Atotrūkis... ar atsigręžimas?
Apie Mažosios (Prūsų) Lietuvos senųjų istorijos šaltinių leidimą ir
kultūros atminties svarbą – istorikė habil. dr. Ingė LUKŠAITĖ

L. K. Išleistos trys Mažosios (Prūsų) Lietuvos kultūros istorikų – Mato Pretorijaus, Teodoro Lepnerio
ir Liudviko Rėzos – darbų knygos. Galima sakyti, kad
bandomi prikelti seniai sukurti ir daugumos jau pamiršti darbai.
Ar jų reikia mūsų laiko visuomenei? Jei reikia, tai kodėl? Kaip tos knygos siejasi su liaudies kultūra? Ir ar ji
mums dabar reikalinga?
I. L. Tai esminiai klausimai mūsų visuomenei ar
jos daliai, nes dabarties visuomenė labai nevienalytė, marga, skirtingų kultūrinių ir etninių orientacijų.
Esminiai klausimai ir mums, kultūros darbuotojams,
nes dažnai esame priversti susimąstyti, kam mes dirbame, ar reikia to, kam savo gyvenimą paklojame.
Dabar jau aišku, kad visiems to, ką darome, nereikia
ir nereikės. Bet turbūt savo gyvenimo darbu siekiame, kad nors daliai visuomenės reikėtų ir tų senųjų
Mažosios Lietuvos kultūros darbininkų kūrinių, ir senosios Lietuvos raštijos, ir liaudies kultūros.
L. K. Ką gali suteikti šiuolaikinei visuomenei tie senieji darbai ir tai, ką daro „Liaudies kultūros“ žurnalas? Kaip tai siejasi?
I. L. Siejasi nematomais ir sunkiai išorėje pamatomais saitais. Tenka atsitraukti į gana abstrakčią
plotmę.
Trumpas atsakymas būtų toks: senieji kultūros
istorijos darbai teikia nepakartojamą patirtį, kuri
mums šiuo metu labai reikalinga. Ir jie, ir liaudies kultūros pažinimas mums teikia galimybes kurti kultūros atmintį – vieną iš pamatų mūsų identitetui. Visa
kartu paėmus – tas pažinimas ir aktyvus santykis
su pažinta patirtimi bei liaudies kultūros reiškiniais

teikia vieną iš galimybių išgyventi moderniai etninei
bendrijai, t.y. vykstant kultūrų sąveikai neasimiliuotis
ir neišnykti. Be abejo, tai yra tik viena iš galimybių ieškant išlikimo rakto, bet nesame tiek istorijos lemties
apdovanoti, kad galėtume numoti ranka nors į vieną
iš galimybių.
L. K. Per ilgą laiką turime jau nemažai išleistų senųjų
istorijos šaltinių. Visų jų aprėpti nebandykime. Susitelkime į tuos, kurie bylojo ir byloja apie Mažąją (Prūsų)
Lietuvą ir išleisti neseniai ar leidžiami dabar.
Leidžiamas Mato Pretorijaus rankraštis „Prūsijos
įdomybės, arba Prūsijos regykla“ – enciklopedinio pobūdžio pasakojimas apie senuosius prūsus, jų žemes
nukariavusio Vokiečių ordino ir Prūsijos Kunigaikštystės istoriją. Trys tomai išleisti, 2011 m. sulaukėme jau
ir 4-ojo tomo. Išėjo Teodoro Lepnerio „Prūsų lietuvis“
– paskelbtas išlikęs rankraščio originalas; išleistas Liudviko Rėzos raštų 1-asis tomas: L. Rėza – lietuviškos
Biblijos redaktorius. Tai didžiulis projektas, didžiulis
kelių mokslo įstaigų – Lietuvos istorijos instituto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto – darbas! Ir tai
juk ne viskas?
I. L. Be abejo, esama dar nemažai kūrinių, net
ir rankraščių, kuriuos reikėtų paskelbti – pateikti
mūsų visuomenei. Tai, kas padaryta, yra tik dalis
darbo, kurį turėtume nudirbti savo pačių labui. Šios
trys paminėtos knygos yra parengtos ir išleistos
Lietuvos Mokslo Tarybos Nacionalinės lituanistikos
plėtros programos konkursinio projekto (LIT-1-21)
lėšomis. Reikėtų parengti ir išleisti dar tris likusius
M. Pretorijaus „Prūsijos įdomybių“ tomus, iš viso
jų būtų 7; tęsti L. Rėzos raštų sudarymą – išleistasis
jo raštų tomas yra tik pirmasis iš planuojamų 12-os
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tomų. Kiekviena iš šių knygų mums reikšminga keliais požiūriais. M. Pretorijus ir T. Lepneris yra skelbiami iš rankraščių: M. Pretorijaus kūrinio rankraštis skelbiamas pirmą kartą (buvo skelbti didesni ar
mažesni fragmentai, bet ne visas jo tekstas, ir be
deramo XXI amžiui mokslinio aparato); T. Lepneris
buvo žinomas iš XVIII a. vidurio publikacijos, kurioje neteisingai buvo perskaityti lietuviški žodžiai
ir posakiai; L. Rėzos kūrybos visuma pradedama
skelbti pirmą kartą – akivaizdu, kad jau pažinoti jo
kūrybos fragmentai byloja apie jį ir to meto kultūrą
kitaip nei kūrybos visuma. Ji Kuršių Nerijoje gimusią kultūros asmenybę leis įvertinti ir lietuvininkų,
ir lietuvių, ir vokiečių kultūros raidos požiūriu. Visi
šie autoriai yra kultūrų sąveikos pagimdyti ir ypač
daug reiškė mums.
L. K. Visada maniau, kad senieji baltų kultūros istorijos šaltiniai būtini turėti lietuvių kalba, nes kuria
mūsų kultūros atmintį, stiprina ją. (Beje, svarbu, kad
ir dabartiniai mokslo darbai būtų publikuojami lietuvių kalba, tik kad juos vis dažniau norima skelbti anglų
kalba, nes už tai mokslo įstaigose daugiau taškų skiriama). Paranku ir specialistams. Kokios problemos kyla,
kai nėra tų šaltinių lietuvių kalba?
I. L. Visos mūsų aptariamos knygos yra parašytos
ne lietuvių kalba, jos leidžiamos dvikalbės-trikalbės:
tekstų originalai vokiečių ir lotynų kalbomis su vertimu į lietuvių kalbą. Tad jos gali pasitarnauti kelių
valstybių mokslininkams. Mums svarbu paskelbti
ir originalo tekstus, ir jo vertimą. Skelbiamas originalo tekstas pirmiausia išsaugo jį patį. Kaip žinia,
po Antrojo pasaulinio karo Vidurio Europos mokslinėje spaudoje buvo paskelbta, kad M. Pretorijaus
visas rankraštis ir jo nuorašas yra žuvę. Gerai, kad
tai buvo tik dalis tiesos: dalis rankraščių išliko, bet
antroji rankraščio švarraščio dalis iki šiol nerasta,
per Antrąjį pasaulinį karą žuvo ir dalis juodraščio.
Laimei, kad iš dabar išlikusių rankraščių dar galima
paskelbti visą kūrinį. Iš buvusių dviejų žinomų T.
Lepnerio rankraščių po Antrojo pasaulinio karo jau
liko vienas (dabar paskelbtasis). Originalo tekstas
išsaugo daug tokios informacijos, kurios jau nelieka
teksto vertime, t.y. originalo kalbos, jos stiliaus, leksikos savybes, visą terminiją. Ar M. Pretorijus, kuris
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gimė ir augo Klaipėdoje, mokėsi Karaliaučiuje, rašė
savo kūrinį Nybudžiuose netoli nuo Įsruties, o baigė
tolimoje kašubų žemėje, rašė tokia pat kalba, kaip
Karaliaučiaus profesūra ir, pavyzdžiui, Torunės gimnazijos dėstytojas Ch. Hartknochas? Tuo tarpu šie
klausimai yra visai atviri, bet laikui bėgant gal bus
bandoma ir į juos atsakyti. Originalo teksto paskelbimas leidžia tokius darbus atlikti ir vėliau. Be to,
vertimas visados yra šiek tiek ir teksto interpretacija, o ji keičiasi nelygu laikotarpis ir šalis.
Teksto vertimas į lietuvių kalbą sudaro galimybes tiems tekstams pasklisti Lietuvos visuomenėje,
leidžia tiems tekstams gyventi jau mūsų laikų visuomenėje.
L.K. Daugelis mano, kad tokie senieji raštai – tik
specialistams... Bet argi jie neklysta? Iš savo patirties
žinau, kad paties kūrinio, na, pvz., kad ir „Livonijos
kronikos“, perskaitymas, knygos palaikymas rankose, „pačiupinėjimas“ – nesulyginamas dalykas su
keliomis apibendrintomis Lietuvos istorijos knygos
eilutėmis ar pastraipomis. Įtaigu, verčia įsivaizduoti,
savarankiškai mąstyti... Ir, kas svarbiausia, – jau negali užmiršti jos! Toks skaitymas sąmonėje materializuojasi labiau nei iš vadovėlio iškaltos tezės, jo taip
greitai neišpūsi pro ausis.
Rengdama senuosius leidinius antrajam gyvenimui
ar galvojate apie eilinį žingeidų skaitytoją? Ko iš jo tikitės? Ko norėtumėte, kad jis patirtų, suvoktų skaitydamas senuosius šaltinius?
I. L. Iš jų ir patirties, ir vaizdinių, ir informacijos
gali semtis ta visuomenės dalis, kuriai jie rūpi; tie,
kuriems rūpi baltų, kaip kalbinės grupės, o ir Lietuvos, kaip etnopolitinės bendrijos, likimas, t.y. tautų
ir valstybių likimas. Vertimas ir jo paskleidimas mūsų
laikų visuomenėje kuria galimybes atsirinkti tai, kas
svarbu, ir kloti į mūsų kultūrinės atminties pamatus.
Kultūrinė atmintis yra sudėtingas reiškinys: ji nėra
vienos kartos, ji suglobia kelių, net daugelio kartų
veiksmų, komunikacinę ir daiktų atmintį, tačiau svarbiausias jos bruožas – ji perduoda prasmes ir tos įsisąmonintos prasmės orientuoja visuomenės veiksmus, patyrimą padaro veikiančia visuomenės jėga.
Senuosiuose Mažosios (Prūsų) Lietuvos kultūros
istorikų raštuose kaip tik ir glūdi tai, ką mes galime

paversti savo kultūrine atmintimi – dabarties visuomenės, tiksliau, nors dalies
visuomenės veiksmus mobilizuojančia jėga.
Kultūrinės atminties kūrimui gali pasitarnauti tik
tai, ką dabarties visuomenė
yra pažinusi, ką ji pripažįsta
esant svarbiais dalykais, ką
ji „įmūrija“ į savo atmintį ir
perduoda kitoms kartoms.
Tik tada kultūrinė atmintis
tampa mobilizuojančia jėga.
Kokią patirtį mes galime „pasiimti“ iš šių senųjų raštų?
Tai, kas svarbiausia, galime
aptarti. Pirmiausia, jie visi pasakoja apie kultūras, kurios
žuvo: senovės prūsų, lietuvininkų, kuri susiformavo dalyje prūsų gyventos teritorijos,
toje teritorijoje susidariusios
Prūsijos vokiečių ir apie visų
jų sąveikos pagimdytus kūrinius. Prūsų ir lietuvininkų kultūros žuvo ir dėl geopolitinių
procesų: karų, nukariavimų,
ir dėl socialinių bei kultūrinių
asimiliacijos procesų, kuriuos
mums ir verta, ir būtina pažinti. Nes jie kartojasi ir dabar. Antra, jie savaip pasakoja apie tų kultūrų, kurios neturėjo savo valstybės, likimą,
t.y. apie tautų, nesukūrusių
valstybės, ir apie tautų, sukūM. Pretorijaus veikalo Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla rankraštis. Ketvirtosios knygos
rusių valstybę, būvį, jų likimą.
Senovės prūsų idololatrija (sk. 2, § 5) iliustracija, piešinys plunksna [„Ąžuolas Ragainės lauke“].
Jų likimą svarstant pirmiausia iškyla valstybės vaidmuo. Mes turėjome valstybę, yra tapusi Vokietijos kultūrinės atminties dalimi. Tad
praradome ir kelis kartus ją atstatėme. Manau, kad kyla klausimas, ar senųjų prūsų ir lietuvininkų kultūlietuvių išlikimui valstybė vis dar yra lemtinga. Prū- ros „prieglauda“ nėra mūsų Lietuvos valstybė ir jos
sai ir lietuvininkai valstybės nesukūrė – tų kultūrų visuomenė? Nebėra tas kultūras kūrusių etninių benjau nebėra. Žuvus vokiečių Prūsijos-Brandenburgo drijų, jų grąžinti į istorijos areną negalime, tačiau jos
valstybei, bet išlikus jos didelei daliai, tos žuvusios gali tapti mūsų kultūros atminties dalimi ir kartu suvalstybės dalies vokiečių kultūra yra globojama, ji pratimu, kokia lemtis ištinka valstybių nekuriančias
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senos vaizdus; XVII a. legendų, istorinių mitų siužetus; M. Pretorijaus žinių ir vaizduotės prikeliamus
lietuvininkų ir žemaičių kaimo žmogaus svarbiausių
gyvenimo laikotarpių nuo gimimo iki mirties vaizdus;
senosios lietuvininkų kalbos skambesį, pvz., išnykusius dienos tarpsnių pavadinimus. Pagaliau, painią ir
konfliktišką didelės teritorijos nuo Klaipėdos iki Pomeranijos imtinai Bažnyčios, tiksliau Bažnyčių istoriją
ir M. Pretorijaus, buvusio liuteronų, o mirusio katalikų kunigu, požiūrį į ją.

