paukštełė
skraidziatum, kap tau būt linksma, kap tau būt meilu prė
sava namelius vaikščiacie, nė prė čiūžus šanelius, ne prė
čiūžus kraštelius. A nesapa tau galvełė, a nesapa tau širdełė? Dai kas tau patalalį klaja, – ne cikraja sesułė, ne
cikraja mamutė. Dai kas tau abiedełį išduoma? Nei su
sava šeimynełi kalbi, nei prė sava namelius pluoštuoji,
nei sava keltuvełėm apsidžiaugi.
*[J. Aidulio pastaba]: Raudotoja labai susijaudina
ir ima priraudoti man pačiam. Greit nuvargsta i sako:
gana jau bus, ir galva užsopėjo.

LTR 1237/30a.
Tradicinės kultūros žmogui, orientuotam į pastovų
– prie savo žemės, ūkio, namų, šeimos prisietą gyvenimą, Juozo Aidulio kaip tautosakos rinkėjo gyvenimo
būdas atrodo vertas gailesčio ir užuojautos. Keliavimas,
Skrebutėnienės supratimu, yra emociškai skausmingas: „A nesapa tau galvełė, a nesapa tau širdełė?“ Gi
buvimas namuose, „prie cikriem tėveliam“, yra visiškai priešingoje vertybinių svarstyklių lėkštelėje („kap
tau būt linksma, kap tau būt meilu prė sava namelius
vaikščiacie“) ir apibūdinamas įvardijant maloniausius
jausmus: linksma, meilu, apsidžiaugi. Nors šie jausmai
irgi patiriami judant (buvimas namuose Skrebutėnienės
raudoje vaizduojamas ne statiškas, o dinamiškas, intensyvus), šis judėjimas apsiriboja namų erdve: akcentuojamas vaikščiojimas apie namus („prė sava namelius
pluoštuoji“), prilyginamas paukštelės skraidžiojimui po
sodą. Vaikščiojimą gi lydi bendravimas: linksmumas ir
džiaugsmas pasireiškia per bendravimą su šeima („su
sava šeimynełi kalbi“) bei gėrėjimąsi savo gyvuliais
(„sava keltuvełėm apsidžiaugi“).
Troškimas turėti savo vietą nedingsta iš lietuviškos
sąmonės ir praėjus daug dešimtmečių po Skrebutėnienės
priraudojimo Juozui Aiduliui. Marcelijus Martinaitis su
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Sodyba Ašašninkų kaime, Marcinkonių seniūnijoje. 2008. Daivos Vaitkevičienės nuotrauka.

ne mažesne gėla kalba apie vietą, kurią norėtųsi turėti,
kad galėtum joje įsigyventi:
Galas žino, kaip čia yra – štai gyvenimas jau eina į
antrą pusę, o ramios vietos, kurią nusižiūrėtum gyvenimo
pabaigai, negali surasti, joje įsigyventi. Visur rausiama,
kasama, ariama, išvažinėjama baisiomis mašinomis, užteršiama. Ar tai ne gyvas valstiečio balsas kužda manyje,
kad reikia turėti vietą, prie kurios galėtum prisirišti [kursyvas – D.V.]? Tai ne vien namai, o ir žemės plotelis, kuris turėtų vardą, atmintį <...> Jau ir žemė pradeda nieko
neatsiminti. (Martinaitis 1998, 63).
Pasakymas turėti savo vietą yra tradicinio mąstymo
idioma, blėstanti dėl istorinių ir socialinių pokyčių; anot
M. Martinaičio, „karas, pokaris, kolektyvizacija buvo sumaišiusi ir permaišiusi žmones, atpratino turėti brangias
vietas [kursyvas – D.V.] ar ką nors perduoti iš atminties
į atmintį“ (Martinaitis 1998, 136). Lietuviškai mąstantiesiems ir kalbantiesiems turėti savo vietą pirmiausia reiš-

kia turėti savo namus. Nors Lietuvių kalbos žodyne pasakymas sava vieta neišskiriamas kaip perkeltinę reikšmę
turintis žodžių junginys, tačiau žodyno pavyzdžiai rodo,
jog sava vieta vadinama ne tik priprasta vieta, bet ir – namai (žodžių junginys sava vieta tampa namų sinonimu):
Jaunoji vyrišką jau parvedė į savo vietelę (LKŽe: vyriškas; Akmenė).
Neturėjo ne savo vietos, po svetimus pasienius vaikščiojo Kl. (LKŽe: svetimas; Kuliai, Plungės r.).
Visų vyresnįjį [sūnų] teip augino, kad paliktų savo
vietoje ūkininku (LKŽe: palikti; sakinys iš M.Valančiaus
raštų).
Visokie šlamai suvažiavo į miestus: geras žmogus a
paliks trobas, savo vietą?! DūnŽ. (LKŽe: šlamas; pavyzdys iš Dūnininkų žodyno).
Savo vieta yr mylu, labiau senam Krš. (LKŽe: vieta;
Kuršėnai).
Atsižįsta žmonys savo vietas, žino kožną pėdelę
(LKŽe: atžinti; Kuršėnai).
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Sodas ir bitynas Onos Lukšienės sodyboje Antanų kaime, Adutiškio sen., Švenčionių r. sav. 2010. Daivos Vaitkevičienės nuotrauka.

Savo namų turėjimas lietuviškai apibūdinamas kaip
vietos turėjimas. Bet yra atvejų, kai atsitinka atvirkščiai:
vieta įvardijama kaip namai, – būtent taip nusakoma įsčiose nešiojamo kūdikio (naujagimio) vieta, vadinama
namais (namai „nuovala, placenta; kūdikio namai „placenta“ (LKŽe; Balys 1979, 26)) ar nameliu (Balys 1979,
26). Lygia greta placentai apibūdinti vartojamas žodis
vieta (vieta „nuovalos, placenta“ LKŽe; Balys 1979, 26).
Taip pat dar būtų galima pridurti, kad placenta vadinama patalu: „Vietą arba patalą surišę skarelėn deda
ant pirkios prie adverijos durų, kad kūdikis būtų laimingas“ (Balys 1979, 26; Marcinkonys, dar žr. LKŽe: patalas 5). Ir patalas, ir vieta minimi kalbant apie namų
ugnį, šventą Gabiją, kuri turi pirkioje savo vietą, apie
tai liudija maldelės, kalbėtos užžarstant židinį prieš naktį: „Šventoji Gabija, gabėk ant savo vietelės“ (LKŽe:
gabėti; Viekšniai); „Šventa gubieta, būk savo vieto(j)“
(LKŽe: gubieta; Baisiogala); „Ugnele Gabija, gulėk
užklota šventais patalėliais“ (Balys 2003: 253; Raseiniai). Tad sava vieta, įvardijama kaip namai ar patalas
(guolis), siejasi su pastovumu, ramybe ir saugumu. Ir
priešingai, vietos neturėjimas siejamas su nesaugumu;
Lietuvių kalbos žodynas pasakymą vietos nėra apibrė-
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žia kaip „bloga, nesmagu, neramu“, pvz.: „Be žinios
vyro nupirkaus turguo[je] batelius, – nebėr vietos vedum: tokius pakėlė grįždamas barnius“ (LKŽe: vieta).
Gi pasakymai vietos sau nerasti, vietos neturėti reiškia
„blaškytis, nerimti“, plg. „Kai mano mama serga, tai
man tep nesmagu, nerandu vietos“ (LKŽe: vieta; Kalvarija) „Žmona viena sau, kita sau nuejo, vietos neturu“
(LKŽe: vieta; Kražiai).
Vietos turėjimas prasideda dar prieš gimimą (turint
savo vietą, namus įsčiose), bet nesibaigia ir su mirtimi.
Tradicinės pasaulėjautos žmogus žino, kad vieta reikalinga tiek šiame, tiek kitame pasaulyje. 1996 metais Stasė
Šilabritienė iš Dieveniškių apylinkės, Žižmų kaimo, pasakojo, kad per laidotuves būtina ant kapo iš karto pastatyti kryžių, kad mirusiojo vėlė turėtų sau vietą:
Kryžių [reikia] statyc, kad būt – dūšia turėt kur paiłsėt‘
stotis. O tep tai dūšia be kryžio netur ana daikto [vietos
– D.V.], netur kur ana tį paiłsėt, o tį kur stosis in svetimo
– pravaro jų: „Aik, ma cia daiktas [vieta], ko cia atėjai!“
O kap pas kryžių – ana jau prisglaudzia ir pailsėja, sako.
Itai tep seni žmones pasakoj.
LTR 6447/363.
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Stasės Šilabritienės pasakojimą papildo ir kiti Dieveniškių tekstai, iš kurių aiškėja, kad vėlė be vietos pasmerkta nuolatinėms klajonėms, nerimui, judėjimui:
„Cielų mėnesį blūdija, sako, kuris kryžio neturi. <...>
O kap kryžių turi, tai blūdija, blūdija, ataina anas kur, ir
atsilsi anas an savo kapo. Dūšia ataina ir atsilsi“ (LTR
6447/203); „Ataina ana savo adynėłį po kryžium ir atsilsi. Kuriai nepastato kryžio, tai ana neturi atoilsio, neturi
kur atsilsėtc“ (LTR 6447/432). Ne veltui apie vietos nerandantį žmogų sakoma kaip dvasia be vietos: „Vaikšto
kaip dvasia be vietos“ (LKŽe: vaikščioti).

Daiktas: vieta kaip objektas
Aukštaitijoje, Dzūkijoje ir Užnemunėje vietai pavadinti buvo vartojamas žodis daiktas. Rytiniame Lietuvos
pakraštyje ir Gervėčių lietuviškoje saloje Baltarusijoje
toks vietos įvardijimas dar ir šiandien gyvas. Šią žodžio daiktas reikšmę labai gausiai liudija LKŽ pavyzdžiai: „Mūsų laukai geriausiu daiktu eina“ (Leipalingis);

„Kitan daiktan važiuojam“ (Brėslauja); „Ant daikto ir
akmuo apsamanoja“ (Vilkaviškis) ir t.t. (LKŽe: daiktas).
Šis žodis gali būti vartojamas bet kokiai vietai pavadinti,
– ne tik erdvėje plytinčiai, bet ir, pavyzdžiui, kūno vietai įvardyti: Ties alkūne, čia šitam daikty, skauda (Surviliškis). Žodis daiktas taip pat vartojamas ir siauresne
prasme, – taip pavadinama sodyba, ūkis, pvz.: Gyvena
savo daikte (Druskininkai); Tai gražus daiktelis: ir gražioj vietoj, ir prie kelio (Miroslavas); Žemės nedaug, bet
daiktukas labai geras (Rudamina).
Vietos reikšmę žodis daiktas gali būti įgijęs pirmiausia įvardijant žemės sklypą ar sodybą, kaip kam nors
priklausantį. Tokią mintį paremia faktas, kad žemės
sklypas taip pat vadintas dalyku bei dalimi, o šie žodžiai
atspindi istoriškai susiklosčiusią paveldėjimo teisę, kai
sūnūs ar dukros paveldi iš tėvų žemės sklypą, kuris dalijamas į dalis. Įdomu tai, kad reikšmės slinktis jaučiama objekto – vietos kryptimi: žodis, žymintis objektą
(daiktą, jo dalį), įgauna vietos reikšmę. Tokia slinktis
būdinga tiek žodžiui daiktas, tiek ir dalykui, – abu jie
dabartinėje lietuvių kalboje pirmiausia reiškia objektą

Darželis prie gryčios Gudelių kaime, Ramygalos sen., Panevėžio r. sav. 2008. Daivos Vaitkevičienės nuotrauka.
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Senkelis šilų Dzūkijoje. 2012. Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka.

(beje, LKŽ jų reikšmės apibūdinamos apibrėžiant vieną
žodį kitu: daikto antroji reikšmė – „dalykas, reikalas“, o
dalyko pirmoji reikšmė – „daiktas, objektas; reikalas“).
Toks lingvistinis kontekstas leidžia įtarti, kad vieta kadaise suprasta ne kaip erdvė, o kaip tam tikras objektas
(kuris, žinoma, gali tapti vieta kitam objektui), o žodžio
daiktas reikšmė „vieta“ yra išvestinė.
Tokio supratimo apraiškų galima rasti ir visai nesenuose tekstuose. Pavyzdžiu gali pasitarnauti Mardasavo dainininko Petro Zalansko poetinis kūrinys, skirtas
„Gudo šalies“ (Čepkelių raisto) grožybėms apdainuoti1
(plačiau apie „Gudo šalį“ bus kalbama antroje šio straipsnio dalyje). 1983 metais Danutės Krištopaitės ir Norberto Vėliaus parengtoje P. Zalansko tautosakos rinktinėje
šis kūrinys (Zalansko žodžiais, „kūrinėliai“) pavadintas
„Psalme apie Gudo šalies grožybes“ (Krištopaitė, Vėlius
2008, 336). Jis skirtas gamtos grožio ir šio grožio Kūrėjo
pašlovinimui – Zalanskas apdainuoja Čepkelių raisto salas, joms skirdamas po pašlovinimą.
Skaitant Zalansko kūrinį matyti, kad vietas jis supranta pirmiausia ne kaip erdves, o kaip „daiktus“.
Mintimis vaikščiodamas nuo vienos salos prie kitos, jis
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kalba apie ten esančius dalykus – tarp salelių plytinčias
„balas burbekles“ ir ten augančius medžius, žolę ir uogynus. Kūriniui pasirinkta forma – vaikščiojimas nuo
vienos pelkių salos prie kitos; Čepkelių raistas ypatingas
tuo, kad kai kuriose jo dalyse kyšo medžiais apaugusios
smėlėtos salos, kurios pagal kilmę yra pelkėje kyšančių
žemyninių kopų viršūnės. Zalansko kūrinio struktūra
primena Kalvarijų apvaikščiojimo būdą (tai galbūt lėmė
iš dalies religinis kūrinio pobūdis), tačiau įsidėmėtina,
kad, nepaisant religinių intencijų, pagrindinis apdainavimo objektas yra pelkėje esančios gamtos grožybės, o
Viešpačiui dėkojama būtent už tų gamtos objektų (salų,
medžių, uogienojų su uogomis) sukūrimą.
P. Zalanskas pradeda kūrinį nuo to, kad jam Gudo šalis yra nepaprastai svarbi: „Man toj Gudo šalis iš akių ir
minčių, ir širdies neišeina niekada. Kaip Dievuliu atsidėkoti už jo šventas dovanas, kų jis išaugino tuos aukštuosius šimtmetinius medžius?“
Pirmoji sala svarbi tuo, kad čia auga šimtametės pušys, o antrojoje, „kuri vadinasi giria, medžiai yra visi
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lapuočiai“. Trečias objektas – bala, „kuri yra visa apaugusi šimtmetiniais elksniais, ciesūs visi kaip strūnos“.
Ketvirtoje saloje – „vieni beržai, dangų parėmį“, penktojoje – „vienos žalios aglės, dangų parėmį, visas šakeles aplaidį nuo pačios viršūnėłės iki juodojos žemelės“.
Apsakęs medžius, Zalanskas pereina prie uogų: atskirus
kūrinėlius skiria mėlynėms („kiek ant tų salų salelių mėlynų vuogynėlių, kiek tas vienas vuogynėlis turi žalių lapelių, kiek tas kiekvienas vuogynėlis turi drabnų šakelių,
kiek ant tų šakelių juodųjų vuogelių“) ir spanguolėms
(„parašysiu ape kitas, raudonas vuogelas – spanguoles.
Jos auga balose, užskurdusiuose beržynėliuose, kur yra
baltos samanėlės, tos raudonos spanguolės. Išsiklostį ant
baltų samanų jų drabni lapeliai, kaip žalių rūtelių. O kiek
tie ploni stiebukai priaugina vuogelių, kiek jiej prinokina,
prisirpina“).
Aprašęs medžius ir uogeles, Zalanskas atsigręžia į pačias balas ir apsako vandenis bei pelkėje augančias balų
žoles: „Šienaujame mes tų balų pievas. Apaugį retais šėkeliais. O kiek tų balų ploto – mūs akis jų visų neapmato.
Ir mūsų protelis negali jumi parašyti, ką mes šienaudami

sakom, kiek šiton balon yra šėkelių, kiek šiton balon yra
rūdžiuoto vandenėlio.“
Nors kūrinys dar nesibaigia, bet raisto aprašymas
baigtas: kitame „kūrinėlyje“ Zalanskas pradeda aprašyti
kelionę iš pelkių namo: „Pabeigį darbus ir vargus, keliauname visi namo dešim–penkiolika kilometrų balom burbekłėm“ (LTR 7273, XVII sąsiuvinis, p. 79–82).
Vietos čia yra suprantamos pirmiausia ne kaip vietos,
kur kas nors yra (šiuo atveju ne kaip žolės, šieno, uogų ar
grybų išteklių vieta), bet kaip kas nors, t.y. tam tikri dalykai, įvairiai išsidėstę vienas kito atžvilgiu – salos, šimtmetinės pušys, lapuočiai medžiai („giria“), beržai, alksniai, eglės, mėlyni vuogynėliai, raudonos vuogełės, balos
burbekłės, reti šėkeliai, rūdžiuotas vandenėlis. Kūrinyje,
kaip ir etnografinėje Gudų girios aprašymo dalyje (ją išsamiau nagrinėsime kitame skyriuje), vietai kaip objektui
skiriama kur kas daugiau dėmesio nei šios vietos funkcijai – teikiamoms gėrybėms. Tai atspindi bendrą tradicinės kultūros bruožą teikti vietoms substancialią, o ne
funkcionalią vertę; šis santykis šiais laikais labai sparčiai

„Gudo šalies“ (Čepkelių) pievos. 2010. Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka.
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kito supuola į Ūlą iš aukšto eglėmis apaugusio skardžio;
vieno šaltinio dugnas – molio, antro – smėlio, o trečias –
akmenėlių. Juos Zalanskas laikė ypatingais ir tikėjo, kad
tų šaltinių vanduo padeda jam atgauti jėgas (Liugaitė-Černiauskienė 2008, 25). Prieš mirtį jis prašė, kad artimieji
nuvežtų jį atsisveikinti su šaltiniais (ten pat). Štai kaip šį
atsisveikinimo įvykį prisimena Zalansko anūkai:
Mes padėjome jam nukeliauti. Pasodinom ant kalnelio, iš kur gerai buvo matyti ir girdėti visi trys šaltinėliai.
Nusileisti prie jų dzieduliui buvo per sunku, o mes nešėm iš šaltinėlių vandenį rieškučiomis, pylėm į dziedulio karštus delnus, o jis vilgė lūpas, akis, veidą... Ilgai
klausėsi dziedulis šaltinėlių muzikos, o paskui atsistojo ir
kažkokiu pasikeitusiu balsu pasakė: „Tai jau eisim“ (Zalanskaitė-Liugienė 1999, 14).

Žaltys prie Karaliaus šulinio Čepkeliuose. 2010.
Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka.

kinta, nes „dėl radikalių vertybinių permainų, dėl kultūrinio reliatyvizmo visos topografinės erdvės – tiek urbanistinės, tiek agrarinės, tiek gamtinės iš substancialių,
esencialių dydžių vis labiau virsta funkciniais dydžiais“
(Butkus 2008, 12).
P. Zalansko tekste regimas vietos kaip objekto supratimas yra simptomiškas ir atspindi bendrą senosios kultūros tendenciją, – vietos yra daugiau, nei vien tik erdvė
kam nors būti. Jos pačios pirmiau yra daiktai (objektai), ir
tik po to – vietos. Kita vertus, vietos gali būti ir asmenys
(subjektai), nes lietuvių kultūroje linkstama vietas suvokti kaip gyvas būtybes, – tokio santykio pavyzdys yra Zalansko mėgstami šaltiniai Ūlos skardyje, kurie vienas šalia
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Vietos, su kuriomis pasisveikinama ir atsisveikinama,
nėra tik erdvė kam nors būti. Pažįstamos, savos vietos pačios imamos priskirti gyvų būtybių kategorijai. Tai rodo
įspūdingas Zalansko priešmirtinio atsisveikinimo tekstas
„Zalanskas Petras atsisveikina su šiuo pasauliu“ (Krištopaitė, Vėlius 2008, 377–378), kuris, jo prašymu, buvo
prieš mirtį įrašytas į magnetofono juostą ir skambėjo kapinėse per jo laidotuves.
Šiame tekste Zalanskas vardija, su kuo jis atsisveikina. Jis pradeda nuo pačių artimiausių giminaičių (vaikelių, anūkėlių, sesučių, žmonelės giminės – švogerkėlių ir
švogrulių), vardydamas juos vardais. Tačiau nuo žmonių
tuoj pat pereinama prie kitų būtybių, kurios irgi, be abejonės, įtraukiamos į gyvų būtybių, su kuriomis jis gyvendamas bendravo, sąrašą, – Zalanskas atsisveikina ir
dėkoja „šviesiajai saulalai“, „šviesiom žvaigždełėm“ ir
„šviesiam mėnułėliui“, taria sudie „šiauriam vėjeliui“ bei
„skaudžiam lietuliui“. Palaipsniui pereinama prie tarsi
vis mažiau ir mažiau gyvų būtybių, kurios Zalanskui vis
dėlto neatrodo iš esmės kitokios nei žmonės, – jis dėkoja
„didžiajam kiemeliui“, „išmintiem takeliam“, „gražiam
nameliui, šitai bakūžėlai“ ir „jievaro stalaliui“. Tuomet
žvilgsnis krypsta į sakralius subjektus – atsisveikinama
su „Širdies Jėzaus paveikslu“ („in kurį aš rytas vakaras
meldžiausi“) ir „Motinėle Švenčiausia Vilniaus Aušros
vartų, Stebuklinga Švenčiausia Panele Krokuvos, Švenčiausia Mergele Čenstakavo stebuklinga“ bei kitomis
šventosiose vietose garbinamomis Marijomis („visom aš
Jum kalbėjau rytas vakaras tris „Sveika, Marija“). Visas
jas išvardijęs, Zalanskas vėl grįžta į savos sodybos erdvę ir atsisveikina su medžiais („Sudiev tie medeliai, kuriuos aš sodinau. Žydėkite, duokite daug skanių vaisių“).
Galiausiai vėl grįžta prie žmonių, kreipiasi į čia susirin-
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kusius kaimynus, suvažiavusius draugus ir pažįstamus:
„Sudievu visi mano geri kaimynėliai ir kaimynėlės <...>
Vilniaus moksleiviai, studentai kraštotyrinkai iš Universiteto ir Konservatorijos, <...> Kauno visi mano pažįstami ir geri draugai, visi daktarėliai [suminimi gydytojų
vardai]“. Ir baigia Zalanskas atsisveikinimą, kreipdamasis į kunigą: „Sudievu šitam klebonui, kuris mani laidoja.
Labai labai didelis ačiū“.
Petro Zalansko atsisveikinime išvardijamos ir žmogiškos, ir gamtinės būtybės, be to, – ir namų erdvėje
esančios vietos, ir tolimos sakralios vietos. Visa tai papuola į vieną bendrą sąrašą, kurį jungia tai, jog visi įvardytieji suvokiami kaip gyvi, jaučiantys, suvokiantys, – su
jais visais gyvenime bendrauta. Tai kartu ir etnografinis,
ir folklorinis pavyzdys, kaip vietos yra subjektyvizuojamos ir atsiduria žmogų supančio pasaulio būtybių sąraše.

Ertmė: tarpai erdvėje
Tačiau klaidinga būtų manyti, kad vietai apibrėžti užtenka į ją pažvelgti kaip į daiktą ar gyvą būtybę. Medžiai,
šaltiniai, laukai, takai, trobesiai patys yra kažkur. Tarp jų
plyti erdvė, kuri yra substancijos priešingybė.

Lietuviškas žodis erdvė, kaip ir ertmė, erčia, reiškia
tuštumą, tuščią vietą, aikštę; ertus – platus, didelis. Štai
kokias žodžių erčia ir ertmė reikšmes pateikia Lietuvių
kalbos žodynas:
erčia
1. tuščia vieta, ertmė: Kambariukas mažas, nėra erčios (Lioliai).
2. atvira vieta, aikštė: Iš girios į erčią išėjo (Raseiniai).
3. erdvė: Mūsų ausys neįpratusios armotų balsais
erčios matuoti (iš Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
raštų).
ertmė
1. tuščia patalpa, tuščias plotas, tuščia vieta: Eikiav į
ertmę, ten būs erčiau (Alsėdžiai).
2. vidinė uždara erdvė
Dabartinėje lietuvių kalboje plačiai vartojamas žodis
erdvė irgi išsirutuliojęs iš to paties semantinio lizdo ir
jame atsispindi pradinė tuštumos, atvirumo reikšmė. Erdvė kaip ertmė yra priešingybė vietai kaip daiktui, tačiau
Sala [Čepkeliuose]. 2005. Evaldo Klimavičiaus nuotrauka.
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tarp jų menki; tačiau gali būti ir priešingai.
Prancūzų semiotikas Erikas Landowskis,
kalbėdamas apie skirtingus erdvės režimus,
atkreipia dėmesį į skirtumą tarp tradicinio
žmogaus ir modernaus žmogaus erdvės supratimo – tam jis pasitelkia tinklo ir audinio figūras. Žmogui, kuris daug ir didelius
atstumus keliauja, erdvė išretėja ir tampa
tik tinklu, – tokiu atveju svarbūs yra tik taškai, kuriuos norima pasiekti, o tarpai tarp jų
neturi jokios reikšmės. Tuo tarpu audinio
struktūra yra iš principo kitokia – tai tanki
erdvė, kurioje svarbūs tampa santykiai tarp
šalia esančių, susiliečiančių objektų (Landowki 2010).
Kita vertus, vietos yra kuriamos, konstruojamos pagal tam tikrą kultūrinį kodą.
Ypač griežtai struktūruoti yra gyvenamųjų,
Dzūkijos miškų masyvas. Petras Zalanskas su Mardasavo vyrais
sakralinių, laidojimo vietų steiginiai; dalis
per Marcinkonis keliaudavo į Pogarendą „Gudo šalyje“ 27 kilometrus.
šių struktūrų neturi nieko bendra su funkcine
nuo jos neatskiriama, nes viena be kitos negali egzistuoti. paskirtimi, o atspindi būdingus pasaulėjautos ypatumus.
Vienas daiktas tampa erdve kitam, kadangi tuštuma gali Vienas iš daugelio pavyzdžių gali būti gyvenamojo namo
būti suvokiama tik tuomet, kai ji yra opozicija daiktui, orientavimas pasaulio šalių atžvilgiu, – statant namą,
t.y., kai ji yra kame nors, ar liečiasi su kuo nors (plg. LKŽ buvo žiūrima, kad šventoji kertė būtų orientuota į pietrysakinį Iš girios į erčią išėjo). Taigi vieta ir erdvė tampa čius (arba rytus, pietus). Štai kaip apie namo orientavimo
tokiomis tik tuomet, kai jos jungiamos į tam tikrą kom- saulės atžvilgiu svarbą rašo Marcelijus Martinaitis, prisipleksą ir įgyja struktūrą (panašiai kaip mituose pasaulis mindamas savo vaikystės namus:
sukuriamas tik tuomet, kai iš chaoso išskiriama žemė ir
Mūsų namas buvo panašiai pastatytas, kad ant stalo
dangus). Į vietas žvelgiame kaip į tam tikrų struktūrų ir
struktūruotų kompleksų sudėtines dalis. Tautosakos pa- kristų ryto spindulys ar pro langą įspįstų Aušrinė. Virtuvę
vyzdys – mįslė apie žmogų name – paprastu būdu atsklei- apšviesdavo besileidžianti saulė, po to ją pakeisdavo ilga
vakaro prieblanda, kuri gal ir išugdė namų jaukumo jausdžia, kaip vienas objektas tampa erdve kitam
mą, tą nenusakomą „niekur“.
Po karo perstatydamas mūsų namą tėvas tos krypties
Juodtakis,
nekeitė. Ir senelių, ir kaimynų sodybos buvo panašiai atAnt juodtakio medtakis,
kreiptos. <...>
Ant medtakio šnabždakis,
Tėvas, kur nors svečiuodamasis, jei ne taip pastatytas
Ant šnabždtakio baltakis,
namas, sakydavo: „Tai nesmagus gyvenimas!“, nors visAnt baltakio tysoks.
kas galėjo būti patogu ir gražu. Seni žmonės, persikėlę į
Žemė, lova, šiaudai, paklodė, žmogus. miestą, taip greit sunyksta gal dėl to, kad praranda tuos
(Grigas 1968, 587) erdvės įgūdžius, kažko skausmingai ilgisi. O tie žmonės,
kurių sodybos būdavo išmėtytos bet kaip, lyg ir nesugeObjektų išsidėstymas vienas kito atžvilgiu steigia vie- bėdavo ūkininkauti, skursdavo, neturėdavo gero vardo,
tas – vieta atsiranda, kai vienas objektas yra kitame, šalia prasigerdavo ar nežinia kur dingdavo. Kitas žmogus kažjo, virš jo, po juo ir t.t. – šis antrasis objektas ar subjektas kodėl lekia iš vietos į vietą, kol vieną kartą pasako: „Čia
tampa pirmajam vieta. Tačiau dėl to objektas nesiliauja smagu“. Gal ieško savo tikros vietos erdvėje? O jos mažiau ir mažiau. (Martinaitis 1998, 37–38).
būti tuo pat metu ir daiktu.
Šių dviejų priešybių žaismė formuoja kultūrinį, menVietos, neatitinkančios kultūriškai nusistovėjusios
talinį kraštovaizdį, – daiktai erdvėje dėstomi skirtingais
būdais. Pvz., daiktai gali būti dėliojami tankiai, o tarpai struktūros, yra suprantamos kaip nejaukios, nesmagios,

38

Daiva VAITKEVIČIENĖ. Apie savas vietas lietuvių prigimtinėje kultūroje

nemalonios. Tai, anot M. Martinaičio, nesusiję su namo
buitinio naudojimo ypatumais („viskas galėjo būti patogu ir gražu“); vietos vertė susijusi su gilesniu vietos
pajautimu, kuris remiasi tam tikrais kultūriniais modeliais. Kaip rašo Giedrė Šmitienė, „skirtingų sričių
mokslininkai, tiriantys vietą, aplinką, erdvę, iš patirties perspektyvos vieningai sutaria, kad bet kuri erdvė
nėra iš anksto duota kaip pagrindas žmogaus veiklai,
kad erdvė, tokia, kokią ją suvokiame realiai fiziškai
esančią, yra sukurta“ (Šmitienė 2010, 90). Tam, kad
vieta būtų smagi, ji turi atitikti kultūriškai priimtinas
vietos steigimo taisykles.

Rami vieta
Viena svarbių lietuviškų kategorijų vietos sampratai
suprasti yra ramios vietos sąvoka. Būtent taip apibūdinama vieta, kuri atrodo maloni, tinkama, priimtina; tai
būdingas lietuviškas geros vietos pavadinimas. Lietuvių

kalbos žodynas, skirstydamas žodžio ramus reikšmes
(LKŽe: ramus), pateikia labai daug kalbinių pasakymų,
rodančių ramumo ir vietos semantines jungtis. Ir jos
rodo, kad žodis ramus kaip vietos savybės apibūdinimas
turi kitokią, tik iš dalies su ramybe, ramumu susijusią
reikšmę ar net visiškai skirtingą.
Žodžio ramus penktoji reikšmė yra: „geras, mielas,
malonus, jaukus, džiuginantis“. Taip gali būti apibūdinamos įvairios vietos, pvz.:
Te labai rami vieta – prie upės, miškas matos (Molėtai).
Katrie atvažiuoja, tai giria, kad ramios vietos (Ignalina).
Koks ramus kelias, kai medžiais apsodintas (Debeikiai).
Jų troba labai rami (Tauragnai).
O, šiandiej rami gryčia: prikūrinau gerai (Miežiškiai).
Čia nelygūs laukeliai, čia neramūs nameliai.

Tačiau žodis ramus gali reikšti ir dar kitus aspektus,
kurie visi susiję su jutimais ar vienokiu kitokiu emociniu
turiniu ar kūno savijauta:

Plynė buvusio Pogarendos kaimo vietoje (1986 metais, plečiant Pariečės karinį poligoną, kaimas buvo iškeltas).
2010. Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka.
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prie žemės, su žeme gyvena, tačiau čia jis neramus
– jis nejaučia čia savosios gimtosios žemės; bet visai ramus pasidaro, kai turi nuosavos žemės gimtajame krašte, tėvų gyventame krašte.
Žemaitį visuomet, kad ir kažin kame jis bebūtų,
ir kažin kaip gerai begyventų, lydi dvi sąvokos –
tėviškė ir tėvynė. Netekęs tėvynės, žemaitis nustoja
ir tėviškės. Grįžęs į tėvynę, žemaitis ieško tėviškės. Tik tėviškės oras, tik tėviškės vanduo, tėviškės
miškas, tėviškės saulė, lytus, dargana džiugina, jį
gaivina, stiprina, žadina prie darbo sau ir kitiems.
(Končius 1996, 114–115).