M. Pretorijaus veikalo Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla rankraštis.
Ketvirtosios knygos Senovės prūsų idololatrija (sk. 2, § 5) iliustracija,
piešinio plunksna [„Ąžuolas Ragainės lauke“] fragmentas.

tautas, t.y. jau mūsų patirtimi. Be to, beveik visi tie
senieji raštai yra kultūrų sąveikos kūriniai. Ta kultūrų
sąveika yra mums davusi labai daug: senųjų raštų modelius, patį supratimą, ką verta aprašyti, kas domina
visuomenę, supratimą apie kurtinus raštijos žanrus,
apie tai, ką reiškia kalba ir ypač, ką reiškia jos intelektualusis lygmuo, tos kalbos kūrimo impulsus ir daug
ką kita. Šie kultūros sąveikos kūriniai ir mus pačius
gali praturtinti patirtimi, jei mes sąmoningai suvokiame, kaip vyksta kultūrų sąveika, koks mūsų vaidmuo
joje, kada ji kelia asimiliacijos pavojų, o kada tampa
kultūrą kuriančia jėga. Antra, tie senieji autoriai pasakoja apie prūsų, lietuvininkų liaudies kultūros raišką.
Ją pažinus tampa akivaizdu, kad mes su jais turėjome nepaprastai daug bendra. Negalime tvirtinti, kad
tai viena ir ta pati kultūra, tačiau mūsų ir jų kultūros
buvo labai artimos. M. Pretorijus ir T. Lepneris pateikė tokius plačius XVII a. lietuvininkų liaudies kultūros
aprašymus, kokių nėra tuo metu sukurta apie lietuvius, tad, pažindami jų kultūrą, mes pažįstame ir savo
kultūros praeitį.
Žingeidusis skaitytojas jau ir paskelbtose knygose
gali rasti labai įvairių dalykų, nelygu, kas jam įdomu.
Gali rasti paslapčių gaubiamos senųjų prūsų gyven-
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L. K. XVII a. antroji pusė, laikas, kai gyveno ir kūrė
Matas Pretorijus. Kas jis?
Kuo jis rėmėsi rašydamas savąją Prūsijos istoriją?
Ir kuo ypatingas pats Matas Pretorijus bei jo gyvenimo darbas, kad toks lemtingas buvo jo rankraščių 300
metų dūlėjimas garbingų bibliotekų lentynose? Ar galėtume skaitytojui trumpai apibūdinti visą Mato Pretorijaus veikalą ir įdomiausias jos dalis?
Matas Pretorijus buvo labai įdomi asmenybė. Turėdamas pavyzdį – savo protėvio Jono Bretkūno istorinį darbą ir beveik pusantro šimto metų anksčiau
parašytą Simono Grunau Prūsijos kroniką, ėmėsi rašyti milžinišką kūrinį apie senovės prūsus, jų kultūrą,
kilminguosius, valdovus, tikėjimą, gyvenimo būdą,
papročius ir apeigas, jų nukariavimą, ir kartu parašyti viso krašto, kuriame kadaise gyveno prūsai, t.y.
Vokiečių ordino ir Prūsijos Kunigaikštystės istoriją iki
XVII a. pabaigos. Šis darbas yra 18 knygų, apie 2000
puslapių apimties. Jam parašyti jis paskyrė visą savo
gyvenimą. Iškilus būtinybei rinktis tarp profesijos
(buvo liuteronų kunigas), tikėjimo, šeimos, rinkdavosi šį darbą, toks jis svarbus jam buvo.
Jis rėmėsi labai įvairiais šaltiniais: įvairiausiomis
viduramžių kronikomis, antikos laikų autoriais ir
XVI–XVII a. jų interpretatoriais bei komentatoriais,
savo amžiaus istorikų ir teologų darbais, dokumentika, kelionių ir papročių aprašinėtojų knygomis, bet
daugiausia savo paties gyventos teritorijos žmonių
gyvenimo būdo, papročių stebėjimais, lietuvininkų
kalbos pažinimu. Todėl jo darbas yra daugiasluoksnis. Mums labai vertingas tas jo sluoksnis, kuriame
jis kaip amžininkas aprašo valstiečių kultūrą, nes tai
yra unikali ir nepakartojama informacija; labai įdomios yra jo kaip istoriko pastangos padaryti dau-

giau, nei tuo metu leido susiformavusios mokslo
šakos ir metodai: kalbą (ir lietuvininkų) padaryti tyrimo objektu, bandyti rekonstruoti senąjį tikėjimą,
žvelgiant į jį kaip į ilgą nenutrūkstantį procesą nuo
antikos laikų ir kt. Visas jo sumanymas liudija, kad
jis siekė senųjų prūsų istoriją ir kultūrą padaryti jo
meto visuomenės kultūrine atmintimi; pratęsti jau
išnykusios prūsų tautos istorinį gyvenimą, įrodyti,
kad XVII a. lietuvininkai turėtų būti laikomi tiesioginiais senovės prūsų palikuonimis. Vertinant M.
Pretorijaus teikiamą informaciją negalima pamesti
iš akiračio nė vieno iš tų paminėtų jo šaltinių ir teikiamos informacijos sluoksnių.
M. Pretorijus nei amžininkų nebuvo, nei didesnės
dalies dabarties istorikų nėra laikomas mokslininku
ir patikimu informacijos teikėju. Taip jis buvo įvertintas, kai pats pateikė savo rankraštį kolekcionieriui,
taip jis buvo vertinamas ir XIX a., ir XX a. Bet, matyt,
ateis laikas, kai M. Pretorijus nebus vertinamas tik
pozityvistinio mokslo vagos ar politinės istorijos ir
politologijos kriterijais. Iš tiesų, jo tvirtinimų, kad senovės prūsai buvo sukūrę valstybę, kad jos valdovas
buvęs Vaidivuitis, jiems suteikęs įstatymus, t.y. padaręs kultūringa, civilizuota tauta, kad jo sūnų vardais
buvo pavadintos senovės prūsų gentys ir žemės,
kad buvęs vieningo tikėjimo vienijamas kraštas „Kryvvaldija“, valdomas krivio, kuriam priklausė ir senovės prūsų, ir lietuvių žemės, vertinant pozityvistinio
mokslo postulatais, negalima laikyti patikimais istoriniais teiginiais. Tačiau dabar jau yra tiriamos istorinės
legendos ne tuo požiūriu, „ar tikrai taip buvo“, bet
ką jos reiškė, kodėl tos legendos buvo reikalingos.
Mitų kūrimas, jų gyvavimas visuomenėje, arba kova
su jais (vykstanti ir šiuolaikinėje visuomenėje), kultūrinių herojų, koks buvo Vaidivuitis, vaizdiniai jau taip
pat yra mokslo tyrimo objektai. Tuo požiūriu M. Pretorijus dar laukia savo laiko.
Žinoma, 300 metų užmaršties ir laukimo yra labai
daug. Daugelis kultūros sąveikos reiškėjų ir kūrinių
patenka arba į „dalijimosi“, kai kelios kultūros juos
laiko savais, arba į „prieblandos“ zonas, kurioje nė
vienas iš kultūrų sąveikos dėmenų nelaiko „savu“,
nes jis neįtelpa į įprastinius vertinimus. Patekęs į
„prieblandos“ zoną yra ir M. Pretorijus. „Prūsijos
įdomybių“ skelbimas šiuo metu yra pastanga jį iš tos
zonos patraukti.

L. K. Kokio pasirengimo reikia, kad galėtų būti deramai paskelbiami senieji šaltiniai? Kokia senųjų šaltinių
reikšmė mūsų humanitariniams mokslams?
I. L. Istorijos šaltiniams, parašytiems ne lietuvių
kalba, o iš senųjų tokių yra dauguma, skelbti reikia
specialaus pasirengimo. Pirmiausia, reikia žmonių,
mokančių kalbas ir jų senąsias lytis, gebančių perskaityti senųjų rankraščių raštą ir kvalifikuotai juos
parengti spaudai, gerai besiorientuojančių to meto
istorijoje, pažįstančių išlikusį kultūros paveldą, t.y.
gebančių rezultatyviai ieškoti išblaškytų po Europos
rankraštynus ir archyvus kūrinių; sąlygų tokiam darbui ir lėšų. Tokiam darbui dirbti humanitariniai mokslai turi būti pasiekę tam tikrą brandą. Šalies, kurioje
esama taip pasirengusių specialistų grupių, istorijos
mokslas rodo tokios brandos požymius. Lietuvoje jau
yra susibūrusių tokių grupių. Lietuvoje esama stiprių
specialistų, galinčių skelbti lotynų ir kirilica (rusėnų)
kalbomis parašytus istorijos šaltinius. Nedidelė specialistų grupelė per paskutiniuosius dešimtmečius
Lietuvoje susibūrė ir vokiečių kalba parašytiems šaltiniams skelbti, ji galėtų dirbti, jei darbai būtų tęsiami,
tačiau ji labai negausi, ir, jei nepasipildys, subyrės, o
istorikams vėl reikės iš naujo įgyti kvalifikacijas. Vėl
būsime praradę laiką. Daugybės darbų imtis vienu
metu netikslinga, tačiau jau įgiję kvalifikacijas ir patyrimą specialistai, susibūrę į nedideles grupeles, gali
nuosekliai toliau dirbti.
L. K. Įdomus M. Pretorijaus rankraščių kelias į Lietuvą. Gal galėtume kuo detaliau ir vaizdingiau apie jį
papasakoti, kiek tik apie tai yra žinoma?
J. L. M. Pretorijaus „Prūsijos įdomybių“ rankraštis gana daug keliavo: pats autorius perdavė jį Prūsijos-Brandenburgo karalystės rezidentui Gdanske,
tikėdamasis, kad jis parems kūrinio spausdinimą,
tačiau taip neįvyko. Rankraštis pateko į Slaptajį valstybinį archyvą Berlyne, o vėliau į Karaliaučiaus slaptąjį archyvą, kur išbuvo iki Antrojo pasaulinio karo.
Ruošiantieji karo pabaigoje to archyvo dokumentiką
evakuacijai į Vokietijos gilumą, M. Pretorijaus, kaip ir
daugelio kitų lituanistinio pobūdžio darbų, į evakuotinus neįtraukė ir paliko išslapstytus Karaliaučiaus
srityje. Daug rankraščių ir knygų žuvo. Po Antrojo
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pasaulinio karo istoriko Povilo Pakarklio ir kitų Lietuvos inteligentų rūpesčiu suorganizuotų ekspedicijų
į Kaliningrado karinę apygardą metu buvo surastas
XVIII a. padarytas viso M. Pretorijaus rankraščio nuorašas, galbūt ir švarraštis. 1945–1982 m. švarraščio
kelionių nežinome, pusę švarraščio iš anonimo 1982
m. Vilniaus universiteto Mokslo muziejui pirko jo direktorius V. Žilėnas. Taip dalis švarraščio ir gana tikslus nuorašas pasiekė mus ir mūsų laikus. Po Antrojo
pasaulinio karo jį išsaugojo tie, kuriems jis atrodė vertingas. Jiems turime būti dėkingi, kad ta rankraščių
dalis išliko. Buvo Lietuvoje žmonių, gerai suvokusių
šio ir kitų panašių rankraščių vertę, spėjusių, kad jie
nebus išvežti kartu su pagrindiniu Karaliaučiaus archyvo dokumentikos korpusu, pasiryžusių rizikuoti,
kad tokio pobūdžio kūriniai būtų ieškomi pokario
meto, bet vis dar kariuomenės valdomoje zonoje.
L.K. Koks galėtų būti senųjų raštų, kaip kad M.
Pretorijaus ar T. Lepnerio, ir liaudies kultūros indėlis į
mūsų laikų kultūros atminties kūrimą?
Vienas iš mūsų visuomenės orientacijas galinčių
koreguoti dalykų yra tuose senuosiuoe raštuose
esantis pasakojimas apie pilnakrauję, savaimingą,
per šimtmečius susiklosčiusią kultūrą, apie kultūrą,
kuri supo žmones įtaigiu kasdienybės grožio ir tarpusavio santykių pasauliu. Svarbia kultūrinės atminties
dalimi gali būti ir išnykusių baltų tautų ar tautybių
likimo patirtis. To pasaulio nebėra, nors kai kurios
jo gijos ateina iki pat mūsų laikų. Į mūsų kultūros atmintį galėtų gulti valstybės svarbos suvokimas, jos,
kaip organizuojančios bendrijos gyvenimą, vaidmuo.
Dabar kartais atrodo, kad burnoti prieš savo valstybę – plačiai paplitusi mada, valstybės naudai iš savęs
nieko nepareikalavus. Mūsų kultūrinėje atmintyje
turėtų budėti suvokimas, kad be mūsų pačių kuriamų saitų etninė bendrija byra; byra ji, jei tie saitai nebevertinami; byra ji ir kai ekonominiai dalykai tampa
svarbiausi, įgauna aukščiausią vertę, į nieką kita neatsižvelgiant. Gerbūvis, jei tampa svarbiausiu, lengvai
nutraukia ryšį su sava kultūra: visada pasaulyje yra ir
bus aukštesnės gerovės šalių. Šių dienų visuomenė
kitokia nei prieš 400 metų, kitoks jos mentalitetas,
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gebėjimas suvokti istorinius procesus, bet kai kas
vyksta taip pat, kaip ir tada. Asimiliacijos ženklai labai
panašūs. Tad mes galime pasimokyti, jei to norime, iš
išnykusios baltų tautybių dalies likimo.
Galime suvokti kultūros apsupties vertę mūsų tapatybei. Liaudies kultūra negali būti kuriama tokios
bendruomenės, kokia buvo XVI–XIX a. Jau esame tos
žemdirbių epochos kultūros duris užvėrę. Tą XVI–XIX
a. baltų žemdirbių kultūrą kūrė gyvenimo būdas, jo
padiktuotas santykis su žeme, su gentainiais ar bendruomenės nariais ir su visu pasauliu. Akivaizdu, kad
mes negalime jau gyventi to gyvenimo, visuomenės
sandara jau yra pasikeitusi. Tačiau liaudies kultūra
gali tapti kultūrinės atminties branduoliu, visuomenės (nors dalies visuomenės) kasdienybės gyvenimo
etika ir estetika. Kai kurios jos per šimtmečius suformuotos ir mus pasiekusios elgsenos nuostatos: santykis su žeme, su aplinka, gebėjimas dirbti bendrą
darbą, žmones siejantis visuomeniškumo jausmas
gali būti laikomas ta verte ir prasme, kuri saisto šiuolaikinę bendriją.
Parengė Dalia RASTENIENĖ

A GAP… OR A REVERSAL?
About Lithuania Minor’s (Prussia) ancient
historical sources publication and the
importance of cultural memory – historian
Habil. Dr. Ingė LUKŠAITĖ
Lithuania, with the efforts of the Lithuanian Institute
of History and the Lithuanian Institute of Literature and
Folklore, carried out a major project--publishing ancient
historical sources from Lithuania Minor: Matthäus Prätorius’ manuscript Prussia’s sights, or Prussia’s observatory (the original in German, translated into Lithuanian),
the 4th volume was published in 2011; Theodor Lepner’s
Prussian Lithuanian (the original preserved manuscript
and its Lithuanian translation were published); published
the 1st volume of Liudvikas Rėza’s writings (L. Rėza was
the editor of the Lithuanian Bible).
Ingė Lukšaitė, who contributed a lot to these activities, highlights the importance of the formation of a cultural memory, which determines both the formation of
identity and the state’s survival.

„Kadu buva, kadujo, geri metai...“
O kada bus geresni? – sutartinių tradicijos „rinkėjų“ pasiaiškinimai
su „pritariančiaisiais“ senųjų giesmių tarptautinio pripažinimo proga
Neprasti buvo 2010 metai, kuriems traukiantis lietuvių polifoninės giesmės – sutartinės buvo
įtrauktos į UNESCO reprezentatyvųjį žmonijos
nematerialaus kultūros paveldo sąrašą ir šitaip
pagerbtos (!). Įkandin jų kulniavę 2011-ieji ne ką
tenusileido Lietuvos mastu tūtuodami apie jas festivaliuose („Skamba skamba kankliuose“ net trys
renginiai jomis puošėsi), stovyklose, koncertuose,
kažkiek ir per visuomenės informavimo įrenginius,
o šiems bebaigiant giesmelę mus pasiekė ir UNESCO generalinės direktorės Irinos Bokovos parašu
bei antspaudu patvirtinti sertifikatai, kad sutartinės
tikrai yra oriai įsikūrusios minėtame prestižiniame
sąraše. Ta proga 2011 m. gruodžio 16 d. Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Lietuvos liaudies kultūros
centras organizavo keletą renginių.

Pavakare Lietuvos dailės akademijos Gotikos salėje įvyko vakaras-koncertas „Kadu buva, kadujo“,
kuriame dalyvavo sutartinių grupės „Trys keturiose“
(Vilnius), „Sasutalas“ (Kaunas), „Marti“ (Šiauliai),
„Dobile“ (Švenčionys), folkloro ansamblių „Kupkėmis“ (Kupiškis), „Seluona“ (Zarasai), „Sadauja“,
„Ratilio“, „Reketukas“ giedotojos ir „Dijūtos“ bei
„Viršulio“ (Vilnius) ragų ir skudučių pūtėjai. Jaukų,
darnių skambesių sklidiną koncertą vedė etnomuzikologė prof. habil. dr. Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė,
glaustai apibūdinusi regionines sutartinių stiliaus
ypatybes, apžvelgusi jų atlikėjų patirtį.
Pirmojoje dienos pusėje Kultūros ministerijoje
buvo surengtas pokalbis apie sutartinių esatį ir kelius,
kaip tinkamai jas nusivesti ateitin, aptartas pirminis,
kartu su kandidatine byla parengtas jas saugančių ir

Senosios rokiškietės dainuoja sutartines. 1930 m.. Iš: Z. Slaviūnas. Sutartinės. T.1. Vilnius, 1958.
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Sutartinių giedotojų grupė „Trys keturiose“ festivalyje
„Mėnuo juodaragis“. Zaraso ežero sala (Zarasai). 2011 m.
Jurgitos Treinytės-Jorės nuotrauka.

plėtojančių veiksmų planas. Pokalbį „vairavo“ Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja
Irena Seliukaitė, pokalbyje dalyvavo kultūros viceministras Gediminas Rutkauskas, Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos pirmininkas Romas Pakalnis, sekretorė Gintarė Tamašauskaitė, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa, pavaduotoja
Vida Šatkauskienė, Folkloro poskyrio vadovė Jūratė
Šemetaitė, „Liaudies kultūros“ žurnalo vyresnysis
redaktorius Juozas Šorys, Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos katedros vedėja prof. habil. dr. Daiva RačiūnaitėVyčinienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
Tautosakos archyvo skyriaus vyresnioji mokslo dar-
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buotoja dr. Austė Nakienė, Etninės kultūros globos
tarybos pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė, Vilniaus
mokytojų namų folkloro ansamblio „Reketukas“ vadovė Irena Strazdienė, etninės kultūros mokytojas,
sutartinių grupės „Sasutalas“ vadovas Andrius Morkūnas iš Kauno, Šiaulių kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vedėja, Šiaulių universiteto folkloro ansamblio „Vaiguva“ vadovė Diana Martinaitienė, Zarasų kultūros centro folkloro ansamblio „Seluona“
vadovė Rima Vitaitė, Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblio „Kupkėmis“ vadovė, etninės kultūros
mokytoja Alma Pustovaitienė, Švenčionių „Nalšios“
muziejaus folkloro ansamblio „Dobile“ vadovė Violeta Balčiūnienė, Rokiškio kultūros centro direktorė,
folkloro ansamblio „Gastauta“ vadovė Nida Lungienė, Kauno rajono Neveronių kultūros centro folkloro
ansamblio „Viešia“ ir sutartinių grupės „Jorė“ vadovė Jolanta Balnytė, fotomenininkas, Vilniaus folkloro
ansamblio „Sadauja“ narys Vytautas Daraškevičius.
Sertifikatai oficialiai buvo įteikti Lietuvos liaudies
kultūros centrui ir Lietuvos kultūros ministerijai. Ceremonijoje skambėjo jaunųjų „Reketuko“ giedotojų
atliekamos sutartinės, buvo pademonstruotas minėtai bylai parengtas filmas. Perduodama dokumentus,
G. Tamašauskaitė pabrėžė, kad mūsų šaliai, UNESCO
nematerialaus kultūros paveldo sąraše turinčiai jau
trečią tarptautiniu mastu įvertintą tradiciją, yra didelė garbė ir tuo pat metu didelė atsakomybė ją išsaugoti ir perduoti ateities kartoms, nes, pagal Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją, ta apsauga realiai reiškia tradicijos gyvybingumą. O ši tradicija, kaip ir visas nematerialus paveldas, užtikrina
žmonių tarpusavio supratimą, yra kultūros įvairovės
šaltinis. R. Pakalnis, paklausęs jaunųjų sutartinių atlikėjų, pasidžiaugė, kad prof. Jadvyga Čiurlionytė kadaise truputį klydo, sakydama esą jaunimas nesidomi
sutartinėmis. Pasirodo, kad jaunimas jomis domisi,
ir tai yra tikra garantija, kad mus visus ilgai lydės ne
tik sertifikatai, bet ir gyvas dainavimas. Kultūros viceministras G. Rutkauskas pastebėjo, kad sutartinės
– bene giliausius tautos savimonės klodus siekianti
tradicija, sovietmečiu buvusi kultūrinio rezistavimo
pozicijose, dabar, Lietuvai esant europinėse politinėse sąjungose ir naujose kultūrinėse terpėse, kai kurių dominuojančių socialinių reiškinių yra stumiama
į paribius. Palinkėta, kad sutartinių giedojimas taptų
džiaugsmingesnis...
Kultūros ministerijos padėkos raštai įteikti D. Račiūnaitei-Vyčinienei, V. Šatkauskienei, Nacionalinės
UNESCO komisijos darbuotojoms Mildai Valančiauskienei ir Rūtai Ambrasūnienei, režisieriui Juozui Javaičiui.

Pateikiame kiek sutrumpintą pokalbio tekstą.
Irena SELIUKAITĖ. Sutartinių byloje, kuri buvo
pateikta UNESCO, ne tik aprašyta sutartinių tradicijos istorija, užfiksuota dabartinė būklė, bet, kaip
svarbi kiekvienos kandidatinės bylos sudedamoji
dalis, numatyta, kokia gali būti reprezentaciniam
sąrašui valstybės siūlomo reiškinio ateitis. Todėl jau
rengdami bylą galvojome apie pirminį, preliminarų
valstybės įsipareigojimų planą. Kiekvieną nemate
rialaus kultūros paveldo reiškinį, ar jis būtų įtrauktas
į UNESCO globojamų ir saugomų reiškinių sąrašą ir
išeitų už Lietuvos ribų, ar panašų reiškinį pripažintume mūsų valstybės nacionaline vertybe, būtina
tyrinėti, leisti apie jį monografijas, kito pobūdžio
mokslinius darbus, rūpintis jo sklaida, grįžtamuoju
ryšiu per tradicijos saugotojus – folkloro ansamblių
vadovus, kultūros specialistus, kasdienį darbą dirbančius žmones, kitaip sakant, gyvosios tradicijos
išsaugojimu.
Be to, atsižvelgiant į pagrindinį Nematerialaus
kultūros paveldo apsaugos konvencijos ir UNESCO
siekinį, kad paveldą „keltų“ bendruomenės, „apačios“, visi saugotini reiškiniai, su jais susijusios problemos, pavojaus signalai ir saugojimo būtinybė

turėtų ateiti ne iš „viršaus“, todėl ypač reikėtų aktyvinti bendruomenes.
Rengiant bylą buvo sudėtinga parodyti, kaip pačios bendruomenės tikisi išsaugoti šį reiškinį gyvą.
LLKC pateikus užklausą, buvo gauta patvirtinančių
laiškų, atsiliepimų iš, pavyzdžiui, Adutiškio, iš kai kurių
motyvuotų bendruomenių – folkloro kolektyvų, įvairių sambūrių vadovų, bet ne iš tikrųjų bendruomenių,
turiu omenyje mūsų močiučių, gyvųjų tradicijos pateikėjų, bendruomenes (ne tik Lazdiniuose – ryčiausiame
Aukštaitijos kaime, bet ir kitur Aukštaitijoje).
Jau metai, kai sutartinėmis rūpinamės ne tik mes,
bet ir platesnis pasaulis, ir nelinkėčiau, kad bent
vienas mūsų pagarsėjęs kultūros reiškinys patektų
į kitą – vadinamąjį UNESCO pavojaus sąrašą, kuriuo
signalizuojama, šaukiama SOS, kai pati valstybė jau
negeba jo išsaugoti ir kviečiasi padėti tarptautines
institucijas. Todėl mūsų preliminarų priemonių planą
turime paversti tikru, nuolat atnaujinamu planu su
įsipareigojimais, kuriuos prisiimtume – nuo valstybės
institucijų iki bendruomenių arba atvirkščiai – nuo
bendruomenių iki „viršaus“. Turime numatyti konkrečius darbus, kad ši tradicija būtų gyva, o ne archyvinė, kad saugotume ne sertifikatus, o iš tikrųjų gyvą
kultūros reiškinį.