Tadas Ivanauskas grįždavo namo iš Varšuvos per
Gudų girios pietinę dalį, važiuodamas arkliais nuo Pariečės
į Lebiodkos dvarą prie Vasiliškio miestelio.

ramus (6) „linksmas, smagus“: Ot ramus žmogus: juokias
i juokias (Švenčionys). Tu šiandie ramus kap kuokinėj (Daugėliškis). Svečiuos buvo labai ramu: šokom, dainavom (Kuktiškės);
ramus (7) „švelnus, neerzinantis“: Man patinka rami spalva
(Marijampolė);
ramus (8) „patogus“: Tokios skarytės man labai ramios ryšėt (Debeikiai). Labai ramius rūbus pasiuvo (Anykščiai);
ramus (9) „drungnas, apyšiltis“: Jau ramus vanduo, galima praustis (Utena). Šiltu vėju pūtė, ramia rasa laistė (Švenčionys).
Norėdami apibendrinti visas šias reikšmes vienu žodžiu,
galėtume sakyti: ramus – tai tinkantis. Tai, kas tinka žmogui,
trokštančiam švelnumo, patogumo, smagumo, linksmumo ir
visa ko, kas džiugina. Kas linksmina, o ne graudina. Bendrine
kalba kalbančiam lietuviui ramumas galbūt pirmiausia asocijuojasi su statika, neveikimu, o linksmumas su priešingu poliumi
– aktyvumu, gyvybingumu. Tačiau lietuviškoje emocijų skalėje
statika ir liūdesys kaip tik yra siejamas su neramumu. Tai rodo
ne tik kalbos pavyzdžiai (plg. „Kai dykas būvi, tai neramu“,
LKŽe: ramus, Malkava), bet ir etnografiniai bei literatūros tekstai. Šiuo atžvilgiu įdomi Igno Končiaus jausmų refleksija gyvenant emigracijoje, aprašyta „Žemaičio šnekose“:
Liūdi žemaitis, slopu jam, gyvenančiam ne savo žemėje, ne
savam krašte, svetur išvykus. Jis ieško ir ten žemės, nusiperka,
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Ramybė yra liūdesio priešybė (tai patvirtina
ir LKŽe pateikta ramus reikšmė „linksmas, smagus“); o jei tikėsime Končiumi, ramybę (džiaugsmą) žemaitis randa tik tėviškėje, nes „tik tėviškės
oras, tik tėviškės vanduo, tėviškės miškas, tėviškės
saulė, lytus, dargana džiugina“. Tokių tekstų nesunku būtų surasti ir daugiau mūsų prie žemės prilinkusios lietuvių literatūros lobyne.
Ramios vietos sąvoka, be jokios abejonės, neišsemia jausminio turinio, siejamo su vietomis.
Tyrinėtojo dėmesio nusipelnytų ir kiti vietų epitetiniai apibūdinimai – linksma vieta (pvz., „Alsėdžių kalneliai, ten linksmi takeliai “, LKŽe: linksmas), gera vieta („Kaimynas neįsimano, gero[je]
vieto[je] būdamas, o sako – negera vieta“. LKŽe:
įmanyti), brangi vieta („Karas, pokaris, kolektyvizacija buvo sumaišiusi ir permaišiusi žmones, atpratino turėti brangias vietas ar ką nors perduoti iš
atminties į atmintį“, Martinaitis 1998, 136) ir t.t.
Visi šie apibūdinimai atspindi tradicinį vietų suvokimą ir žmogaus santykį su jomis.

Takas: kojomis įminta vieta
Vietas formuojame ne tik jas pasirinkdami ar
(per)kurdami, bet ir tiesiog jose būdami, vaikščiodami, mindami pėdsakus. Daug kartų įminti pėdsakai tampa taku. Takui gali būti priskiriamos pačios
įvairiausios kultūrinės reikšmės, bet čia pateiksiu
tik keletą pavyzdžių. Petrui Zalanskui takas, kelelis yra vienas svarbiųjų vietos dėmenų; tai rodo
vietų, su kuriomis jis atsisveikino prieš mirtį, sąrašas, į kurį įtraukti ir sodybos takeliai: „Sudievu,
mano didysis kiemeli, tie išminti takeliai, kuriais
aš vaikščiojau savo visų amželį savo aikliom kojełėm ir pardirbau savo visų sveikatėłį. Jau daugiau
nevaikščiosiu“ (Krištopaitė, Vėlius 2008, 377).
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Takai, keleliai ir šunkeliai Zalanskui yra gijos, siejančios
su praeityje gyvenusiais žmonėmis, protėviais; pažįstamoje kaimo aplinkoje prosenelių, tėvelių ir „motulių rad
niausių“ išmindžioti takai leidžia jausti vietą kaip savą:
Mardasavo kaimas yra tokion užkampėn, kur inteka
Ūla Merkin. Nėra jokių vieškelių vieškelėlių, plentų nėr,
gelžkelių nėr, tik turi žmoneliai savo prosenelių pažįstamus kelalius ir šunkelius, kuriuos, tuos kelalius, mindžiojo savo tom aikliom kojełėm. Linksmas eidavo prie
darbo, dainuodavo, tą juodą žemełį dirbo. O, kaip buvo
jiem smagu uždirbti juodos duonełės kąsnelis. Jiej anksti
kėłės, vėlai ėjo gulti, kėlėsi – dainavo, ir ėjo gulti – dainavo. Išlakiojo savo aiklias kojelas, pradirbo savo baltas rankelas ir visų savo sveikatų padėjo ant tos juodos
duonos plutełės. Ir tos nebuvo tik sočiai pavalgyti. Bet
visi žmoneliai džiaugėsi gyvendami Mardasavi. Jir jautė
širdełės jų, kad čia gyveno anksčiau prieš kelis šimtus
metų bočiai prabočiai, proseneliai prosenelės, diedukai
bobutės, tėveliai ir motułės radniausios, katros mus gimdino sunkiai, razumniai mokino, kad ant jų galvelių žydėtų rūtų vainikėliai. LTR 7273 I: 2.

mo basų kojų patyrimas leidžia visai kitu, daug betarpiškesniu būdu justi vaikščiojamą vietą daugybe pojūčių:
Visų smagiausias ir lengviausias „apavas“ buvo – basomis. Taip šiltu oru vaikščiodavo ir mažas, ir senas. Prisimenu, kaip laukdavome pavasario, kada pasirodys pirmoji žolė ir bus galima basam išbėgti į kiemą <...> Ir taip
basomis visą pavasarį, vasarą ir rudenį iki šalnų ar net
stojus šalnoms, dar tvartuose neuždarius gyvulių. <...>
Nepasakočiau apie apavą ir gyvenimą basomis, jei tai
nebūtų susiję su tam tikrais patyrimais, pojūčiais. Visokios gamtos permainos buvo jaučiamos taip pat kojomis,
padais, kurios apautos tapo tiktai prie kūno pritaisytais
strampais, tinkamos eiti iki automobilio, parduotuvės ir
Sena pušis prie Ašašnykų kaimo Gudų girioje.
2008. Daivos Vaitkevičienės nuotrauka.

Ėjimas taku yra tradicinis vaizdinys, naudojamas posakiuose, apibūdinančiuose tradiciją, plg. „Tėvų takais ir
vaikai eina“ (LKŽe: takas, Ėriškiai), „Vaikas seka tėvo
taką“ (Grigas 1968, 157), „Dabar kitais takais nuejo – dabar nebeišgirsi [senų dainų]“ (Gervėčiai). Antano Juškos
žodyne pateikta patarlė, kurioje takas suprantamas kaip
prigimtis: „Sūnaus gamas takuose tėvo, t. y. sūnus elgias
adistar kaip tėvas“ (LKŽe: gamas).
Takas nėra vien vaizdinga priemonė ryšiams su gimine, bendruomene ar protėviais išreikšti; savų takų turėjimas yra svarbus žmogaus pilnatvei. Marcelijus Martinaitis, trokšdamas užpildyti vidinę tuštumą, atsiveriančią
neturint savo žemės ir savo namų, perkėlė tėviškės „triobikę“ į sklypelį kolektyviniame sode. Kalbėdamas apie
savo patirtį ir jutimus, prie svarbiųjų sodybos elementų
jis mini ir taką:
Pasidariau savo langą, savo stalą, nusimyniau savo
taką, gerai žinodamas, kad tai tik savęs apgaudinėjimas.
Bet aš pradėjau mažai ko bijoti, tame sklype pasijutau
tvirčiau <...> (Martinaitis 1998, 46).
Kita proga, autobiografinėje knygoje „Mes gyvenome“, M. Martinaitis kalba apie savų takų praradimą –
persikėlę į Kalnųjų gyvenvietę „susibėgo laukų, sodybų
žmonės, turėję savo takus, kelius“ (Martinaitis 2009, 99).
Savos vietos yra tos, kurias galime išmatuoti savo kojomis, išvaikščioti basomis. Anot Martinaičio, vaikščioji-
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Klaiku, kai žmonių nebėra: triobos tuščios, užžėlę takai
(Duokiškis).
Kad negyventum, ažaugt i takai (Daugėliškis).
Nevaikštant takai apželia (Anykščiai).
LKŽe: takas.
Takas, sykį pramintas, pradeda savo gyvenimą, kurio
vingiavimą labai sunku pakeisti; tako pastovumas yra tiesiog stulbinantis. Štai kaip tako gyvenimą aprašo Ignas
Končius:
Sakysim, takas ėjo per ganyklą; eik, kaip nori, nieko
neišminsi, niekas tau kojų nepadaužys. Ganyklą išplėšė –
dirvą padarė, javus užsėjo – rugius, dobilus. Žmonės eina
per jau užsėtą lauką „senuoju taku“, tuos pačius vingius
darydami, kokius darė per ganyklą. Padaro per tvorą geras lipynes, padėlioja akmenų, kur šlapėliau, ir net tiesiau
taką numato. Vis tiek eina „senuoju taku“, trypia dygstantį
vasarojų, brenda vasarvidžiu jau per nokstantį – kruvinas
takas2 per rugius, dobilus sutryptas [čia ir toliau kursyvas
– D.V.]. Daug laiko reikia, kolei atpratinsi nuo seniau eitojo tako, kad ir geresnį trumpesnį nurodydamas, bardamas
vaksydamas praeivius, kone mušdamas už pasėlių mindymą. Neklauso. Įdomu čia dar yra tai, kad per suartą lauką
sunkiau eiti, kaip padirviu, kad per paūgėjusius pasėlius
brisdamas apšlapsi iki kelių, kad per suartą lauką galima
tiesiai, trumpiausiu keliu pereiti, – eina „senuoju keliu“
kaip niekur nieko. Tarsi pati žemė duotų takui linkmę, o
ne linkmė, kuria turima eiti. Nepadeda ir stiprių tvorų užtvarstymas, nepatogių perlipti; aplaužo, kur seniau lipynė
buvo, ir eina, šokdami per iškastus plačius griovius, karstydamiesi per bjaurias tvoras. (Končius 1996: 277).
Daiva Vaitkevičienė prie Rumšiškių pušies – Rumšiškių
sengirės palikuonės. 2012. Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka.

pan. Kojos, jų padai, „prisimena“ daugybę pojūčių: rasas,
šalnas, žolę, smėlį, molį, iš jų per visą kūną pasklisdavo
žemės šiluma, vėsa, jomis į viršų kildavo šalnų pagela. Ir
dabar, pavaikščiojęs basas, jaučiuosi žymiai geriau, pasitaiso nuotaika. Rodos, kažką gauni iš žemės. (Martinaitis
2009, 36–37).
Betarpiškas žemės jautimas kojomis leidžia „gauti
kažką“, – tai, kas kyla iš žemės kartu su šiluma, vėsa ar
gėla, drėgme, smėlio švelnumu ar molio kietumu ir t.t.
Kita vertus, ir takas gyvas tik kojomis minamas. Apleistas takas – užaugę, užžėlę takeliai ar keleliai yra neigiamą reikšmę turinti sunykusio gyvenimo ar prarastų
ryšių metafora, kuri remiasi kasdieniniu vaizdiniu, bet
tampa apibendrintu pasakymu:
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Regis, takas yra gražus žmogaus ryšio su vieta pavyzdys, – pradžią takas gauna iš žmogaus, judančio žeme
pagal „žemės linkius“, t.y. atsižvelgiant į pakilumas ir
pažemėjimus, sausumą ir šlapumą, laukų, pievų, upių
išsidėstymą. Tačiau sykį išmintas, pagyvenęs ir „pasenęs“ takas jau pats ima diktuoti žmogui sąlygas, versdamas derinti prie jo tolesnį aplinkos formavimą. Tik takui
užžėlus jis pradeda pamažu prarasti kultūros ženklus ir
artėti link natūralaus gamtovaizdžio. Tačiau nepriartėja
tiek, kad susilietų ir išnyktų, – vietovardžiuose ir pasakojimuose išlieka senieji keliai ir takai, senkeliai, kuriais,
žmonėms liovusis juos naudoti, ima judėti mitinės būtybės, plg. Kengių Deivėkelis, Deivieškelis – senas kelias į
Dubysos lankas prie Deivių šulinėlio (Vaitkevičius 1998:
568); Velnio takas – senkelis, vedęs iš Sūdėnų (Kretingos
r.) per Šventosios upę link Perkūniškio Latvijoje (Vaitkevičius 2003, 168) ir kt.
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Balsas kurčioje vietoje, arba kaip
vieta tampa sava
Sociologas, Indianos universiteto profesorius
Thomas F. Gierynas teigia, kad vietos yra dvilypės: jos egzistuoja fiziškai, bet taip pat jos gyvuoja
kaip interpretuojamos, pasakojamos, suvokiamos,
jaučiamos ir įsivaizduojamos (Gieryn 2000, 466467). Vieta kaip fizinė erdvė kultūroje būtent todėl
ir yra svarbi, kad ji tampa žmogaus kultūrinio pasaulio dalis, ji mąstoma, jaučiama.
Kokiu būdu vieta imama pajusti, suvokti ir
pažinti, kokiu būdu su ja užmezgamas ryšys, leidžiantis vietai tapti sava? Norėdama pasekti patį
procesą, susitelksiu į vieną konkretų atvejį, aprašytą Petro Zalansko, – kelionę iš Mardasavo kaimo į Čepkelių raistą (kurio garbei gimė ir jau nagrinėtas kūrinys).
Čepkelių aprašymas remiasi Petro Zalansko asmenine patirtimi; jis aprašo, kaip su kitais Mardasavo vyrais keliaudavo į Čepkelius šienauti, ką jis
tos kelionės ir pačios šienapjūtės metu matydavo,
jausdavo ir išgyvendavo.
Šienpjovių žygiai į Čepkelius buvo įprastinė
aplinkinių dzūkų kaimų praktika net iki XX a. aštuntojo dešimtmečio; kadangi gyvenant tarp miškų
labai trūko šienaujamų pievų, norint išlaikyti daugiau gyvulių per žiemą, buvo šienaujama pelkėse
(Kibirkštis 2006, 13; Gudavičius 1999, 6; Gaidys
2002, 21). Žmonės išsipirkdavo raistinių pievų
plotus, ir ten grupėmis keliaudavo šienauti. Į Čepkelius traukė šienpjoviai ne tik iš aplinkinių kaimų
– Marcinkonių, Lynežerio, Krokšlio, Musteikos,
bet ir iš gerokai toliau – Puvočių, Žiūrų, Trakiškių,
Mardasavo ir iš kitur. Anot P. Zalansko, rinkdavosi šienpjoviai net iš 16 kaimų, o kelio iš Mardasavo iki Pagarendos, keliaujant per Marcinkonis,
susidaro 27 kilometrai (XVII, 60, 70). Šienpjoviai
keliaudavo per mišką pėsčiomis, pelkėje dirbdavo
apie savaitę ar net dvi, jei oras buvo lietingas, ir,
palikę sukrautus šieno kūgius, pėsčiomis grįždavo
namo. Tik žiemą, pašalus pelkėms, vyrai arkliais
važiuodavo parsivežti šieno namo.
Petras Zalanskas prisimena Čepkelių raistus
(arba Kapčelių raistus; anot Zalansko, jie „turi net
kelis vardus. Seniau juos vadindavo Ruskaja puščia ar Beloviežskaja puščia. O mes visi aplinkui
lietuviai vadinom Gudo šalis“, XVII, 56), kuriuos
jis pažįsta nuo lenkų okupacijos laikų („Kaip lenkai akapavo mūsų kraštų, tais laikais aš susipaži-

nau su Gudo šaliu“ XVII, 74). Nors iš teksto atrodo, kad Zalanskui teko keliauti šienauti ne vieną kartą, jam labiausiai įstrigę atmintin seniausieji prisiminimai, ir nesunkiai suprantame, dėl ko:
P. Zalanskas aprašo kelionę per seną, šimtametę girią ir pelkių
salas, apaugusias šimtamečiais medžiais. Gi Pirmojo pasaulinio
karo metais senoji giria buvo pradėta kirsti: kaip rašo musteikiškis Vincas Gaidys, karo metu „per gražiausius ir brandžiausius
pušynus“ buvo nutiesta 30 kilometrų siaurojo geležinkelio atšaka nuo Marcinkonių; „nuo ankstyvo ryto ligi sutemų poškėjo
kirviai, cypė pjūklai, virto medžiai, kuriuos du traukinėliai dieną

Adomas Honoris Kirkoras. Lietuvos miškas.
Iš: Lietuva nuo seniausių laikų iki 1882 m. Vilnius, 1995.
G. Mercatorius 1595 metų Lietuvos žemėlapio ištrauka, kurioje
matosi Gardino ir Rūdininkų girių masyvai. Iš: Lietuva žemėlapiuose.
Sudarytojos Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė.
Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002, p. 44
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ir naktį vežė į Marcinkonių stotį. Iš ten, pakrauti į vagonus, keliavo į Vokietiją“ (Gaidys 2002, 27).
Petro Zalansko pasakojimas apie Gudo šalies girią
priklauso didžiajam Lietuvos istorijos naratyvui, pasakojančiam apie Lietuvos miškų kirtimą. P. Zalansko versija
yra lokalinė Gudų girios nykimo istorija, kurią jis skausmingai išgyvena, atsimindamas girios „grožybę“:
1914 metais buvo Didysis pasaulinis karas. Aš buvau
tadu 14 metų. Caras Nikolajus iki tų metų nebuvo iškirtįs
nei vieno medžio <...> O kaip užėjo vokiečiai germanai,
kirto, ėdė, priėdė savo pilnas gerklas, ir prisipylė aukso
kalnus. Užėjo sovietai bolševikai. Vėl kirto, kiek norėjo. Užėjo lenkai paliokai, kirto, ėdė, ciek priėdė, kad net
vėmė. Vel lenkai prisipylė pinigų aukso kalnus. O dabar
Tarybų valdžia turbūt tik pagramdus baigia. O tai tau ir
Gudo šalis kur nusdėjo, toj grožybė kur nusdėjo! Tos
aukštos pušys šimtmetinės kur nusdėjo? Tos salos, ant
kurių augo ąžuolai, klevai, uosiai, liepos ir visokiausi lapuočiai medžiai?.. Niekas nepažintut tų vietų. Ant palieto
pieno priėda visi šunes ir kates, ir dar jo lieka. <...> Tos
visos salos iškirstos tų aukštųjų medžių... (XVII, 75–76)
P. Zalansko aprašytos girios istorija ir kontekstai
rodo, kad bus kalbama ne apie jauną girią, kokią dabar galime matyti Čepkelių rezervate, bet apie žmogaus
pojūčius įžengus į sengirę – mišką, kokį XXI amžiuje
Lietuvoje galime pamatyti nebent sengirės rezervate,
kur medžių storis daug kartų viršija žmogaus kūno met
menis. Apie didelių medžių žmogui daromą įspūdį ir
sukeliamus jausmus rašo kitas Gudų girios gyventojas,
gamtininkas Tadas Ivanauskas, kuris ne tik buvo kiaurai
išbraidžiojęs Čepkelius, 1918–1919 metais gyvendamas
Musteikoje, bet ir iš vaikystės pažįstamas su Gudų giria.
XIX a. pabaigoje, būdamas gimnazistas, jis iš Varšuvos
per Pariečę važiuodavo namo atostogų į Lebiodkos dvarą Varanavo valsčiuje per pietinį Gudų girios kampą.
Kelionėje didžiulį įspūdį paliko išlikę šimtametės pušys, išsiskiriančios iškirstame miške sužėlusiuose jaunuolynuose:
<...> ypatingą įspūdį mano vaikiškoje vaizduotėje
sukeldavo didžiulės senos pušys, augančios čia viduryje
jaunuolyno, čia kur nors aikštės viduryje arba net pamiškėje. Tai buvo milžinai, ūgiu ir amžiumi žymiai pralenkę savo seseris. Jų kamienas, storas ir lygus, aukštai,
prie šakų vainiko, rausvas, saulėtekio metu atrodydavo
kaip paauksuotas. Jų viršūnės buvo išsikerojusios nepaprastai storomis, keistai susirangiusiomis, dažniausiai
nusvirusiomis šakomis. Šie prakilnūs girios milžinai
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mane veikė savotiškai. Prieš juos jaučiausi mažas lyg
musė; drauge buvau kupinas pagarbos ir baimės. Atsimenu, vieną sykį aš, pirmos klasės gimnazistas, važiuodamas iš miesto namo ir išsiilgęs gamtos grožybių,
iššokau iš vežimo, ir, apsidairęs, ar kas manęs nemato,
pabučiavau vieną aukštą pušį su tokia gilia pagarba,
kaip kad bučiuodavau savo senelės raukšlėtą, suvytusią
ranką (Ivanauskas 1982, 94).
Tado Ivanausko atsiminime susipina keletas jausmų,
patirtų susidūrus su „girios milžinais“ – grožio pajauta,
sakralumo išgyvenimas, pagarba ir baimė. Atrodo, kad
tai būdingas miško suvokimas, nes pagarba ir baimė yra
ir Zalansko girios aprašyme pulsuojantys jausmai. Žmogus, patekęs į tamsią girią, ima jaustis taip, tarsi kultūrinis pasaulis atitoltų, o nejauki, baugi gamtinė erdvė įimtų
žmogų į savo vidų kaip vilką į olą:
Penkiolika verstų važiuoji keliu, kaip vilkas lenda
volu. Tamsu visur nog aukštų medžių. Tik paukščiai dideli sušlama – tai erelis, tai gervė, tai čeplia [?] ir dar kitais
paukščių pavadinimais. Aš ir nežinau, jų buvo visokiausių. Mes, žmonės, kurie retai eidavom, važiuodavom,
bijojom keliauti. Tas paukštis didelis kai sušlamia per
medžių šakas, taip atrodo, kaip baisiausia žvėris puls ant
manęs. Žmogaus visas kūnas nucirpsta iš baimės! Vienų
baimį pereini žmogus, jau džiaugias širdelė ir visas kūnas
atsipalaiduoja iš baimės. Pas‘ėjai kokį kilometrų, verstų,
vėl, žiūrėk, bėga tau per kelių tai mažoji overaitė, tai sarnukė, tai didysis vilkas. Tai kiškelis, visų žmonių ir žvėrių bijantis, bėga vargšelis pasislėpti per kelių. O žmogus,
visko prisibaidįs, ir to kiškelio nusigąsta. Žmogus, perėjįs
visus strokus ir baimes, eidamas galvoja, kuris žvėrelis
būtų jam pakenkį[s] kelyje. Kiškelis – laimingas, kad aš
jo nesugavau. O vilkas kaip perbėgo man per kelių – likau aš laimingas, kad vilkas mani nesuėdė. Matote, kiek
tas žmogus, eidamas tuome keliu, strokų turėjo visokiausių! (XVII, 58)
Tamsaus, baugaus, gūdaus miško baimingas patyrimas yra neįprastas, nekasdienis jausmas, priešingas lengvam, maloniam, paprastam savos gyvenamosios erdvės
pojūčiui. Tai vieta, kurioje žmogus jaučiasi nedrąsus
svečias (Ivanausko atsiminimuose –„mažas lyg musė“).
Iš Zalansko teksto akivaizdu, kad žmonėms, kurie retai eidavom, važiuodavom, bijojom keliauti, norisi kuo
greičiau vėl atsidurti pažįstamoje, žmonių gyvenamoje
erdvėje. Gudų girios glūdumoje, šienaujamų pelkių apsuptyje, buvo keli gudų gyvenami kaimai. Kaimą miške,
anot Zalansko, imama jausti iš tolo pagal kvapą:
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Dаr pas‘ėjėjįs tuom keliu baisiuoju, tas žmogus
jaučia(si) kažkokį kvapą, kad netoli žmonės gyvena. O
išlenda tas žmogus iš to tamsaus kelio kaip vilkas iš volos
– ogi randa kaimų, kuris vadinasi Pogorenda. Žmogus tas
labai labai apsidžiaugia, jam nusišviečia šviesioji saulałė.
Priėjęs to kaimo arti, buvo vaizdas tokis purvinas. Karvių
myžalai užlaiko žmogu [=žmogui – D.V.] ir kvapų, kaip
nuog kokios vodų [=odų – D.V.] gamyklos. Tam žmogu iš džiaugsmo buvo tas kvapas nelabai kenksmingas,
džiaugiasi bile kaimą rado iš tų keturių kaimų – Matiliai,
Zubravas, Garodzyčia ir Pogorenda. (XVII: 58–59).
Nesunku pastebėti, kad keliavimas per girią, kai žmogus įlenda į mišką kaip vilkas į volą ir išlenda kaip vilkas
iš volos, tapatinamas su per menkai pažįstamu, baugiu
gamtos pasauliu, o kaimo erdvė, nežiūrint aitraus gyvulių
kvapo, atrodo esanti saugi kultūrinė erdvė.
Bet ar tikrai kaimas gūdžioje girioje priklauso kultūrinei erdvei? Buvimas tarp miškų yra ypatingas; štai kaip
Zalanskas apibūdina miško kaimų žmones ir jų erdvę:
Pagal tuos raistus gyvina trys kaimai: pirmas Matiliai,
antras Zubravas, trečias Garodiščia. Laukai jų menki.
Patys žmonės gyvina kaip žvėrys miške. Žmonių kitų jiej
mažai mato, nes tenai kurčios vietos (XVII, 56).
Kurčią vietą, pasitelkę Lietuvių kalbos žodyną, galime paaiškinti kaip „nykią, gūdžią“ (LKŽe: kurčias, plg.
„Tamsi naktužė sutemsta ją kurčiame lauke“; „Už Šašuolėlių į Širvintų pusę yra kurčia giria“). Tačiau toks paaiškinimas labai bendras, jis neapibūdina pasakymo kurčia
vieta specifinės reikšmės, leidžiančios šį bei tą suprasti
apie lietuvišką laukinės erdvės įsivaizdavimą.
Tautosakos ir kalbos pavyzdžiai rodo, kad kurčia vieta vadinama „tyli vieta“, „vieta be balso“:
Be garso ir miškas kurčias (LKŽe: garsas; Girkalnis).
Kurčias miškas be gegutės, teip aš jauna be motutės
(Ūsaitytė, Vaitkevičienė, Ramoškaitė 1998, 387; Gervėčiai).
Kurtumas ir nebylumas ne tik lietuvių kalboje susiejami tarpusavyje; ir kai kuriose kitose kalbose ‘kurčias’
ir ‘nebylys’ reiškiami tuo pačiu žodžiu (pvz., graikų,
senovės vokiečių aukštaičių (Buck 1949, 320–321).
Kurčias – tai ne tik tas, kuris negirdi, bet taip pat tylus, nebylus; apkursti reiškia „nutilti“ („Laukai apkurtę,
niekur nesgirdi giedant“ LKŽe: apkursti; Mielagėnai);
kurtas – „tylus“ („Kurtaus pakampio“ LKŽe: kurtas).
Taip pat kalbos trikimas, – duslumas, kimumas, ne-