Sutartinių giedotojų grupė „Trys keturiose“. 2010 m. Jurgitos Treinytės-Jorės nuotrauka.
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Kupiškio folkloro ansamblio „Kupkėmis“ sutartinių giedotojos. Sutartinių vakaras-koncertas „Kadu buva, kadujo“
Vilniaus dailės akademijos Gotikos salėje. 2011 m. Andriaus Morkūno nuotrauka.

Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. Manau, kad sutartinės iki šiol, ko gero, yra ta sritis, kurios tradicija yra
palaikoma iš „apačios“. Net kai su J. Javaičiu kūrėme
pristatomąjį filmą, pastebėjome, kad gausios medžiagos LLKC ar kitose institucijose nėra. Teko ją žvejoti
po gabaliuką ir iš LLKC, ir iš kitų archyvų, todėl vaizdo
požiūriu filmas yra labai nevienodos kokybės, jis kaip
mozaika sudėliotas iš nespalvotų ir spalvotų kadrų.
Iš pažiūros atrodo, kad, jei kas ir vyksta, tai tarsi
pakampėse, nepastebimai, lyg nedaug tų sutartinių
grupelių esama. Todėl, kad reiškinys tiek, kiek reikia,
nėra iškeltas, išviešintas. Kai šio vakaro koncertui
reikėjo atrinkti grupes, daugelio negalėjau pakviesti,
nes jų yra tiek daug, kad tektų koncertuoti keturias
penkias valandas. Žodžiu, procesas vyksta – rengiamos įvairios stovyklos ir šventės kasmet vis kitame
Aukštaitijos rajone, sutartinių tradicija tikrai nėra sustingusi, tik archyvinė, besiremianti pavienėmis entuziastų grupelėmis. Šiuo metu tai yra gana platus ir
gausus judėjimas.
Aišku, reikėtų galvoti, kaip pagerinti jo kokybę ir
rasti patrauklių jaunimo supažindinimo su tradicija
formų, nesitenkinant fragmentišku sutartinių parodymu, kelių kūrinėlių parinkimu scenai. Tai galėtų
būti ilgesnės trukmės stovyklos, kuriose turėtų būti
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galimybė ramiai nusiteikti, „įeiti“ į deramą sutartinių
nuotaiką, drauge pabūti. Reikėtų rasti būdų, padedančių suvokti, koks tai specifinis ir subtilus žanras.
O tai nėra lengva. Pirmieji šnekėtojai gerai pastebėjo, kad sutartinės mena labai tolimus laikus, todėl ir
mums reikia gerokai sujudinti sąmones, kad suprastume, koks tai reiškinys.
Vida ŠATKAUSKIENĖ. Pritariu, kad, kaip ir anksčiau, taip ir per šiuos metus po sutartinių pripažinimo
svarbiausios iniciatyvos kilo būtent iš aptariamo reiškinio entuziastų stovyklos, o ne iš Kultūros ministerijos ar kitų oficialių institucijų. Mes, LLKC specialistai,
bandėme organizuoti pokalbius, parengėm nedidelį
klausimyną, tikėdamiesi gauti sutartinių lauke veikiančių asmenų atsakymus, surinkti nuomones, kaip
detalizuoti minėtą priemonių planą. Negalime pasigirti, kad labai sekėsi. Bet ne popieriai svarbiausia.
Svarbiausia, kad jau daug kas vyko. Vilniuje atsidarė
sutartinių mokykla (Lietuvos jaunimo Romuva), mokytojų iniciatyva buvo surengtos sutartinių mokymosi stovyklos, pasirengta skudučių sutartinių įrašams
ir kompaktinės plokštelės leidybai (Kauno folkloro
ansamblis „Ratilėlis“, mokytoja Alvyda Česienė). Net
svetainė sutartine.lt atsirado. O vakar Kauno rajone
įvyko sutartinių festivalis. Buvo tikrai daug įvykių ir

renginių, kuriuos be jokių nurodymų, paraginimų, be
institucinio įsikišimo darė patys žmonės, nes sutartinės yra jų gyvenimo ir pasaulėvokos dalis. Daugeliui
jų sutartinių įtraukimas į UNESCO sąrašą buvo išties
reikšmingas, nes padėjo jas išgarsinti pasaulyje, o
savoje aplinkoje įtvirtino jų veiklos vertingumą, nors
pats reiškinys jiems buvo svarbus ir iki to fakto. Jų,
čia susėdusių, ir kitų, negalėjusių atvykti, dėka ši tradicija ir yra gyva, jų dėka ji įtraukta ir į minėtą sąrašą.
Labai ačiū jiems visiems.
Irena SELIUKAITE. Tarp Kultūros rėmimo fondui
kitiems metams teiktų paraiškų kaip niekada esama
daug projektų, kuriuose numatytos sutartinių stovyklos, šventės, festivaliai, mokyklos ar kursai. Anykštėnai, 2012 m. Lietuvos kultūros sostinės rengėjai,
puoselėja viltį išgarsėti pradėdami sutartinių festivalį
ir nori užsiauginti jį iki prestižinio renginio.
Vida ŠATKAUSKIENĖ. Bet toks gražus festivalis
Kupiškio iniciatyva jau vyksta ir keliauja iš vienos sutartinių regiono savivaldybės į kitą. Tai gal verta pasitarti, kiek palaikytinos naujos iniciatyvos, kad panašūs renginiai be reikalo tarpusavyje nekonkuruotų,
kad idėjos nebūtų blaškomos šen bei ten.
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. Įsiterpsiu su tokiu pastebėjimu. Visai neseniai su grupe „Trys keturiose“ buvome pakviestos į Ukmergę, į adventinį

sutartinių vakarą. Susirinko apie 30 žmonių, vakaras
buvo labai jaukus, gražus, dainavom apie pusantros
valandos, bet organizatoriai puolė atsiprašinėti, kad
susirinko tiek mažai žmonių... Prisiminiau ir Švenčionių r. Lazdinių–Adutiškio ansamblio vadovės Palmiros Krivickienės pasakojimą: „Mūsų moteriškės gieda sutartines, šitas parugines, bet mes nereikalingi
šitai visuomenei, šitai kaimo bendruomenei, nes jie
nori linksmų dalykų“. Kaip padaryti, kad ir regionuose sutartinės taptų kultūros savastimi, prestižiniu ir
žmonėms suvokiamu reiškiniu? Aišku, kad jos niekada nebus linksminančios, kaip kokie kapelų vakarėliai
ar panašūs, bet tikrai norėtųsi, kad žmonės jas pripažintų kaip savas, mūsų kultūros dalį.
Irena SELIUKAITĖ. Būtų gerai išgirsti balsus iš
sutartinių arealo. Ir norėtųsi, kad ne šiaip džiūgautume, kaip viskas gražu ir gerai, bet labiau išryškintume perdavimo, mokymo, saugojimo, tyrinėjimo,
sklaidos problemas ir tai, ko dabar labiausiai trūksta
(ką kalbėti apie finansinę paramą) regione, kuriame
sutartinės tikrai turėtų gyvuoti.
Nida LUNGIENĖ. Gerai, kad kupiškėnė Alma Pustovaitienė kažkada inicijavo labai gražią per Šiaurės Rytų
Lietuvą keliaujančią sutartinių šventę. Bet po šventės
Rokiškyje teko susimąstyti. Mūsų tradicinės folkloro šventės „Aušta aušrelė“ žiūrovai, atėję pasižiūrėti

Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“. Sutartinių vakaras-koncertas „Kadu buva, kadujo“
Vilniaus dailės akademijos Gotikos salėje. 2011 m. Andriaus Morkūno nuotrauka.
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Kanklėmis skambina Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ratilio “ narė Adelė Vaiginytė. Sutartinių vakaras-koncertas
„Kadu buva, kadujo“ Vilniaus dailės akademijos Gotikos salėje. 2011 m. Andriaus Morkūno nuotrauka.

įprasto renginio ir pamatę jiems svetimą sutartinių
šventę, buvo nusivylę, net pagrasino, kad kitais metais
neateisią. Ne tiek daug folkloro švenčių žiūrovų turime, belieka išvaikyti paskutinius ir kaip sekta giedosime patys sau... Galbūt sutartinių šventę reikėtų kiek
kitaip organizuoti – kaip sutartuvininkų suvažiavimą,
pasibendravimą ar pasigiedojimą kartu ir nesiekti, kad
rajonuose mūsų klausytųsi masės. Ne per jėgą traukti
žiūrovus, o kviesti tik tuos, kurie norėtų dalyvauti.
Kitas kelias, kurį matau ir propaguoju, tai sutartines – instrumentines ir vokalines – įterpti į folkloro ansamblio programas. Tuomet žmogus patiria ir
linksmo pažiūrėjimo ar paklausymo, ir susipažįsta su
sutartinėmis, išgirsta jas gyvai. Vien sutartinių klausytis eiliniam žmogui sunku. Ir pripažinkim – sutartines
geriausia giedoti, o ne klausyti.
Vytautas DARAŠKEVIČIUS. Man, ne specialistui,
kyla klausimas, ar smarkiai nusižengia sutartinėms tie,
kurie jas pateikia „šiuolaikiniu formatu“, kaip, pavyzdžiui, daro grupė „Atalyja“? Jeigu jų kūrybą vis dėlto
laikome sutartinėmis, tai džiugu, kad ji patraukia labai
daug jaunimo. Einant ta kryptim jos tikrai neišnyktų.
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. Apie tai galima
daug diskutuoti – kaip ir apie bet kokį folkloro perdirbimą, aranžuotes, vilkimo į kitokį – džiazo, folkroko
ar dar kokį – rūbą. Kai kurie „Atalyjos“ kūriniai yra
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tikrai meniški. Kadangi grupėje yra specialistų, etnomuzikologų daktarų, jų muzikoje folkloras panaudojamas ne paviršutiniškai, kaip neretai būna kitose
roko grupėse... Taip, jie patraukia klausytojus, bet ar
dėl to, kad panaudoja sutartines, ar tiesiog todėl, kad
pasitelkia muzikinę jaunimo kalbą? Ką į tą rūbą įvilksi
– sutartinę, rugiapjūtės, vestuvinę ar kalėdinę dainą,
man atrodo, didelio skirtumo nėra. Tik nežinau, ar
tokią sklaidos formą galima laikyti būtent sutartinių
puoselėjimo sritimi.
Vytautas DARAŠKEVIČIUS. Bet atmesti nereikėtų?
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. Negalime nei atmesti, nei užbraukti... (dalyviai juokiasi, gyvai šurmuliuoja). Reikia džiaugtis, kai kompozicija pavyksta,
matom, kokie susikaupę, mąslūs jaunimo veidai koncertuose. Bet svarbiausias šitos muzikos elementas
yra kompozicija – vykusi ji ar nevykusi, o koks jos pagrindas, apie ką ši muzika „vyniojama“ – ne taip jau
svarbu. Jeigu šiaip gražu, niekas nebesigilina į žanrą.
Gintarė TAMAŠAUSKAITĖ. Bet ar nekyla pavojus
išnykti autentiškoms sutartinėms?
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. Taip, jeigu atsisakytume gilinimosi į tikrąją, senąją tradiciją (to, pavyzdžiui, nedaro Balkanų tautos) ir nueitume populiaresniu keliu, kurį galbūt geriau suvoktų klausytojai,
bet taip išnaikintume tradicines sutartines.

Saulius LIAUSA. Vertėtų pasiaiškinti, kaip įsivaizduojame išsaugosią sutartines, kaip jos turi pasiekti visuomenę. Juk visuomenė susideda iš visiškai
skirtingų grupių. Tarkim, šią tradiciją analizuojantys
mokslininkai. Dėl jų užduočių, tyrinėjimo krypčių
turbūt nekyla jokių klausimų nei pavojų. Labai kryptinga visuomenės grupė yra sutartines atliekantys
folkloro kolektyvai, įvairios jų atmainos. Belieka diskutuoti, kaip jas pateikti, kaip įtraukti specialistus,
kokias mokymo sistemas diegti, kaip rengti minėtus
vasaros kursus ir t.t. Kita visuomenės dalis galbūt
kažką girdėjusi apie sutartines... Jaunimui išties įdomu prisiliesti prie senovės, todėl dabar populiarios
„atalyjos“ ir kiti panašūs reiškiniai. Iš dalies tai ir mados dalykas. Gal šie jauni žmonės neturi galimybių
ar noro, gal neranda terpės, kur galėtų susipažinti
su autentiška tradicija, todėl „ima“ kokį fragmentą,
perdirbimą, bet vis dėlto išgirsta, kas yra sutartinė...
Bet egzistuoja ir ta visuomenės dalis, kuri atmeta šį
reiškinį, nes turi susiformavusi kitokį skonį, požiūrį.
Kaip ją patraukti, kaip „dozuoti“ informaciją visiems
visuomenės sluoksniams (juk jie egzistuos visada),
kad ją priimtų? Tarkim, siūlant autentišką pavidalą
mano minėtam ketvirtam ar trečiam sluoksniui, ko
gero, pridarytume daugiau žalos negu naudos.