skambumas yra apibūdinami žodžiais kurčias, kurtus,
pvz.: „Iš šilelio ežero protarpiais pasigirsdavo kurtus
baublio ūbavimas“ (LKŽe: kurtus); „Paklausė kurčiu
balsu Rūta“ (LKŽe: kurčias); „Benius kurčiai nusijuokė“ (LKŽe: kurtus). Žodis kurčias yra susijęs su balso ar
klausos trūkumu (galbūt netgi etimologiškai; kai kurie
kalbininkai ieško žodžio kilmės ide. *(s)ker- ‘pjauti’,
plg. s. sl. krŭnŭ ‘su sužalota ausimi ar nosimi’, galbūt
av. karəna- ‘kurčias’, skr. karṇa- ‘trumpomis ausimis’,
visiems bendras semantinis požymis – ‘sužalotas, suluošintas’ Buck 1949, 320–321).
Čia pat greta glaudžiasi ir kita, abstraktesnė žodžių
kurčias, kurtus reikšmė, siejanti juos su tuštumu, plg.
apkursti „pasidaryti tuščiam“ („Apkurtę miežiai“; „Apkurtęs riešutis“ LKŽe: kursti); užkursti „būti nevaisingam, be grūdų“ („Tai užkurtę miežiai, nieko iš jų nebus“
LKŽe: kursti). Pasakymas kurčias miškas gali reikšti, kad
jame nėra jokių gėrybių: „Miškas kurčias (nei uogų, nei
grybų nėra), tik riešutų bus“ (LKŽe: kurčias).
Kitas reikšmių spiečius susijęs su jausmais; kalbant
apie erdvę, žodžiui kurčias neretai teikiamas papildomas
emocinis aspektas, nurodantis baugią, gąsdinančią erdvę.
LKŽe šią reikšmę apibūdina kaip „nykus, gūdus“; žodyne nepateikiama tinkamų pavyzdžių, bet jų galime nesunkiai rasti literatūroje, pvz., tokį kurtumo aspektą gražiai
reprezentuoja Henriko Radausko eilėraštis „Dvasių baladė“ iš rinkinio „Žiemos daina“:
Girios senos kaip vandenys. Samanos.
Klaidžios pasakos kurčio pušyno.
Miško dvasios, kur kalba nesąmones.
Ir kurios tikro Dievo nežino. (Radauskas 1980, 176)
Baugumo reikšmė yra glaudžiai susijusi su tyla ar
neatpažįstamais, gūdžiais, laukiniais balsais; atoki erdvė be žmonių balsų, „kur gaidys negieda, kur šunys
neloja“, savaime nėra jauki – nejučia ateina į galvą mintis, kaip Radauskui, apie „miško dvasias, kurios kalba
nesąmones“...
Ir, regis, išvestinė žodžio kurčias reikšmė yra skirta
apibūdinti atokumui, buvimui gilumoje, tankmėje, gelmėje ar pan., – kalbant tiek apie erdvę, tiek apie laiką;
plg.: „Kur ne prie kelio, dėl to daug kurčiau“ (Birštonas); „Ejau ejau pačioj kurčioj naktelėj“ (Rodūnia).
Nors ši reikšmė tiesiogiai susijusi su gūdumu (tankmėje, vidur girios ar didžiausioje tamsybėje, vidurnaktį),
tačiau išreiškia ne emocinę reakciją, bet apibūdina erdvės ar laiko požymį; kurtumas šiuo atveju reiškia periferiją, didžiausią nutolimą nuo centro, ekstremalius
erdvės ar laiko taškus.
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Kurčias miškas nėra unikalus lietuviškas pasakymas;
pvz., rusų kalboje aptinkame lietuviško žodžių junginio
atitikmenį глухой лес, reiškiantį „ištisinį, be proskynų
mišką“ (Сборник словарей: глухой). Taip pat ir rusų
kalbos žodžio глухой reikšmių lizdas, pagal T. F. Jefremovos, S. I. Ožegovo ir N. J. Švedovo rusų kalbos
žodynus, labai artimas kurtumo semantinei paradigmai
lietuvių kalboje: глухой reiškia „kurčias, negirdintis“,
„tylus, duslus“, „neryškus (apie spalvą)“, „dykas, be
žmonių“, „pripildytas tylos, bežadis“ (apie paros laiką); „neįžengiamas, be proskynų“, „gūdus, paslaptingas, paslėptas“, „tykus, be gyvenimo žymių“ (Сборник
словарей: глухой).
Petro Zalansko girios aprašyme kurčia vieta pirmiausia reiškia tyli, nebyli, tačiau lygia greta jaučiame ir emocinį šio pasakymo krūvį (t.y. gūdumo reikšmę; beje, žodis
gūdus reikšme „baugus, baisus, klaikus“. yra artimas žodžiui kurčias). Manytume, kad žodžiai Zalansko aprašyme yra vartojami keliomis reikšmėmis iškart. Nežiūrint
to, kad Lietuvių kalbos žodyne stengiamasi kiekvieną
žodžio reikšmę aprašyti atskirai (kartais, deja, nesėkmingai, nes trūksta ekstralingvistinių kontekstų išmanymo),
gyvojoje vartosenoje žodžių reikšmės gali gyvuoti kaip
tam tikri kompleksai, atspindintys subjektyvias asociacijas ar konkretaus asmens (taip pat socialinės grupės) vieno ar kito žodžio reikšmių kompleksinį pajautimą, pvz.,
šiuo atveju žodis kurčias galbūt vartojamas todėl, kad jis
reiškia ir tuštumą (vieta be žmogaus balso), ir gūdumą,
baugumą (grėsminga, nekontroliuojama laukinių gyvūnų
gyvenama vieta).
Tačiau šiais pastebėjimais Zalansko šienapjūtės aprašymas toli gražu neišemiamas. Tiriamam vietos aspektui
ypač svarbu tai, kad Zalanskas pateikia tam tikrą sprendimą, kaip reikia elgtis kurčioje vietoje, ir šis sprendimas yra to paties garsinio kodo raiška: kalbėdamas apie
kurčią girią, jis priešina jai dainavimą – žmogaus balso
skleidimą erdvėje.
Dainavimas yra antitezė kurtumui (bebalsiškumui,
tuštumui), bet taip pat dainavimas yra kurtumo priešingybė ir emociniu aspektu, nes daina, darniais garsais, anot
Zalansko, siekiama palinksminti apkurtusią šalį:
O aš, Petras Zalanskas, su Mardasavo bernužėliais,
savo tavoriškėliais, atvažiavį Gudo šalalėn šienauti žalių
pievelių, mes visi norime palinksminti tos Gudo šalalės,
kuri yra apkurtus, kuri nieko negirdzi tų gražių dainelių,
– tos žalios girelės visi medeliai, tos aukštos šimtmetinės
pušys didelės didelės, salos, kuriose gyvena daug daug
visokių žvėrelių, didelių ir mažų – briedžių, vilkų, ožkų,
stirnų, kiškučių ir overaičių. O dar visokių nežinomų,
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barsukų ir laputių kytruolių. O kiek tų žaliųjų pievelių,
nei savo akimi negali jų visų pamatyti, nei savo proteliu
aprašyti, kiek jų daug yra (XVII, 65).
Linksmumo suteikti norima apkurtusiai Gudo šaliai3,
– miškui (už žmogų daug didesnėms šimtametėms pušims ir kitiems medžiams), saloms, pievoms ir visoms
bauginančioms miškinėms būtybėms, – Zalanskas sudaro netrumpą sąrašą, prie kurio, kad kas nors nebūtų
pamirštas (panašiai, kaip meldžiantis už artimųjų vėles,
paminimos visos, kurios liko neišvardytos), priduriamos
„visokios nežinomos“ žvėrys.
Dainavimu siekiama užpildyti kurčioje girioje susidarančią bebalsę tuštumą ar ertmę; ertme šiuo atveju vadinu
gamtinę erdvę, neintegruotą į žmogaus pasaulio savąją
teritoriją. Tad dainavimas yra giros „kalbinimas“, pastanga ja daryti sava.
Kyla klausimas, kaipgi į šią pastangą reaguoja giria?
Pušys, salos ir „visokios nežinomos“ žvėrys? Zalansko
tekstas rodo, kad kaip tik giria su visa kuo ir visomis
žvėrimis, taip pat ir „miškinio“ gudų kaimo merginos
(gyvenančios „kaip žvėrys miške“) yra dainavimo provokatorius, ir netgi ypač aktyvus, nepaliekantis kito pasirinkimo: Gudo šalis nori girdėti dainavimą. Štai kaip
Zalanskas aprašo vakarinį pasidainavimo „ritualą“:
Susitvarkį visus darbus, kuriam šventų ugnelį. Tenai
vandenėlis greitai prisisunkia, verdam visi, kas ko norim,
ir pavakarieniavį visi sustojame. Visi persižegnojame,
kad Dievas duotų visiems gražius balsus. An tų dainų tai
aš gi buvau pirmas arganizatorius. Tai kaip užtraukiame,
uždainuojame, tai gudų mergos kaip užgirsta mūsų dainas, tai jom net ir klupsčiai apsirasoja šiltu vandenėliu iš
to gražumo!
Mes daug tų dainų pridainuojam. Kad mes dainuojam
– gudų mergos nemiega. O kaip atsigulam pailsėti, tai
miško žverelės prašo mus, budina padainuoti – briedžiai
užbliauna prarazlyviu balsu, vilkai užstaugia labai labai
gūdum balsu, visus mus net baugina, šurpas visus paima,
plaukai visų ant galvos stojasi. O sarnukės užmekečiuoja
negūdžiai, tik garsiai, – pas mus visus prašo, kad mes
jiem daugiau padainuotum. O pelėda tai kaip piktoji dvasia suka apie mūsų šalošių ir švilpauna, kad mes daugiau
jai dainuotum. O kų mes be miego būsim, joj neima galvon (XVII: 62).
Kitoje aprašymo vietoje Zalanskas dar kartą grįžta prie girios būtybių troškimo klausytis dainavimo,
pabrėždamas, kad medžių salos (t.y. pelkėje ant sausų
smėlėtų pakilumėlių išsidėstę medžių bendrijos) budina
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gyvūnus, o šie sunkiai perkalbami (plg. „kų mes be miego būsim, joj neima galvon); gi dainavimas sustabdo jų
grėsmingumą:
Tos aukštų, didelių medžių salos visos budina savo
žvėrelas, kas visos paklausytų mūs tų gražių dainelių –
briedžiai, vilkai, ožkos, stirnos ir visi kiti. Kad ape mūsų
tą šalošių [=palapinę] apsigyvinį žalčiai, gyvatės ir
varłės, kaip dainuojam, visi tyliai klauso. O kaip nustojam dainuoti, tai tik žiūrėk, žaltys dydžio kaip grėbliakocis pagal mūsų ugnį vingiuoja, kaip dviračiu važiuoja.
Tai tik klausyk, mūsų šalošiun po šienu jau kvaksi gyvatė. Mes visi iš šalošiaus išbėgam, šieną grėbliais išmetam, žiūrėk – guli gyvatė (XVII, 66).
Zalansko tekstas pasako daugiau, negu vien žmogaus
palinkimą suteikti kurčiai vietai balsą, ar vietos (salų,
medžių, gyvūnų) norą patirti dainos klausymo malonumą. Iš tiesų svarbiausias dalykas šiuo atveju yra žmogaus
balso įsiskverbimas į vietą ir girios susikaupimas klausyti
ir dalyvauti dainavime.
Dabar mes, dzūkų bernužėliai, sulaukį tylaus vakarėlio, kaip užgiedame visokiausiais balseliais – sopranais,
tenorais, altais ir bosais, tos visos žalios girełės, užgirdį mūs gražias daineles, pradeda visos šlamėti savo lapeliais. Tos aukštos šimtmetinės pušys be jokio vėjelio
pradeda siūbuoti, vingiuoti, ir jos mums padeda dainelių
dainuoti. Tos gudų jaunos mergužėlės visos laukia to tylaus, gražaus vakarėlio, prarymoja savo baltas rankelas
ant žalių rūtų daržełėlių, linksmina, džiugina savo jaunas
širdelas tom mūsų gražiom dainełėm (XVII, 66).
Paprasčiausia būtų vadinti tai bendravimu, tik šis žodis pats savaime vargu ar gali atskleisti ypatingą, o kartu
labai paprastą, natūralų ryšį tarp žmogaus ir girios, pievų,
salų, medžių, gyvūnų. Tai labai įprastas, nugludintomis
tautosakinės poetikos formulėmis daugybę kartų išsakytas bendravimas su medžiu, žeme, upe ir t.t., klausimų,
prašymų jiems išsakymas ir atsakymų girdėjimas (tūkstančiai liaudies dainų eilučių prasideda kreipiniais, kuriais ko nors klausiama, ir išgirstamas atsakymas, kaip
antai: „Oi, ąžuole ąžuole“, „Upele streventėle, ko teki
neperstoji?“, „Oi žeme žemele, žemele juodoji“ ir t.t.).
Tačiau tai ne tik lietuvių dainų vaizdingos poetinės išraiškos priemonės ar Petro Zalansko meniškas šienapjūtės
aprašymas. Žinomas liaudies dainininkas marcinkoniškis
Juozas Averka taip pat pasakojo apie mišką, kuris lengvina dainavimą (plg. Zalansko tekste – miškas padeda
dainelių dainuoti):

Per dieną visi vyrai šienauja. Kai vakare senesni verda vakarienę, jaunesni sustoja ir dainuoja. Aplink senos
girios, tai tiesiog lengvina tą dainavimą, tiesiog lengvina. Ko neišsako tie dainuotojai, tai ta giria išlygina, ji
virpėdama tęsia tuos balsus. Tai jau tikrai vyrai jautriai
dainuodavo (Kurgonaitė-Purlienė 2010, 243).
Kaip ir Zalanskui, Averkai dainavimas nėra išimtinai
žmogaus veikla; nemažiau svarbu susilaukti pritarimo
iš aplinkos. Tas pritarimas yra tokia maloni patirtis, kad
negali atsispirti dainavęs; štai kaip Averka prisimena dainavimą einant mišku:
Būdavo, aš užtraukiu „Tu kregždela“. Ir neša pušynai,
tas miškas mūs, neša tavo dainą kažkur... Po tris kartus
pakartoja: vienas kalnelis, kitas kalnelis... „Hai, hai!“ –
girdzisi. Ir malonu žmogui, kad kažkas pritaria. Tai kap
nedainuosi? (Kurgonaitė-Purlienė 2010, 248)
Dainuojančiajam džiaugsmą kelia balso galios pajautimas, kuris randasi dėl to, kad viskas tarpusavyje dera,
– miškas, laukai ir dainos:
Viskas derėjo, Laimute: tas miškas, tų laukelių ploteliai tarp miško ir tų dainų skambėjimas... Pas mus yra
ežeras Versminis. Prie jo – toks aukštas kalnas, aukštas
pušynas, o žemai ten ežeras. Ten uždainuok – tai tas balsas eina ir eina... (Kurgonaitė-Purlienė 2010: 252)
G. Šmitienė, rašydama apie dainavimą kaip terpę ir
buvimo būdą, nagrinėjo dainavimą atviroje erdvėje, kai
balsas leidžiamas ir „leidžiamu balsu juntama erdvė. Balsas joje išsklinda ir savo išsklidimu, skambėjimu, atsimušimu leidžia pajusti erdvės platumas ir ribas“ (Šmitienė
2010, 90). Averkos minimi balsą pakartojantys kalneliai,
garso virpėjimą pratęsiantys ir išlyginantys medžiai, tarpusavyje ir su dainomis suderantys miškeliai ir laukeliai
miške – tai būdingi „garsinio“ kraštovaizdžio elementai,
formuojantys specifinį vietos pažinimą ir suvokimą. Anot
Šmitienės, „dainavimas yra neatsiejamas nuo erdvės, jis
atsiskleidžia kaip įsibuvimas vietoje ir kaip vietos įkūrimas“ (Šmitienė 2010, 89–90). Garsas yra vienas pirminių vietos kūrimo, steigimo būdų. Iš leidžiamo garso
sužinome apie aplinką, ji kuriama, steigiama dainavimo
momentu (ten pat).
Kelionės į girios gūdumas tyrimą galime pabaigti ten,
kur ir pradėjome – savoje erdvėje, sodyboje, kur yra suformuotos, įsteigtos, įdainuotos, kalbančios ir klausančios savos vietos. Juozas Averka pasakoja apie prie kaimų buvusius šilelius, kurie buvo laikomi tarsi šventomis
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vietomis; kaip tik tokiuose šileliuose žmonės rinkdavosi
dainuoti:
Prie kiekvieno kaimo būdavo šilaliai. Tai tie šilaliai
iš senų senovės. Marcinkonyse juos turėjo Gaidžiai, Kazabuliai, Mackeliai. Katrie krašte sodžiaus, tai visi turėjo
tuos šilalius. Ir iš to šilalio, kuris aukštas, kur medžiai
jau subuvę, tai galima nupjauti tik sausą medį. Toks medis – tik numirėliui laidoti arba kryžiui statyti, ir viskas.
Daugiau niekam. Ir tų šilalių nenaikindavo. Šakos visada
iš ankstyvo pavasario surinktos, viskas nurinkta, todėl ten
kietas pagrindas ir žolė. Medžiai patys viens kitą keisdavo: vienas išdžiūvo, kitas išaugo. Ir tas šilalis turėdavo
gražiai atrodyti, ten visada būdavo ir bičių aviliai įkeliami... Kažkokia šventa vieta. Ten daugiausia rinkdavomės
dainuoti (Kurgonaitė-Purlienė 2010, 284).
Miškas prie pat namų šilų dzūkams yra įprastas dalykas; kitose Lietuvos vietose didelę reikšmę turėjo sodybos medžiai, kurie ne tik formavo sodybos erdvę, bet
ir patys buvo traktuojami kaip sodybos gyventojai, kone
šeimos nariai, kas akivaizdžiai matyti iš Igno Končiaus
aprašymo. Štai kaip jis aprašo medžių bendravimo būdą,
kuris, kaip ir žmogiškasis, gali būti ir vizualinis, ir taktilinis, ir garsinis:
Mano sodybos medžiai glaudžiasi prie manęs, ieško užuovėjos, kalbasi su manim, pasakoja, kas dedasi
lauke, – ne veltui juk jie, kaip sugebėdami, kaip beįmanydami, braižosi į sienas, stogus, girgžda savo padžiūvusiomis šakomis, traška, vos šaknų bepalaikomi, – nė
vienas akimirksnis mano šeimos gyvenimo nepraėjo pro
juos nepastebėtas. Juk jie viską matė, žino. Reik tik jų
kalbą suprasti. Aš jų kalbos žodžių neskiriu, bet mano
širdis jaučia – susigaudo jų mintyse. Ne visuomet vienaip
tegirgžda tetraška. Net prieš įvairius oro pasikeitimus jų
garsai kitoniški <...>. Jis tik nemoka mūsiškai pasisakyti,
paskui mus paslankioti. Bet savo garsais, savo šakų mosavimais jis pasisako, reik tik prisistebėti įvairiais orais,
įvairiomis sodybos aplinkybėmis (Končius 1996, 290).
Išvada labai paprasta – vietos yra steigiamos bendravimu su erdvėje esančiais objektais, įsiklausant į jų
bylojimą ir pačiam žmogui siunčiat jam savo signalus.
Sava vieta (o vietos net negalima suvokti kaip tokios,
jei ji bent minimaliai neįsavinama) yra užpildyta kalba,
dainavimu ir girdėjimu, apžiūrėjimu ir pamatymu, prisilietimu ir pajautimu.
Komunikuojant su erdve, siunčiant savo signalus,
girdint, kalbinant ir verčiant prabilti, įdedant į savo
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balsą, žvilgsnį ar prisilietimą, jausmų erdvė pripildoma.
Daina, kalba ar jutimas yra tas kultūrinis turinys, kurio
trūksta ertmei, kuris turi pažadinti vietą, leisti užmegzti ryšius su ja kaip su asmeniu ir į tankų audinį suaustais ryšiais ją užpildyti. Pripildyta ertmė tampa daiktu,
tankiuoju turiniu, kuris ir padaro vietą sava. Be turinio
vieta yra tuščia ir kurčia, – taip, kaip ir daina, nes, kaip
sakė Juozas Averka, „kada jausmų nėra, daina kurčia“
(Kurgonaitė-Purlienė 2010, 253).
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NUORODOS:
1. Petras Zalanskas rašė atsiminimus apie Mardasavą, jo žmones,
papročius, darbus, gydymą ir t.t. Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne saugomi jo ranka rašyti
sąsiuviniai (LTR 7273). XVII-ame sąsiuvinyje (toliau cituojant
žymimas sąsiuvinio numeris ir nurodomas puslapis) jis aprašo
Čepkelių raistą; šis aprašymas užima 39 lapus ir susideda iš 2
dalių: pirmiausia aprašyti patys Čepkeliai ir kelionė į juos (XVII:
56–78), po to surašytas poetinis kūrinys Čepkelių grožybei išaukštinti (XVII: 79–95).
2. Kruvinas takas – tai žole neapžėlęs takelis, kruvina žemė – plika,
gryna, plg. pavyzdžius iš LKŽe: „Kai arklys nuėda, tai lieka
kruvina žemė“ (Pandėlys). „Per ano pievą kruvinas takas yr
sumintas (žolė nebeželia)“ (Darbėnai). „Kruvinì takai čia mano
(dažnai vaikščiota)“ (Geistarai). LKŽe: kruvinas.
3. Beje, žodis gūdus yra kone homonimiškas žodžiui gudas; abu
šie žodžiai asocijuojasi su svetimumu, kitoniškumu, tai paskatina juos asocijuoti (nekeliant klausimo, ar šie žodžiai gali būti
etimologiškai susiję, kas dzūkams iš tiesų nerūpėjo), plg. Juozo
Averkos iš Marcinkonių samprotavimą: „Ten, už tos gudo šalies,
mano laikais jau buvo gudai. Tie kaimai gudiški. Bet Gudo šalis,
tai, aš manau, kad čia – bloga šalis. Čia vieni taip galvoja, kad
tas gudas nėra tik baltarusis, bet visa, kas svetima, nesava. Tai va
aš taip suprantu. Ir ta gudo šalis skiriasi nuo visų mus supančių
laukų, nuo visų tų miškų. Ten klampynės, kelmynės – visai kitokia gamta. Svetima. Va ir todėl – „gudas“. O kad būtų ne taip,
tai būtų gudas tik baltarusis“ (Kurgonaitė-Purlienė 2010: 288).

Straipsnis parengtas pranešimo „Savo vietos“, skaityto
antrajame prigimtinės kultūros seminare „Vietos ir
žmonės“ 2012 m. kovo 3–4 d. Užutrakyje, ir pranešimo
„Girdėti vietą ir būti išgirstam“, skaityto trečiajame
prigimtinės kultūros seminare „Vieta ir erdvė: suvokti,
įsibūti, komunikuoti“ Rumšiškėse, Lietuvos liaudies buities
muziejuje, 2012 m. birželio 29 – liepos 2 d. pagrindu.
Publikaciją remia Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondas.

One’s own place
in Lithuanian indigenous culture
Daiva VAITKEVIČIENĖ
This paper examines how a person perceives their “own
place” (where they live, visit, or remember), what relationship they establish with it, and through what behaviour
or words they express this relationship. In Lithuanian the
phrase “a place of one’s own” is used to describe a house
or place of residence. Having a personal space (home)
in Lithuanian culture is perceived as being of essential
worth. Even an unborn baby has its own place, a “home”
(in Lithuanian the words place, home are used to describe
the baby’s placenta). On the other hand, it is necessary that
the dead and spirits have a place as well (so that the spirit
would have its own place, a cross must be placed on the
grave immediately).
In Lithuanian indigenous culture, a place is understood
as a living, sentient, or thinking object, or things – the
Lithuanian word for “thing” (daiktas) has two basic meanings: object and place. Place becomes a thing, because it
covers an area of land that belongs to someone or someone
lives there (people or other living beings, among them also
trees, stones, springs, trails, etc). With the place’s beings
one can communicate, interact, greet.
The location of objects relative to each other creates
a place – a place appears when one object is elsewhere,
near it, above it, below it, etc. – the second object or entity
becomes a place for the first. However, because of this, the
subject doesn’t stop being at the same time a thing (being).
The space stretching between objects in Lithuanian culture
is understood as a void, emptiness. The more people recognize objects in space and engage with them, the more the
space becomes dense with fewer voids.
The places with which a person makes a connection
become their own. Characteristically, that personal place
is not only where one resides, but also those which they
visit; they become their own, with them one can establish
appropriate relationships. The article deals with folk singer
Petras Zalanskas, who describes a trip to the woods, where
he mowed hay in the marshes; such a trip was organized
periodically in the forests of Dzūkija where there was a lack
of hay, and would take two to three weeks. P. Zalanskas’ description of the trip to the marshes of Čepkeliai reflects the
symbolic process of the “domestication” of a place, during
which a connection with the place is created. Gloomy, dark,
far away from residential areas, Petras Zalanskas calls that
forest a “deaf place,” i.e. unable to speak or hear. This lack
of sound in the sonic plane is countered by singing, which
becomes a way to communicate with the forest, its trees,
animals, reptiles, birds.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6,
LT-2055 Vilnius, el.p. daiva.vaitkeviciene@gmail.com
Gauta 2012-07-04, įteikta spaudai 2012-08-16
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Kraštovaizdžio skaitymas su patirties žodynu
Vykintas VAITKEVIČIUS
Šiame straipsnyje kraštovaizdis yra lyginamas su
primarginta knyga, kurios skaitytojas rankose laiko iš
archeologo atminties, užrašų ir nuotraukų sutelktą patirties žodyną. Pirmajame skyriuje apžvelgiamas Lietuvos
kraštovaizdis, pabrėžiama vietovardžių ir vandenvardžių
svarba, daug dėmesio skiriama vietiniams žmonėms, laikant juos neatsiejama kraštovaizdžio dalimi. Antrasis
skyrius skirtas įvairiapusiams vietų tyrinėjimams, remiantis autoriaus patirtimi.
Tiriamasis dalykas – kraštovaizdis ir vietos. Jų pažinimas remiasi akademine ir vietinių žmonių (atitinkamai
rašytine ir sakytine) tradicija. Pirmą kartą ieškoma jų
dermės, parodoma, kaip vietinė tradicija, artima paties
autoriaus patirčiai, plečia kraštovaizdžio tyrinėtojo akiratį, siūlo naujas temas ir būdus joms pažinti. Prieinama
prie išvados, kad tokia kraštovaizdžio tyrimų galimybė
yra svarbi ir perspektyvi.
Prasminiai žodžiai: Lietuvos kraštovaizdis, vietos,
lauko tyrimų metodai, patirtis
Kraštovaizdžio sąvoka kyla iš olandų tapytojų epochos.
Jų paveikslai ne tik ugdė estetinį skonį, bet ir buvo pirmieji mėginimai aprėpti kraštovaizdį, išsaugoti jo detales,
sujungti supančios aplinkos formas ir spalvas su žmogaus
pasauliu bei vidiniais kūrėjo išgyvenimais.1 XX a. viduryje britai, siekdami kraštovaizdyje atpažinti šalies istorijos
pėdsakus, tiksliai juos apibūdinti ir datuoti, padėjo kultūrinio kraštovaizdžio tyrinėjimų pagrindus.2 Ši tyrimų kryptis Lietuvą pasiekė vėluodama, taikomųjų kraštotvarkos
darbų pavidalu; keturi kaimo kraštovaizdžio istoriniai tipai
(ikivalakinio, valakinio, vienkieminio ir kolūkinio kaimo)
chronologine tvarka buvo išskirti remiantis jų erdvinės
struktūros ir kompozicijos tyrimais, analizuojant iš esmės
vien žemdirbystės ūkio raidą.3 Atkūrus Nepriklausomybę
atsivėrė galimybės kompleksiškai tirti kraštovaizdį, tuo
suskubo naudotis nedidelės lietuvių geologų, palinologų,
archeologų, kultūros istorijos tyrėjų ir geografų grupės.4
Tuo pat metu gamtinis, kultūrinis, agrarinis, pramoninis,
sakralinis bei daugelis kitų kraštovaizdžio aspektų buvo
suvokiami siaurai, specializuotai ir tik pastaraisiais metais
aplinkosaugininkai, kultūrinio kraštovaizdžio specialistai,
įvairių meno sričių atstovai į kraštovaizdį vėl ragina žvelg-
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ti kaip į nedalomą visumą, gamtos ir kultūros sąjungą, kuriai suprasti ir išsaugoti reikia ne vien mokslinių tyrimų ir
teisės aktų, bet ir kiekvieno visuomenės nario sąmoningumo bei pastangų.
Archeologai kraštovaizdžio tyrinėtojai turi ypatingą
galimybę kraštovaizdį tirti iki pat jo gelmių, pasirinkti
norimą laikotarpį arba laikotarpius, vieną vertybių rūšį
arba teritorinius paminklų kompleksus. Šiame straipsnyje kraštovaizdis nėra skirstomas į laikotarpius ar tipus.
Jis lyginamas su primarginta knyga, kurios skaitytojas
remiasi tam tikra patirtimi.
Patirtį visuomet sunku tiksliai ir nuosekliai aprašyti,
nes ji sujungia akademines žinias su nuojauta. Antra vertus, abi šios patirties dalys yra privalomos, objektyviai
neįmanoma nustatyti, kuri iš jų svarbesnė. Straipsnyje
glaustai aprašoma kraštovaizdžio knyga ir jos skaitytojui
skirtas, iš archeologo atminties, užrašų ir nuotraukų sutelktas patirties žodynas.5
Straipsnyje kalbant apie vietas, jos yra suprantamos
sykiu kaip tam tikras plotas ir kaip tam tikras tūris virš
žemės paviršiaus arba po žeme. Taigi vieta vadinamas
ir ežeras, kalva arba laukas su priešistoriniais kapais, ir
medis, tekantis vanduo arba akmuo. Statiniai – namai,
šuliniai, tvoros, koplytstulpiai arba kryžiai, priklausantys
vietoms, yra nepaprastai glaudžiai su jomis susiję, tačiau
reikalauja specialaus dėmesio ir jų temos autorius plačiau
neišskleidžia.

I. KRAŠTOVAIZDŽIO KNYGA
Didžiojoje Lietuvos dalyje žemės paviršius formavosi
paskutiniojo apledėjimo (35 000–10 000 m. pr. Kr.) metu,
tačiau šis nepalietė arba mažai keitė pietrytinį Lietuvos
pakraštį, kur apie Medininkus, Dieveniškes ir Dubičius
išliko paskutinio tarpledynmečio (130 000–35 000 m. pr.
Kr.) reljefo.6 Žinoma, kraštovaizdis kito ir vėliau. Antai
vėjai pajūryje supustė Kuršių neriją, o daugelyje kitų Lietuvos vietovių – žemynines kopas. Pokyčius Šiaurės ir
Vidurio Lietuvos žemės paviršiuje lėmė karstiniai reiškiniai, kurie Biržų – Pasvalio kraštui yra būdingi iki šiol.
Lietuvos dalijimas į fizines-geografines sritis7 yra
glaudžiai susijęs su kultūros reiškinių geografija ir tie-
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1. Pušis su 1863 (1868?) m. data ant sukilėlių kapo miške prie Šiulių kaimo (Kauno r.). 2012. Autoriaus nuotrauka.

siogiai ją veikia. Tą atskleidžia archeologinių kultūrų,
baltų genčių, tarmių, tautosakos, liaudies architektūros,
daugelio kitų etnografijos sričių tyrinėjimai.8 Ryšys tarp
gamtinių arealų ir kultūros reiškinių yra akivaizdus: žemaičių ir aukštaičių tarmių plotai atitinka stambiausias
kristalinio pamato zonas (Vakarų Lietuvos masyvo uolienų ir Rytų Lietuvos raukšlėtą), akmeningoje Baltijos
aukštumoje pietryčių Lietuvoje paplitę pilkapiai, sukrauti
iš akmenų, klėčių architektūriniai tipai susiję su Lietuvos dirvožemių sritimis, o vėjo malūnų žemėlapis – su
žemumomis. Be to, ant senovės gyvenviečių kultūrinio
sluoksnio dažnai auga labai derlingas dirvas mėgstantys
lapuočiai: mažalapės liepos, kalninės guobos, paprastasis
uosis, paprastasis klevas, o Nemuno vidurupyje, mineralinio vandens versmių krašte, gausu šventais laikomų
šaltinių.
Kraštovaizdis – tarsi margas knygos raštas. Tuo lengva įsitikinti, žvelgiant į kultūrinių sluoksnių storymes
vietose, kurios buvo naudojamos ilgesnį laiką, arba laikui bėgant žmonės ten vėl ir vėl sugrįždavo. Antai Mar-

gių akmens amžiaus gyvenvietė, vadinama Salos kalnu
(Varėnos r.), pakartotinai apgyvendinta viduramžiais,9
Sūdėnų kapinyne (Kretingos r.) mirusieji buvo laidojami
ankstyvajame (I tūkst. pr. Kr. pabaigoje) ir viduriniajame
geležies amžiuje (IV–V a.).10 Mošoje (Trakų r.) senojo
geležies amžiaus (III–IV a.) pilkapiai iš akmenų buvo
sukrauti virš Brūkšniuotosios keramikos kultūros gyvenvietės (I–II a.).11 Pavyzdžiai iš XIX a. antrosios pusės –
XX a. iliustruoja, kaip ūkinė plėtra keitė per šimtmečius
nusistovėjusią Lietuvos kraštovaizdžio pusiausvyrą: per
Sudotos ir Paduobės pilkapius (Švenčionių r.) buvo nutiestas geležinkelis Sankt Peterburgas–Varšuva, ties Kaunu užtvenktas Nemunas apsėmė Rumšiškių ir nuskalavo
Dovainonių, Guogų bei daugelį kitų piliakalnių, Ruklių
viduramžių kapinyno vietoje (Utenos r.) sovietmečiu pastatyta lapių ferma.
Archeologiniai radiniai nepaprastai svarbūs piešiant
istorinę kraštovaizdžio raidą ir datuojant jos etapus. Dažnai tai vienintelė galimybė tikrinti ir tikslinti kitų sričių
tyrinėtojų – geografų, architektų, urbanistų ir istorikų keliamas hipotezes, formuluojamas prielaidas.
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Nuo XIV a. pabaigos apie Lietuvos kraštovaizdį pasakoja istoriniai dokumentai – 1384–1402 m. Vokiečių ordino siųsti žvalgai aprašė Žemaitijos ir Lietuvos kelius.12
XV–XVI a. Lietuvos Metrikos informaciją papildo XVI–
XVIII a. dokumentai: teismų knygų įrašai, inventoriai,
bažnytiniai ir daugelis kitų aktų.13 XVII a. viduryje Juzefas Naronovičius-Naronskis nubraižė Biržų kunigaikštystės, Svėdasų, Jašiūnų, Vyžuonų, Alantos ir kai kurių kitų
Radvilų valdų žemėlapius.14 XVII a. vidurio ir XVIII a.
pradžios detalių Lietuvos žemėlapių išliko Švedijos karo
archyve.15 Nuostabu tai, jog istorinius faktus saugo ne tik
pergamentas ir popierius, o rašytinė informacija nėra visiškai atsieta nuo geografinės vietos.
Kraštovaizdžio knygoje randama įrašų lotynų, lenkų,
vokiečių, nuo XIX a. – ir lietuvių kalba. Tekstus, inicialus, heraldinius ženklus, datas ir pavienius skaičius saugo
akmenys, medžiai, statinių mūras, įvairūs memorialiniai
paminklai. Antai Salako – Dūkšto apylinkių (Zarasų ir
Ignalinos r.) akmenys su ženklais, įrašais ir 1554 m. data,
matyt, byloja apie Valakų reformos eigą.16 Pavardės ir
datos, įrėžtos ant Joskaudų miško (Kretingos r.) koplyčios sienų mena šventvietės lankytojus,17 o 1863 m. data,
išpjaustyta pušies kamiene prie Šiulių kaimo (Kauno r.),
nurodo sukilėlių kapo vietą (1 pav.).18 Panašūs žymenys
ant medžių, paprastai kryželiai, raidės, datos buvo pjaustomi daugelyje 1944–1953 m. laisvės kovas menančių
vietų miškuose.

Kraštovaizdyje užrašyta svarbi, tačiau maža informacijos dalis. Be to, gilyn į praeitį tokie ir panašūs įrašai
virsta pavieniais ženklais arba simboliais, o kelių tūkstančių metų senumo žymenys dėl savo abstraktumo paprastai lieka tyrinėtojų neįminta mįsle. Antai akmenų su
iškaltomis duobutėmis, būdingų bronzos, ankstyvajam ir
senajam geležies amžiui (apie 1800 m. pr. Kr. – 350 m.),
paskirtis ir reikšmė tebėra mokslinių ginčų objektas,19
nors estų archeologai pagrįstai teigia, kad šie akmenys
susiję su senovės žemdirbystės vietomis (lydimais), paprastai guli galulaukėse, ant ežių, ganyklose.20
Nuolat besikeičiantis miškų ir laukų santykis, tarytum
gamtos ir kultūros tarpusavio varžybos, yra bendras visų
istorinių Lietuvos kraštovaizdį keitusių veiksnių bruožas
(2 pav.). Metalų naudojimas ir gamybinis ūkis, krikščionybės sukelta pasaulėžiūros kaita, karas ir maras, Valakų
bei visos vėlesnės žemės reformos, keisdamos gyvenseną
ir kultūrą, keitė ir miško bei lauko santykį, lėmė dirbamos žemės kiekį.
Keičiasi ir sausumos bei vandens apsemtų plotų santykis (3 pav.). Per amžius upių ir ežerų vandens lygio
svyravimus lėmė klimato kaita, o žmonių mėginimai
kasti kanalus, jungti upes ir išleisti ežerus būdingi jau
istoriniams laikams. Antai XIV a. žemupyje Vilnia ėmė
tekėti nauja vaga, apjuosdama Gedimino pilies kalną iš
rytų; Trakų salos pilis XV a. pradžioje pradėta statyti kiek
nuleidus Galvės vandens lygį. Ilgainiui tokio pobūdžio

2. Daubėnų kaimo laukai ir Joskaudų miškas (Kretingos r.), žvelgiant iš rytų. 2011. Autoriaus nuotrauka.
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3. Elektrėnų marios – užlieta Strėva, Anykštų, Jagudžio, Puikino ir Dumbliuko ežerai, žvelgiant iš pietų. 2007. R. Kraujalio nuotrauka.

projektai įgijo vis didesnį mastą, o melioracijos epochoje,
kuri Klaipėdos krašte ir Užnemunėje prasidėjo anksčiau
nei kitur Lietuvoje, išaugo krašto sausintojų ambicijos.
Kraštovaizdžio knygos neįmanoma įsivaizduoti be
vietų vardų – dešimčių, šimtų ir tūkstančių vietovardžių
ir vandenvardžių. Dauguma jų niekada nebuvo užrašyti
su tikslu išsaugoti, tačiau tradicijos dėka iki XX a. vidurio – antrosios pusės buvo perduodami iš lūpų į lūpas.
Taigi ten, kur baigiasi rašytinė, prasideda sakytinė istorija. Jos mastą maža dalele leidžia įsivaizduoti faktas, jog
XX a. pirmojoje pusėje rėžiniuose kaimuose būta kelių
milijonų rėžių: dirvų, pievų, pelkių ir miškų; 1935–1937
m. pradinių mokyklų mokytojai ir girininkijų tarnautojai
Lietuvoje (be okupuotos Vilniaus krašto dalies) užrašė
apie 150 000 vietovardžių.21
Iš šio vardyno išnyra skirtinguose kaimuose pasikartojantys, vienodi arba giminingi vietų vardai: Apluokas,
Degimas, Desentina, Griaumedis, Ilgosios ir kiti.22 Šie
ir daugelis kitų vietų vardų remiasi lietuvių kalbos žodynu, skirtinguose kraštuose reikšdami tą patį: Apluokas –
aptvarą prie namų gyvuliams paganyti, vešlią pievą prie
upės; Degimas – išdegusią pievą, pelkę ar mišką; Desentina – dešimtinę, carinės Rusijos žemės ploto vienetą

(1,09 ha), mažažemio sklypą; Griaumedis – senų, išgriuvusių medžių mišką arba jo dalį; Ilgosios – ilguosius dirbamos žemės rėžius valakiniame kaime. Ši perspektyva
reikšminga – geras vietų vardų reikšmių žinojimas kompensuoja tai, ką sunku arba ko neįmanoma tyrėjui pastebėti akimis. Tai ypač svarbu tais atvejais, kuomet nėra
kam nusakyti vienos ar kitos vietos prigimtį, papasakoti,
kam ji priklausė ir kaip buvo naudojama.
Panaši prielaida, jog kultūra turi vardyną žemės vietoms vadinti ir dalis šių pavadinimų atspindi tam tikras,
kartais vos įžvelgiamas taisykles, taikytina ir gyvenamųjų vietų vardams. Antai pagrįstai teigiama, kad skirtis tarp žodžių (kamienų) laukas ir kiemas gyvenamųjų
vietų pavadinimuose (Biržų Laukas, Šilalės r., Domeikiemis, Kaišiadorių r. ir kt.) kyla iš ankstyvojo valstybės laikotarpio.23
Archeologiniai, istoriniai ir kalbos duomenys leidžia
manyti, kad iš genčių, žemių vardų ir atitinkamų asmenvardžių kilę pavadinimai Dainava (Šalčininkų r.), Kuršai (Telšių r.), Lietavėnai (dabar – Lylavėnai, Tauragės
r.), Žemaitkiemis (Kauno r.), Žemygala (Raseinių r.) ir
kiti ženklina etninius paribius, kartais byloja apie baltų
genčių slinktį, vidines migracijas Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje.24
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4. Jonas Mingėla ant savo namų slenksčio Vieštovėnuose
(Plungės r.). 2011. Autoriaus nuotrauka

Apie istorinius dvarų centrus telkėsi kaimai, pavadinti pagal jų gyventojų užsiėmimą – dailidės, kalvio, kelio
tarno, žirgininko, žvejo ar kurią kitą tarnybą. Tai Kalviai
prie Lieponių (Trakų r.), Leičiai prie Sudervės (Vilniaus
r.), istorinis Vilniaus priemiestis Žvejai, Kauno priemiestis Kaniūkai ir daugelis kitų. Čia pat minėtini upelių pakrantėse, vandens malūnų vietose paplitę rudnios (geležies gavybos ir apdirbimo vietos), puškarnės (geležies
apdirbimo vietos, patrankų liejyklos), tartokai (medžio
apdirbimo vietos), papiernios (popieriaus gamybos vietos) ir kiti panašūs pavadinimai.
Istorinių viensėdžių pavadinimai rėžinių kaimų užusieniuose ir miškuose paprastai saugojo ryšį su geografine vieta: ežeru, pelke, mišku ar kalnu. Tokie pavyz-
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džiai iš Labanoro apylinkių: Aukštasalė (Аукштасали),
Juodapurvis (Iодапурвисъ), Padumblė (Думблисъ),
Paelnis (Эльнисъ), Ščiurys (Щура), Vilkasalė (Вильча
Выспа) ir kt.25
Tačiau daugumos kaimų pavadinimai kilo iš asmenvardžių – pirmųjų gyventojų arba savininkų pavardžių,
rečiau – pravardžių: Abakų kaimo (Kretingos r.) pavadinimas siejamas su asmenvardžiu Abakas, Abarauskų kaimo (Lazdijų r.) – su Abarausku, Abarsių kaimo
(Šiaulių r.) – su Ebersu ir t.t.26 Bajorų ir turtingesnių
valstiečių gyvenamų, kartais nuomojamų viensėdžių
pavadinimai taip pat dažnai sutampa su įkūrėjų, savininkų ir gyventojų vardais. Šias gyvenamąsias vietas
neretai išduoda pavadinimų priesaga -išk-.27 Taip vadinti ir viensėdžiai, ir sodybų grupės, kurių gyventojus tarpusavyje siejo giminystės ryšiai; vienoms sodybų grupėms buvo lemta išaugti, kitos išliko kaip viensėdžiai, o
trečios sunyko.28
Lig šiol nėra ištirta, kaip ir kokius pavadinimus naujakuriai rinko pirmosios Lietuvos Respublikos žemės
reformos metu suformuotoms gyvenamosioms vietoms.
1925 m. Žemės tvarkymo įstatymas Žemės ūkio ministerijai suteikė teisę keisti tvarkomų arba sutvarkytų žemės vienetų vardus (§75), taigi XX a. 3–4 dešimtmetyje
Lietuvoje atsirado naujų kaimų pavadinimų, susijusių
su aukštinama Lietuvos kariuomenės savanorių drąsa ir narsa, kartu pastebimai sumažėjo dvarų, kaimų ir
viensėdžių pavadinimų, kilusių iš kitų kalbų žodžių. Jie
buvo keičiami naujais, vadovaujantis to meto skoniu,
gražiais pavadinimais. Antai 1926 m. Žemės reformos
valdyba vietoje išparceliuoto Aleniškių dvaro Stačiūnų
valsčiuje (Šiaulių apskritis) patvirtino Žalgirių, vietoje Čižiūnų dvaro Alvito valsčiuje (Vilkaviškio apskritis) – Žvangučių, vietoje Gustonių dvaro Naujamiesčio
valsčiuje (Panevėžio apskritis) – Algirdiškių, vietoje
Švedpuolio dvaro Žagarės valsčiuje (Šiaulių apskritis)
– Švedlaukio kaimo pavadinimą.29
Suvokiant kraštovaizdį žmonės svarbūs ne vien todėl, kad asmenvardžiai (vardai, pavardės, pravardės)
glaudžiai susiję su gyvenamųjų vietų pavadinimais. Nuo
kraštovaizdžio neatsiejami ir duomenys apie vietos gyventojų kilmę, socialinę padėtį, ūkį, verslus ir papročius
(4 pav.). Antai Šventragių (Kelmės r.) šimtamečiai ąžuolai mena senosios religijos šventvietę, o kaimo pavadinimas sutampa su vietos gyventojų pavarde, paliudyta
XVI–XVII a. dokumentuose.30 Prie žymiojo Vieštovėnų
ąžuolo (Plungės r.), dažniausiai vadinamo Mingėlos vardu, pasakojama, gyvena jau keletas Mingėlų kartų, kurių
istorija neatsiejama nuo medžio senolio.31 (4 pav.)
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Glaudžiais ryšiais su aplinkinėmis Subartonių kaimo
(Varėnos r.) vietomis susijęs Vincas Krėvė-Mickevičius
(1882–1954); rašytojas tapo Balyno ir Šarūno kalnų, Šarūno kapu vadinamo kalno, Gilšės ir Gelovinės ežerų,
Ąžuolu vadinamos Gelovinės ežero pakrantės istorijos
dalimi.32 Tai, jog žmogaus ir vietos ryšys yra abipusis,
patvirtina sielininkų kaimai ant Nemuno kranto, nuo seno
grybaujantys Dainavos girios kaimų gyventojai, į šventes ant Šatrijos, Girgždūtės, Birutės ir kitų didžiųjų kalnų
rinkęsi žemaičiai.
Ankstyvuosiuose rašytiniuose šaltiniuose mažai
duomenų apie vienos ar kitos vietos gyventojus. Tam
tikrą išimtį sudaro 1528, 1565 ir 1567 m. Lietuvos kariuomenės surašymai.33 Seniausios bažnytinės gimimo, santuokos ir mirties metrikų knygos yra iš XVI a.
pabaigos – XVII a. laikotarpio.34 Inventorių, kuriuose
pateikiami gyventojų (tarnybų) sąrašai, padaugėja XVII
a.;35 sudaromi ir atnaujinami mokesčių mokėtojų sąrašai. Paminėtinos 1540 m. Turku mokesčių knygos iš
Klaipėdos, Tilžės ir Ragainės apskričių,36 1690 m. padūmės mokesčio rejestrai iš Vilniaus, Trakų vaivadijų ir
Žemaičių kunigaikštystės.37

Nuo XVIII a. pabaigos – XIX a. pradžios atsiranda
galimybė į duomenis apie vietos gyventojus iš bažnytinių metrikų knygų žvelgti rankose laikant 1784 m. topografinius daugelio dekanatų aprašymus,38 1795–1800 m.
Užnemunės39 ir 1796–1802 m. Klaipėdos krašto topografines nuotraukas,40 1812 m. pavasarį Vilniaus braižykloje
parengtus parapijų žemėlapius.41
Apie 1789 ir 1790 m. įvykusius Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės gyventojų surašymus duomenų teikia
tik apibendrintos statistinės lentelės ir vienintelė pirminė Kalvarijos parapijos gyventojų surašymo medžiaga,
tačiau šią spragą didele dalimi kompensuoja 1795 m.
revizijos duomenys.42 Taigi nuo XVIII a. pabaigos kraštovaizdžio tyrėjai gali plačiai remtis ne vien geografinių
vietų, bet ir jų savininkų, naudotojų ir gyventojų tyrinėjimais. Per šimtmečius vietos gyventojai rašė ir tam
tikru mastu teberašo kraštovaizdžio knygą, kuri atspindi jų poreikius ir interesus, jausmus ir kūrybą. Iki šiol
šios dvi neatsiejamos tyrimų kryptys (vietos ir žmonės)
dažniausiai buvo nagrinėjamos atskirai, vietoms trūko
socialinės istorijos puslapių, o žmonių, šeimų ir giminių
tyrinėjimams – geografinės perspektyvos.

5. Mikytų Alkos kalno (Plungės r.) šiaurinis šlaitas, kuriame stūksančio
Velnio akmens niekuomet nepaliečia saulės spinduliai. 2011. Autoriaus nuotrauka.
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6. Plūsčių piliakalnis (Kelmės r.). B. Buračo nuotrauka, XX a. pirmoji pusė.
Iš Vytauto Didžiojo Karo muziejaus Archeologijos skyriaus rinkinių.

II. KRAŠTOVAIZDŽIO SKAITYMAS
SU PATIRTIES ŽODYNU
Geologų, geografų, archeologų tyrimų metodus atspindi jų darbo rezultatai. Kraštovaizdžio tyrinėjimų
apžvalga ir istoriografija – ne šio straipsnio uždavinys.
Tačiau būtų klaidinga manyti, kad kraštovaizdžio knygą, vadovaudamiesi naujausiomis teorijomis, geba skaityti tik mokslininkai. Nepaisydami akademinių nuostatų
ją skaito ir vietiniai gyventojai. Dažnai jie net pranašesni, nes gyvendami vietoje turi žinių, kurios kyla iš
senosios kultūros gelmių, būna įgimtos arba perduotos –
nugirstos, išklaustos, kartais suvoktos, išgyventos arba
rekonstruotos.
Vietinės tradicijos kalba skaitomai kraštovaizdžio
knygai būdinga santykinė chronologija, nusakant, kad
viena buvo anksčiau už kita ir istorinės tiesos ignoravimas netgi tada, kai ši yra akivaizdi. Antai po Jogailos
Lietuvą valdė Smetona, o sušalę Didžiosios Napoleono
armijos kariai buvo laidojami priešistoriniuose pilkapiuose; kalbinių, tautosakinių ir archeologinių duomenų
analizė apie prancūzmetį Lietuvoje rodo, jog istoriniai
1812 m. įvykiai „nutolo“ ir papildė lietuviškų legendų
fondą praėjus šimtmečiui.43
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Trečiasis išskirtinis vietinio žinojimo bruožas, savo
prigimtimi priešingas akademinei tradicijai, yra mitiškumas. Tai reiškia, jog kalbant apie vieną ar kitą kraštovaizdžio dalelę nereikia papildomai aiškinti ir tikinti, kad
taip buvo iš tikrųjų. Mitiškumas egzistuoja savaime, jis
gali byloti ir apie siektinas vertybes, ir apie smerktinas
ydas. Nemažiau svarbu tai, kad mitinė sąmonė kupina
stebuklų, požemio miestų, varpų skenduolių ir daugelio
kitų vaizdinių, kuriuos akademinė tradicija kaip kūrybos
rezultatą vien klasifikuoja ir tipizuoja.
Akademinė ir vietinė tradicijos yra du kraštovaizdžio
pažinimo būdai, kurie remiasi, atitinkamai, rašytine ir
sakytine tradicija, tarpusavyje nesijungia, tačiau vienas
kitą pripažįsta ir tai neretai kelia abipusį susidomėjimą.
Be jokios abejonės, šiandien akademinė tradicija veikia
vietinį žinojimą, o šis atkreipia mokslininkų dėmesį į
neaprašytus kraštovaizdžio elementus, mažai žinomus
kultūros reiškinius. Svarbiausia, vietinė tradicija geba
visapusiškai išplėsti kraštovaizdžio tyrinėtojų akiratį,
siūlyti naujas temas ir būdus joms pažinti. Straipsnio
autoriaus – archeologo patirtis yra artima vietiniam
žinojimui; tiriant kraštovaizdį pastaruosius du dešimtmečius nuolat ieškota dviejų minėtų tradicijų dermės.
Ne visuomet įmanoma pasakyti, kuri iš šių tradicijų,
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ieškant atsakymų į kylančius klausimus, yra svarbesnė,
parankesnė ir įdomesnė.
Nesvarbu, kurį kraštovaizdžio pažinimo kelią rinktis,
jie remiasi ne tik tam tikros rūšies žinojimu, bet ir atmintimi, kuri paprastai sąmoningai ugdoma ir branginama.
Atmintis lemia vietinės tradicijos gyvybingumą, tai erdvė, kurioje vietos ir jų istorija yra apmąstoma, kuriama
ir saugoma. Tokį pat svarbų vaidmenį atmintis vaidina
akademinėje tradicijoje, nes tai patirties kaupimo būdas.
Medis lauke, kryžius pakelėje, kapinių kalvai būdinga
forma, kelio vingis ir dar daug kas gali būti suprasta,
įminta, kitaip sakant, perskaityta, remiantis tyrėjo patirties žodynu. Patirtis yra kaupiama ir kaip tam tikri jutimai, susiję su žeme, vandeniu, augmenija, oru, ir kaip
vietų vaizdai, kurie saugomi atmintyje, o vėliau, keliaujant, yra nuolat iškeliami tam, kad juos būtų galima palyginti su supančia aplinka.
Vienas iš atminties ugdymo būdų yra vietų vaizdavimo žemėlapyje arba ortofotografijoje analizė, kitas –
dienoraščio rašymas, trečiasis, ypač svarbus, – grįžimas į
pažįstamas, gimtąsias, gyventas, kartą lankytas arba tirtas
vietas. Šiuo atminties ugdymo būdu remiasi ir vietinė, ir
akademinė tradicija.
Lankant vietas įvairiais metų laikais, skirtingais mėnesiais ir dienomis, šviesiu ir tamsiu paros metu, atsiranda galimybė apčiuopti vienos ar kitos vietos laiką, kuris
pirmiausia svarbus ne didėjančio amžiaus, o tų laikotarpių ir akimirkų prasme, kuomet vieta labiausiai išsiskiria
iš aplinkos, yra pripildyta gyvybės ir turinio. Antai istorinės vietos turi atmintinų, su jomis susijusių istorinių
įvykių, o sakralinės – šventinių dienų kalendorių: mūšis
tarp Lietuvos partizanų ir Raudonosios armijos karių
Kalniškės miške (Lazdijų r.) įvyko 1945 m. gegužės 16
dieną, Žemaičių Kalvarijos (Plungės r.) Kryžiaus keliu
maldininkai eina kasmet pirmąjį liepos dešimtadienį, o
Daujėnų (Pasvalio r.) Šventabalos šaltinis yra lankomas
per Sekmines. Tačiau svarbūs ne vien tik įvykiai ir švenčių ratas. Daugelis vietų turi tam tikrą savo laiką, kuris
padeda jas geriau pažinti ir suprasti. Antai brastų ir kaimo
maudynių vietų lengviausia ieškoti vasarą, šiltuoju metų
laiku, o į pelkių salas patekti tuomet, kai raistai užšalę;
Kaušų Aušrinės kalno (Šilalės r.) padavimai kalba apie
rytmečio aušros nušviestą kalną, o Viekšnių krašte į šventąsias pušis saulė „sėdasi“ besileisdama, nušviesdama jų
viršūnes vakaro žaros spinduliais.

iš arti. Kas kita akmenys ar šaltiniai – toliau atsitraukus
jų nė nematyti.
Vietos apžiūrai bei fiksavimui svarbu ne tik tinkamas mastelis, bet ir perspektyva, iš kurios žvelgiama.
Pasirinktas matymo kampas lemia, koks vaizdas bus išsaugotas atmintyje. Atsiradusi galimybė vietas matyti iš
paukščio skrydžio – lėktuvo ar oro baliono dar labiau
išplečia pasirinkimo galimybes. Vietos lankymas su rulete ir fotoaparatu rankose, su vedliu, vietiniu gyventoju
ar išeiviu iš gimtojo kaimo, kartu yra stabtelėjimas arba
pabuvimas. Pabrėžtina, kad užtrukus vietoje kiek ilgiau,
ima keistis jos apšvietimas, detalių ryškumas ir krintantys šešėliai. Rytą šviesa paprastai stiprėja ir skaidrėja,
vakare – silpnėja. Tačiau vakarinis apšvietimas ypatingas tuo, jog stipri šoninė šviesa pailgina šešėlius, išryškina, kartais net „išdegina“ viršutinę kalvos, medžio ar
akmens dalį, apatinę gramzdindama į tamsą. Apšvietimas pirmiausia tyrinėtojui parodo, kaip konkrečioje
7. Žadeikonių ąžuolas Kamaties upelio pakrantėje (Pasvalio r.),
žvelgiant iš pietvakarių. Pasakojama, kad kitados šventą ąžuolą
kertant išsiliejęs kraujas ir „tiek daug jo pribėgo, kad pasidarė
pilnas Kamaties upelis“. 2009. Autoriaus nuotrauka.

Vietos turi ne tik laiką, bet ir tam tikrą mastelį, kurį
tyrinėtojas turi nuspėti arba atrasti. Antai didžiuosius kalnus sunku apžiūrėti, aprėpti ir juo labiau nufotografuoti
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vietoje juda saulė, kokia vietos orientacija pasaulio šalių atžvilgiu (5 pav.).
Vietos orientacija, kitaip tariant, padėtis, yra nulemtas, nekintantis dalykas, kuris prisideda prie išorinio vietos pažinimo ir veda tolyn, į simbolinių reikšmių lauką.
Kas kita žmogaus sukurtos arba pakeistos vietos, tokios
kaip pasodinta giraitė, iškastas tvenkinys, supiltas kalnas
ar iš aplinkinių laukų surinktų akmenų parkas, kur galima pamatyti, kaip žmogus, orientuodamas kuriamą vietą,
jai suteikė simbolinių reikšmių, susijusių su rytų, pietų,
vakarų ir šiaurės kryptimis. Visos jos glaudžiai susijusios
su saulės judėjimu.
Šiaurė yra tamsiausia ir šalčiausia, saulės nelankoma
pasaulio šalis. Šiaurinė žvaigždė sakmėse apie Grįžulo
Ratus yra vadinama pragaro kerte. Kas kita pietūs – dėl
šviesos ir šilumos čia žmonės, gyvūnai ir augalai jaučiasi
geriausiai. Šiaurės ir pietų polius susieja Paukščių takas,
mitinėje pasaulėžiūroje – vaizdiniai apie mirusiųjų pasaulį ir paukščių keliones.
Rytuose tekanti saulė visuomet teikia gyvybę, stiprina sveikatą ir ilgina jaunystę. Į vakarų šalį saulės keliu
keliauja mirusiųjų vėlės, o saulėlydis ženklina visa ko
pabaigą.44 Rytų – vakarų, atitinkamai saulėtekio – saulėlydžio ašis nuolat išnyra baltų kultūros žemėlapyje kaip
veiksnys, lemiantis ir formuojantis religines apeigas, statybos papročius, mirusiųjų laidoseną. Rytų šalis vienodai
svarbi ir krikščioniškajai Lietuvos kultūrai.45
Tinkamas mastelis, pozicija, iš kurios matoma vieta,
ir apšvietimas kraštovaizdžio tyrinėtojui parodo vietos
siluetą arba siluetus ir dažnai padeda ją geriau suprasti,
įminti vietovardžių arba vandenvardžių, su jais siejamų
padavimų ir pasakojimų kilmę. Antai Lietuvos piliakalnių
– įtvirtintų gyvenviečių ir medinių pilių vietų – siluetus
formuoja pylimai, išlygintos aikštelės, statūs šlaitai, terasos (6 pav.). Šių vietų siluetai yra nepakartojami dėl proporcijų, simetrijos arba priešingai, asimetrijos.46 Plačiai
paplitęs, iš gilios senovės kylantis piliakalnių palyginimas
su galva, pakaušiu, taip pat kepure arba šalmu. Toks pat
akivaizdus piliakalnių ir bažnyčių panašumas: jų siluetai
iškilūs, dominuoja apylinkėje. Piliakalniams būdingas stogą primenantis paviršiaus lygumas, bokštų vietą užimantys iškilūs pylimai, kuriuos paryškina išoriniai gynybiniai
grioviai. Piliakalnių ir bažnyčių siluetų palyginimo rezultatus patvirtina padavimai apie piliakalniuose stovėjusias,
nugrimzdusias, žemėmis apipiltas bažnyčias.
Atsitraukus tam tikru atstumu matomą vietos siluetą
didele dalimi lemia jos forma, matmenys ir ypatingosios
žymės. Tačiau santykį tarp silueto ir formos sunku tiksliai
apibūdinti ir juo labiau nuspėti, mat šoninei perspekty-
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vai virstant vertikaliąja (kai žvelgiama iš viršaus į apačią,
arba iš apačios į viršų), vietos vaizdas iš esmės pasikeičia. Antai, šventos Kegrių miško (Mažeikių r.) pušies laja
iš šono buvo lyginama su kepure arba skrybėle, o pažvelgus į šios pušies viršūnę iš apačios, ji atrodydavo kaip
apskrita lėkštė.
Atrodo, kad senovės lietuvių kultūrai atstovaujantis
žmogus turėjo dar vieną, šiandien sunkiai apibūdinamą
matymo būdą, arba ypatingą vietos suvokimo jausmą,
nes plokščių vietų – telkšančių ežerų, dirbamų laukų ar
ganomų pievų formą jis gebėjo tiksliai suvokti ir pavadinti. Tą rodo maži Kaušeliais vadinami ovalo formos
Aukštaitijos ežerėliai, į tauro ragus panaši Tauragno ežero forma, varpą primenanti Šiluvos pelkė, vadinama Varpelke ir daugelis kitų vietų.
Vietos formos negalima atsieti nuo matmenų – ilgio,
pločio, aukščio ir tam tikrų ypatingų žymių arba savybių,
kurios gali būti terasa kalno šlaite, įdubimas ant akmens,
ertmė tarp dviejų suaugusių medžio kamienų, upės gelmė,
iš žemės mušančios (verdančios) šaltinio akys. Kraštovaizdžio tyrinėtojai teisūs, siekdami tiksliai išmatuoti vietą ir ją
aprašyti. Tačiau negalima pamiršti, kad visuomet yra dar
kažkas, ką sunku ir neįmanoma objektyviai išmatuoti, ką
apie vieną ar kitą vietą, paprastai nežinodama akademinės
tiesos, žino vietinė tradicija. Antai dirbamos žemės plotas
nusakomas išauginto derliaus dydžiu, šienaujamos pievos
– šieno vežimų skaičiumi; apie kalno aukštį dažnai byloja
tai, kiek bažnyčių užkopus galima išvysti – vieną, tris, septynias ar dvylika.47 Ateityje dar reikėtų tirti, kokie yra kalnų grožio kriterijai ir kurie jų tituluojami gražiais;48 taip
pat sunku kalbėti apie jausmų ir pojūčių pažinimą – antai
Žarėnų apylinkėse (Telšių r.) platūs reginiai, atsiveriantys
nuo kalnų, sukelia žmonėms džiugesį, todėl šios vietos
dažnai vadinamos Linksmakalniais.49
Prie vietos matmenų taip pat priskirtini duomenys apie
geomorfologiją, kitais žodžiais tariant, vietos kilmę, prigimtį ir sandarą. Mechaninės dirvožemio sudėties (pvz.,
smėlio, molio), uolienų (pvz., granito, titnago, smiltainio), įvairių ežerų ir upelių vandens parametrų ar miško
medžių rūšies jokiu būdu negalima atskirti nuo likusios
informacijos apie vietas. Šiame kontekste abi tradicijos
– ir akademinė, ir vietinė, yra vienodai atidžios, tačiau
apie tą patį dalyką arba reiškinį dažnai kalba skirtingais
būdais. Antai intensyvus kultūrinis sluoksnis su gausiais
archeologiniais radiniais vietos žmogui tėra juoda žemė
(plg. Juodžeminiu kalnu vadinamą Sokiškių piliakalnį
(Ignalinos r.), Juoduoju kalnu vadinamą Petraučiznos
(Zarasų r.) piliakalnį); molio kalnus nusako Raudonkalnio, geležies rūdos dalelių vandenyje turinčius upelius
– Rūdupio, lapuočių miškus – Baltmiškio, o spygliuočių
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– Juodmiškio pavadinimai. Čia pat išnyra senosios pasaulėžiūros vaizdiniai, mat juodai žemę nudažyti gali tik
anglys ir degėsiai (tokia Migonių piliakalnio, Kaišiadorių
r., aikštelės juodžemio kilmė), o vandenį raudonai – pralietas kraujas (taip aiškinama Kraujupių ir kai kurių kitų
upelių kilmė) (7 pav.).
Būdinga, kad vietinė tradicija, užuot kreipusi dėmesį į
dirvožemio klasifikaciją ar cheminę vandens sudėtį, šiuos
matmenis neretai nusako remdamasi kvapu, skoniu arba
garsu. Pavyzdžiui, Smardonės upelis prie Likėnų gydyklos (Biržų r.), Saldupio – prie Grabijolų (Elektrėnų sav.),
Krokulės šaltinio – prie Užpalių (Utenos r.), Kragžlės šaltiniai – prie Riklikų (Anykščių r.) ir kt..
Baigiant vietų apžiūrą, kalbą apie jų matmenis ir grįžtant prie kraštovaizdžio knygos skaitymo su patirties žodynu, atkreiptinas dėmesys, kad vietos plotas nebūtinai
sutampa su gamtinėmis jos ribomis. Tyrinėtojui labai
svarbu sužinoti ir suprasti, kokias vietos ribas nustato jos
pavadinimas. Tai yra, kalva ir atskiros jos dalys gali turėti
daugiau negu vieną pavadinimą (pvz., Krėslu vadinama
Vilkakalnio (Ignalinos r.) šlaite esanti terasa), vienu, tuo
pačiu pavadinimu gali būti vadinamas ir akmuo, ir laukas, kuriame jis stūkso (plg. Ajočių Velniapėdį, Zarasų r.)
ar upės dalis ir jos pakrantė (plg. Grinkiškio Alką Šušvės
upėje, Radviliškio r.).
Kraštovaizdžio tyrinėtojui apibrėžus vietos ribas atsiranda galimybė kalbėti ir apie jas, atliekančias sienų vaidmenį, ir apie jungtis – upes, kelius, takus, brastas, tiltus,
ožnugarius (ozus), kurie tarpusavyje susieja kelias vietas.
Vienodai svarbios jungtys tarp gyvenamųjų vietų, teritorinių junginių, administracinių vienetų: viensėdžių, kaimų,
dvarų, valsčių, žemių, kunigaikštysčių, parapijų, dekanatų.
Visuotinai žinoma, kad vietų paribiai ir jų sandūros
pasižymi padidintu dėmesiu religijai: keliautojai sausuma arba upeiviai tokiose vietose (pvz., kryžkelėse, prie
tiltų, brastų, upių rėvų) atlieka savitas apeigas. Krikščionybės epochoje atsirado paprotys ten statyti kryžius ir
koplytėles. Tokio pobūdžio ribų ir pakraščių tyrinėjimai
paprastai padeda išryškinti centrines vietas. Jos nebūtinai
reiškia matematinį vidurį, nes vietos padėtis ir vaidmuo
yra daugelio įvairių aplinkybių suma.
Kraštovaizdžio knyga visuomet turi centrinę ir net kelias centrines vietas, kurios patenka į vienu metu akimis
aprėpiamą plotą, nesistiebiant aukščiau, nesidairant į šalis.
Tai gali būti medis senolis miško viduryje, riedulys atvirame lauke, ežeras tarp nedidelių kalvų ar aukščiau už kitus
iškilęs kalnas. Dažnai kalnus išskiria ne vien aukštis. Neretai didesnę reikšmę turi jų vardai, padavimai, siluetas, forma, radiniai, papročiai, šventės ir apeigos. Neišsemiamas
tokių pavyzdžių aruodas – piliakalniai. Be jokios abejonės,

tai vienos įdomiausių Lietuvos kraštovaizdžio vietų, jos
pradedant vieno ar kito krašto tyrinėjimus dažnai tampa ir
jų atskaitos tašku. Toks pasirinkimas suprantamas ir paaiškinamas, nes piliakalnius ypač gerai žino vietinė tradicija.
Kai kurios išimtys susijusios su politinės istorijos įvykiais
(pvz., Vilniaus krašto okupacija), gyventojų pasikeitimu
arba jų iškeldinimu į naujas gyvenvietes.
Paminėtina, kad centrinė vieta nebūtinai reiškia vieną
vietą ar objektą. Tai gali būti ir jų kompleksas (pvz., Medvėgalis, kur vienas greta kito stūkso net septyni kalnai).
Tokiose vietose atsiranda terpė tam tikram veiksmui ir
siužetui; vienodai įdomu klausytis padavimo, pasakojamo
vietinio žmogaus, ir tyrinėtojo interpretacijos, kuri mėgina paaiškinti vietų tarpusavio santykius bei priežastinius
ryšius. Lietuvos kraštovaizdžiui ypač būdingi dvinariai
kompleksai. Porose esančių vietų ryšiai gali būti tokie pat
kaip tėvų ir vaikų, vyro ir žmonos, brolių ir sesių. Antai
Užuguosčio apylinkėse (Prienų r.) stūkso Aukštojos ir
Aukštojėlės kalnai; greta Valiulio akmens yra ir Valiulio
tėvas (Molėtų r.); su Ažuluokesos Mergakalniu siejamas
Bernų kalnas Molėtų pakraštyje; Skudutiškyje (Molėtų
r.) telkšo Juodys ir Baltys (kitaip – Kurmino ežeras); ant
Žalpių akmens (Raseinių r.) yra Dievo ir Velnio pėdos.

APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS
Lietuvos kraštovaizdis – geografinių, archeologinių,
kalbinių, istorinių, etnografinių ir daugelio kitų tarpusavyje susijusių duomenų išmarginta knyga, kuriai būdinga nuolatinė miškų ir laukų santykio kaita, upių ir ežerų vandens lygio svyravimas. Rašytiniai šaltiniai apie
kraštovaizdį kalba nuo XIV a. pabaigos, seniausi detalūs
krašto žemėlapiai datuojami XVII a. Šimtmečiais kraštovaizdžio knygą rašė ir vietiniai žmonės. Duomenys apie
jų kilmę, socialinę padėtį, ūkį, verslus ir papročius, dešimtys tūkstančių vietovardžių ir vandenvardžių yra neatsiejama kraštovaizdžio dalis, neišnaudota galimybė apie
vietas kalbėti vietinių žmonių lūpomis.
Lietuvos kraštovaizdžio knyga tyrinėtojų rankose
skaitoma skirtingais būdais. Viena archeologo patirties
žodyno, su kuriuo supažindinama šiame straipsnyje, dalis parašyta sekant akademine tradicija, kitoje dėmesys
telkiamas į tai, ką apie vietą, kurioje gyvena, žino vietinis
žmogus. Galimybė jungti dvi tradicijas, dažnai skirtingais žodžiais ir būdais kalbančias apie vietas, yra labai
patraukli ir svarbi.
Vieta yra ir tam tikras plotas, ir tam tikras tūris virš arba
po žemės paviršiumi. Patirtis rodo, kad vietų tyrinėjimai
neatsiejami nuo atminties ugdymo – žemėlapių analizės,
dienoraščio rašymo ir gimtų, gyventų, kartą tyrinėtų vietų
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lankymo. Daugelis vietų turi savo laiką, kuris svarbus siekiant jas geriau pažinti ir suprasti. Į tyrėjo užduotį taip pat
įeina tam tikro mastelio, perspektyvos ir apšvietimo nustatymas. Tinkamas pasirinkimas atskleidžia vietos siluetą,
formą, proporcijas, matmenis ir ypatingąsias žymes. Tokia
pat svarbi vietos kilmė, prigimtis ir sandara; kvapams, skoniui ir garsams ypač dėmesingas vietinis žmogus. Be to,
vietos visuomet turi dar kažką, ką sunku objektyviai išmatuoti, kas paprastai reiškiasi kaip jausmai ir jutimai.
Vietos plotas nebūtinai sutampa su gamtinėmis jos
ribomis. Labai svarbu, kokį vietos plotą nustato pavadinimas. Apibrėžus vietų ribas kraštovaizdyje išryškėja
pakraščiai ir vidurys. Tačiau centrinės vietos nebūtinai
reiškia matematinį vidurį, nes jų padėtis ir vaidmuo yra
daugelio įvairių aplinkybių suma.
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Reading the landscape with
the dictionary of experience
Vykintas VAITKEVIČIUS
Geological and archaeological investigations testify to the
evolution of the Lithuanian landscape after the end of the last
ice age, about 10,000 B.C.; written sources on the landscape
date back to the end of the 14th century, and the oldest detailed
maps are dated to the 17th century. For centuries, the book of
the landscape was written by the local people. Details about
their origin, social status, farms, businesses and traditions, tens
of thousands of place names and hydronyms, are all an integral
part of the landscape.
The book of the Lithuanian landscape, which is characterized by continuous change in the relationship between forests
and fields, the variation of the water level in rivers and lakes,
in the hands of scholars is read in different ways. One is the
dictionary of the archaeologist’s experience, with which we
are introduced in this article and which is written following the
academic tradition; the other focuses on what about the place
is known by the local people. The possibility to combine the
two traditions, often with different words and ways in speaking
about the same place, is very attractive and important.
Place is a certain area and of a certain volume above or
below the ground surface. The place does not necessarily coincide with natural boundaries – it is important what area the
name itself determines. In defining the limits of the place, from
the landscape emerges the periphery and centre. However, the
central parts don’t necessarily mean the mathematical centre,
because their role and location are the sum of many different
circumstances.
Experience shows that the research of places is concurrent
to memory training – map analysis, diary writing and site visits.
Many places have their own time, which is important in trying
to better know and understand them. The investigator’s task includes defining the scale, perspective and lighting. Proper site
selection reveals its silhouette, shape, proportions, dimensions
and special marks. Equally important is the place’s origin, nature and texture: local people are especially attentive to odour,
taste and sound. Moreover, the place always has something else,
which is difficult to objectively measure, and which commonly
manifests as feelings and sensations.
Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
institutas, Herkaus Manto g. 84, LT-92294, Klaipėda,
el. p. vykintas.vaitkevicius@gmail.com
Gauta 2012-02-06, įteikta spaudai 2012-08-16
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Skelbiame Niujorko Sirakūzų universiteto profesoriaus, religijotyrininko Philipo P. Arnoldo spaudai rengiamos knygos „Prigimtinės religijos“ ištrauką, kuri, kaip ir daugelis šio žurnalo numerio temų,
skirta vietos problematikai. Šį sykį jos aptarimui pasitelktas religinis kontekstas.
P. P. Arnoldo tyrimų sritis – Amerikos vietinių gyventojų tradicinė kultūra, ikikolumbinės civilizacijos ypatumai ir irokėzų genčių tradicijos. Šio autoriaus jau paskelbtos studijos: „Kaip valgomas
kraštovaizdis: actekai ir europietiškoji Tlalokano okupacija“ (Eating landscape: Aztec and European
Occupation of Tlalocan, 1999), „Šventieji kraštovaizdžiai ir kultūros politika – medžio sodinimas“
(Sacred Landscapes and Cultural Politics-Planting a Tree, 2001).

Religija kaip įsibuvimas
Philip P. ARNOLD
Kraštas – tai prigimtosios būties visuminis veiksnys.
Pirmaeilis prigimtinių religijų (Indigenous religions) požymis – ryšys su kraštu. Krašto reikšmė – apskritai būtinas prigimtinumo sąvokos dėmuo, o šiaip ji priklauso ir
nuo tradicijos, ir nuo krašto. Prigimtinės religijos nusako, kaip skirtingos gyventojų grupės visame pasaulyje
yra susiję su atitinkamų vietų šventąja dvasia. Bet kuri
prigimtinė bendruomenė tiek materialiai, tiek dvasiškai
yra palaikoma atitinkamos fizinės aplinkos. Santykių su
kraštu bei su kitomis krašte gyvenančiomis būtybėmis
religinę strategiją prigimtinės tautos nustato per kelias
gyventojų kartas. Prigimtinės praktikos – tai senoviniai
būdai giliai pažinti vietą ir perprasti, kaip žmogui geriausia joje gyventi. Taigi prigimtinumas – tai religinis
ryšys su kraštu. Religinė nuostata krašto atžvilgiu lemia
ir žmonių santykius su kraštu. Pavyzdžiui, tokia ekonominė veikla kaip medžioklė, rinkimas, ūkininkavimas ir
t.t. pirmiausia remiasi būtent atitinkamomis religinėmis
nuostatomis. Sąvoka prigimtinis reiškia dvasinį, arba
religinį, ryšį su tam tikru kraštu. Prigimtiškumą sudaro
tiek materialinis, tiek dvasinis išmanymas, užtat ekonominis, gimininis, politinis bei estetinis santykiai su
kraštu tiesiogiai remiasi apeiginiu bei mitiniu krašto
suvokimu. Kraštas pasireiškia kaip gyva esybė ir, kaip
šeimininkas svečius, priima kuo įvairiausias kitas gyvas
būtybes. Sugyvenimas bei sąveika su šia esybe – pati
prigimtinio religinio gyvenimo šerdis.
Ir pačios prigimtinės religijos priklauso kraštui
kaip jo gyva tikrovė. Šis krašto gyvybingumo palaikymas – tai kertinė prigimtinių bendruomenių vertybė.
Žmogiškosios tapatybės plotmėje priklausymas kraštui
atsispindi kaip narystė grupėje, klane, gentyje arba tau-
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tiškumas. Būtent kraštas prigimtinius žmones padaro
tuo, kas jie yra, tiek kaip asmenys, tiek kaip bendruomenė. Kraštas be paliovos byloja žmogui, vis pakuždėdamas geriausius būdus, kaip jam išlikti šio krašto žmogumi. Tai bene ryškiausia prigimtinių religijų ypatybė, reikalaujanti mūsų nusiteikti naujái religijos kaip įsibuvimo
sampratai.1 Religija iš esmės nurodo, kaip žmogus gali
prasmingai apsigyventi pasaulyje, tiek materialiu, fiziniu, tiek mitiniu, dvasiniu būdu (tai, ką Longas vadina
„religijos materialumu“). Prigimtinių religijų materialumas – tai kraštas kaip gyva esybė, kuria remiasi visa, kas
gyva. Vadinasi, kraštas yra neatskiriamas nuo kitų gyvų
būtybių ar būties dėmenų. Dangus, požemiai, oras, gyvūnai ir t.t. – visa dalyvauja krašto gyvenime.
Šią krašto gyvumo ypatybę dažnai pabrėžia prigimtinės bendruomenės. Žemė paprastai vadinama
Motina Žeme, Gimdytoja. Krašto gyvumas tokiu atveju
pabrėžiamas kaip esminė ypatybė, kuria remiasi žmonių bendruomenė. Žodžiai, kuriais prigimtinės tautos
vadina pačios save, dažniausiai reiškia maždaug „šios
vietos žmonės“, ar „vietiniai“, arba „žmonės, kurie
čionai buvo sutverti“.2 Visais savo atžvilgiais jų kultūra
priklauso nuo vietos, kurioje kilo, bei vietos, kurioje gyvavo. Suvokimas save esant šios vietos prigimtąja tauta
remiasi suvokimu savo aplinkoje gyvenant nuo pasaulio pradžios. Pavyzdžiui, kosmogoniniai mitai dažniausiai atskleidžia, jog prigimtinė tauta kokiu nors esminiu
būdu yra susijusi su vieta. Arba žmonės savo vietoje atsirado išėję iš po žemių, arba nusileido iš dangaus. Tokie
mitai – ne tuščios fantazijos, kaip kad nūdien tūlam atrodo, bet pasakojimai apie pradžią, orientuojantys bendruomenę į savo gimtąjį kraštą.3
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Akademiniai mokslai, tiek humanitariniai, tiek so
cialiniai bei gamtos, pabrėždami žmogiškojo išradingumo reikšmę formuojantis prigimtinėms kultūroms,
neretai pamiršta svarbiausią jų tapatybės dėmenį –
tai, kad pats kraštas byloja žmogui ir daro jį priklausantį būtent šiam kraštui.4 Religijotyros požiūriu,
visai priimtina, netgi įprasta, jog pats kraštas byloja
žmogui ir bendrauja su juo. Visų religijų pradžia yra
kokia nors hierofanija, t.y. šventybės pasireiškimas.
Hierofanija yra iš esmės nepaprasta, tačiau kertinė ir
pamatinė materialaus pasaulio sampratai. Aplinkos
bylojimas žmogui ir šiaip yra būtina sąlyga joje apsigyventi; jis steigia pasaulį, kaip pasakytų Eliade. Pasak
jo, prasmingas kraštovaizdis – tai suprantamo pasaulio sinonimas. Žiūrėti į prigimtinę kultūrą vien iš žmogaus pozicijų, antropocentriškai, reiškia laikyti ją vien
žmogaus kūriniu, o ne paties krašto, kuriame ji iškilo,
augalu. Antropocentriškas požiūris į prigimtinę religiją yra visiškai netinkama interpretacijos perspektyva, išleidžianti iš akių esmines jos ypatybes. Religinis
jautrumas kraštui kaip gyvai esybei yra lemiamas ir
pačios „prigimtinumo“ sąvokos gyvavimui bei moksliniam integralumui. Prigimtinę religiją pagimdo vieta
– ne atvirkščiai (ne vieta atsiranda kaip prigimtinės
bendruomenės projekcija). Antropocentrinis požiūris
į religiją daugiau atspindi imigrantų religines vertybes.
Prigimtinė religija – ne žmogaus sielos projekcija į kraštą, ne žmogiškųjų vertybių atspindys tuščiame krašto
paviršiuje. Prigimtinei religijai krašto gyvenimas yra
pirmesnis už žmonių bendruomenę. Prigimtinei nuostatai kraštas yra visuminis veiksnys, o žmogus kraštui
tėra visais atžvilgiais atsitiktinis. Norėdamas suvokti ir deramai įvertinti prigimtines religijas šiuolaikinis
žmogus pirmiausia turi suprasti, jog būtent kraštas
yra aktyvioji žmonių atsiradimo sąlyga – ne atvirkščiai.
Žmogus šiame pasaulyje ir šioje vietoje visai nėra būtinas. Šiuolaikinės antropocentrinės religinės pažiūros
dažniausiai teigia kaip tik priešingai: kraštovaizdį esą
kuria žmogus. Tačiau, prigimtiniu požiūriu, žmogus
anaiptol nėra svarbiausias kultūrinės kūrybos veiksnys, toli gražu. Iš tikrųjų žmogaus gyvenimo laimė tam
tikroje vietoje prilygsta jo sugebėjimui prisitaikyti prie
to, kas jau buvo prieš jam čia pasirodant.
Ir kaip kad anksčiau tyrinėtojų yra pastebėta, jog
prigimtinė religija išreiškia pirminį religingumą apskritai, taip aš teigiu, jog religija kaip įsibuvimas yra iš
esmės būdinga bet kokiam religingumui. Kiekviena
religija turi savo tėvynę: vietą, kuri vertinama aukščiau už visas kitas. Tačiau dėl vienokių ar kitokių
priežasčių religinės bendruomenės kartais atsiduria
diasporoje. Tėvynę ir, savo ruožtu, pirmapradės hierofanijos vietą pasiekti pasidaro sunku. Tai iš esmės

pakeičia žmogaus santykį su šventybe ir kraštu. Prieš
palikdamos savo namus visos religijos buvo prigimtinės. Tačiau nuo Didžiųjų atradimų amžiaus vietos
praradimas tapo tik dar labiau išaukštintas. Ir požiūris į Dievą kaip esantį anapus pasaulio, kone visiškai
svetimą žemiškajai žmogaus gyvenimo pusei, tik dar
labiau užaštrėjo.

Gyvo krašto religinė vertė
„Visais savo dėmenimis mūsų kultūra kyla iš žemės.
Mūsų religija kyla iš kukurūzų ir pupų derliaus, taip
gyvybiškai svarbaus mūsų bendruomenei. Tad net jei
žmogus iškeliauja svetur užsidirbti pinigų, jis niekuomet nepamiršta, kad jo kultūra dygsta iš žemės“.5
Prigimtinė religinė krašto vertė pasireiškia kuo įvairiausiais būdais. Ką tik pacituoti žodžiai priklauso majų
kiče gentainei, kovos už prigimtines moterų teises aktyvistei Rigobertai Menchú. Ji ištarė juos diskusijoje
apie gimties apeigas ir apie tai, kaip šios apeigos susieja
majus kiče su jų pasauliu – kaip kūdikis tampa víena su
majais ir jų kraštu. Augdamas jis valgo žemės teikiamą
maistą ir taip tolydžio virsta krašto dalimi. Vaikams skirtų apeigų įvairiais jų gyvenimo tarpsniais tikslas ir yra
suteikti šiam santykiui formą. Sveikas žmogaus kūnas
– tai krašto pratąsa. Tai išreiškiama pérėjimo ritualais,
kaip kad jie vadinami religijotyroje. Prigimtinės religijos
tikslas – susieti žmogaus gyvenimą su gyvuoju kraštu.
Susieti savo vaikus su kraštu – svarbus bendruomenės
rūpestis, nes taip augančios kartos mokomos prisiimti
atsakomybę už gyvą žemę. Iš čia taip pat ateina supratimas, kad net jei kas nors tampa priverstas palikti savo
prigimtąją bendruomenę, jo kiče tapatybė tebesiremia
ryšiu su kraštu. Nors Menchú tekalba apie majų kiče
kultūrą, jos reiškiamos vertybės tinka viso pasaulio prigimtinėms religijoms. Iš tikrųjų, jos nuostatos visame
pasaulyje taip stipriai surezonavo, kad ji tapo pirmoji
prigimtinės tradicijos moteris (ir apskritai atstovė), gavusi Nobelio Taikos premiją (1992 m.).
Rousbado (Pietų Dakota) lakotai gyvenimo savo
krašte prigimtinę vertę išsako štai kaip. Knyga „Lakotų
žinios apie žvaigždes: Lakotų žvaigždžių teologijos tyrimai“ (Lakota Star Knowledge: Studies in Lakota Stellar
Theology) pristato pagrindinį krašto pažinimo būdą
per dangų. Žvaigždynų padėtys bei dangiškųjų būtybių
veikla čia labai subtiliai susieti su Juodųjų Kalvų (Black
Hills) kraštovaizdžiu ir žmonių veikla. Dangiškųjų būtybių danguje atliekamas apeigas lakotai tuo pat metu
atlieka žemėje. Geografo Wheatley žodžiais, tai „kosmo-maginio mąstymo“ pavyzdys, kai dangus atsispindi žemėje.6 Miestus tyrinėjančio Wheatley’o požiūris
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nuo pačių lakotų skiriasi tuo, kad šio „atsispindėjimo“
priežastis – ne žmonių kūryba, o tikrosios krašto (t.y.
Juodųjų Kalvų) esmės atpažinimas. Prigimtinės religijos supratimui svarbu atsižvelgti į tai, kad kraštas, kad ir
koks platus būtų, negali būti atskiriamas nuo visų gyvų
santykių kosmoso, kuriame jis tarpsta. Suvokti žemę
kaip gyvą taip pat reiškia suvokti visos kraštą supančios
bei maitinančios visatos materialias ypatybes.
„Lakotų
žinias
apie
žvaigždes“
išleido
Sintegleskos (Sinte Gleska) universitetas, jos autoriai
teigia rašę knygą tiek jauniesiems lakotams, tiek neprigimtiniams skaitytojams, siekdami, – atskleidus,
kaip lakotai suvokia žemės šventumą, – „įkvėpti juos
atrasti savuosius tradicinius būdus pažinti žemę – ne
kaip negyvos materijos gabalą, skriejantį tuščioje
erdvėje, bet kaip mūsų motiną, gyvą ir šventą būtybę“. Jų žinia pasigirsta labai laiku. Išsiugdyti religinį
jautrumą kraštui kaip gyvai esybei šiuolaikinio pasaulio gyventojams nepaprastai svarbu, kad jie patirtų
žemę kaip kažką daugiau nei vien „gamtinų resursų“
šaltinį. Būtent antropocentriška krašto samprata atvedė mus ant susinaikinimo bedugnės krašto. Pati
modernybė kaip tokia pažadino žemės atgimimo
ilgesį. Žmonės įprato save laikyti visiškais pasaulio
valdovais, o ne žiūrėti į save kaip atsitiktinius jame,
kaip teigia prigimtinės religijos. Šio prieštaravimo
branduolys – prarastas religinis jautrumas. Ar savo
kasdieniam gyvenime žmogus begirdi kraštą kaip
gyvą esybę? Sėkmė pereinant prie gyvesnės vertybių
sistemos priklauso nuo to, ar žmogui pavyks įsisąmoninti, kad žemė nėra skirta tenkinti jo poreikiams, o
priešingai – tatai jis yra pasaulyje tam, kad tarnautų
pasauliui. Šiuolaikiniai žmonės pamiršo šią esminę
religinę vertybę ir atsidūrė bene visiškoje opozicijoje su prigimtinės religijos vertybėmis – nepaisant jau
500 metų glaudžių kultūrinių kontaktų. Šiaip ar taip,
esama tam tikrų ypatingų priežasčių, kodėl „religija“
nusigręžė nuo prigimtinės perspektyvos.

Prigimtinės religijos: šventybė ir buitis
Prigimtinis religinis pažinimas yra tiesiogiai susijęs
su kitomis pažinimo rūšimis – visi jie atskleidžia mums,
kaip veikia materialusis pasaulis. Šventoji žemė nėra
kaip nors fiziškai ar konceptualiai atskirta nuo materia
lios žemės, kaip mitybos bei visų kitų kasdienių išteklių,
reikalingų žmogaus išlikimui, šaltinio. Prigimtinis jautrumas mato, jog religinis pažinimas ir praktinis pažinimas
yra tarpusavyje susiję ir priklausomi. O tai kartu yra
svarbus skirtumas nuo ankstesnės religijotyros metodologinių prielaidų. Pasak Eliade’s, šventybė (sacred)
yra griežtai skirtinga nuo buities (profane).7 Tuo tarpu

64

prigimtinėms religijoms tiek šventybė, tiek buitis – abu
yra vieno ir to paties gyvo kraštovaizdžio dėmenys.
Kadangi jiedu sugyvena tame pačiame gyvame kraštovaizdyje, „šventumas“ ar „buitiškumas“ priklauso tik
nuo vietos ir laiko. Tai, kas vienu metu suvokiama kaip
šventa, kitu metu gali būti laikoma buitiška. Pavyzdžiui,
apeigų vieta, kuri suvokiama kaip šventa vienu metų laiku, kitu metų laiku gali būti panaudojama medžioklei,
maisto rinkimui bei auginimui ir t.t. Spraga tarp šventybės ir buities gerokai išsiplečia tuomet, kai žmonės pajunta poreikį pastoviai vienas vietas priskirti šventybei,
kitas buičiai.
Juodasis Briedis (Black Elk), irgi perteikdamas lakotų
religinį požiūrį, Juodąsias Kalvas vadina visų švenčiausia vieta pasaulyje. Tačiau tuo pat metu jis Juodąsias
Kalvas vadina ir „maisto sandėliu“, ir gydykla, kur žmonės ateina susirgę. Juodosios Kalvos – tai ir vieta, kur
siekiama patirti regėjimą ir taip įgyti šventų žinių, ir
medžioklės vieta, ir didžių gydomųjų galių turinti vieta. Šiuolaikiniame pasaulyje jos būtų išskirtos kaip 1)
šventykla, bažnyčia ar mečetė, 2) maisto krautuvė ir 3)
ligoninė – trys visiškai skirtingos žmogui visiškai pavaldžios įstaigos. Tačiau prigimtiniam žmogui šios švento
kraštovaizdžio ypatybės tiesiog mena jo reikšmę visais
žmogaus būties atžvilgiais. Šventumo ir buitiškumo
priešprieša prigimtinei religijai tėra santykinė. Nors tam
tikru metu kraštovaizdyje ši priešprieša tampa svarbi,
ne mažiau svarbu suvokti, jog niekas materialiame pasaulyje nėra iš esmės šventa ar buitiška. Vakarų tradicija
izoliuoti tam tikras vietas nuo žmogaus gyvenimo kaip
vien šventas ar vien buitiškas prieštarauja prigimtinės
religijos požiūriui. Šventai vietai reikalingas ir žmogus,
ir ryšys su visomis kitomis gyvomis būtybėmis. Buities
vietai irgi reikalingos gyvos būtybės. Kaip sakyta, kadangi kraštas yra gyvas, jis apima savimi visas vertybines priešpriešas: gėrį ir blogį, šventybę ir buitį, gyvenimą ir mirtį, dieną ir naktį. Visos gyvos būtybės turi šias
priešpriešas savyje.
Lévi-Straussas yra sakęs, jog mitologijoje gyvenimas eina per tarpininkaujamas priešpriešas.8 Panašiai
ir krašto gyvenimas prigimtiniam žmogui reiškiasi per
priešpriešas. Galima šias priešpriešas prilyginti gėriui
ir blogiui arba šventybei ir buitiškumui, jei tik turėsime omeny, kad šios priešybės – tai ne kažkokios dvi
savarankiškos esmės, o nepaliaujamas dinamiškas
santykis. Tai prigimtinę religiją skiria nuo Vakarų religijos, kur priešingos jėgos dažnai suprantamos kaip
savarankiškos ir nepriklausomos viena nuo kitos.9 Ir
būtent suvokimas kraštą esant gyvą esybę prigimtiniam žmogui suveda šias priešybes į vieną nedalomą
tikrovę. Pavyzdžiui, dangaus kūnai irgi sudaro priešybes, savo ruožtu dienos ir nakties, žiemos ir vasaros,
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drėgmės ir sausos sąveika sukuria visą gyvą pasaulį.
Kraštas, kaip gyvybės apraiška, materializuoja visas
abstrakčias „didžiųjų“, ar „globalinių“, religijų teologines sąvokas.
Šiaip jau ne patys žmonės nusprendžia save apibrėžti esant prigimtinius ir susiranda sau šventas vietas, iš kurių jie esą kilę. Kiekviena žmonių bendruomenė turi savo kilmės vietą – savo tėvynę. Kiekviena tauta turi savo šventą vietą, kuri yra jos namai, kur pats
kraštas jai kalba ir suteikia giliausią supratimą, kas ji
yra. Nors šiais laikais dauguma religingų tautų nebegyvena savo šventose vietose. Dažniausiai religingos
tautos šventoji žemė yra atsidūrusi kokioje nors tolimoje svetimoje šalyje, todėl ji beveik neturi galimybės
kasdienybėje būti susijusi su savo hierofanija. Be to,
daugelis religingų tautų su savo šventąja žeme nebėra
susijusios jau ilgą laiką, paprastai dėl kokių nors praeityje įvykdytų užkariavimų. Todėl dauguma religinių
tradicijų, bent jau Vakaruose, yra imigrantės, ateivės.
„Didžiosios“, arba „globalinės“, religijos ilgainiui išrutuliojo atitinkamas strategijas, kurių dėka šventybę ėmė suvokti kaip nepriklausomą nuo krašto, netgi
priešingą kraštui, kuriame jos pačios buvo apreikštos.
Taip, ypač XV a., „religija“ apskritai ėmė nuvertinti
šventą, gyvą krašto prigimtį, o neretu atveju – ir visą
materialųjį pasaulį kaip gyvą esybę. Krašto šventumas
ėmė įgauti istorinę prasmę – nebe kaip nuolatinės, bet
kaip kažkada įvykusios hierofanijos vieta. Taip imigrantinėse religijose susiformavo samprata, kad šventybė
kažkada tolimoje praeityje tam tikroje vietoje (kuri
paprastai ir tebelaikoma šventa) yra pasireiškusi kaip
hierofanija ir kaip tokia čia daugiau nebepasireiškia.10
Tokia istoriška hierofanija gali įgauti kuo įvairiausius
pavidalus, bene ryškiausi pastarųjų laikų pavyzdžiai
būtų nacionalizmas, fundamentalizmas ir milenializmas (tūkstantmetininkai). Tai vis ištikimybė tam tikrai
idealiai žmonių bendruomenės būklei tam tikroje vietoje, užuot paisius pačios gyvos vietos būklės.
Tuo tarpu prigimtiniai žmonės, priešingai, puoselėja ištikimybę savo religiniam kraštovaizdžiui – tiek tiesiog būdami jame, tiek ne. Skirtumą tarp prigimtinės ir
imigrantinės religinių orientacijų sudaro ne vien tai, ar
gyvenama savo tradiciniame krašte, ar ne. Pagrindinis
skirtumas tarp jų – kokiu mastu kraštas kaip gyva esybė persmelkia jų savivoką, arba kaip glaudžiai vieta ir
žmogus yra tarpusavyje gyvybiškai susiję. Šį skirtumą
taip pat atspindi skirtinga „šventųjų raštų“ reikšmė
„didžiosiose“, ar „globalinėse“, religijose ir „sakytinės tradicijos“ reikšmė – prigimtinėse religijose.
„Didžiosiose“, ar „globalinėse“, religijose teksto autoritetas daug didesnis. Prigimtinės religijos paprastai
išvis neturi „šventųjų tekstų“, o jei ir turi, tai jų reikš-

mė daugiau apeiginė.11 Vis dėlto skyrimas prigimtinių
ir imigrantinių religijų kaip turinčių savo tekstus ar jų
neturinčių sudaro klaidingą įspūdį, tarsi prigimtinės
religijos būtų betekstės – stokojančios esminio autentiškos religijos dėmens. Man atrodo svarbiau pabrėžti kitą santykinį kriterijų, nustatantį skirtumą tarp šių
tipų religijų, – tai šventybės artumas.
Religijotyroje šventybės vieta yra suvaidinusi reikšmingą vaidmenį siekiant apibrėžti religijos kilmę bei
vystymąsi. Otto, Van der Leeuwas ir kiti – visi pripažino,
kad religija kilo iš tiesioginio šventybės patyrimo ir kad
šiuolaikiniai šio reiškinio pavyzdžiai akivaizdžiausi „primityviosiose“ tautose. Panašiai prigimtinės religijos
šventybė yra arti žmogaus. Šventos būtybės, tos būtybės, kurių atsakomybei yra pavedamas visas gyvenimas, nuolat bendrauja su žmogumi. Tarp įvairių būtybių
rūšių ryšiai tokie glaudūs, kad jos vadinamos familiariais
vardais. Žmonės su kitų rūšių būtybėmis net gali būti
bendravardžiai. Visa tai pabrėžia artimo, asmeniško
santykio su visomis gybybę teikiančiomis dvasinėmis
būtybėmis vertę. Pavyzdžiui, kasdieniam krašto gyvybingumui lemtingą reikšmę turi protėviai. Mirusieji, tebegyvenantys krašte kitu būdu nei gyvieji ir periodiškai
apsilankantys pas gyvuosius, dažnai vaidina reikšmingą
vaidmenį kasdieniame žmonių gyvenime.
Imigrantinės religijos jaučia kur kas mažesnį poreikį teikti kraštui gyvybinę reikšmę, nes jų šventybė,
dėl įvairių priežasčių ir įvairiais būdais, tapo iš pasaulio labiau patraukta. Studentams aš dažnai užduodu
paprastą tai paryškinantį testą. Aš klausiu, „kur yra
Dievas?“, o studentai juokdamiesi rodo pirštu į dangų. Tada aš klausiu, „kodėl Dievas yra danguje?“, ir
studentai paaiškina, kad „Jis“ yra anapus. Iš tikrųjų,
„Jis“ dažnai suvokiamas kaip esantis priešpriešoje su
pasauliu.12 Kitaip tariant, Dievas yra otiosus, t.y. pasitraukęs, pasišalinęs iš materialaus pasaulio. Dievas
žmogui yra tolimesnis net už žvaigždes, už bet kokį
tikrovėje regimą daiktą. Savo ruožtu Dievo šventumas yra labiau nutolęs laike nei bet kas, ką šią akimirką galima patirti. Imigrantinio tikėjimo tautoms tiltą
per šią bedugnę tarp žmogaus ir šventybės ir tiesia
tikėjimas.13 Šventybės artumas išreiškia esminį skirtumą tarp prigimtinės ir imigrantinės religijos orientacijų būtent krašto vertybės atžvilgiu. Tai geografinė
atitinkamų pažiūrų bei motyvų skirtumo išraiška. Tai
ne absoliutus skirtumas, nes, kaip kad ne kartą pabrėžiau, kiekvienas žmogus vienu ar kitu atžvilgiu yra
prigimtinis. Tatai religinis mokymas žmogų paverčia
imigrantu. Imigrantinės religijos reiškia prigimtinio
jautrumo praradimą ir kartu prarastos vietos ilgesį,
troškimą sugrįžti į tą žemę, kurioje apsireiškė šventybė, – į šventąją žemę.
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Religija kaip orientacija
Daugelis prigimtinių tautų, tiesą sakant, išvis
prieštarautų sąvokų „prigimtinis“ ir „religija“ gretinimui. Jos norėtų atskirti savo tradicijas nuo imperialistinių religijų, kurios, pasitelkdamos „dvasingumo“ bei „tradicijos“ sąvokas, stengėsi jas sunaikinti.
Prigimtinių tautų tradicijos pabrėžia gilų ir pastovų
ryšį su kraštu, daug gilesnį nei vien ekonominis – net
jeigu jos šiuo metu yra palikusios savo tradicinę tėvynę. Taigi sąvoka prigimtinis savaime mena prisirišimą
prie krašto, įgaunantį religinę raišką bei turinį. Sakau
tai todėl, kad visose religijose galima aptikti tą patį
šventosios žemės pirmumo aidą (kitąsyk labai tolimą), pasigirstantį netikėčiausiais būdais. Dažnai (pavyzdžiui, Eliade’s) jis apibūdinamas kaip ryšio su vieta nostalgija ir pasireiškia kaip piligrimystė į šventas
vietas arba šiaip kelionės į vietas, laikomas religiškai
reikšmingomis dėl kokių nors senovėje ten nutikusių
dalykų. Prigimtinėse religijose tokios šventos vietos
iki šiol tebėra gyvybiškai svarbios ir palaikomos tokios apeigomis. Prigimtinių religijų požiūriu, kraštas
iki šiol byloja, iki šiol apreiškia savo tautai reikšmingas
žinias.14 Santykio su kraštu skirtumai tarp „didžiųjų“,
ar „globalinių“, ir prigimtinių religijų tad gali būti suprantami kaip laipsniški, ir vis dėlto krašto vaidmuo
kasdieniame religiniame gyvenime nubrėžia tarp šių
religinių orientacijų griežtą ribą.
Viena iš pagrindinių kiekvieno visaverčio, doroviškai motyvuoto žmogaus pareigų yra teisinga nuostata
pasaulio atžvilgiu. Pasak Charleso Longo, orientacija
– tai sudėtingas savo vietos istorijoje, tradicijoje, kalboje, bendruomenėje, aplinkoje ir t.t. nustatymas.15
Prigimtinėse religijose savo nuostatos fizinio pasaulio
atžvilgiu suradimas dažnai tiesiogiai siejamas su vaiko
tapimu atsakingu, doru žmogumi. Pavyzdžiui, lakotai
sako, kad pagarba pasaulio šalių dievybėms – tai bet
kokios pagarbos, tiek kitam žmogui, tiek šventybei,
pamatas. Kreipiantis į skirtingų krypčių dievybes, ilgainiui išsirutuliojo ištisa aibė įvairių apeiginių strategijų (kertinė tarp jų – Pypkės apeiga). Lakotams
orientacija yra bet kokios pagarbos pamatas. Teisinga
orientacijos kosmoso atžvilgiu reikšmė smelkte persmelkia prigimtinių religijų apeigas. Orientacija nėra
vien sentimentalus savo saitų pripažinimas širdyje.
Prigimtiniame kontekste orientacija pasaulio atžvilgiu pasiekiama fiziškai pašvenčiant save pasaulio šalims, dangaus kūnų judėjimui, metų laikų kaitai, gyvūnams, jūros srovėms ir t.t. Su šiais gamtos reiškiniais
siejamos dvasinės būtybės yra materialaus pasaulio
pagrindas. Nepripažinti šių šventų būtybių, kurios
grindžia visą materialų gyvenimą, ir nepasveikinti jų
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šventomis apeigomis ne tik reikštų nepagarbą, bet ir
būtų nepraktiška.
Orientacija šventų vietų atžvilgiu giliai reikšminga visoms, ne tik prigimtinėms religijoms. Be šventų vietų išvis nebūtų „religijos“. Iš visko, ką žinome
apie žmonijos istoriją bei kultūrinę geografiją, aiškiai
matyti, kad be šventų vietų vadinamosios „religijos“
nebūtų nė atsiradę. Per visą religijų istoriją šventybė
materialiu pavidalu yra pasireiškusi daugybei kuo įvairiausių žmonių. Pasak Eliade’s, esmiškai viskas vienu
ar kitu metu buvo tapę šventybės apsireiškimo vieta.
Jeruzalė, Ararato kalnas, Meka tėra vos keli šventųjų
vietų pavyzdžiai. Hierofanijos visame pasaulyje yra
kertiniai, steigiamiejį religiniai įvykiai. Anot Eliade’s, jie
steigia pasaulį kaip vietą, kurioje galima būti. Be savo
hierofanijos žmonių bendruomenė negali pasaulyje
prasmingai būti. Tokie šventybės apsireiškimai tad yra
bet kokios žmonių bendruomenės atsiradimo sąlyga.
Savo ruožtu, be hierofanijos nebūtų įmanoma orientacija kosmose.
Vis dėlto tarp to, kaip šventąją vietą supranta „didžiosios“, arba „globalinės“, religijos ir prigimtinės
religijos, esama svarbaus skirtumo. Nors iškylant tokioms „didžiosioms“ religijoms kaip krikščionybė,
budizmas, islamas ir kt. šventosios vietos suvaidino
svarbų vaidmenį, joms iš savo tėvynės plintant po
pasaulį, vietos reikšmė apskritai ėmė mažėti. Palikus
savo gimtinę, religijos dėmesio židinys persikėlė nuo
šventos vietos prie švento rašto (Biblija, Koranas ir
t.t.). Šių didžiųjų religijų šventyklos pavirto išsskirtomis iš aplinkinio kraštovaizdžio, izoliuotomis vietomis.
Tuo tarpu prigimtinės religijos savo dėmesį telkia būtent į šventą kraštovaizdį. Užuot išskyrus iš aplinkos
izoliuotą šventyklą, apeigomis siekiama pabrėžti kraštovaizdžio vientisumą, integralumą. Taip pat nėra tokių šventų tekstų, kurie prigimtinį žmogų atskirtų nuo
materialaus pasaulio. Veikiau jau pats kraštovaizdis
ir tos šventos būtybės, kurios apsireiškia kraštovaizdyje, yra apeiginės veiklos objektai. Iš čia ir sakytinės
tradicijos svarba.
Šventų vietų reikšmė prigimtinėse religijose ir religijotyroje iškelia imigrantinėms religijoms hierofanijų
dilemą. Šventosios vietos religinis statusas imigrantui ryškiai skiriasi nuo prigimtinės religijos žmogaus.
Žinoma, tam tikra šventumo samprata imigrantų
kosmologijai irgi priklauso. Iš esmės ji yra susijusi su
aukščiau aptartu šventybės nutolimu. Šiuo požiūriu,
imigrantiškosios religinės orientacijos hierofanija yra
ne čia, kur jie pastaruoju metu gyvena. Juos supantis
aplinkinis pasaulis tėra gyvenamas vien prasimaitinimo prasme. Sekant Eliade, išeitų, kad imigrantinės
religijos neišvengiamai gyvena buitiškoje, profaniškoje
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erdvėje. Pavyzdžiui, imigrantai Jungtinėse Valstijose
teturi mažai šventų vietų, jei turi išvis, tuo tarpu prigimtiesiems amerikiečiams jų esama ištisai. Ši praraja tarp imigrantinės ir prigimtinės orientacijos krašto
atžvilgiu itin išryškina šiuolaikinio religingumo skirtumus. Iš čia savo ruožtu matyti, kodėl krašto panauda,
žemės nuosavybės teisė ir pan. visame pasaulyje prigimtinėms tautoms yra religinis klausimas, o imigrantams – vien ekonomikos bei politikos reikalas.
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religija – tai daugiau nei tam tikra mąstymo struktūra; tai patyrimas, raiška, motyvacija, ketinimai, elgesys, būdas, ritmas“
(Significations, p. vii).
Versta iš rengiamos spaudai knygos:
ARNOLD, P. P. Indigenous religions. Chapter 3:
Religion as Habitation. 2012.
Iš anglų kalbos vertė Dainius RAZAUSKAS
READINGS