Iš trijų nematerialaus kultūros paveldo reiškinių,
kuriuos pripažino UNESCO, sutartinės, ko gero, yra
pati trapiausia sritis. Jei dėl pinigų stygiaus neįvyktų
Dainų šventė, tikrai kiltų didžiausi triukšmai. Jei dingtų
koks kryždirbystės paminklas, vietinė bendruomenė
tuojau jo pasigestų. O sutartinių dauguma žmonių gali
ir nepasigesti, nes nėra kaip jas pamatyti ar apčiuopti. Reikia galvoti apie kriterijus, kaip vertinti situaciją
– gerėja ji ar blogėja, kokie yra visuomenės poreikiai.
Romas PAKALNIS. Man svarbi atrodo tam tikra
įvairovė (labai gera kalbėti, žinoma, kai nesu šios srities specialistas) – kuo, pavyzdžiui, skiriasi rokiškėnų
ir Adutiškio sutartinės? Norėtųsi, kad tai būtų prieinama platesniam visuomenės ratui, ne vien profesio
nalams.
Rima VITAITĖ. Sutartinės itin gerai skamba natūralioje aplinkoje. Mes giedojom Stelmužės bažnytėlėje,
prie Lūžų akmens, kur per „Zalvynės“ festivalį susiburia daug dalyvių. Ten labai gera sutartines giedoti, jas
medituoti. Kad ir nesusirenka šimtai žiūrovų, bet tie,
kurie ateina, yra tikrieji klausytojai. Nenorėkime minių,
kurioms tarsi turim pateikti kokį nors perdirbinį...
Šiemet parengėm edukacinę sutartinių programą, kurią parėmė rajono Etninės kultūros globos taryba. Turiu parengusi paskaitą, su „Seluonos“ grupe

Ragus pučia folkloro ansamblio „Poringė“ vyrai. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“,
Folkloro diena „Žemynėle, žiedkėlėle“. 2009 m. Martyno Vidzbelio nuotrauka.

13

demonstruojam, kaip sutartinės skamba viename ar
kitame regione. Apvažiavom keletą mokyklų, teko
kalbėti ir vyresniems moksleiviams, ir pirmokams,
taip pat ir suaugusiems žmonėms, ir jie buvo nuščiuvę, labai susidomėję. Pajutau, kad tai labai geras
sklaidos būdas, ir kitiems siūlyčiau tai išbandyti.
Norėtųsi, kad pakartotinai būtų išleisti Zenono
Slaviūno sutartinių tomai, jau tapę bibliografine retenybe. Aišku, labai gerai, kad dabar išleidžiama ir
daug kitokios etninės kultūros literatūros, kuria galime naudotis.
Sujudau išgirdus, kad Anykščiai rengs sutartinių
festivalį... Anykščiai netgi sutartinių arealui nepriklauso... (kiti dalyviai „karštai“ pritaria, kad ten nesą
nei giedotojų grupių, nei specialistų...).
Alma PUSTOVAITIENĖ. Man atrodo, kad svarbiausia – mokyti vaikus, ruošti juos ateičiai. Kai parodai,
sudomini – tikrai visada atsiranda pasekėjų. Jeigu jie
nuo mažens nepažins tų dalykų, ar gali tikėtis, kad
ateis deramai užaugęs jaunimas? Tik šviesdamas gali
patraukti – mokyti, mokyti... Nors buvau pabarta,
bet mokymosi pradžioje vieną balsą leidžiu dainuoti
grupėmis, nes iš karto per sunku giedoti po vieną. O
instrumentines sutartines berniukai labai lengvai išmoksta, ima skudučius, ragus ir tuoj pat gali pagroti.
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. Jaunimui patraukli ir kitokia forma, kuri praktikuojama „Kūlgrindos“
ansamblyje – einama pasaulėžiūros rekonstravimo
keliu, dainuojama ne mažomis grupelėmis, o giedama dideliu jaunimo pulku (ir vaikinų, ir merginų kartu). Jie taip jaučia bendro buvimo džiaugsmą, bendros energijos pulsavimą. Dar prideda būgnus ir kt.
Taip šiemet buvo Romuvos stovykloje, per „Skamba skamba kanklius“ ir kituose renginiuose. Dažnai
aplinkiniams, ypač jaunimui, taip žymiai priimtiniau,
negu dviejų, trijų ar keturių moterėlių giedojimas. Į
tradiciją detaliau nesigilinama. Bet ir iš pačios „Kūlgrindos“ atsiranda viena kita mergaitė, kuri kreipiasi
į mane, norėdama rimčiau išmokti giedoti sutartines.
Kas patiria nedidelės grupelės balsų tarpusavio „susidaužimo“ subtilumą, tam tikros meditacijos pojūtį,
jau nebenori sugrįžti į ankstesnę formą.
Inija TRINKŪNIENĖ. Mūsų jau nemenka patirtis neatsirado iš kokio išankstinio išmąstymo. Viskas prasidėjo nuo besikuriančios bendruomenės, nuo bendrų
švenčių šventimo. Prisimenu, buvo pavasario šventė,
ir atsirado poreikis kažką daryti visiems drauge. Kas
sugalvojo giedoti „Dijūta kalnali“, jau nepamenu, bet
kai ėmėm ir uždainavom, ir sutartinė, ir šventė įgavo
gyvybės. Dabar mūsų šventėse dalyvauja po kelis šimtus žmonių, ir jiems sutartinės jau tapo savastimi.
Neįžiūriu didelės prieštaros tarp masiškumo ir
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individualumo. Gal ir susidaro toks įspūdis, kad mes
tik krūvomis, tik didelėmis grupėmis viską darom,
bet kuo puikiausiai galime giedoti ir po vieną... Šiais
metais „atidarėm“ sutartinių mokyklą, kurioje buvo
praktinių užsiėmimų ir paskaitų. Jau išbandėme ir ėjimą į mokyklas. Pasirodė, kad vien paskleisti informaciją apie sutartinių mokyklos veiklą nepakanka. Tam,
kad žmonės susidomėtų ir eitų, jie iš anksto turi žinoti, kas ten bus, kas yra sutartinė ir ko toje mokykloje
išmoks. Mūsų branduolys lankosi mokyklose ir parodo skirtingus sutartinių pavidalus – ir mažų grupių
giedojimą, ir kolektyvines sutartines. Pakviečiame
pagiedoti visus, kad kiekvienas iš tikrųjų pajustų sutartinių ir bendro jų giedojimo didybę.
Dar viena iš sutartinių mokyklos iniciatyvų – „ėjimas“ į įvairius jaunimo muzikos festivalius. Pasisiūlėm, pavyzdžiui, atvažiuoti į GaDi (VU Gamtos fakulteto studentų rengiamą muzikos festivalį) pamokyti sutartinių. Rengėjams kilo klausimas, ar tai bus
įdomu, bet susirinko daug jaunimo, ir jie puikiausiai
pajuto, koks tai uždegantis dalykas. Ką kalbėti apie
„Mėnesį juodaragį“, kurio publika būna pasirengusi
ir labai gerai nusiteikusi.
Bendruomenės, popsą mėgstančios bobutės, kurioms sutartinės yra nykios, visai kitaip į jas pažiūrėtų, jei sutartines dainuotų sugrįžę jų pačių vaikai. O
dėl į Kultūros ministeriją pasipylusių projektų reikia
tik džiaugtis, nes sutartines įtraukus į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą žmonės, kurie daugybę metų jas dainavo, dabar galės tuo pasinaudoti,
surengti stovyklas ar kitaip jas propaguoti.
Svarbu kuo plačiau paskleisti šį unikalų reiškinį,
kad pasaulis mus pamatytų kaip sutartinių kraštą. Tai
jau Kultūros ministerijos kompetencija.
Mano įsitikinimu, sutartines reikia sieti su gyvenimu, su čia ir dabar vykstančiais veiksmais, apeigomis.
Nuostabiausias dalykas, kai jaunajai rišant nuometą
skamba sutartinė... Ir negalima paneigti įvairių jų gyvavimo formų, nes gyvybė ir skleidžiasi įvairovėje.
Diana MARTINAITIENĖ. Vaikams mokyklose, apie
kurias kalbėjo Inija, supažindinamiems su sutartinėmis, tikriausiai svarbu žinoti, kur jie jas giedos – ar ant
kalno, ar Rasos šventėje, ar kitur.
Mano studentai ne tik ansamblyje, bet ir būdami
vienoje ar kitoje šventėje, ir šiaip susitikę dainuoja.
Net ir gimtadienius švęsdami nori giedoti sutartines... Žinau, kad yra ir tokio jaunimo, kurie nė ansamblyje nesimokę sutartinių, tik girdėję, yra joms „prijaučiantys“, per asmenines šventes gieda sutartines,
o ne kažkokių „bumčikų“ klauso.
Andrius MORKŪNAS. Žmonės, kuriems rūpi sutartinės, daug ką padarė jau prieš jas paskelbiant sąraše

Sutartinę „Dijūta kalnali“ ant Gedimino pilies gieda Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“
Folkloro dienos „Žemynėle, žiedkėlėle“ dalyviai. 2009 m. Martyno Vidzbelio nuotrauka.

ir be plano – taigi jie tai darė, daro ir darys. Man kelia
nerimą vienas sutartinių „gelbėjimo“ plano punktas
– „įdiegti sutartinių mokymą į bendrojo lavinimo mokyklų muzikos pamokas“. Bijau, kad rezultatas būtų
toks pat, jeigu aš, folkloro mokytojas, imčiau mokyti
baleto. Nėra specialistų. Kiek etnomuzikologų dirba
mokyklose? Be LMTA, daugiau etnomuzikologų niekas nerengia. Švietimo klausimai etninėje kultūroje
labai opūs.
Mano galva, tikrai būtina padaryti svarbų darbą –
vienu leidiniu išleisti visus ekspedicinius archyvinius
įrašus. Dalis jų publikuota antologijose, dalis aukštaičių kompakte, daugelis net nežino, kad esama įrašų,
kuriuose įdainuota po vieną balsą, kiti įrašai visiškai
neprieinami, o jų tikrai reikia dabar dirbantiems ir
tiems, kurie dirbs ateityje.
Dalia URBANAVIČIENĖ. Vakar Švietimo ir mokslo
ministerijos Bendrojo ugdymo taryba patvirtino darbo grupės parengtas Etninės kultūros bendrąsias pradinio ir vidurinio ugdymo programas. Jos apima tradicinę muziką, sutartines ir kitas sritis. Šios programos
etninę kultūrą įteisina kaip pasirenkamą dalyką, kaip
vieną iš kultūrinio sąmoningumo integruojamosios
programos alternatyvų. Toks modelis šiuo metu tu-

rėtų pasiteisinti, kadangi mokykloje turint specialistą
etninė kultūra galėtų būti sėkmingai dėstoma. O jeigu
jo nesama ir dalykas būtų privalomas, tai nekompetentingas dėstymas grėstų pačiai kultūrai. Šiuo patvirtinimu įteisinamas ir etninės kultūros specialybių studentų rengimas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Vytauto Didžiojo universitete ir kitose aukštosiose
mokyklose. Labai svarbu, kad ši programa taikytina
tiek bendrojo ugdymo mokykloms, tiek ir neformalaus ugdymo įstaigoms – muzikos, dailės mokykloms
ir t.t. Reikėtų pakoreguoti ir Sutartinių tradicijos išsaugojimo 2012–2014 m. planą – šalia bendrojo lavinimo įstaigų įrašyti ir neformalaus ugdymo įstaigas.
Ruošiant mokymo priemones siūlyčiau nepamiršti ir
video, fotopriemonių bei ypač didelį poreikį turinčių
internetinių mokymo priemonių.
Kadangi esu parašiusi knygą apie šokamąsias ir
žaidžiamąsiais sutartines, man labai sunku suprasti,
kodėl mes taip vienpusiškai jas suvokiame – esą jos
tik liūdnos... Kiek jose žaismės, kiek improvizacijos,
kiek gyvybės... Prisiminkim kad ir tą Adolfo Sabaliausko papasakotą atvejį, kai per „vakaruškas“ šokant ir giedant sutartines viena išalkusi šokėja čiupo
dešros gabalą. Rinkėja pastebėjo ir klausia: „Ku ti,
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Skudučius pučia Respublikinio vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ laureatai
Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos skudutininkai. 2011 m. Andriaus Morkūno nuotrauka.