Religion as Habitation
ARNOLD, P. P.
Presented is the third chapter, “Religion as Habitation,” of P. P. Arnold’s book, Indigenous Religions, which
is being prepared for publication. This chapter discusses
the importance of location, place, land for the so-called
indigenous religions. The main message is that true religious faith, a true religious life, is expressed through
respect for the place, land, earth where one lives, rather
than indifference, or even contempt.

Publikaciją remia Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondas.
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Reminiscencijos apie „Reminiscencijas“
KUNČIUS, Algimantas. Reminiscencijos/
Reminiscences. Vilnius: Apostrofa, 2012,
134 p. ISBN978-9955-605-70-6.

Prisiminimai
Pagaliau ištrunku iš redakcijos ir – per didžiausią
kaitrą pėsčiomis iki pat „Prospekto galerijos“ pirkti
Algimanto Kunčiaus knygos „Reminiscencijos“. Man
tai nėra šiaip žymaus fotografo knyga, šiaip meninės
fotografijos albumas; tai – į knygą sudėtas Algimanto
„Reminiscencijų“ ciklas, su didžiuma jo nuotraukų gyvenau gal daugiau nei dešimt metų, laikiau rankose,
jaučiau popieriaus faktūrą, atrinkinėjau žurnalui, kartu su Algimantu kūrėme savarankiškus vaizdų tekstus, vadinome juos „atvartukais“, siekėme, kad jie
koreliuotų su numerio publikacijomis, rinkome nuotraukas viršeliams; nors šiaip jau viršelius stengiamės
panaudoti spalvotoms nuotraukoms, bet nespalvoti
Algimanto nuotraukų viršeliai atrodydavo neįtikėtinai
puikūs ir dar įtaigesni. „Prospekto galerija“ dirba tik
nuo 12-os valandos! Dar visa valanda, ieškau pavėsio,
prisiglaudžiu maloniai pakviesta į šalia įsikūrusį internetinį knygyną – nesąmoningai išsirenku „Lakotų moterį“ ir iš įpročio skubriai skaitau – kad kuo daugiau
per tą valandą, nes gal ir nebegrįšiu prie jos, ir staiga
suprantu, kaip viskas neįtikėtinai susisieja: Amerikos
indėnai, prigimtinė lietuvių kultūra, kuriai skiriamas
spaudai rengiamas numeris, amerikiečių mokslininkas Philipas Arnoldas, propaguojantis ir aiškinantis
prigimtinės religijos universumą, ir Kunčius, kuriam
prigimtinės kultūros šaltiniai niekad nebuvo užsivėrę,
ir aš pati, su savo vaikystės vaizdais-stebuklais – kad
ir sidabriniu diemedžio krūmeliu už trobos, priešais
rugių lauką ir šimtametę liepą tarp jų, niekaip negalėdavau to diemedžio atsižiūrėti, senelių sodyboje,
Krityžės kaime, du kilometrai nuo Raguvos (Panevėžio r.) į dešinę, jei važiuotum iš Vilniaus senuoju keliu,
kaip fotografė mėgėja negalėdama atsistebėti ir tuo,
kaip Kunčius „padaro“ tokį įspūdingą lapijos sidabrą.
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Anksčiau apie tai negalvojau, tačiau dabar matau – kai
mes susipažinom, o susipažinom, kai žurnalo redakcija palaimingai buvo įsikūrusi Universiteto gatvėje, kur
dabartinės prezidentūros tarnybinės patalpos, tuoj
po Atgimimo, ten pat – „Kultūros barai“ ir Sauliaus
Žuko bepradedanti leidykla „Baltos lankos“, aukštu
žemiau – „Lietuvos“ ansamblis ir jų jauki kavinukė, į
kurią, be visų mūsų, rinkdavosi ir Vilniaus universiteto
darbuotojai, dėstytojai bei studentai. Toje kavinukėje
nuolat pasirodydavo ir Vytautas Kavolis, nelyg koks
guru apsuptas pagarbių studentų. Prie pat kavinukės
durų tame kiemelyje augo gražuolis klevas, užgoždavęs šakomis mano kabineto langą, tad dėl gėlės ant
palangės turėjau pasukti galvą, kol pagaliau įsitaisiau
„geležinį“ papartį. Taip laimingai prie to klevo gyvenant, Kunčius kartą užsuko susipažinti, jis jau buvo

Algimantas KUNČIUS. Reminiscencijos/Reminiscences. Kaštonų g., Vilnius. 1985 m.
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Algimantas KUNČIUS.

žymus, išleidęs tris fotoalbumus ir „sulaužęs“ įprastinę Lietuvos meninės fotografijos eigą (kam įdomu,
labai gerai apie tai rašoma Agnės Narušytės straipsnyje „Reminiscencijų“ pabaigoje). Be abejo, aš žinojau, kas yra KUNČIUS, nes Sigito Krivicko paskaitos
tuometiniams žurnalistams, kurių studijų laikotarpis
kaip tik sutapo su Lietuvos meninės fotografijos gimimu, nepraėjo veltui, kaip ir pirmųjų parodų lankymas
jo iniciatyva, kaip ir fotografų viešnagės mūsų auditorijose. Tada ne vienas iš mūsų įsigijo pagal išgales
pirmiausia rusišką „Smena“, o kiek vėliau, taip pat
pagal išgales, „Zenit“ ir mes net surengėme viename
iš Vilniaus universiteto koridorių, vedančiame į Aulą,
savo darbų parodą, kurią mūsų tuometinis dėstytojas
Laimonas Tapinas negailestingai sukritikavo. Aš pati
tąkart pabuvau tik „žvaigžde“, bet nuotraukų autoriams ta kritika numušė ūpą. O S. Krivickas, ką lyginti,
– Pedagogas didžiąja raide, iki šiol jį prisimenu kuo geriausiai ir pagarbiausiai, nes jis sugebėjo padaryti taip,
kad meninė fotografija mums tapo sava, jautėmės ne
tik proceso suvokėjais, patys bandėm jėgas, ji kėlė ne
mažesnę euforiją už Modrio Tenisono pantomimos
spektaklius, kuriuos stebėdavome net užgniaužę kvapą. Mes pamilome meninę fotografiją ir tuomet laikėme save „išmanančiais šį meną“. Taigi kai Kunčius,
kukliai atsisėdęs ant kėdės prie durų, nes kabinetas
buvo toks nepatogiai pailgas, kad ir vietos toms kėdėms nebuvo kur kitur pastatyti, prabilo, aš, pradedančio žurnalo pradedančioji redaktorė, klausiausi
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itin įdėmiai. O kai nuo debesų, šviesų ir šešėlių kalba
pakrypo prie žemiškesnių dalykų, stebėjausi ir nesupratau, kaip gali būti, kad Kunčius „Kultūros baruose“
dirba tik kaip reporteris, o jo paties kūryba šiam žurnalui nereikalinga. Mums ji buvo labai reikalinga. Taip
pradėjome bendradarbiauti, ir štai jau maždaug 20
metų šis bendradarbiavimas nenutrūksta, kad ir su ilgokais, bet, laimei, retais pertrūkiais. Tuomet Kunčius
jau buvo užbaigęs „Reminiscencijų“ ciklą (1975–1987)
ir po kurio laiko patikėjo man jų pluoštelį. Atsirinkinėdama nuotraukas nejaučiau jokios sumaišties, man
nekilo jokių abejonių, kaip kai kuriems kritikams, anot
A. Narušytės, viskas atrodė taip natūralu ir įstabu, kad
net nematydama viso ciklo ir nesuvokdama visumos
galvojau: na, jei jau kopūstai ir visa lapija augalija, tvoros ir langai, rąstų rievės, medžiai, laukai ir debesys
su Kunčium kalbasi, kaip galima jų nenufotografuoti?
Nes žinojau, kad taip būna tik kartais, kad turi sutapti
žmogus ir gamta, žmogus ir daiktas, sukristi šviesa bei
šešėliai ir ta malone būtina pasinaudoti. Visai neseniai,
gal prieš mėnesį ar kiek daugiau, patikėjęs man visą
„Reminiscencijų“, jau kaip knygos, diskelį ir leidęs publikuoti ką tik norime ar kartoti, ką jau buvome spausdinę, Kunčius visai tarpdury dar stabtelėjęs netikėtai
prasitarė: o aš taip ir likau kaimo fotografas. Sutrikau:
argi Kunčius TIK kaimo fotografas, ar blogai – jei jis,
tarkim, iš tiesų būtų tik KAIMO fotografas? Juk, kaip ir
dauguma Lietuvos įeivių, anot V. Daujotytės, į Vilnių,
jis pirmiausia stengėsi jame įsibūti, jau buvo sukūręs
Vilniaus vaizdus, kurie vėliau sugulė net į dvi knygas –
„Senojo Vilniaus vaizdai“ (Vilnius: Mintis 1969) ir „Vilnius 1960–1970: Senamiesčio kvadratai“ (Vilnius: E.
Karpavičiaus leidykla, 2007). 3 minutės po dvyliktos, į
galeriją įeinu bemaž su duris atrakinančia darbuotoja,
pilna pasitikėjimo ieškau tarp albumų Kunčiaus knygos
ir... nematau... Tenka klausti, o šalia stovintis iš kažkur
atsiradęs Stanislovas Žvirgždas smalsiai lūkuriuoja: ko
gi taip ieškau. (Beje, smagu: aš neakivaizdžiai jį pažįstu, o jis manęs – ne?) Štai, sako, tos lėkštės ant viršelio. Nustembu. Nesitikėjau. Juk tokios knygos viršelis
– raktas. Tiek buvau pripratus prie lapijos sidabro, o še
tau – tos lėkštės ant buto Kaštonų gatvėje palangės,
dvigubas vaizdas, atspindys, sudėtinga nuotrauka, ne
vieną kartą laikiau ją rankose, bet taip ir neatvėriau jos
kodo, o gal to kodo mūsų kontekste tada nė nebuvo,
nes nebuvome priaugę iki supratimo apie pačią plačiausią prigimtinės kultūros raišką – profesionaliojoje
kūryboje, nors akiračio platumu taip pat negalėjome
skųstis, matyt, tai akademinėje terpėje pernelyg ilgai
augta iki akivaizdžių tradicinės/prigimtinės kultūros

Algimantas KUNČIUS. Reminiscencijos/Reminiscences. Kaštonų g., Vilnius. 1984 m.
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Algimantas KUNČIUS. Reminiscencijos/Reminiscences.
Justiniškės, Vilnius. 1985 m.

ir grožinės kūrybos, juolab meninės fotografijos ir tradicinės/prigimtinės kultūros sąsajų, iš pirmų lūpų žinau, kad Vilniaus universiteto lituanistams bandymai grožinėje kūryboje atpažinti tradicinės kultūros elementus ir juos analizuoti
kartais užsibaigdavo griežta kritika – ai, ta etninė kultūra...
Juolab mūsų autorių publikacijų kuriami kontekstai tuomet
dar nesudarė pagrindo nei minimai, nei kitoms kai kurioms
„Reminiscencijų“ nuotraukoms skleistis būtent „Liaudies
kultūroje“, tad mes apsiribojome sugrįžimą, savotišką gyvenimo filosofiją teigiančiomis nuotraukomis.
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Kaip profesionali leidėja, pirmiausia apžiūriu
dizainą, kuris maloniai nuteikia tamsiai pilkos ir
vyšninės spalvos derme, struktūrą, straipsnius,
įvertinu jų autorius – įžangėlės autorius filosofas
Arvydas Šliogeris, pabaigos studijos autorė – žinoma meninės fotografijos tyrinėtoja Agnė Narušytė, pastebiu ir įvertinu, kad knyga parengta
nepaprastai kruopščiai ir išsamiai – su visomis
įmanomomis nuorodomis: įvykusių parodų sąrašu, anksčiau išleistų knygų sąrašu, „Reminiscencijų“ ciklo ankstesne sklaida parodose ir
leidiniuose, publikacijų apie „Reminiscencijas“
sąrašu, autoriaus gyvenimo svarbiausiais darbais, apdovanojimais etc., o pabaigoje – keliomis
„nunešiotomis“, jau su nuplyšusiais kampeliais
nuotraukomis iš vaikystės dienų, su tėvais prie
Kruojos, su mama ir sesute prie žydinčio bulvių
lauko, ir man darosi aišku, kad šios nuotraukos
– tai baigiamosios dokumentinės nuorodos į genetiškai užkoduotą Algimanto Kunčiaus pasaulėjautą nuo pat ankstyvosios vaikystės. Kaip aš jį
suprantu! Mes, Panevėžio pakraščio vaikai, taip
pat buvome veikiami to mums gražaus bulvių žydėjimo, visokių visokiausių krūmelių sidabriniais
lapais, mažų upelių su dėlėmis ir šalia išsidriekusių kopūstų bei griežčių laukų, žemės paviršiaus
– duobelių ir gūbrelių – pojūčio bedūkstant pievelėse ir laukymėse, kas, kaip vėliau iš asmeninės
patirties paaiškėja, ir pririša tave prie gimtosios
vietos. Ir nors Kunčius savo knygas leidžia visai
nesilaikydamas ciklų sukūrimo chronologijos, ta
knyga man pasirodo lyg būtų tobulai dokumentuotas viso gyvenimo vainikas.
Knygos skaitymas – pats įdomiausias dalykas, bet šiuo atveju truputį prilaikantis, vėlgi dėl
Kunčiaus neutraliu balsu ištartos frazės: ją visi interpretuoja savaip... bet man į sąmonę kažkodėl
įsiterpia neištartas „et...“ O kaipgi atspėti paties
Kunčiaus intencijas, jei net Agnė Narušytė, rašydama savo straipsnį knygai, mano supratimu,
pernelyg šykščiai pasinaudojo savo pokalbiu su
Algimantu 2009 m. kovo 8 d. Vilniuje. Jei ne kai
kurie publikuojami autoriaus paaiškinimai, pvz.,
kaip jis fotografavo tuščius statybų objektus kaip
tik tuo metu, kai pajuto, kad po Černobylio pasikeitė atmosferos struktūra – oras išskaidrėjo,
neteko sodrumo, gal ir nesuprastum iki galo tų
nuotraukų konteksto tragizmo. Kita vertus, o kas
gi „aiškina“ savo kūrinius? Niekas jų pernelyg ir

Algimantas KUNČIUS. Reminiscencijos/Reminiscences. Vilnius – Ukmergė. 1977 m.
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neaiškina, tad interpretacijų gausa galėtų būtų suprantama kaip labai pozityvi knygos ypatybė, teigianti jos
daugiaprasmiškumą, vis kitaip besireiškiantį priklausomai nuo skaitytojo, ar žiūrėtojo, intensyviosios patirties
ir iškalbingumo.
Knyga – tai ne pavienės ciklo nuotraukos, tai, kaip ir
grožinės literatūros kūrinys, apgalvotas naratyvas. „Reminiscencijas“ prilyginčiau prozai, o, pavyzdžiui, „Tolių
vaizdus“ – poezijai, kurioje nuotraukos – lyg poezijos
kūriniai, lyg ir apie tą patį, tik vis kitokie. Čia gi kiekviena nuotrauka – savarankiškas naratyvas, iš kurių sudėti
temų naratyvai, pvz., kelias iš Vilniaus į..., vaizdai nukeliavus į..., vaizdai pro namų Vilniuje langus, žvilgsniai į
kitų žmonių langus, ir t.t., ir vėl – kelias į... Tų vietų, kur
keliauja Kunčius, ne tiek ir daug, bet suformuotas visa
apimantis, apibendrinantis, laike ir erdvėje išsidėstęs naratyvas – knyga labai daug pasako tiek apie autorių, tiek
apie laikotarpį. Aš jau nematau reikalo aiškinti, kokios
geros ir labai geros pavienės nuotraukos – apie tai daug
rašyta, analizuota, man norėtųsi pasakyti: kokia gera
knyga, kaip gerai sudėta, kaip gerai atpažįstama, atvira
ir pakankamai paslaptinga, kad būtų kas veikti ją kartą ir
dar kartą besklaidant.
Viršelis, kurį jau minėjau, – raktas, erdvinė ir emocinė
nuoroda, iš kokių pozicijų pradedama, Kunčiaus žodžiais,
kelionė į save. Kunčius anaiptol ne kaimo fotografas,
Kunčius – solidžius namus turintis, įsibuvęs vilnietis, kuriam kartais taip gražiai ir jaukiai dideliais kąsniais sninga
kažkurioje nuotraukoje ar filmuke užfiksuotoje Kaštonų
gatvėje, taip paslaptingai tapybiškai šešėliuose skęsta
senovinio baldo drožiniai, kažkoks ypatingai atrodantis, senovinio gobeleno faktūrą primenantis drabužis
ant kėdės, jaukumą bando atstoti palangės augalėliai, o
kartais – žvilgsnis atsiremia tik į uždarus kiemo mūrus,
kažkokios dvasinės būsenos verčia nukreipti objektyvą
į svetimus langus, kartais, gal net dažnai – tokie visomis
prasmėmis tušti ir sustingę gatvės vaizdai pro namų langus ar išsiruošus į senamiesčio kiemus, kur galingai už
išlikimą mūrų kalėjimuose kovoja medis, visai nereprezentaciniai Vilniaus architektūros fragmentai, vis dėlto
muzikalūs ritmu ir laiko dėmėmis, ir pompastiškos Vilniaus stalininės architektūros detalės, prisimenu, kaip
leisdamasi nuo Šeškinės kalvų, iš tų daugiabučių, kurių
nejaukumą (per švelniai parašiau – gebėjimą patyliukais,
bet nenuilstamai rengti dirvą visiškai nevilčiai) vaizduoja
ir Kunčius, jaučiau tuo laikotarpiu ore tvyrančią įtampą,
vis galvojau – turi kažkas atsitikti, nes jau nebeįmanoma,
kaip ir dabar – tas pats pojūtis, turi kažkas įvykti, nes ir
vėl neįmanoma. Matyt, taip ir išsiruošiama kelionėn, kur
erdvės ir medžiai kalba visai taip pat kaip A. Tarkovskiui,
kur „darže telpa visas pasaulis“, kaip Kunčius yra sakęs
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A. Speranskiui (cit. iš A. Narušytė, „Algimanto Kunčiaus
kelionė į save“, p. 114), kur vis dar tebegyva vaikystėje
susiformavusi tapatybė.
Manau, tai, kas dabar pas mus vyksta, ta nebeįmanoma pakelti tuštuma, melas, neteisybė, skurdas, nebus
nepastebėta ar Kunčiaus, ar kurio kito tokio pat pastabaus ir subtilaus fotografo. Mes ne tik turime konceptualią Algimanto Kunčiaus „Reminiscencijų“ knygą, mes
dar ir turėsime laiką ir erdves, daiktus ir žmones (beje,
šioje knygoje tik vienoje nuotraukoje – žmogus, moteris, skubanti šaligatviu per liūtį, ir atrodo, kad beskubėdama po menku skėteliu su savim ji nusineša ir medį)
fiksuosiančių albumų, kuriuose bus jau kiti veidai, kiti
daiktai, bet ieškos jie to paties – kelio į save.
Dalia RASTENIENĖ
PUBLICATIONS

Reminiscences about “Reminiscences”
Dalia RASTENIENĖ presents and analyzes a photo album,
Reminiscences (Vilnius: Apostrofa, 2012), by the famous Lithuanian artistic photographer Algimantas Kunčius. In the author’s
opinion it is the most beautiful, sophisticated and conceptual
book by the photographer out of all six photo albums released
to date, of which Distant Images earned the author the National
Prize of Culture and Arts.
Interestingly, the artist has not released his books in
chronological order, not when single cycles where created.
This last book was prepared in 1975–1987, earlier, for example
than Distant Images.
The book is so polysemantic that everyone writing on it recognizes things according to their own experience, so in contemplating it there can be many interpretations. This book is often
regarded as memories of the past and, at the same time, it’s not
just memories, because the pictures and objects still exist now,
only shrouded in a different atmosphere and spirit.
The author himself considers this cycle a return to himself, a clarification of his identity. However, A. Kunčius’ reminiscences can be very affective, managing to direct the reader
the same way.
The album is dominated by plants, foliage, or the places
that are spiritually meaningful to the author, all exhibited
through trivial, but expressive detail; often looking towards
other windows as if trying to understand other people’s lives;
glances through his own window; eloquent details of Soviet
life; an apocalyptic mood after the Chernobyl nuclear power
plant accident, etc.
Algimantas Kunčius’ photos from the cycle Reminiscences
in 1993–2000 were consistently published in the journal Liaudies
kultūra, while photos from other cycles are still being published.
This number is also decorated with Algimantas Kunčius’
reminiscences, they are mentioned in prof. Daujotytė’s article,
where they are looked at as a dialogue between a person and
his own place, as dwelling, place and person, topics that can be
found throughout this issue. This is an expression of the code of
indigenous culture in a person’s life and work.

Publikaciją remia Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondas.
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Vėl Lasickis? – Pagaliau Lasickis!
ALIŠAUSKAS, Vytautas. Jono Lasickio
pasakojimas apie žemaičių dievus: Tekstas
ir kontekstai. Vilnius: Aidai, 2012, 192 p.
ISBN 978-609-450-010-7. Serija „Baltų mitologijos
ir ritualo tyrimai“, 6. ISSN 2029-7661; tiražas
400 egzempliorių.
Šių, 2012, metų pradžioje išėjo reikšminga lietuvių
mitologijai knyga: XVI a. Jono Lasickio knygelės „Apie
žemaičių dievus…“ (Iohannis Lasicii Poloni. De diis
Samagitarum caeterorumque Sarmatarum et falsorum
Christianorum) naujas leidimas su nauju vertimu iš lotynų kalbos ir nauju jos atsiradimo istorijos bei turinio
aiškinimu.
Pirmas mano vidinis atveikis į šią knygą buvo maždaug toks: „O, vėl Lasickis! Lasickis per Lasickį! Tarsi be
Lasickio nebebūtų kuo užsiimti…“ Mat, viena vertus,
retas lietuvių mitologijos istorinių šaltinių yra susilaukęs tiek publikacijų ir interpretacijų. Vien XX a. antrojoje
pusėje Lietuvoje jis su vertimu ir komentarais skelbtas
bent dukart! (Palyginti su daugeliu kitų, vos ne vos šviesą išvydusių šaltinių, tai tikrai reta sėkmė.) O kita vertus, Lasickio pateikiami duomenys išties bene geriausiai tinka ne išaiškinti lietuvių mitologijai, o jai sudirbti…
Beje, šiame leidinyje (p. 91–94) nurodyti bei trumpai
aprašyti ir visi ankstesni knygelės leidimai. Ir tai anaiptol ne vienintelis dalykas, dėl ko mano požiūris į jį netrukus visiškai apsivertė. Knygoje pateikta bei aprašyta
veikalo faksimilė (p. 94–95, 136–152), įgalinanti matyti
dažnai nevienodai grafiškai interpretuojamą originalą:
antai vienoje vietoje originalo sertum „vainiką“ mes
iki šiol skaitėme kaip ferrum „geležį“ (p. 94)! Negana
to, pateiktas bei aptartas ir lotyniškas teksto perrašas
šiuolaikiniais spaudos rašmenimis (p. 95–96, 100–132),
gerokai supaprastinantis teksto skaitymą. Na, tiek faksimilė (1969 m. Juozo Jurginio leidime, tiesa, – kita!),
tiek perrašas („Baltų religijos ir mitologijos šaltinių“ II
tome, 2001 m.) šiaip jau buvo prieinami. Užtat jie dabar
viename leidinyje, esant reikalui, nesunkiai sužiūrimi.
Be to, perraše paliktos faksimilės puslapių nuorodos,
tokį sužiūrėjimą labai palengvinančios. Bet svarbiausia,
kad pirmąsyk vertimas pateikiamas ne atskirai nuo originalo perrašo, bet lygiagrečiai, čia pat (kairiajame lapo
puslapyje originalo perrašas, dešiniajame – vertimas),

todėl, norint pagal vertimą susirasti originalą, nebereikia vartyti daugybės puslapių ir skaityti lotyniškai ištisų
pastraipų (o tai tūlam nėra taip jau paprasta) – gana pažvelgti kairėn. Negana to, kiekviename puslapyje originalo eilutės sunumeruotos, o knygos gale pateikta dalykinė rodyklė su nuorodomis į puslapį bei eilutę – vėlgi
milžiniškas palengvinimas!
Taigi kiekvienas, kam tenka turėti reikalų su istoriniais šaltiniais ir ypač su Lasickiu, netruks patirti, kad ši
knyga yra parengta jam. Esama joje ir daugiau visokių
parankių dalykų, kaip antai Lasickio minimų šventųjų
trumpas aprašas. Ačiū Dievui, pagaliau šiuo svarbiu ar
bent jau neišvengiamu XVI a. šaltiniu bus galima naudotis žmoniškai ir paprastai! Be Dievo, žinoma, ir Vytautui
Ališauskui už tai – nuoširdus ačiū!
Vertas pripažinimo ir Ališausko iš naujo atliktas
Lasickio knygelės vertimas, kurį deramai įvertinti bus
galima tik ilgainiui, juo naudojantis.
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*
O atidžiai perskaičius Vytauto Ališausko autorinę knygos dalį, verste apsivertė mano požiūris ir į patį Lasickio
veikalą bei jo pateikiamus duomenis. Pirmąsyk taip nuodugniai apžvelgiamos veikalo atsiradimo aplinkybės,
be to, ne tik istorinės (p. 9–20), bet ir ideologinės (p.
81–90). Nepaprastai šviežia ir įdomu! Tačiau svarbiausia,
jog pirmąsyk pamėginama Lasickį, kaip lietuvių religijos
ir mitologijos šaltinį, ne eilinįsyk sudirbti bei nuvertinti,
bet išteisinti, reabilituoti – ir sėkmingai! Šiaip jau, pagalvojus, stebina, su kokiu pasimėgavimu, kaip kokie maitvanagiai, kai kurie tyrinėtojai yra linkę menkinti, netgi
niekinti savo tyrimo šaltinius! Tokiu atveju išties, pasak
Ališausko, „tyrinėtojo dažnai daugiau pasakoma apie
save, o ne apie Lasickio pateiktas žinias ar iš senovės paveldėtą žemaičių pasaulėvaizdį“ (p. 53–54). Šia prasme
vadinamasis „pozityvizmas“ kitąsyk gali būti vertinamas
ne kitaip nei mokslo dirvoje pasireiškęs apgailėtinas dvasinis neįgalumas. O pasirodo, kad gana vienąsyk tiesiog
dorai, atvira širdimi prieiti prie reikalo, kad ir jis tau atsivertų (senas kaip pasaulis dėsnis: kaip pašauksi, taip atsišauks). Ypač šitaip prieiti prie žmogaus – nes juk senovės
autorius irgi žmogus, net jeigu jis buvo lietuvių religijos ir
mitologijos šaltinio autorius!
Lasickio reabilitacijai paskirtas stambiausias, branduolinis Ališausko darbo skyrius, pavadintas „Apie netikrus dievus: kas įkliuvo į skeptikų spąstus“ (p. 1–80).
Skyrių sudaro keturi poskyriai, paeiliui atremiantys įvairius įprastus Lasickio užsipuolimus: „I. Lasickio informacija nepatikima, mat rašydamas jis turėjęs poleminių
tikslų bei norėjęs skaitytojus stebinti ir linksminti“ (p.
23–29); „II. Lasickio informacija nepatikima, kadangi nei
jis pats, nei jo informatoriai nemokėję lietuviškai ir nepažinoję krašto, kuriame gyveno“ (p. 29–40); „III. Lasickio
informacija nepatikima, nes jo veikale minima neįtikėtinas skaičius dievybių, daugelis jų kituose šaltiniuose nepaliudyta, kai kurie teonimai iš tiesų esą ne dievų vardai,
o vietovardžiai ar paprastų realijų įvardijimai“ (p. 40–72);
„IV. Lasickio informacija nepatikima, nes dėstymas yra
padrikas, autorius nesuvokia medžiagos: sudievintas
gamtos jėgas laiko asmeninėmis būtybėmis, ‘dvasias’
paverčia ‘dievais’, neišmano mitologinių būtybių funkcijų“ (p. 72–80). Anaiptol! Pasirodo, kad „autoriui lietuvių kalba nebuvo visai svetima“, bent jau tikrai „turėta
kalbinės nuovokos“ (p. 31), galų gale „galime gan drąsiai
teigti, jog Lasickis apie lietuvių kalbą šį tą nutuokė“ (p.
32). Juolab tai pasakytina apie jo informatorių matininką Jokūbą Laskauską, kurio Lietuvoje sudarytuose inventoriuose „išlaikytos gan tikslios lietuviškos valstiečių
asmenvardžių formos“, „gausu lituanizmų“, „maža to –
Lasickio tekste lietuviškos frazės į lotynų kalbą išverstos
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gan tiksliai, suvokiant jų prasmę“ (p. 34), todėl negalima
pernelyg abejoti dėl Laskausko „gebėjimo susišnekėti
lietuviškai“ (p. 35). Išvada: „Laskauskas yra pirmas LDK
gyventojas, surinkęs ir, kaip pagrįstai spėjame, užrašęs
mitologinės ir folklorinės medžiagos. Maža to, jo informacija rinkta per ilgesnį laiką ir remiasi, anachronistiškai
tariant, ‘lauko tyrimais’. Todėl natūralu, kad ji aprėpia
visus parakrikščioniškojo šventybės pasaulio aspektus.
Rašiusieji apie Lietuvos mitologiją iki Laskausko (de facto
ir iki Lasickio) buvo svetimšaliai, labai kliovęsi rašytiniais
irgi svetimšalių šaltiniais, atsitiktiniais patyrimais bei pasakojimais ir dažnukart pirmenybę teikę literatūrinėms
ambicijoms, o ne medžiagos autentiškumui. Tad išsiskyrimas su vienalaikiais ar ankstesniais šaltiniais neturėtų būti argumentas prieš Lasickio perimtą ir spaudai
parengtą medžiagą“ (p. 41–42). Taigi darosi aišku, jog
„rašantysis (Laskauskas / Lasickis) reikalą išmanė ne paviršutiniškai. Maža to, jau esame užsiminę, kad Lasickis,
pateikdamas skaitytojams faktus, nesistengia sukelti
pastariesiems priešiškų reakcijų“, o galų gale netgi „turime pripažinti, kad tekste ryškėjantis santykis su žemaičių
‘pagonybe’ būdingesnis šių dienų mokslininkui negu sielų išganymu susirūpinusiam krikščioniui“ (p. 75).
*
Pakeliui knygoje pasakoma vertingų teorinių įžvalgų, Lietuvoje išsiilgtų kaip gaivus lietus per sausiausią
sausrą! Pavyzdžiui, mitologijoje bei religijotyroje įsigalėjusio dievybės ir dvasios skyrimo kritika. „Be abejo, aptariamoji [Laskausko / Lasickio] ‘žemaičių dievų’
sisteminė rekonstrukcija negali būti laikoma moksline
šiandienės etnologijos ar religijotyros metodų prasme.
Ji radosi susijungus tiesioginei patirčiai, humanistiniam
išsilavinimui, intuicijai ir sveikam protui. Tačiau mokslininkų darbuose tarpais mėginama (nebūtinai reflektuotai) senųjų autorių darbus vertinti pagal XIX a. ir
vėliau sukonstruotas religijos kilmės bei raidos teorijas.
Vienas keisčiausių priekaištų Lasickiui yra tas, kad jis
rašė apie ‘dvasias’ ir neskyrė jų nuo dievų. Antra vertus,
šis priekaištas atspindi vieną svarbesnių baltų religijos
istorijos problemų. Daugelio apie ją rašiusių istorikų ir
religijotyrininkų intelektualinį foną sudarė vienokia ar
kitokia animizmo teorija, kartais praskiesta Usenerio
mokymu apie ‘akimirksnio’ ir ‘sritinių’ dievybių raidą.
Evoliucijos klausimas užtemdė visas kitas problemas.
Animizmo–politeizmo–monoteizmo ar ‘akimirksnio
dievybių’–‘sritinių dievybių’–‘tikrųjų dievų’ evoliucijos
posūkiai tapo pagrindiniu interpretacijos įrankiu“ (p.
78). „Beveik užkeikimo statusą iki pat mūsų laikų įgijo
su faktais niekaip nederantis stereotipas, jog [cituojamas Zenonas Ivinskis] ‘lietuviai įdvasino gamtos jėgas ir
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jos reiškinius, dar jiems nesuteikdami antropomorfiško
pavidalo’. Šis ‘dar’ turėjo reikšti pirmykščius (t.y. primityvius) religinius vaizdinius, nepanašius į išplėtotas
graikų ar indų mitologijas. Laskausko surinkta informacija buvo pripažinta jei ir kiek tikėtina, tai mažaverte:
jo aprašomos būtybės esančios ‘tik dvasios’“, nors „iš
tikro dvasios sąvoka jau cituotuose baltų religijos tyrinėtojų tekstuose laužta iš piršto“ (p. 79).
Reikšminga pastaba, jog „senosios religinės praktikos ir net mitologijos turėtų būti traktuojamos ne kaip
pasaulėžiūros, bet kaip pasaulėvaizdžiai. Kai kalbame
apie pasaulėžiūras, galvoje turime į episteminį pobūdį
pretenduojančių teiginių ir visuotinai galioti privalančių vertybių sistemas, siekiančias loginio pagrįstumo ir
nuoseklumo. Tuo tarpu pasaulėvaizdžiai remiasi betarpišku ir fragmentišku supančio (gamtinio ir kultūrinio)
pasaulio išgyvenimu, asmeninę ar grupinę patirtį įprasminant per bendruomenės atmintyje saugomą tradiciją. Pasaulėvaizdžio fragmentai nebūtinai turi būti koherentiški, nes gyvenimo visuma suvokiama kaip šis tas
daugiau negu patirtų fragmentų suma. Šiuos fragmentus ar jų junginius įkūnija skirtingu metu atsiradę mitai,
ritualai, prietaringos praktikos, paprotinės moralės ir
elgesio maksimos. Išsamaus ir neprieštaringo tokio darinio aprašo pateikti neįmanoma“ (p. 74).
Svarbus yra eponimo sampratos priminimas, pernelyg daržnai užmirštamas (ar net išvis nesuprastas)
mūsų religijotyroje. „Reikšmingas dievavardžių šaltinis – eponimijos (gr. epōnymia ‘praminimas’) reiškinys.
Tai graikiška sąvoka, reiškianti praminimą, prievardžio
davimą, netgi vardo suteikimą. Eponimija galėjo reikšti, kad kokia nors vietovė ar objektas gauna vardą
nuo su jais susijusio dievo ar herojaus. Antra vertus,
ir pati dievybė galėjo gauti vardą pagal savo specifinę funkciją ar vietovę, kurioje buvo gerbiama. Antai
Apolonas, kaip pranašavimo dievas, galėjo vadintis
Loksijas (Loxias ‘dviprasmiškai kalbantis’), kaip menų
globėjas – Mūzagetas (Mousēgetēs ‘Mūzų vedlys’), o
pagal vieną svarbiausių kulto vietų, Delfus, – Delfiškasis
(Delphinios) ir t.t. Eponimijos reiškinys žinomas ne tik
indoeuropiečių religijoms – galime sakyti, kad tai universalus šventybės ‘įvietinimo’, ‘prijaukinimo’ būdas“,
užtat „šiuolaikinėje religijotyroje eponimo sąvoka vartojama sąlygiškai, peržengiant konkrečių religijų rėmus (kartais analogiškai vartojamos ir epiteto, titulo ar
apeliatyvo sąvokos). Patogumo dėlei gali būti skiriami
funkciniai (kai pabrėžiama dievybės veiklos ar globos
srities specifika) ir kultiniai (kai jos šaukiamasi titulais
ir epitetais) eponimai (epiklezės), nors tarp jų griežtą
ribą nubrėžti sunku. Vienoje arba kitoje grupėje galima
rasti vietos ir toponiminiams eponimams, nors dėl spe-

cifikos jie verti atribojimo nuo anų grupių“ (p. 56). Savo
ruožtu „kultiniai epitetai nesunkiai gali tapti atskiromis
dievybėmis. Ši tendencija išlieka net liaudiškojoje krikščionybėje“ (p. 58).
Šitaip paaiškinamos trys Lasickio gabijos (Gabie,
Polengabia ir Matergabia); Gardunyčio eponimas
„karvaičių ėraičių (dievas)“ (p. 58–60); o ypač vaisingai – „dievavardžiai-vietovardžiai“ Deuoitis, Vetustis:
„Dievaičio ir Vetušio vardai yra būdingos Perkūno ir
Mėnulio epiklezės. Tai nėra retas reiškinys – religijų istorija liudija, jog skirtingi dievai dažnai šaukiami tomis
pat epiklezėmis. Ne per toliausiai esančių Dievaičio ir
Vetušio vietovių pora tikėtiniau tinka Mėnuliui. Vietovės
sakralumą primena Šventupio hidronimas. Jautkaklis
gal galėtų sietis su vienu iš jauno, ‘raguoto’, Mėnulio
įvaizdžių – jaučiu. Net jei ši vietovė ir nebūtų identiška
minimajam Dievaičiui, tai labai geras analogas. Žodžiu,
tenka kalbėti ne apie įprastus vandenvardžius ar vietovardžius. Natūrali mintis, kad šios vietovės yra jauno ir
seno Mėnulio šventvietės, ir susiduriame su kito tipo
eponimijos reiškiniu – kai vietovė gauna vardą nuo dievo, kuriam ji pašvęsta“ (p. 61–62).
*
Pateikiamos ir kai kurių kitų Lasickio veikale minimų
mitinių būtybių naujos interpretacijos, kitąsyk labai įdomios. Vertas dėmesio aiškinimas Percuna tete esant pažodžiui būtent Perkūno tetą, atitinkančią Baltarusijoje
paminėtą irgi su Perkūnu susijusią Цёця ir Lietuvoje iš
pasakų žinomą tetą raganą (p. 47–53). (Negaliu tik sutikti su pateiktoje pasakoje minimų baltos, raudonos ir
juodos spalvos personažų prilyginimu Žaibui, Griausmui
ir Perkūnui – šio tipo pasakose tai būdingai yra Diena,
Vakaras/Rytas ir Naktis.) Paminėtina deivės Veli(u)onos reabilitacija bei gretinimas su Veliuonos vietovardžiu (p. 55, 63–65, 157). Iš naujo pakeltas su ja susijusio
Ežiagulio klausimas (p. 63–65) (tik p. 64 klaida: vietoj
Ežiagulis – Žemgulis). Reikšmingų minčių pasakoma ir
apie Medeiną-Ragainą (p. 69–72). Tačiau bene įdomiausias, įspūdingiausias yra dievybės Tavvals aiškinimas: tai
esąs kultūrinis herojus, visokių išradimų „pradininkas“,
visa ko „prasimanytojas“, lietuviškasis triksteris, išdaigininkas, nenuspėjamas ir nepastovus, be paliovos šen
ir ten tavaluojantis ar tabaluojantis Tavalas ar Tabalas
(p. 66–69, 155). „Išdaigininkas paprastai turi kultūrinio herojaus bruožų, jis gali ir padovanoti žmonių padermei civilizacinių gėrybių, arba išmokyti naudingų
dalykų – tiesa, jo dovanos dažnai įgyjamos neteisėtu
būdu. Daugelyje kultūrų Išdaigininkas suvokiamas kaip
Kūrėjas, bet jo veiklos rezultatai gali turėti groteskiškų
bruožų. Maždaug tokia figūra turėtų būti ir Lasickio
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Tavvals. Geriausias kandidatas šiam pavidalui užpildyti
gyvu turiniu – vėlgi Velinas, velnias, kokį jį pažįstame
iš lietuvių folkloro“ (p. 68). Skamba labai netikėtai. Ir
vis dėlto kažkaip keistai įtikinamai. Įtikinamai pirmiausia dėl pamatinės autoriaus nuostatos neskubėti visko,
ko iš pirmo žvilgsnio nesupranti, nupiginti ir sumenkinti
(atseit, jei aš nesuprantu, tai ir pats dalykas nieko vertas – kažkoks „tabalas“). Pasirodo, ir į keisčiausią „dievuką“ pažvelgus atviru žvilgsniu, kaip į vertą religijotyros objektą, jis gali atgręžti savo nematytą veidą. O kad
tas veidas iki šiol buvo toks nematytas, gal tai vis dėlto
ne jo, o mūsų bėda?
*
Kartu su aptarta knyga dar norisi paminėti jau jai
išėjus pasirodžiusį atskirą Vytauto Ališausko straipsnį
„Dievai po Lietuvos dangumi, 1619 metai…“, paskelbtą Naujajame židinyje, 2012, Nr. 2, p. 95–102. Čia tai išvis
kažkoks stebuklas: Vatikano archyvuose aptiktas ligi
šio nežinotas XVII a. pradžios lietuvių religijos ir mitologijos šaltinis iš Rytų Lietuvos (p. 95), kuris straipsnyje kartu su vertimu (vėlgi lygiagrečiu) pristatomas
(p. 100–102) ir interpretuojamas (p. 95–100). Šaltinyje
minimi ir greta Ališausko interpretuojami 10 lietuvių dievavardžių: Karalus Dungaus, Žempats, Jsodas,
Nuosetas, Dimsipats, Galb Dewe, Diewogindiwe, Aukie,
Dirwoksznis. Kai kurie jau žinomi kaip tik iš Lasickio bei
kitų istorinių šaltinių arba padeda juos suprasti (pavyzdžiui, Nuosetas – Nosolą, p. 98–99). Kiti – negirdėti
neregėti. Reikšmingiausias pirmasis – Karalus Dungaus.
Po neilgo, tačiau gilaus ir išmintingo nagrinėjimo
Ališauskas daro išvadą: „Vargu ar kas ryšis neigti, kad
Dangaus Karalius yra kitas Dangaus Dievo įvardijimas.
Ši sąsaja vėl akina žvelgti į mįslingąjį Lasickio Auxtheias
Vissagistis“, ir galų gale prieinama štai kokia išvada:
„Tokia nepriklausomų šaltinių dermė liudija esant itin
seną vaizdinį, kurio negalima kildinti iš krikščionybės.
Pati įvardijimų įvairovė yra giliai siekiančios tradicijos, išsišakojusio kulto ir geografinio paplitimo žymė.
Galime drąsiai teigti, kad susiduriame su aukščiausia indoeuropietiško paveldo dievybe, Dangaus Dievu, vėliau
praminta ir Dangaus Karaliumi. Bibliniam Dievui evangelizacijos procese priskirti jos senieji kultiniai epitetai,
tarp jų Aukštėjas – Aukštasis. (Įdomią karaliaus ir aukštojo epitetų sąsają regime sustabarėjusiame posakyje,
cituojamame LKŽe: O tu karalius aukštasis (stebintis),
jau lyna! Šatės, Skuodo r.). Tačiau ir antras apeliatyvas,
pagal Lasickio tekstą rekonstruojamas kaip Visagalįsis,
nėra prilipdytas visai iš pašalio: indoeuropietiška tradicija aukščiausiąjį Dievą įvardija kaip visa-žinį ir visa-regį.
Žinoma, kalba apie valstietiškoje mitologijoje išlikusią
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aukščiausios dievybės sampratą ir realų kultą nereiškia,
kad turime grįžti prie pirmykščio monoteizmo teorijos,
tačiau taip pat reikia pripažinti, jog ide. *Dyeus laikyti
viso labo ‘švytinčio dangaus personifikacija’ tėra duoklė atgyvenusiam animizmui. *Dyeus – ‘dievų ir žmonių
Tėvas’ – yra galutinis religinės patirties referencijos
taškas“ (p. 97–98). Atitinkamo aiškinimo susilaukė ir
Diewogindiwe, t.y. Dievo Gimdyvė. „Artimiausias žinomas jos analogas būtų Laviškio minima dievų motina.
Galbūt čia turime šios mįslingos moteriškos deivės ir
krikščioniškos Dievo Motinos vaizdinių interferenciją“
(p. 99). Juoba turint omeny, kad ir krikščioniškosios
Dievo Motinos kultas bei deifikacija yra būtent senojo
Deivės garbinimo apraiška.
*
Pagaliau į lietuvį pažvelgta kaip į žmogų, o į jo sielos
pagimdytus vaizdinius – kaip į visavertę žmogaus dvasios raišką – Dievo raišką žmogaus dvasioje. O sugebėjimas kitam ar kito tikėjimo žmogui pripažinti Dievą –
bene patikimiausias ženklas jį pažinus pačiam. Ypač kai
tas kitas – tik buvęs atstumtas ir paniekintas pats.
Dainius RAZAUSKAS
PUBLICATIONS

Lasicki again? – Finally Lasicki!
Dainius RAZAUSKAS presents Vytautas Ališauskas’
book Jonas Lasicki’s account of the Samogitian gods:
Texts and contexts. This is a new edition of the 16th century source on Lithuanian religion and mythology, Jan
Łasicki’s book De dii samagitarum..., with a translation
into the Lithuanian language, and a very apt and quintessential historical and mythological analysis of it. First, the
technical side of the book should be considered as noteworthy: the original facsimile is presented, a Latin transcription with numbered lines juxtaposed to the Lithuanian translation, and at the end of the book – a subject
index. So, using the book is most convenient. In the
introductory analytical article, the source’s author and
his work is thoroughly and substantially rehabilitated,
although before, especially by early 20th century positivists, they were greatly diminished and vilified. Moreover,
V. Ališauskas provides quite exciting mythological interpretations of the presented book, and significant methodological comments on religious studies.
At the end of the review is mentioned the recently
announced significant work of V. Ališauskas – the article “The gods under Lithuania’s sky. The year 1619...”
(Naujasis židinys, 2012, no. 2. 95-102). This article presents
and discusses a new, still completely unknown source of
Lithuanian religion and mythology.
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Namo, namo...
Kai jauni ir ambicingi mokslininkai, gana uždarame
rate pradėję kolektyviai plėtoti mintį apie prigimtinės
kultūros sąvoką ir jos raišką, nusprendė savo tekstus
paskelbti „Liaudies kultūros“ žurnalo puslapiuose,
vyriausioji redaktorė Dalia Rastenienė davė man paskaityti prof. Viktorijos Daujotytės dar tuomet nepublikuotą tekstą apie įsibuvimą: žvilgsnį, daiktą, žodį...
Kokia akivaizdi tiesa, kad įsibuvęs žmogus yra saugesnis... Autorė remiasi ne tik savo asmeniniais pastebėjimais, bet ir kitų žymių žmonių suvokimu, kas
yra sava ir nesava per jų žvilgsnį, daiktą, žodį... Visas
rašinyje paminėtas (kaip ir autorę) asmenybes vienija tai, jog jie praradę savo pirmąjį (svarbiausią?) įsibuvimą, jaučia nostalgiją buvusiam įsibuvimui ir geba
žvilgsniu, daiktu, žodžiu nenutraukti su juo dvasinio
ryšio. Gali būti, kad įsibuvimas, atmintis yra vienas iš
jų kūrybinės veiklos šaltinių. Viktorija Daujotytė sako,
kad didžiosios literatūros sėkmės, kai apčiuopiama,
sumezgama į mazgą tai, kas žmonių įsigyventoj vietoj yra, yra daiktiškai, apčiuopiamai, ir kas tik plevena, bet galiausiai viską lemia... Autorė ir jos cituojami
kūrėjai kasdieniais vaizdais, buities daiktų įsibuvimu
veda skaitytoją (klausytoją, žiūrovą) labai toli, net
iki metafizinės plotmės. Įsibuvimo vietos netekimas,
praėjusių laikų prisiminimai gal ją net mistifikuoja...

Vieta yra ne tik taip, kaip dabar, bet ir taip,
kaip ji atsimenama...
Iš vaiko dzienų man instrigis pečius, daugiausia
pečius. Dzidelis buvo tas anpečius, tai vasarų mažiau, bet kap žiemų atai vakaras, kad ir kiek laiko,
bet visciek užaini an pečio. Pečius buvo kap mūs
pirkaitė pirkion. Buvom septyni vaikai, bobulė, tėvelis buvo nesveikas, tai ir jis užaina an pačiaus. Kiek
jis mumi būdavo pasakų prisako, nu jau tokio gero
tėvo mažai kas turėjo. Vai tėvulia, paporyk pasakų.
Ir porina. Kiba jis šimtus jų mokėjo. Ale kol aš neatsimenu tų jo pasakojimų? Daug kų atsimenu, o tėvulio
pasakos nei vienos... Kap mes ti visi sutilpom? An to

Į prarastą vietą žiūrima iš toli ir matomi tik didžiausi
daiktai, ryškiausi vaizdai, o nemalonios smulkmenos,
skauduliai, neviltys susilieja, išnyksta... Pirmiausia vyriausiąją šio žurnalo redaktorę, o, perskaičius prof.
Viktorijos Daujotytės straipsnį, ir mane apėmė noras
žinoti, kaip įsibuvimas, vieta veikia žmogų, niekada
jos nepalikusį ir, ko gero, nemąsčiusį, ką vieta reiškia jo egzistencijai, pojūčiams... O jei jaučia, kaip jis
tą pojūtį nusakytų, nesimokęs retorikos meno, niekieno nemokintas vaizdžiai, kūrybiškai reikšti mintis,
nusakyti savo vidines būsenas... Galų gale, kaip jo to
paklausti? Surizikavau ir užkalbinau eilinį žmogų, aštuoniasdešimt metų perkopusią moterį, visą gyvenimą praleidusią tame pačiame kaime, baigusią tik pradžios mokyklą, labai atvirai ir paprastai vertinančią
savo aplinką, gyvenimą ir mirtį. Nemanau, kad ji aiškiai suprato, ko aš noriu išklausti, žinoma, kad ji nusistebėjo, kam šito reikia ir ar tą galima nusakyti... Bet
tiesiog paklusniai pasakojo atskirus, kaip jai atrodė,
su mano noru bent kiek susijusius gyvenimo epizodus. Aš bandžiau šiek tiek provokuoti, pauzių metu
vis mestelėdavau man įstrigusią prof. Viktorijos Daujotytės mintį... Nežinau, ar mūsų pokalbį tai pasuko
man norima linkme, – ji tiesiog toliau pasakojo...
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ

pečio visi turėjom savo slėptuves: kieno sciklukas,
kieno švirkšlys, akmenaicis, knygelė... Jei Velykos,
tai ti kiaušinius kavojam, jei Kūcios – kožnam balkio
plyšin, kožnam kanpelin kleckelių prikaišiota... Daugiausia patamsumėn sėdėjom, ale nieko nebijojom,
rodės, kad jau an pečio, tai tavį niekas jau neišgūsdzis, neras jokia pikta macis... Buvo va tokios lempukės padarytos, kap nok rašalo bonkutėsa indėtas
knatukas. Lempukei palei kaminų specialiai padaryta padėjimas. Jei užsidegi šviesukį, tai jau an to
pečiaus rodės kap palociuosa sėdzim.. Pečius mumi
buvo visas gyvenimas. Mūs bobulai visadu buvo
laška palei pečių, tokin užpečkėlin, tai mes visi norėjom su juoj miegoc, bet nei vieno nedaslaido, cik
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Savojo namo statymas. 1956.

mano seserį Gražinų priėmė savo laškelėn. Bobulė
turėjo madų vidurin nakcies an pečiaus užsikarc,
nugaros sušylc. Gražina buvo labai baili, tai sučiujo,
kad bobulė an pečio, tai ir jy iš paskos. „Ar tu aisi
nog manį, varla, o tai kap spyrsiu koju! Kap cik aš,
tai ir jy kap uodega paskui mani!“
Nusvarai nuo kojų per dzienų, o žinai, kad vakari
klubdzis ražančių kalbėc, tai vėl kavojies ir užmiekci,
būdavo, an to pečio. Nutysia ir nog pečiaus... Visas
atmynimas – pečius. Ir kap aš jau savo pirkion gyvenau, tai ko man trūko – pečiaus. Galvoju – jei turėtau
pečių, tai ir ligų būt mažiau, ir bėdų...
O an kiemo – liepos. Pas niekų sodzun nebuvo tokių liepų – viršūnės dangų rėmė, šaknys an viršaus
storiausios išsivertį, susraizgį... Tai jau vėl mumi vaikam – bovynė, o dzideliem – unksmė. Vienon liepon
– busilo lizdas. Kiek acimenu, tai vis su busilais gyventa, nuo ankstaus pavasario jiej mus ir kėlė, ir guldė...
Nugrovė mūs pirkaitį ir busilai išskrido pas Jievaišį.
Jievaišio Pranas sako: aš seniai jų laukiau. O man, kap
jie išskrido, labai jų trūko... Brolis išsistatė budinkus,
sustvarkė nanus ir busilai vėl liepon kalena.
Dar man kap vaiku labai instrigo mūs šalcinėlis. Ca
buvo iškastas šulnėlis, tai visas mūs galalis sėmė vandenį, velėjo, viedralius su pienu statė... Mumi nestaikė, bet kici, kas praaidzinėjo sutemus, tai kalbėjo, kad
laumės su kultuvėm cik duoda, cik kaukši, velėja mūs
šalcinin... Prie šalcinėlio augo močiakalapių, šaltmėtių
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ir putokšlių... Putokšlius gal ir
virė, bobulė sako: ca, vaikeli,
pamačna, šaptūnas visus juos
užkalbėjo... Bobos jų ir šaknis
kasė ir gėrė... Jiej putoja kap
muilas. Ir iš kitų kaimų ajo tų
putokšlių ieškoc, rauc... O kol
juos užkalbėjo? Gal kad jiej putoja kap padaužai akmenaicu,
cik šiu šiu šiu...
Kai užmerktomis akimis
nyrame į save, į mums patiems nesuvokiamą gilumą,
ten mus pasitinka vaizdai,
vaizdiniai: žmonių veidų, medžių, vakaro spalvos, šakos
už lango. Kiekvienas vaizdinys yra vietos vaizdinys. Bet
ir vaizdinys, kuris kalba apie
vietą, kaip ji yra.

1940 m. mus rusai buvo iškėlį nuo gronyčios pas
Marcynukų Kašėtose. Trys kilometrai nog namų,
ale visciek svecimas kraštas. Marcynukai buvo geri
žmonės, mūs draugė dzidelė, tai jiej mumi išskyrė
dzidesnį pirkios galų, o pacys gyveno mažesnian.
Marcynukai ir valgyc dar nuo savį mumi vaikam pakišdavo, ir buvo tokis kupralis, tai jis mumi ir žuvų
prigaudė, poliaukos puodų prisverdam... Kap pasakė, kad jau galėsim aic namo, tai bobulė sako: ainam,
Maruke, pažūrėsim, kas tan mūs sodzun daros? Parslinkom abidzvi kap žvalgai – kaimas tuščias, niekas
nei nešukštera. Kap dar atsimenu, inei mūs pirkion
bobulė, atsiklaupė, pabucau žemį ir sako: „O dukrala, kad ti ir pakajai, o savo kampas meilesnis...“
Man teko pas tetų, momos seserį, Žogeliuosa
pas Balčius pagyvenc. Teta ti nutekėjo. Geron šeimon mūs teta papuolė, pas juos du valakai žemės
buvo. Jiej ir Mašnyčiose žemės buvo pripirkį, Jablanavan jų pieva buvo, jau nekalbanc apė Žogelius.
Namas gražus, dzviejų galų, du svirnai, sodelis... Jiej
ir pjaunamų mašinų turėjo, arpų turėjo ir maniežus,
visa turėjo... Labai nagyngi buvo Balčių vyrai, tai
jiej ir kuznių turėjo ir ratus darė, ir ceberus, bačkas
darė... Ko vienas mokėjo, to ir kitas mokėjo... Jiej ir
mūs motulai geri buvo, tai kap juos ruskiai iš ūkės
iškrikdė, nebuvo kam dyrbc, tai teta mani parsikvietė. Ji kiaulas laikė, dzvi karves, dziedas šešuras dar
buvo, bet jau senas, su juom jau cik vargas buvo. Jis
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ir nakcim pakajo neturėjo: ceberus, bačkas, kodzus
darė ir visadu liūlkų insikandis... Nakcim brukas, o
ryti laškon landa su liūlku, tai kelis rozus buvo laškos šaudus padegis... Pirma senikų nebuvo, šiaudų
pridėta, tai jis ir uždega... Gerai, kad toj teta atsibudzinėjo, pirkia nesudegė. Nu kų, ir jis stena, kap
mato, kad šiaudai dega... Nerozų teta man skūndės,
ji sakydavo: Marula, aš nei turtų, nei vyrų niekadu
nenorėjau. Būdavo, dar mergaunanc ataina bernai
kviesc an šokių, tai aš neinu. Sako: mandra. Kur
aš ti mandra? Aš visų gyvenimų cik in abrozus žūrėjau ir poteravau, man cik Dzievulis rūpėjo. Labai
tikėjo. Atsimenu, kap ir Žogeliuose nuvejo, tai kiekvienų vakarų atsiklaupia prieš abrozų ir linguoja,
linguoja... Gal ir gerai, kad tikėjo? Kap jos sūnus Vitulis nuskindo, tai ji nei ti labai verkė, nei plėšės, cik
vis kartojo: „Ir kur dar jo siela, ir kur dar jo siela?“
Jei pasakai, ai teta, gal nėra to Dzievo, tai už galvos grabias: „Vai jūs besarmatės, kap jūs galit šitep
šnekėc!“ Meldės, o gero govė mažai. Vyras iš geros
šeimos, bagotos, bet boba iš Mašnyčių buvo jį nusižūrėjus, o kap jis pasakė, kad gyvens su žmonu,
tai ji iš to sunkumo inskūndė ankavadistam, kad jis
turi ginklų. Nei jis jų turėjo, nei kų... Kap jį kankino,
tai jis sako – turu Panemunėn apsikasis šautuvų. Jo
mislis buvo, kad kap jį vesis in Panemunį, tai jis pabėgs. Ir būt pabėgis, jei ne šuva. Kap jį davedė in
Nemunų, tai jis šoko Nemunan ir jau būt perplaukis
Nemunų, bet šuva tyste jį ištysė... Ramasius jo ir per
„Raudonų kryžių“ ieškojo, per žmones klausinėjo,
ir jokios žinelės nei paukštukas netnešė. Jį bus užmušį ton Katynėn, kap ir tuos lenkus. O tau už šautuvų dovanos? Kavolio iš Puvočių sesuo buvo išajus
Gribaulion už Sarapynkos. Kas tai paskūndė vokečiam, kad Sarapynka turi šautuvų, tai visų šeimų
sušaudė: vyrų, žmonų ir vaikų. Liepė išsikasc duobį
ir visus sušaudė. Vaiku buvo gal dzvi savaitės, ir jį
sušaudė... Tetai gana vargo buvo, bet nesiskūndė
ir paguodos, pagalbos per vyrus neieškojo, nor nei
grožio, nei proto netrūko. Atsimenu, rozų per karų
kokis tai rusų karinykas atjojo an arklio ir užajo gal
valgyc prašyc ar ko paklausc... Atsimenu, tetos kasos ilgos an pecų palaistos, tokiu žaliu rubaškaiti apsivilkus... Kap jis jų pasdaboj! Laiškus rašė. Laiškus
žmogus iš Mašnyčios nešojo. Atneša jai laiškų, tai
ji nežinojo, kur dėcis iš sarmatos. Ji tų laiškų ciesiai
pečiun: „Ir kų mes, Marula, sakysim žmonėm, ir kų
mes jiem aiškysim, iš kur man šitas laiškas? Kad jis
būt nedaajis mūs vartėlių, kiba jį kvarabėlė pas mus

atnešė...“. Tai vėl: „Ale sakykim, Marula, kad Ramasius (jos vyro brolis) atrašė, kad jis žinių davė...“ Žinai, kap sodzun, tuoj ir ataina kokia moteriškė: „Vai
Julia, sakė, Lukšys laiškų tau atnešė, kas parašė?“
„Ramasius, moterėla“. „Nu ir dzaudėkui, Juliuke,
kad gyvas, kad atsišaukė“. Tep Dzievas davė, kad
gal už mėnesio ir tas Ramasius parajo... Tetai cik sukis an ūkės, nu tai manį ir nenorėj palaisc in motulį.
Žogeliuose tokia tetos kaimynka Liuoliuvienė buvo,
tai sako, vaikeli, atrodo, kap tu tėvų neturi, ko tu
tep darbuji? Tep raikėjo. Teta tai man gera buvo ir
už dukterį nerozų liepė likc: „Marula, pas jus daug
mergaitių, o pas mani cik Danulė, tai viskų skyrsiu
per pusį, tau – divonas ir jai – divonas, tau riecimas
drobės ir jai riecimas drobės... Va tau ir šėpų duosiu,
ir tavi parėdzysiu...“ Pastoviu tuomčės dzubų nulaidus, bet apė motulį, namus mislinu... Ot tai pasakei,
nenorėsi namo?! Kap užšąla, an rugių karves palaidzam, tai jos patenkytos sau vaikščioja, piemenėliam gerai, cik kad rankos, kojos šųla... Tokia Bladza
Gudo sako: Maruke, karvės niekur nenuveis nog