sesiuł, juodu ilgu ištraukei?“, o sumani šokėja atsako:
„Cit sesiuł, nesakyk, ir tau pusį duosiu“. Turim ir mes
skatinti improvizuoti...
Tai, kad jaunimas labai imlus sutartinėms ir jas
mėgsta, galiu paliudyti iš kasmetinių mano organizuojamų šokių stovyklų, kelionių su „Kūlgrindos“ ansambliu patirties – toje aplinkoje jos nuolat skamba.
Etninės kultūros draugija buvo inicijavusi ragų ir daudyčių klubą – jauniems vaikinams labai patiko juos
pūsti. Norvegijoje vedžiau šokio seminarus, turkus,
graikus, indus mokiau „Dijūta kalnali“ – pasirodo, ir
užsieniečiai kuo puikiausiai „pagauna“ sutartines.
Jei būtų perleidžiamas Z. Slaviūno tritomis, jį būtinai reikėtų papildyti Mykolo Miežinio ir Julijaus Kalijaus Kuznecovo rankraščių medžiaga, kurią reikėtų
gauti iš Peterburgo archyvų, Geografijos draugijos
fondų – tai reikėtų įrašyti ir į priemonių planą.
Violeta BALČIŪNIENĖ. Mano susidomėjimo sutartinėmis patirtis tokia – mokantis naujos sutartinės, prieš
pradedant giedoti, mes skiriame daug laiko pasiaiškinimui. Kai išėjo D. Vyčinienės knyga apie sutartines, kurioje yra tiek daug įdomių dalykų (apie pelėdą, sąsajas
su mitiniais vaizdiniais, tai, kad sutartinių tekstai buvę
įslaptinti ir kt.), ir kai visa tai aptari, o po to dainuoji,
visiškai pasikeičia požiūris, pajautimas, kaip dainuoti.
Švietimo tikslais kitais metais ansamblis „Dobile“
turi sumanymą veikti „išvykstamosios edukacijos“
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būdu – į rajono mokyklas važiuoti drauge su Lazdinių–Adutiškio folkloro ansambliu. Pasakotume apie
sutartines, giedotume, mokytume. Manau, neturėtume apsiriboti vien Adutiškio mokykla – ir kitoms
reikėtų tokių užsiėmimų. O į Adutiškį visiems suvažiuoti nėra galimybių.
Jūratė ŠEMETAITĖ. Ko gero, tik vietinių žmonių,
kad ir ansamblio „Dobile“, pastangų, gyvo pavyzdžio
nepakanka. Didesnio poveikio galėtume tikėtis, jeigu
į vietas atvyktų „desantas“ iš Vilniaus, vyktų kursai,
paskaitos, geriausių atlikėjų pasirodymai, dalyvautų
žinantys, kaip mokyti jaunus žmones, kaip jiems pateikti šias vertybes. Iš tiesų turėtume sutelkti pajėgas, kad ypač ten, kur liko gyvas sutartinių židinys,
toji sklaida būtų gyvybinga.
Irena STRAZDIENĖ. Kažkada kažkas man pasakė,
kad sutartines giedoti mergaitėms netinka, kad tai
suaugusių moterų žanras, vaikams ten nėra ko nosių
kišti. Mane tai sukrėtė, net supykau tai išgirdus. Nedainuos mergaitės – nedainuos ir moterys. Visa, ką
norime sutverti, išsaugoti, turim perduoti, atsakyti –
kas po manęs, kas perims bent jau mano išmanymą.
Per daugelį darbo metų pastebėjau, kad ateina
laikas, kai mergaitėms jau galima duoti šito žanro
„paragauti“. 7–8 metų mergaites sutartinės ima labai traukti, pastebiu jas atidžiai klausančias, tiesiog
varvinančias seilę. Bet jos turi nueiti ilgą kelią, išmok-

ti įsiklausyti, girdėti savo balsą, kad jis pritaptų, kad
vienas neišsiskirtų, kad pagaliau jis „įsilinguotų“,
„įplauktų“.
Stebiu „Reketuko“ repeticijas, kai vyresniuosius
keičia mažieji – jeigu tuo metu šokama, tai ir vaikai ateina įsidūkę, žinodami, kad gali ten pat įsijungti, bet
jeigu dainuojame sutartines, tai jie įeina ant pirštų
galų, ramiai susėda ir tyliai sėdi. Poveikis yra didelis,
net mažiausiems.
Dabar, kai sutartinės yra taip pagerbtos, matau
idėjos profanavimo pavojų. Pavyzdžiui, sutartines
neva dainuojant mokyklose. Gali atsirasti apsimetėlių grupių, kurios savo „versliuko“ labui ims „prakišinėti“ projektus su žodžiu sutartinės (o juk sutartinėmis galima vadinti įvairius dalykus).
Noriu pasidalyti kontrastingu pastarojo meto patyrimu. Mus pakvietė į televizijos projektą „Vunderkindai.lt“. Nesitikėjom laimėti, bet šalia moderniųjų
žanrų norėjome parodyti kitokį meną ir tiesiog gražiai padainuoti. Mano akimis, mergaitės tikrai gražiai, gerai sudainavo. Bet kokių komisijos, ypač LMTA
dėstytojo Artūro Anusausko, komentarų išklausėm!
Kad mergaitės dainuoja senų močiučių balsais, kad
apskritai čia nėra ką dainuot – tik trys natos, ir joks
tai menas. Mergaitės išėjo sugniuždytos. Ir ką galvoti
tokioje šalyje, jeigu net muzikos dėstytojai, profesoriai neišmano tautos kultūros ugdymo? Vis tiek giedosim!
Jolanta BALNYTĖ. Mano tikslas – populiarinti sutartines Kauno rajone, kad su jomis susipažintų ir vyresni žmonės, ir kaimo jaunimas. Su savivaldybės valdžia nusprendėm kiekvienais metais per adventą vis
kitoje vietovėje rengti festivalį „Sesė sodų sodino“.
Kaip tik vakar jis vyko nedidelėje medinukėje Babtų
bažnyčioje, jame dalyvavo kolektyvai ne tik iš Kauno
r., bet ir iš visos Lietuvos. Renginys truko apie dvi
valandas. Bažnytėlė buvo pilna (tikrai ne trisdešimt
žmonių), ir jie nebuvo suvaryti, atėjo ne dėl pliuso,
ir nė vienas neišėjo. Iš pradžių buvo truputėlį paaiškinta apie sutartines, paskui tik giedama, be jokių
žodžių. Stebėjau, ar išlaikys vaikai – išlaikė. Net savivaldybės tarybos nariai po koncerto atėjo pasidalyti
labiausiai įsirėžusiais įspūdžiais. Vadinasi, užsikabino.
To ir siekiu.
Jau trylika metų vadovauju Neveronių folkloro
ansambliui „Viešia“, repertuare visada turime sutartinių. Ilgainiui moterys pajuto, kad joms sekasi susigiedoti, sutarti, ir atsirado sutartinių grupė „Jorė“.
Mūsų rajone yra jau šešios sutartinių grupės, tai dabar šioms pradedančiosioms labiausiai reikia rimtų
mokymų, kad giedodamos „nenukryptų į šalį“, tinkamai formuotų balsą. To prašysim specialistų.

Gediminas RUTKAUSKAS. Manau, kad kalbėti
apie autentiškumą yra svarbu, bet noriu iškelti kiek
kitą jo aspektą. Neseniai ir portugalų fado giedojimas buvo įtrauktas į Nematerialaus kultūros paveldo
sąrašą. Tai juodaodžių moterų, netekusių šeimos ir
vaikų, vergių, giesmės. Jų žiaurus likimas padiktavo
labai graudų, minorinį dainavimo būdą. Tai, ką mums
kartais atveža į Vilnių, tėra popsas, šou, nieko bendra
su tradicija tai neturi. Man teko girdėti, matyt, arčiausiai autentikos esantį giedojimą. Moteris, kažkada dainavusi fado, dabar interpretuoja džiazą (ir turi užsakymų keleriems metams į priekį, nes yra asmenybė).
Apie jokią akademiškai suvokiamą autentiką šiuo

Kauno sutartinių giedotojų grupė „Sasutalas“.
Sutartinių festivalis „Sesė sodų sodino“. Babtai (Kauno r.), 2011 m.
Andriaus Morkūno nuotrauka.
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Šiaulių universiteto folkloro ansamblis „Vaiguva“ festivalio „Skamba skamba kankliai“ „Sutartinių take“.
Vilnius, 2011 m. Keiichi’o Kagi’o nuotrauka.

atveju negali būti nė kalbos (vergystės, kaip žinome,
nebėra), dainavimas evoliucionavo, bet ar prarado
autentiškumą?
Dainavimas, apie kurį dabar šnekame, yra ritualinės kilmės, dėl to jis užburia, turi tam tikrų hipnotinių
savybių, net jaunimą „sukausto“. Gal turi ir genetinį
poveikį? Bet svarbu išsiaiškinti, kur dabarties socialiniame ritme tokie tekstai, tokio ritmo dainos gali „priaugti“? Gal tokie „užkalbėjimai“, „uždainavimai“ gali
būti kur kas įdomesni nei banalus jaunosios nešiojimas
per tiltus ar spynų ant jų kabinėjimas. Reikėtų kalbėti
apie tam tikrus socialinius kontekstus, tai pabrėžia ir
UNESCO, ne šiaip kokias bendruomenes. Paaiškinimas slypi kur kas giliau, nes praradom esmę, išliko tik
kevalai. Fado, apie kurį kalbėjau, tęsia gyvavimą, nors
ir visiškai kitoniškomis formomis, kitame kultūriniame
kontekste. Ir pas mus galėtų būti kas nors panašaus.
Austė NAKIENĖ. Sutartinės iš tiesų yra universalios, jų nuotaikų skalė labai plati.Dainavimas trise ar
keturiose primena styginių kvartetą, o trijų jaunų merginų grupių ar viso ratelio dainavimas didelėje šventėje panašesnis į gospelo chorą. Tikrai galima imituoti
skirtingas aplinkas, skirtingų žanrų raišką ir rasti, kaip
sutartines pritaikyti skirtinguose kontekstuose.

18

Juozas ŠORYS. Šiame pokalbyje nebuvo akcentuota, kad sutartinės visų pirma yra išlikusi sėlių polifoninio muzikavimo tradicija. Nėra abejonių, kad
finansuojant įvairius projektus, susijusius su sutartinėmis, prioritetas turėtų būti skiriamas ne „kultūros sostinėms“ ar kitiems konjunktūrą pajutusiems
regionams, o sėlių kultūros bruožus, ypač sutartinių
tradiciją išlaikiusiems Rokiškio, Kupiškio, Biržų ir Zarasų rajonų kultūrininkams. O visa kita galbūt reikėtų svarstyti konkurencine tvarka, gal ne visada verta
remti išsišokėlius, kurie veržiasi į viešumą su „prestižiniu sutartinių festivaliu“. Dabar sutartines dainuoja
visi, kas netingi, jos (ne)tinkamai įtraukiamos į įvairiausią bendralietuvišką ir bendrakultūrinę erdvę,
netgi tapo sudėtine world music dalimi. Visi šiuolaikiškai „susimiksavę“ reiškiniai, žinoma, turi teisę egzistuoti, bet manyčiau, kad pirmiausia galios svertais
reikėtų palaikyti autentiškiausią tradiciją.
Kita vertus, vakar teko dalyvauti trijų baltų etnosų
– kuršių, žiemgalių ir žemaičių – archeologijai ir istorijai pažinti skirtos naujos Mažeikių muziejaus ekspozicijos atvėrimo lankytojams šventėje ir ta proga
surengtoje mokslinėje konferencijoje. Iš Vilniaus dailės akademijos prorektoriaus, archeologo prof. dr.

Adomo Butrimo pranešimo paaiškėjo paradoksalus
dalykas – sėliai, kaip ir kuršiai, žiemgaliai ir žemaičiai,
buvo kilę iš to paties labai seno ir vietinėmis kultūros vertybėmis susieto dabartinio šiaurės ir vakarų
Lietuvos arealo. Genetiškai ir kultūriškai sėliai buvo
žymiai artimesni toms gentims (žemėmis ribojosi su
žiemgaliais ir žemaičiais) nei tais laikais dar tebesiformuojančioms, pavyzdžiui, aukštaičių ar lietuvių gentims. Vėlesni istorijos procesai kitaip permodeliavo
gentinę baltų struktūrą, vyko natūralios ir prievartinės jų slinktys – kai kurie etniniai dariniai buvo „suvirškinti“. Kai kam labai keista išgirdus, bet galėtume
samprotauti ir kelti hipotezes, kad istoriniams (nesakau – dabartiniams) žemaičiams sutartinių giedojimo
tradicija galbūt buvo žymiai artimesnė nei šiuo metu
įsivaizduojame. Norėčiau paakinti ir profesionalius
etnomuzikologus bei sutartinių tyrinėtojus „neužsigiedoti“ įprastų profesinių vaizdinių rūtų darželiuose
ir į sutartinių fenomeną pažvelgti plačiau – keisti žiūros taškus tarpdisciplininiais mokslo instrumentais ir
daugiau naudotis kitose mokslo šakose diskutuojamais duomenimis.
Irena SELIUKAITĖ. Rekonstruojame archeologinį
kostiumą, rekonstruosime ir žemaičių sutartinių giedojimą...
Saulius LIAUSA. Juk yra Simono Stanevičiaus ir
kitų užrašytų pavyzdžių.
Austė NAKIENĖ. Ar gali žemaičiai giedoti sutartines? Žinoma, gali. Ar gali kinai jas dainuoti? Irgi gali...
Dalia URBANAVIČIENĖ. Dėl sutartinių paplitimo
tyrinėtojai turėtų dar pasiaiškinti. Šiuo klausimu diskutuočiau, nes šokamųjų sutartinių daugiausia užrašyta apie Ukmergę. Kadangi ankstyviausiu laikotarpiu sutartinės pradėtos fiksuoti Biržų krašte (Augustas Robertas Niemis, A. Sabaliauskas, vėliau – Stasys
Paliulis), o kitur – žymiai vėliau, jau tradicijai degradavus, todėl apie jų gyvavimo erdvę galime turėti ne
visą vaizdą.
Vida ŠATKAUSKIENĖ. Ir dabar sutartinių gyvavimas, jų gyvybės palaikymas susijęs su tam tikrais
paradoksais, nuolat kelia naujų klausimų. Kiek plačiai
jas skleisti? Užsidaryti tik mūsų identifikuotame areale, Aukštaitijos regione, ar „išeiti į Lietuvą“? Ar neišprusėliai mokyklose gali tą tradiciją sumenkinti? Tai
gal numatykim ir surenkim mokymus muzikos ir choreografijos mokytojams. Dėl viešosios erdvės – tai
ką, neikim, nebedainuokim, išsigąskim anusauskų?
Galim ir tokios pozicijos laikytis, bet ar neverta padėti pastangų, kad nors kartais per radiją sutartinės
skambėtų? Kada paskutinį kartą jas eteryje girdėjome? Aš tikrai labai seniai.
Būtų gerai, kad diskutuotume ir rastume tinka-

miausius sprendimus, nes tai yra ne tik lokalinė, bet
ir visos Lietuvos vertybė.
Mokslo srityje turime tikrai puikių monografijų,
tik gal kiek trūksta regioninei specifikai skirtų darbų.
Bet tai puiki perspektyva mokslui, kuri galėtų atnešti
didžiulę naudą, padaryti reikšmingą įtaką giedotojams regionuose.
Neturėtume nutylėti ir finansinių dalykų. Dabar
tik Kultūros rėmimo fonde yra paveldo ir mėgėjų
meno skyriai, kuriems gali būti teikiami šio pobūdžio
projektai (projekto esmė – vienkartiniai, trumpalaikiai renginiai, akcijos, be to, sutartinės tuose skyriuose neįvardytos kaip prioritetinė sritis). Valstybė patvirtino Nematerialaus kultūros paveldo konvenciją,
turime kelias vertybes UNESCO sąraše (manau, jomis
neapsiribosime, reikėtų Kūčias, Užgavėnes ar kitų
mūsų tradicijų vertingumą pateikti svarstyti tarptautinei opinijai). Pradėjome Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado rengimo darbus. Ar neturėtų
visa tai remtis rimtu, nuosekliu programiniu finansavimu? Jei bus finansinis pamatas, tai ir mūsų aptariamo plano priemonės, ir visa kita „susieis“...
Romas PAKALNIS. Viskas mūsų valioje, reikia
„apačių“ spaudimo – ir valdžia turės paklusti.
Irena SELIUKAITĖ. Visada to siekėme, turime etninės kultūros programą, tik dabar jos finansavimo
eilutėse – nuliai. Daug kas turėtų pasikeisti, kai bus
pertvarkyta Kultūros ministerijos finansavimo tvarka. 2012 metus įprastai nugyvensime, o 2013 metai
galbūt taps lemtingi. Tada, tikėkimės, įvyks palankus
kultūros vertybėms virsmas.
Parengė Vida ŠATKAUSKIENĖ
In 2010, UNESCO’s Representative Human Non-Material Cultural Heritage list added Lithuanian sutartinės—
old polyphonic songs. On the occasion of such international recognition and with the attainment of certificates
confirmed with signatures and seals from UNESCO’s
general director Irina Bokova, a discussion was organized at Lithuania’s Ministry of Culture. It concerned the
evolution of sutartinės from the most ancient times until
present day, and the nation’s cultural institution policies of searching for realistic ways how to preserve and
give vitality to this phenomenon of Lithuanian national
culture. During this meeting these topics were discussed
by various ranking officials in the sphere of culture, researchers of sutartinės, members and leaders of folklore
ensembles that perform sutartinės. The most common
opinion was the necessity of an implementing a plan that
could anticipate administrational, designed and intellectual actions, encouraging the return of sutartinės to society. The discussion material was prepared for publication by Vida Šatkauskienė.
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Kas toji Užgavėnių Morė?
Nijolė LAURINKIENĖ
Straipsnio objektas – Užgavėnių pamėklės Morės
bei su ja susijusių papročių prigimtis ir ankstesnė
prasmė. Straipsnio tikslas – išryškinti kai kuriuos
anksčiau neakcentuotus šių papročių niuansus, įžvelgiant jų sąsajas su archajiškais frygų, germanų, slavų
gamtos atgimimo pavasarį ir vegetacijos galių atnaujinimo ritualais. Metodai: aprašomasis, analitinis,
lyginamasis. Išvada: Užgavėnių ritualuose ir tikėjimuose atsispindi vaizdiniai apie žemės, jos vidinių
vitalinių jėgų regeneraciją. Viena tokios tendencijos
apraiškų – apeiginės akcijos su šią plotmę kontroliuojančia simboline mitine esybe, kaip tik primenančia
vegetacijos dievybę.
Prasminiai žodžiai: Užgavėnės, Morė, prigimtis ir
ankstesnė prasmė.
Užgavėnių ir jų pagrindinio veikėjo sampratos
Viena gyvybingiausių lietuvių žiemos švenčių apeigų – Užgavėnių pamėklės, lydimos persirengėlių
pulko, dažniausiai vadintos vardais Morė arba Kotrė,
skandinimas, sudeginimas ar kitoks sunaikinimas.
Užgavėnės Lietuvoje švęstos žiemai artėjant į pabaigą
ir jau beldžiantis pavasariui. Su šia gamtine situacija
įprasta sieti ir aiškinti Morės vaizdinio prasmę. Apie
lietuvių Morę ir kitus jos analogus yra paskelbta nemažai etnografinės medžiagos, daugiausia iš Žemaitijos
(šiek tiek – ir iš Rytų bei Vidurio Lietuvos), kur šis paprotys buvęs itin populiarus ir dabartiniais laikais vis
dar tebeatliekamas.
Anot kraštotyrininko Balio Buračo, užfiksavusio
ganėtinai gausiai Užgavėnių papročių, tarp kurių išskirtini duomenys apie šios šventės metu rengto karnavalo personažus, Morės vežiojimo apeigos „reiškia
žiemos galą ir pavasario pradžią“ (Buračas 1993:
185). Jonas Balys pateikia tokią šio papročio paplitimo, varijavimo ir prasmės apibendrintą eksplikaciją: „Visų Užgavėnių persirengėlių išdaigų centras
yra tam tikrai aprengta ir pritaisyta pamėklė, vežama
vežime. Ir ji Žemaitijoje vadinama Kotre arba More,
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rytų Lietuvoje – Gavėnu, vidurio Lietuvoje ir kitur
– Užgavėnių diedu, Diedeliu arba tiesiog Čiučela.
Seniau ji turėjo vaizduoti žiemos demoną, vėliau išvirto Gavėnios (pasniko) simboliu ir pagaliau liko
tik vaikų ir paauglių pramoga, kai pirmykštė prasmė
buvo užmiršta“ (BlLKŠ: 66). Stasys Skrodenis, komentuodamas pagrindinio Užgavėnių šventės veikėjo
prasmę, teigia, kad šios šventės pamėklė, More, Kotre
ar kitais vardais vadinama, simbolizavo gyvybines
augmenijos jėgas bei žiemos ir vasaros persilaužimo momentą (Skrodenis 2009: 40). Kiti kalendorinių švenčių tyrėjai, neskirdami specialaus dėmesio
Morei, aiškina apskritai Užgavėnių kaukių kaip visumos simboliką. Arūnas Vaicekauskas Užgavėnių
karnavalą sieja su nekrokultu, esą kaukėtų būtybių
pasirodymas šventinio ritualo kontekste „reiškė mirusių protėvių apsilankymą pas gyvuosius bendruomenės narius“ (Vaicekaukas 2009: 65; žr.: Vaicekauskas
1999). Libertas Klimka irgi įžvelgia kaukių simbolikoje mirusiųjų garbinimo atšvaitus, taip pat užsimena
apie šios šventės sąsają su pavasarį aktualia agrarine ir
vegetacijos reiškinių plotme: jo manymu, Užgavėnių
šventė kažkada veikiausiai buvo suvokiama kaip paskutinis pabuvimas su protėvių vėlėmis, kurios netrukus eisiančios į laukus pasėlių globoti (Klimka 2009:
61–62). Neneigiant Užgavėnių ryšio su žiemos virsmu į pavasarį, galimos šios šventės sąsajos su nekrokultu, čia bus labiau pabrėžiami su gyvybinių, augimo
galių pavasarį pabudimu susijusi šio šventinio meto ir
ypač jo svarbiausio veikėjo – Morės prasmė, panyrant
į gilesnius, jau užmarštyje pradingusius šios mitinės
figūros semantikos klodus.
Aptariamas Užgavėnių ar po jų einančios Pelenų
dienos veikėjas Lietuvoje vadintas, be minėtų, ir tokiais
vardais: Kuniškė (Jucevičius 1959: 449), Motinėlė,
Raseinių Magdė, Globėja (Banguolis 1936: 180–181),
Boba (Šliūpas 1931:7), visų žydų motina (BlLKŠ: 54,
57, Nr. 14, 28). Visi šie vardai – Morės sinonimai, kaip
ir ji, pavadinantys šventės „baidyklę“, „svečią“, „stabą“. Vardai vartojami tokiame kontekste:
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Pelenės trečiadienį aptaiso tokią baidyklę pririša jai prie rankos spragilą, ant galvos uždeda eglių
vainiką ir taip aptaisytą veža ant dviračių nuo trobos
ligi trobos. Tas paprotys vadinasi Kuniškės lankymas
(Jucevičius 1959: 449).
Morė, Kotrė, Raseinių Magdė, Motinėlė (kai kur vežamas milžiniškas Diedas su didžiule pypke) – tai vis
tie patys vienareikšmiai centrinio Užgavėnių „svečio“
lygiaverčiai vardai (Banguolis 1936: 180).
Vežimo gale buvo pririšta boba, visa dovanotomis
barankomis apkabinėta, ir taip vežimo gale prie penkto
tekinio pritaisyta, kad vežimui važiuojant boba sukinėjosi (Šliūpas 1931: 7).
Su More(Kotre) kaip palydovai visad būva žydai. Ta
Morė – visų žydų motina (BlLKŠ: 54, Nr. 14).
Vyriškos lyties pamėklė
Rečiau per Užgavėnes būdavo pagaminama ne moteriškos lyties būtybė, o vyriškos, – „senis“, vadintas

Čiučela, Diedeliu, Ragučiu. Štai Rytų Lietuvoje dar XX
a. pradžioje kaimo jaunimas paskutinę Užgavėnių dieną
ant senų šlajų pritvirtindavo ratą, ant kurio būdavo pritaisoma senį vaizduojanti baidyklė: „Į jo [rato – N. L.]
ašį įkiša kuolą ir ant to kuolo parėdo senį, kaip ten vadina
čiučelą. Į jo išskėstas rankas įdeda – pririša spragilą arba
didelį bizūną. Prie juostos pririša negyvą vištą ar paršelį. Čiučelos veidą išskaptuoja iš kokio medžio ir padaro
kaip galima baisesnį: raudoną ilgą nosį, juodą barzdą“
(Dovydaitis 1935: 208). Mikalojaus Katkaus liudijimu,
Kėdainių apylinkėse sekančią dieną po Užgavėnių vaikai vežiodavę Diedeliu vadintą veikėją: „Pelenijai išaušus, ar ji ankstyba, ar vėlyba pagal mėnesius ir dienas,
sveikiname pirmąją pavasario dieną. Tą dieną važiuoja
per kaimą diedelis. […] Tas diedelis su žiemine kepure,
su prasčiausia ruda sermėga, virve susijuosęs, rankas išskėtęs; […] Pervažiavę visą kaimą ir sugrįžę, vaikai veža
diedelį, iš kur paėmę. Jo buveinė esti pas kokį ūkininką
ant tvarto. Čia jį nurėdo arba palieka aprėdytą kitiems
metams“ (Katkus 1965: 238).
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Užgavėnės Rumšiškėse 1987 metais.