Namai. Gandralizdis liepoje. 1962.
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pavelino, ir teta Radnyčion
pas moteriškį paprašė, tai
man tokį gražų koscimelį numezgė, paskiau tokių ailutį
pasiuvė su jūreivišku kalnierium ir suknelį su žirnukais...
Bet dabar, kai pagalvoju,
– Žogeliai man visciek mieli.
Teta mani mylėjo, ty radau
draugaitių ir bernaicai ataidė... Svirnas Balčių dzidelys,
tai visokių ratelių, daržalių,
gūžynių vaikai ajom... Visko
prismislinam. Aš ir dar važuoju iš Druskinykų, tai mani
traukia pasukc Žogelių keluku. Važavom pernai su sūnum Rimu, marcu iš Druskinykų, tai sakau: užvažuokim,
aš jumi parodzysiu panemunį, kur maudiaus, karves gaSūnaus krikštynos. Iš dešinės: motulė, sesuo Gražina, brolis Kostas, sesuo Ona,
niau, grikius roviau, kur vilkų
pusbrolis Vytas, pusseserė Stasiulė (Stasė) su vyru ir kiti. 1958.
pirmųroz suscikau... Aš gi ty
rugių, aikim namo, nor kiek sušylsim. Ateinu, kad visus pažinojau ir dar kap išgirstu kų apė Žogelius, tai
mano tėvulio vežimas an kiemo stovi, kumelaitė rodos kap sava...
motulės austu gūneli užklota, šienelį kramsnoja. Vai
dzaugsmelis! Tėvulis brangiausias atvažavo! Ajau
Pirmoji įsibuvimo vieta yra namai.
apė vežimų ir leiterį aplinkui bucavau, bucavau... Tai
jau Bladzai buvo juokelis, ji mirė iš juoko. O aš nieko
Sakai, kap ti cie namai? Namai žmogu daug reišnepaisiau, bucuoju leiterį, kad mano tėvulis atvažakia.
Va, kad ir tas pats Saimonas. Kokis jis Saimonas
vo, kad mani namo vešis... Teta neišlaido, dar karvės
neuždarytos... Per karų tetos arklius atėmė ir davė – Simas, ale buvo Ameriki išplaukis, parplaukė jau
jiem tokių parkuotų menkų kumelaitį, jų Ažbietuki ir Saimonas. Gerų darbų ti turėjo, pacų govė gražų,
vadė. Iš Puvočių Saimanas pas tetų ataidavo pama- mokytų, jau ir vaikų prisgyveno, o va paliko viskų ir
čyc, tai jis sakydavo: Maruke, raikia Ažbietukį gerau šitan vargan inpuolė. Tėvų jo jau nebuvo, broliai savo
pašarc, o tai ji mūs nepartys in Puvočiuos, vis ciek šeimas turėjo, tai ir tarnavo, dirbo jiem ir svecimiem
mes iš ca kadu ištrūksim. Tai mes abudu tų kumelaitį kap juodas jaucis. Paci jo vis laiškus rašė, kad pargrįžglobojom. Ir ištrūkom ir važavom abudu namo. Tai tų ir šipkartį buvo išpirkus, o jis vis: „Nu po šienapjūdar teta indėjo butelukų, tai va parsiveši ir su broliu tei išplauksiu, nu tai rugius nukirsim ir jau trauksiu in
Vaclu išsigersit... Pavažuojam kiek, tai Saimonas iš- Amerikį, iškūlsiu avižas...“ Šitep ir šitep ir niekap nog
sitraukia butelaicį – ai, tai va raikia biskį pagerc. Pa- savo sodzaus negalėjo atsiskyrc... An galo, kalbėjo,
gėrė, pamiegojo – ai gal dar pagersiu... Tai kad ti to kad brolis jį paskundė dėl žemės (bijojo, kad savo dabuteluko ir neliko... Man vadelas davė – keravok. O lios nereikalautų), tai jį tep primušė, kad vežanc Garaš kad raginu kumelaitį, kad skubinu: namo, namo... dzinan in daktarus numirė. Va ir atgulė po pušalaiti,
Saimonas, atsimenu, atbudo, sako: Maruke, sapna- savo žemėn.
Arba va Buckelio Jonas? Nu gi durnelis. Ir visa jo
vau, kad mano brolį nori mušč, tai aš kap šokau, kap
jau aš jį gyniau... Mes su juoj parvažavom ir vėl nu- draugė čiudnesnė, namelis nedzidukas kap šunio
važavom in Žogelius. Bet neinsibuvau, neprikalbino, gurbelė, tvartelin cik ožka tilpo, o buvo jo namai.
nor grįžo iš Sibiro Ramasius, tai man ir svirno raktus Duodas po visų parapijų, ale vis ciek namo paraina.
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Pamirė jo broliai, motka, tai, būdavo, aina keliu
pro mus in savo pirkaitį ir verkia: „Numirė Jonuko
mamytė, liko Jonukas sirata, niekas Jonuko nelaukia...“. Algucis jo tuos budinkėlius su visu daiktu
pardavė, ciej kupčiai Jono pirkaitės langus užkalė...
Paėmė Jonų valdžia, adavė prijutan Varėnon. Pabėga namo. Lantas nuo langucų nulupa ir gyvena.
Užkalė, kad nenulupt, tai ožkos tvartelin gyveno.
Tvartelį nugrovė, tai nor savo patvorin atsigula. Jį
ir šunimi pjudė, ir vaikė... Nebagas rankas nušalo,
pirštai nupuolinėjo... Po kiek metų insibuvo šep ne
tep, per žiemų prijutan prabūna (ca kas jį matė, tai
sakė, nepažytai Jono: nupraustas, nuskustas, žaliu
švedaru aprangtas, marškiniai balci... Kap ministras,
šiltai an sopos sėdzi), praaušo pavasaris ir vėl Jonas
paraina. Jis mislino balsu. Aina ir kalba: „Jonukai,
užaik pas šitų tetų“. Jam ar jaunas, ar senas buvo
„teta“ ir „dėdė“. „Jonukai, teta duos butelį, o gal
teta prims kluonan permiegoc? Jonukas nerūkis
kluonan. Jonukai nesaka kluonan rūkyc. Jonukas
gali kluonų padegc...“. Tep ir prastųso ik žiemai. Šiemet, sako, Jonukų rado Lynažarin, negyvenamon
pirkion negyvų... Vis savo namų ieškojo.
Užaugau. Prie ruskio atsirado amatų mokyklos,
tai vienas iš sodzaus išvažiavo in miestus, tai kitas...
Parvažiuoja, tai taryc ir kalba kitap, ir apsirengį kitap,
ir protas jau kitas... Mūs buvo pusvalakis žemės, tai
kap tos mūs žemės menkos, tai gal in šimtų gektarų. Draugėn vyrų nebuvo, tai per tuos darbus rankų
nepraskyrėm. Mes mergaitės ir arėm, drapokavom,
kūlėm... Būdavo, nuveinam su bobuli laukan linų ar
grikių rauc, kici kas atai nuvei, o mes vis paslankį ir
paslankį... Nuveinam, pažūrom, kap grikiai siūruoja,
ir keikiam: „Pas mus kap ne pas visų svietų! Šniūras
an šniūro ir kadu ca mes pabaigsim šitų procų? Va ja
jai, va ja jai...“ Bobulė sakydavo: „Vaikeliai, akelėm
strokas, o rankelėm nei znoko“. Kur tau ti nei znoko! Mįslinu: tai kad aš iš šito sodzaus ištrūktau, tai
aš nei in šitų pusį nepažūrėtau. Sabaliausko Juliukas
kvietė mani važuoc Vilniun mokycis. Tai kap gi tu,
vaikeli, nenorėsi pasmokyc? Jis mokinos an meistro kokio tai, sako, aš tavi nuvesiu ir tu mokysies
an siuvėjos, ti duoda ir pavalgyc, ir uniformas, būsi
aprangta, pavalgius... Važuojam ir važuojam. Pradėjau jau aš momai dūryc galvų: išlaisk ir išlaisk... Tai
gal būt moma ir išlaidus, ale bobulė sako: užsimanei
dukterų mokytom padaryc? Ona Marcinkonyse gimnazijon, Juliukį ruošies laisc mokslan ir dar Marukė

išais! Jei tu jų išlaidzi, tai aš tamroz per duris ir pas
Juliukį Žogeliuosa. Moma ajo arc: „Kap nori, Marula, tep daryk. Aš vargau, tai norėtau, kad jūs nevargtūt“. Ai ir išaj, nei „sudievu“, nei rublio paliko.
Kap tu išvažuosi, kad tau nei rublio nepaliko? Nugi
sėdėjau ir verkiau. Parajo iš lauko, rado su akim užputusiom nog ašarų. Motulė sako: galvoju, ar tavi
rasiu, ar ne? Sakau, kap tu manį nerasi, kad tu man
nieko nepalikai!?
Aš niekam šito nesakius dar – artistė labai norėjau būc. Ona iš Trakų parsivežė knygų „Sesuo
Keri“, ir aš jų perskaitiau. Rašo, kap paprasta mergaitė tapo artistė. Man instrigo tas ir instrigo, turėjau tokių svajonį... Gailėkis nesgailėk, kitap nebus.
Juliukas išvažavo, o aš gyvenau kap ir kici. Jaunimo
mūs sodzun daug buvo, prasdėjo vakarėliai, jaunimo suvejimai, apsipratau ir gyvenau... Nežinia kap

Kaimo kelias. Pasakotoja ir pusseserė Stasiulė su vaikais. 1960.
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Ant tėvų sodybos kalnelio su sūnumi. 1962.

būt buvį, jei būtau išvažiavus. Motulė iš paskucinio
išlaido seserį Julių Kaunan amatų mokyklon. Tai gal
nebuvo dzienos, kad negautūm laiško: „Motula širdela, pasiimk tu mani namo. Aš tau rankas bucuosiu, kiaulas, karves ganysiu, cik tu mani išvaduok“.
O jau man gaila, skaitau ir verkiu: „Motula, paimk
Juliukį, ji paskys tose ašarose, jos širdzis netlaikis“.
Motulė razumna moteriškė buvo, sako, norėjo mokycis, išlaidom, tai tegu mokinas, pripras. Ir priprato, ir gerai buvo... Mes toliau vargom. Vokečiai iš
viso kaimo mūs vienų arklį paėmė. Marcinkonyse
liepė visiem arklius suvesc. Mūs arklys buvo riebus, gražus, ale rambokas, tai moma labai ir nepergyveno. Sako, gal an tos bėdos, bizūnu voketys cik
šmikšterėjo, tai mūs šitas rumbis pyrmas kap šoko
in viršų. Paėmė. Motulė sako – ajau su apinastru
per Grūdų, tai norėjau pūlc upėn... Pirma pensijų
niekas nemokėj, cik iš žemės gyveno, ogi gyvenk
be vyro, be arklio. Nor gyvai žamėn lysk. Jei grybų
parduoda ar kopūstų centnerį – ir visas zorapkas...
Vokečiai, katriej ca gyveno, ataj pažūrėc. Ca toki
pensinykai gyveno. Puvačiauskiene, kap tu gyvensi be arklio, kap tu gyvensi? Paskiau teta, kas
ti dar susdėjo ir nupirko tokių senų juodų kumelį.
Ir vėl atajo vokečiai pažūrėc – Puvačiauskiene, ar
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tu galėsi juoj arc? Ir toj kumelė buvo kumelynga, tai mes to
kumeluko laukėm kap Dzievo
iš dangaus. Bobulė per nakcis
kėlės pilnioc, kad nor laimyngai
apsikumeliuot – užsiaugysim
kumelukų, užsiaugysim kumelukų! Kitos kalbos nebuvo. Kap
dar atsimenu, vienų nakc bobulė šoko iš laškos: „Malvynka,
bus po kumeluki, kokį aš sapnų
sapnavau, kokį strošnų sapnų!“
Kap rozas – tokian „maišan“
apsikumeliavis ir uždusis. Būna,
tokian „maišan“ gema, kitas
būna nu savo „patalan“, o kitas
„maišan“... Ir teliam tep būna,
tai jei spėji ir tų „maišų“ prakerpi, išgyvena, o jei ne, tai ir
uždusta... Arba būna, kad karvė paci tų „maišų“ prakanda...
Kokia mumi bėdelė buvo to kumeluko uždusimas.

Kad būtum savo vietoje, reikia, kad viskas, kas su
tavim kaip nors susiję, taip pat būtų savo vietose...
Nutekėjau cik per dzvi pirkias. Žinai, kad jau kitap
nebus, tai ir gyveni. Buvo anyta ir vyro broliai Juoza,
Alponsas ir duktė Danė. Bernaicai, Danė mani mylėjo,
ir motka nieko... Cik baili labai buvo. Jei Pranas (mano
vyras) parais išgėris, jei cik balsų pakels, tai motka už
skepatos ir per duris. Vis pas Kalniškį permiegci. Man
dar kačargos nebuvo adavus, tai ryti paskeliu ir ainu
pas Kalniškį motkos ieškoc, kad pečių kurtų... Atsimenu, labai mokėjo pyragus kepc. Velykom prikepa
pylnų pečių, ciej pyragai aukšči, geltoni kap auksas...
Tai visų suolų išrykiuoja tų pyragų. Atsimenu, kas cik
ineina pirkion, tas tuos pyragus pačiupinėja... Jo motka buvo žemų akių, negrybavo, bet visadu jos grybai
gražiai išdžiovyci, in vainikėlius suverci... Pranas juos
vežė Leningradan parduoc. Būdavo, grįžta, tai vis kų
nor man parveža: ar skepataitį, poteraicus ar atkočio
an suknelės ar bliuskaitės... Man ti kap nesmagu, kad
jis motkai nigdi nieko neparveža. Sakau, Pranai, ar tu
negali savo motkai nor an bliuskaitės kokio perkalaico parvežč? Dzaukis, kad tau parvežu! Rozų jis man iš
Leningrado ir tų nupirkis, ir tų nupirkis, rodo... Ir kap
cik kaimynka Onukė ataina. Onukė omisniai sakis: o
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tau, Marcalia, kų sūnelis už grybus parvežė? Nieko...
Kitų kartų jis man tokio mėlyno su drabnom gėlukėm
štapeluko parvežė, tai tu širsk neširsk, aš motkai adaviau, kad bliuskaitį pasisiūt...
Traukė ir motulės namai, kap an daikto, tai kasdzien parbėgi, kur ištrūkis bėgi namo... Jau kap momos ir nebuvo, tai jei nenuveinu kokių dzienų, tai bobulė sakis: Marula, tai gal jau nosį suki? Tu kasdzien
ataik. Tai kasdzien ir aini... Kad ir miela buvo užaic.
Buvom susgyvenį visi. Moma jauna numirė, bernaicai
dar buvo nedzideli, tai kap Vincukų išlaido karuominėn, bobulė nenustojo verkus. Būdavo, sėdzi po langu ir verkia, ir verkia: „Tai aš jau jo nesulauksiu, savo
sūnelio, tai jau aš jo nepamacysiu... Vai tai kol kap aš
jį atsisveikydama pabucavau, tai kol aš neatsikandau
savo mielo sūnelio...“ Vincuko sulaukė. Kap pasakė,
kad paraina, tai kap cik nog pečio nenupuolė... Vėl
Jonulis ajo karuominėn, ir vėl tep pac verkė. Jonulio
nesulaukė. Jis labai širdo, kad nedavėm žinios. Sako,
aš būtau išsiprašis... Jonulis sako, kad tų vakarų, kap
jį mirė, jam pasrodė. Sako, guliu laškon ir neima miegas, vis vartaus. Imu snausc, girdzu, durys prasveria
ir ateina kokia tai moteris. Nematau, kas, bet panašu
pagal pastacijų in bobulį, o galėjo būc ir nebaščikė
moma... Atsisėda an laškos ir aš jaucu, kad laška indumba nog jos svorio... Nieko nesako, sėdzi ir vis atsidūsta, giliai atsidūsta... Sako,
jau kap aš išsigandau...

o namas pats nepasistacis. Aš arklį paskinkius ir molį
vežiau, ir akmenis, ir viskų, kų raikėjo... Atsimenu, Divukas kaminų darė an stogo, tai aš jam caglas, molį
davinėjau. Raikėjo per tas lotas, liesvom kabarocis,
karscycis moterišku būnanc... Tai Divukas trankia viskų ir aina namo: „Dar neragėta, dar man tep nestaikė,
kad moteriškė an stogo ristųs! Kas atsakis, kap tu užsimuši!?“ Tai aš vejuos, gražiausiais žodzais prašau: „Cik
nemesk darbo, dėdula, cik nepalik...“ Viskas atsiperka,
kap turi savo namus. Tu gi matai – mūs pirkia palei pacį
kapinynų ir nieko nebijau, o pas Bingelį kap buvau, tai
ti gi pirkia vidurin sodzaus, ir kitan pirkios galan žmonės gyveno, o jei prisejo likc vienai, tai aš nežnojau, kur
man iš stroko dėcis. Tai tu klausk, kur mano razumas?
Karuos an pečiaus, užsikloju galvų ir pradrabu, kol kas
paraina. Ko gi bijota? Nebaščikų, strokų, velnių... O
savo pirkion nieko nebijau. Vienų kartų likau viena, ti
kap nesmagu, galvoju, bijosiu miegoc, kapinynas už
lango. Išsikūrinau, apsidairiau ir mislinu – permiegosiu
pas seserį Gražinų. Nuvejau, atsisėdau. Vaclas rūko,
skrapliuoja, vaikai muzikų palaidį... Apsisukiau ir parajau namo. Mano pirkios padlagas išmazgotas, pečius
pakūrytas, šilta... Tai vigada! Nėr gerau kap savo namuose... Jauna buvau, tai misliu – būt gerai miestan
gyvenc – švara, darbų mažiau... O paskiau, kap teko

Namų statymas ontologiškai yra svarbiausias įsibuvimo vietoje būdas...
O vaikeli, savo namas! Mes
jį Marcinkonyse pirkom iš lenkų jau pastacytų. Raikėjo jį išardzyc ir su arkliais parsivežč
Puvočiuose. Tai gi žinai mano
Pranas? Jam cik miškas rūpi,
valdiškas darbas jam svarbiau. Man raikėjo ir vyrus suprašyc, ir arklius, vežimus suparėdkavoc, viskas an mano
galvos, an mano kupros. Ale
seniau tai gal net nebuvo
mados užmokėc? Visi vyrai
suciko, visi ir išardė, parvežė,
iškrovė... Jis miškan ir miškan,

Su giminėmis ir kaimynais. 1962.
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ir miestan vienų rozų, kitų rozų nuvažuoc, tai sakau,
ačiū tau Dzieve, kad aš gyvenu sodzun. Nėr gerau kap
ca. Aš miestan nuo tų mašinų ūžimo, nuo tų dūmų apsergu, aš ti dzienos nepragyventau!
Visi turi savo takus (...) savo vietos erdvėje žmogus
yra stačias, pėsčias, bent jau didelę savo laiko dalį...
Apė kelius? Jau mūs sodzus baigias – likį keli galadzieniai, tai iš kur bus ciej keliai? Jei ir mina, tai svecimi.
Ūlyčių išaspaltavo, visi su mašinom, tai šitas kelias gal
ir neužals, o takai jau nunyko. Šimtai tų takų būta. Būdavo, kožnų rytų iš kožno kiemo varo karves an kalno
– iš kiekvieno kiemo takas, iki pirtelės (ti visas mūs galalis prausės) iš kožno kiemo – takas, pienų neša šalcinelin, kad smetona nusistovėt – takas... Visi ajo vienas
pas kitų, tai iš kiemo in kiemų – takucai, o jei giminė ar
tep gerau sugyvena, tai ir visas takas. Va iš Kisieliaus
in Vincalį per lieptelį takas, iš Galčiaus in Ramalkų takas... Pirma buvo mada kelių trumpyc per kiemus, tai
ir ciej kiemai takais išrašyci... Mūs laukai miškuose, tai,
būdavo, iš kožno kiemo in laukų ratų kelalis ir palei
kelių kietai numyntas takas. Šitu taku bėgom sodzyc,
ravėc, žoliauc, lapų kiaulėm... Dar va neseniai misliu
nuveisiu pažūrėc, ar dzykiai neiškniso būlbių Lučiškėlėn. Tai ne cik kad tako nėra, bet žmogaus pėdos nežengta, ieškai sliedo užsimušdamas. Pasdaris tep, kap
pranašavo karalienė Mikalda, kad žmogus žmogaus
pėdos ieškos. Jei ko kam ir priraikia, tai vaikai atvažavį su mašinėli nulakia, apsisuka ir atgal... Va šitu keliu,
būdavo, per darbymetį tai su dalgėm, tai su grėbliais,
su vežimais cik lakia ir lakia vyrai, moteros in Ilgulio
laukus, daržus, pievas... Mokykla buvo, tai jau, žūrėk,
Trasnyko, Rodukos, Kascūnų kaimų vaikai parklega...
O in krautuvį? Vėl iš visų pusių pėsci, pasišnekėdami
aina ir aina iš aplinkui... Iš visų sodzų suvei in mus takucai. Aina iš krautuvės ar iš pašto, tai dar palei tvorų
sustos, paklaus, kap gyveni, pakalbi... Dar autolapkė
palei vartus sustojo, boba iš kiemo neišaidama nupirko ir vėl sėdzi spakaina, keliu mašinėlė pralakė ir vėl
cyku... Buvo tokis Gosparis, tai, būdavo, jis atais mūs
krautuvėn, susciks draugų ir buvo mada suvejus vyram išsigerc. Jis išgėris labai an kojų buvo nedrūtas. Jei
jau išgėris, tai jam kelias sunkus. Pro Puvočius prašleivoja ir dar per Trasnyko sodzų raikia jam šitep sunkiai
peraic, pargruvinėc... Iš Trasnyko buvo jo paci. Kap jis
jau išgėris gruvinėja keliu aidamas, voliojas po balas,
tai Trasnyko moteros linguoja galvu: „Tai nebagė Broniulė, tai nutekėjo, tai vargsta moteriškė...“. Gosparis
sunkiai kelia galvų: „Va va va?! Broniulė sau sėdzi šiltai
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an pečiaus, tai kokis jai vargas? Aš po balas išsivoliojis,
šlapias, sušalis...Va aš tai vargstu!“ Būdavo, už ruskio
susrenka krautuvėn moteros, padejuoja, kad dar krautuvėn ir to nėra, ir šio nėra... Gosparis klauso, klauso...
„Aš dar Smetonos laikais kap apsipirkau, tai man ir dar
nieko netrūksta, aš nesiskūndzu...“ Pirma nebuvo mados gerc, ale Gosparis nog jaunų dzienų prieg buteluko gal kiek ir linko... O iš kur gi pirma tu paimsi rublį?
Jei ir užsigrybausi kokių kapeikų, tai tėvu aduosi, tėvo
žinion viskas turėjo būc... Raikia Gosparu buteluko, tai
kokio javo nuspila, parduoda ir tep paveselina bernas
dūšių... Tėvas šitų nujautė, tai jau kap Gosparis veža
javų malūnan, tai tėvas pasvera iki gramo. Raikia žmogu kiek dėl veselumo, tai jis vis ciek nuspylė kilų kitų
grūdų ir myltų maišuose pridėjo akmenų... Parvažiuoja Gosparis su myltais, tėvas pasvera – gerai, sūnelia,
netrūksta, kiba dar užaina viršaus kokis gramas... Raikia nešč maišus svirnan, išpylc myltus kubiluose. Jau
tėvas patenkytas, tai ims maišų, neš... Vai tėvulia, tu
nevark, aš sunešu, tėvulia, aš pats. Tėvas neklauso. Atriša maišų, pila. Akmenys cik bumc bumc bumc... Tai
kas dar ca!? Tėvulia, tai bus melnykas indėjis akmenų,
kad myltai neperkaistų...
Ir paskutinis žingsnis į įsibuvimą, kaip į žmogiškosios amžinybės zoną. Vieta mirusiems, mirusiųjų
vieta, vietos...
Aš sakiau, kad pas Bingelius visko bijojau, o kap ca
atejau, tai aš necimenu, kad labai bijotau. Nu nebuvo
kap va dar, kad aš net neatsimenu, kad ca kapinynas.
Pirma, tai va kap numyršta žmogus, tai šviežai bijojau
aic per kapinynų, bijojau pakelc akis in kapus... Bet raikėjo gyvenc. Mūs tvora ir kapinyno – toj paci. Ar karvė
nakcu teliuojas, ar serga, tai niekas manį nepakeitė,
man raikėjo vienai aic, o kapinynas va cik per žyngsnį... Pirma net tvoros nebuvo, tai mūs karvė buvo inpratus paslikc an ganiavos, o sutemus paraina ciesej
kapinynan. Ir dar nesduoda parvaryc, dar vaikais apė
kapus... Aš necikiu, kas imtų ir acikeltų iš kapo. Užkasė ir užkasė... Nei vienas iš ty neparajo, nei vienas nei
šiukšterėjo, nei blyksterėjo, jiej mano ramybės netrigdė... Niekas neišgųsdzino. Gyvi labiau gūzdo. Man Algirdukas pats pasakojo. Buvo Jonų, o neseniai buvo
numiris Algirduko tėvas Jonas. Tai dar jis išsigėris ais
nakcu an tėvo kapo, tėvų atsiminė. Pas mus vasarų
būna studentai, buvo nakcis ir jiej vaikščiojo gal kur
pamerkiais. Sako, aš stoviu palei tėvo kapų (nakcis
tais metais buvo tamsi) ir girdzu, kad nog Paravės paraina pulkas studentų. Viena mergaitė sako: ot žinot,
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aš tai visai kapinyno nebijau, aš va dar galiu per jį visų
peraic. Algirdukas sako, aš tai girdzu, kap jį tep sako,
ir mislinu, kad nor nesugalvot durnelė cikrai peraic
per kapinynų... Ot, mislinu, jei ji parais an manį! Kici jų
perkalbinėjo. O jį savo – pažūrėsit, kad aš peraisiu ir
aina per vartėlius kapinynan. Inejo per vartus ir ciesiai
in mani... Tai dar galvoju: aš užkalbėsiu, kad jį nenusgųstų. „Nenusgųsk“. Kap jis užkalbėjo, tai ji ir rėkė,
ir gruvo, ir vėl kėlės... Kap ji iš to kapinyno ištrūko? Ji
galėjo invalidi likc. Algirdukas sako: o aš stoviu, cyliu,
bijau, kad dar labiau jų išgųzdzysiu. Ca tai buvo cikras
atsitikimas. O manį niekas neišgųzdzino. Kap vakaroju pas Gražinų, parainu vėlai, tai nesakysiu, kad visai
ramu prieg dūšiai, kad ca šimtai pažystamų guli, bijai
ir atsigrįšč, bijai, kad nešokt kokia katė ar žvėraitė, ar
kas... Gyvo raikia bijoc. Nor kap moma mirė, tai aš kurį
laikų bijojau išaic an kiemo. Kici sako, savų nebijo, o aš
bijojau. Už tai, kad aš jos labai verkiau, aš nenustojau
apė jų galvojus. Svecimas graicau iš mislių išaina, o ji
man akyse stovėjo ir stovėjo... Atsimenu, dar tan jos
naman audėm su Gražinu ir Kostas buvo, Vincukas...
Kalbam, ar mes bijotūm, jei dar atsidaryt durys ir ineit
moma? Visi nutarėm, kad bijotūm... Per sapnų sumatai
nebaščikus, paraina cik per sapnų. Ale tai ca sapnas.
Jau ca seniai buvo: mes dėl menknykio, tokio seno kodzio buvom susbarį su kaimynku Valerkuti. Buvo už jos
vyrų Galčių Jonų zakvija, nu visų prašė ir mūs paprašė.
O mūs tėvulis su Galčium buvo gerausi draugai... Pranas išvažavo an mišios, o aš širdau an Valerkutės, tai
galvoju, nu aš pas jus an zakvijos ir neisiu. Visi išvažavo bažnyčion an mišios, o aš priguliau an šitos laškos.
Man atrodė, kad aš dar cik snaudiau... Atsidaro durys
ir ineina mano nebaščikas tėvulis: Ar kelsies! Man kad
keltais ir ajtai zakvijon! Nigdi iki tol jis man nebuvo prisisapnavis... Ir aš jaucu, kad man krūcinį cik spaudza,
spaudza, kap kokis akmuo sunkiausias užgulė... Praajo
tas sunkumas, pakėliau galvų nuo paduškos, girdzu,
pas Galčių gieda... Apsirangiau ir nuvejau an zakvijos.
Tėvulis norėjo. Va pusseserė Stasiulė vis pasakoja, kap
jai prieš Velykas pasrodė nebaščikė motulė. Jai gal trylika metų buvo, kap ji pamirė. Sako, buvo pyrmos Velykos be motulės. Stasiulė viskų sustvarkė, susruošė,
bobulė atnešė iškepus pyragų. Pyragai an stalo, kiaušiniai nudažyci... Stasiulė sako, kad ir jy dar nemiegojo,
dar cik marinos... Girdzi, durys atsidarė ir kas tai inejo... Iš žyngsnių pažino, kad motulė. Sako, toj suknelė
šilkinė, su katruoj jų pakavojo, cik šiugžda, šiugžda...
Viskų apžiūrėjo ir sako: „Matai, visko turi, o aš mislinau, kad jiej nieko neturės per šitas Velykas...“ Stasiulė

sako: jaucu, kad tuoj ineis ir tan kambarėlin, kur guliu.
Šoko iš laškos ir nulėkė pas tėvulį... Ilgai po to viena
negulėjo... Aš kol miegcu, tol žinau, kad sapnuoju, pabudau ir nieko neatsimenu, o šiemet kap stebūklas –
prieš Velykas Dzidzulės subatos nakcu sapnavau pusė
sodzaus numirėlių. Rodos, nuvejau ko tai pasiskolyc
pas nebaščikį Vengino Amilkaitį. Inejau jų pirkion, ale
nieko nėra, cik visi kampai užversci, stalas užverstas,
bliūdais apkrautas... Aš dar ty kų paėmiau, pakaštavojau... Nieko nėra, tai apsisukiau ir ainu namo. Ainu iš
Amilkaitės, Danės vartėlius kur an kampo atsidariau
ir ainu per Bingelius. Matau – sėdzi an suolalio savo
kiemelin Staskė ir sviestų muša, Gizo Marė stovi palei
savo vartėlius, ir kų tai jai sako. Rasteikos Julia kiemų
kad šluoja, kad šluoja, nei galvos nepakelia... Ainu per
Karlonų (jau jų seniai namo nėra, sudegis), kad Ievelė iš pirkios per gonkelas išaina. Dar ragiu, kad ti gėlių
an jų kiemo prisodzyta, dar kap prie vokečių jų takucis
akmenais išgrįstas... Galvoju, ai nieko, praaisiu, nekliudzysiu aš šitos Ievelės. Parajau namo, kad žūrau – lipa
per kopynį ir takucu ataina Kisielius. Galvoju, gi jis an
mūs širsta, kap gi jis ana ataina? Ko tai atejo su raikalu,
ale neatsimenu... Tai raikia ciek numirėlių paraic? Paskėlus ir Pranu sakau, kiek aš nū nebaščikų ragėjau!
Kap sapnavau, tai nemislinau, kad jiej numirį...
Mūs giminės kapai gali kapinyno, po beržu... Aš visadu mislinau, kad ir aš ca atgulsiu. O dar galvoju, ne.
Tegu mani pakavos palei Bingelius, va ca tokia graži
lygumėlė... Iš ca aš savo namus macysiu. Vaikam sakau, žūrėkit, ir kap mūs nebus, gyvenkit gražai, aš ir
už tvoros gulėdama macysiu, kap jūs gyvenat...
Marijona BINGELIENĖ, g. 1931 m. Puvočių k., Varėnos r.
Parengė Nijolė MARCINKEVIČIENĖ
PEOPLE TELL

Home, home...
In the publication prepared by Nijolė MARCINKEVI
ČIENĖ, Marijona BINGELIENĖ tells how native places are
vital to her. Born in 1931, M. Bingelienė spent her whole
life in her native village of Puvočiai. She is true person of
the place, unable to imagine living anywhere else, such as
in the city. M. Bingelienė – in telling what is most important for people, where they feel safest – first mentions
that in childhood the most secure and cosy place was the
hearth, or a spring (Dzūkija is famous for an abundance
of springs); while later her own home became the place
where she wasn’t afraid of anything.

Publikaciją remia Spaudos,
radijo ir televizijos rėmimo fondas.
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