Teodoras Narbutas vasario mėnesį rengiamas
Mėsėdrines (Messedrines), kitaip tariant Užgavėnes,
vadina Ragučio švente: Ragučio (Raguta) šventė,
bakchanalijos. Anot istoriko, ši gėrimo dievo šventė būdavo švenčiama su vaišėmis ir gėrimu vasario
mėnesį. Tam tikrą laiko tarpą, apie aštuonetą dienų,
žmonės linksmindavosi ir girtuokliaudavo, vykdavo
įvairūs žaidimai, minėjimai, aukos Bakcho garbei. Jo
stabą arba padailintą rąstą vežiodavo iš kaimo į kaimą
ant rogių, pakinkytų keršais jaučiais, paskui jas grūsdavosi būrys girtų moterų, vadinamų ragutienėmis
(Ragutienie), popų puotininkų (Potinikow) ir daugybė
įvairiausių kaukių (Narbutas 1992: 270).1 T. Narbuto
supratimu, Ragutis – tai lietuvių Bakchas. Pasak istoriko, Ragutis – „Midaus darytojų, bartininkų, aludarių, degtinės varytojų dievas, kurį ypač garbino puotautojai, įkaitę nuo gėrimų“. Jį taip pat vadino Trimpus
(ten pat: 64–65). T. Narbutas pateikia ir Ragučio stabo
aprašymą, esą rastą XVII a. pabaigoje mirusio kunigo
Lodziatos rankraštyje: „Matyti, kad tas netikras dievas Ragutis buvo garbinamas nedailaus medžio gabalo, ištašyto iš seno barčio [avilinio medžio], panašaus
į storą valstietį, pavidalu; į ranką jam būdavo įduo-
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dama varinė taurė“ (ten pat: 198). Tad čia Ragutis –
negrabus iš medžio nutašytas, matyt, antropomorfinis
pavidalas su geriamojo indo – taurės atributu. Toliau
ten pat istorikas kalba apie Merkinės rotušės prieangyje savo paties kažkada esą matytą Ragučio stabą,
kuris kur kas išraiškingesnis, labiau individualizuotas. Tai – nuogas, apvalaus veido jaunuolis su raguota
galva (stabas gerokai aplaužytas: be rankų, be vienos kojos, o antroji koja – be pusės pėdos). Narbutas
komentuoja ir Ragučio palydovų – Ragutienių bei
Puotininko paskirtį. Ragutienės (Ragutienie) – dievo Ragučio žynės. Tokių žynių gyventa Lydos apskrities Nočios parapijos Ragutėniškių (Ragutieniszki)
bajorkaimyje. Šios moterys žynės buvusios „antikos
bakchančių pamėgdžiojimas“ (ten pat: 236). Jų vyresnioji ir drauge šių moterų globėja buvusi Ragutienė
pati (Ragutenapati) (ten pat: 106–107). Kaip Ragučio
žyniai T. Narbuto kvalifikuojami ir puotininkai, irgi
lydėję Ragučio stabą (ten pat: 230).2
T. Narbuto pateiktas „Mėsėdrinių“, arba „Ragučio
šventės“, aprašymas įdomus tuo, kad šios šventės metu
rengtos eitynės autoriaus sugretintos su bakchanalijomis, o pats Ragutis – su romėnų Bakchu. Pastarojo
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atitikmuo graikų tradicijoje – Dionisas, vyno ir vynininkystės, o savo prigimtimi – vegetacijos dievybė,
kuris įsivaizduotas kaip subrendęs barzdotas vyras su
gebenių vainiku arba jaunuolis, karūnuotas vynuogių
lapais ir uogų kekėmis, beveik nuogas, su tirsu vienoje rankoje, o kitoje – su vynuogių keke arba vyno
taure (NLEM: 153, 157). Dioniso kultas kildinamas iš Trakijos, Lydijos bei Frigijos (Фрэзер 2006:
504; Nilsson 1941: 532). Pagal vieną iš mito versijų,
Dionisas – Dzeuso ir Semelės, garbintos kaip žemės
deivė, sūnus (Semelė, antikinėje mitologijoje – trakųfrigų kilmės Tėbų karaliaus Kadmo ir Harmonijos duktė, sietina su mūsų Žemele, arba Žemyna). Semelė sudegė Dzeuso žaibų ugnyje, nespėjusi išnešioti sūnaus.
Dzeusas išgelbėjo sūnų ir paslėpė savo šlaunyje, kur
jį ir baigė išnešioti. Euripido „Bakchantėse“ vaizduojama, kaip iš Dzeuso šlaunies gimė Dionisas, ir paminimas šiuo atveju išskirtinas jo bruožas – raguotumas
(„Bakchantės“, eil. 94–102): „Tą pat valandą iš įsčių /
Jį pasiima Kronidas [Dzeusas – N. L.]. / Ir šlauny paslėpęs sūnų / Aukso sąsagom užspaudžia, / Kad Hera
nepamatytų. / Išnešiojus iki galo / Gimsta jam raguotas
dievas [Dionisas – N. L.], / Ir Kronidas jį gyvačių /
Vainiku tuoj vainikuoja“. Kitoje šio kūrinio vietoje (eil.

920–921) apie Dioniso raguotumą kalba Tėbų valdovas Pentėjas, Semelės sesers Agavės sūnus, negatyviai
vertinęs Dioniso kultą: „O tu, vedly [Dionisai – N. L.],
esi į jautį panašus: / Ragai lyg karūna išaugę ant galvos“. Dionisą, keliaujantį iš Frigijos po graikų miestą
Tėbus (Bojotijoje, vidurinė Graikija), kur palaidota jo
motina Semelė, lydi pulkas moterų, kurios kaip pašėlusios laksto aplinkui ir jam atnašauja (eil. 215–220):
„Tik pasitaikė man palikti kraštą neilgam, / Ir jau girdžiu po miestą negerus gandus, / Kad mūsų moterys
pabėgo iš namų / Ir lyg patrakusios bėgioja kalnuose, /
Kad jos procesijomis atnašauja ten / Naujam dievaičiui
– Dionisui kažkokiam“.
Tad Dionisas, raguotas gimęs jaunuolis, keliauja
po Tėbus, lydimas savo garbintojų bakchančių. Kaip
matome, tarp Dioniso ir Ragučio esama akivaizdaus
panašumo. Vienas ir kitas – su patrakusių, jiems atsidavusių moterų palyda. Beje, Dionisui ir Hermiui
skirta augmenijos šventė, vadinta Anthesteria, kurios
metu ragautas paskutinio derliaus vynas, rengta procesija ir atlikinėti aukojimai, vykdavo būtent vasario
mėnesio gale, o kovo mėnesio pradžioje būdavo švenčiamos Didžiosios Dionisijos su akivaizdžiai išreikštais orgiastiniais elementais (NLEM: 157). Dionisui
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skirtose procesijose dalyvaudavo kaukėti personažai,
vaizduojantys žemės ir vaisingumo dvasias (Grimal
1981: 141).
T. Narbuto aprašytojo Ragučio tikrumu galėtume ir
abejoti, jei ne ankstesni tą patį dievą minintys šaltiniai.
Motiejus Stryjkovskis, vardydamas lietuvių ir žemaičių
dievus, mini Rūgutį (Ruguczis) kaip antrąjį dievų sąraše
ir pristato jį esant „rūgščių ir raugintų patiekalų“ dievu,
kuriam aukotos raibos vištytės (BRMŠ II: 512, 546).
Priminkime, jog Ragutis T. Narbuto sietas su alkoholiniais gėrimais („Midaus darytojų, bartininkų, aludarių,
degtinės varytojų dievas“). Kai kurie tų gėrimų turėję
rūgšties, arba rūgimas buvo jų gamybos technologijos
pagrindas. Tad čia veikiausiai kalbama apie tą patį dievą. Jono Lasickio veikale aptariamasis dievas vadinamas Raugų žemėpatis (Rauguzemepati), ir jam šeimos
tėvo arba šeimos motinos būdavo aukojamas pirmasis
alaus ar midaus, pasemto iš statinės, gurkšnis, vadintas
Nulaidimos (BRMŠ II: 582–583, 595). M. Pretorijus
kalba apie Raugu-patis. Tatai esąs „dievas, padedantis
rūgti, kai alus gerai rūgsta, tešla gerai perrūgsta“ (PrDP
III: 301). Matyt, šiame dievavardyje šaknies balsis
ir prie šaknies jungiamas dėmuo (sudurtinio žodžio
atveju) galėjo įvairuoti (Ragutis / Ruguczis / Rauguzemepati / Raugu-patis). Iš pirmo žvilgsnio atrodytų
keistoka, kad už rūgimo procesą atsakingas Ruguczis
M. Stryjkovskio įvertintas kaip ganėtinai aukšto rango
dievybė, kadangi įrašytas lietuvių ir žemaičių dievų sąraše antras pagal eilę. Tikriausiai jam skiriamų funkcijų
sritis buvusi platesnė, tačiau kalbamu atveju išryškintas
tik vienas šio dievo veiklos baras. Primintina, jog T.
Narbutas yra nurodęs ir kitą Ragučio vardą – Trimpus.
O jį aptinkame Patrimpo, žemės ir vaisingumo dievo,
varde. Pavyzdžiui, Jakobas Langė kalbiniu požiūriu
siejo dievavardžius Trimpas ir Patrimpas (Potrimpus;
Patrimpus, der heyd. Letten Bachus, von Trimpus, und
der Let. Partikul: pa „Potrimpas, Patrimpas – pagonių
latvių Bakchas, iš Trimpus ir latviškos dalelytės pa“),
Patrimpui suteikdamas Bakcho titulą (BRMŠ IV: 186).
O Gotthardo Friedricho Stenderio Trimpus apibūdinamas būtent kaip „pagonių latvių Bakchas, arba išgertuvių dievas“ (Trimpus der heidnischen Letten Bachus
oder Saufgott), kurio puotoms rengti būdavo skiriama
pusė laukų derliaus, ir, anot Stenderio, šiam Trimpui
buvę priskirti (beygeordnet) dar du dievai – Antrimpus
ir Potrimpus (BRMŠ IV: 201, 208–209). Tad Langė
ir Stenderis kaip Bakchą kvalifikuoja tiek Patrimpą,
tiek Trimpą, tarytum tai būtų tas pats dievas. Šiaip ar
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taip, Narbuto ir Stenderio Trimpaus (Narbuto vadinto
ir Ragučiu) apibūdinimai beveik sutampa: abu autoriai
šią dievybę sieja su Bakchu ir puotavimu, svaiginamųjų gėrimų vartojimu.
T. Narbuto pateikti duomenys apie Ragutį neatrodo
esanti visiška istoriko išmonė. Reikšminga tai, kad su
šventės personažo vardu sutampa 1882 m. Adalberto
Bezzenbergerio ragučiu įvardytas vasario mėnuo:
Februarijus, kovinis, arba ragutis, turi 28 dienas
(LKŽe, s.v. ragutis).
Taigi Užgavėnių „stabas“ galėjo būti ir vyriškos lyties būtybė. Ragučio panašumai su Dionisu, mirštančiu
ir prisikeliančiu dievu, teikia pagrindą kelti mintį apie
paties Ragučio galimą ryšį su prisikeliančios (prieš tai
žiemą mirštančios) gamtos gyvybinėmis galiomis, juolab kad Užgavėnės buvo žiemos „išvarymo“ ir šaltojo
metų laiko pabaigos, pavasario šventė.
Morė ir frigų Kibelė bei germanų Nerthus
Užgavėnių šventės kertiniai personažai – ar jie būtų
reprezentuojami vyriško, ar moteriško atvaizdo – savo
prigimtimi yra panašūs.
Savo išvaizda Morė iš dalies primena raganą, iš
dalies – derlingumo, žemdirbystės deivę ar demoną.
Pasak Balio Buračo:
„Kretingiškių Morė būdavo labai paprasta. Nutvėrę
iš klėties drūtą piestą, aptaisydavom ją moteriškais
marškiniais, margu sijonu ir balta prijuoste. Galvą apmuturiuodavom genėta skepetaite, o ant viršugalvio
uždėdavom didelį eglišakių vainiką su daugybe raibų
kaspinų. Vienon Morės rankon įsprausdavom spragilą,
kiton – šluotą. Taip aptaisytą piestą, kaip svarbiausią
gavėnios valgių atributą, iškilmingai veždavom per
kaimą. Morės vežimas taip pat turi savo reikšmę. Jis
padarytas iš pusės rogių ir pusės ratų. Vadinasi, pusė
žiemos važiuojama rogėmis, o antrą pusę – ratais.
Morės vežimą traukia keletas piemenukų ir pusbernių.
Ratas, laisvai užmautas ant rogių pavažos stipino, vienu kraštu bruoždamas į žemę, sukasi. Ratui sukantis,
sukasi ir ant jo pritvirtinta Morės pamėklė, švaistydamasi į visas šalis spragilu ir šluot“ (Buračas 1993: 175).
Šaukėnų apylinkėse „Užgavėnių Morė – moteriškais drabužiais juokingai aprengta pamėklė. Jos
galvą puošia spalvoti kaspinai, marga skarelė ir žalių
eglišakių vainikas. Taip pajuokiamos senstelėjusios
mergaitės, kurios juokais vadinamos bergždinėlėmis.
Mergaitės, pastebėjusios atvežant Morę, stengiasi jos
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neįleisti į kiemą, taikosi aplieti šaltu vandeniu,
dažnai užriša kiemo vartus ir gryčios duris, kartais net išsiperka, kad išvengtų tokių svečių“
(Buračas 1993: 192).
Kretingsodėje, Genčiuose, Jono Balio surinktais duomenimis, būdavo …paimama sena rogių
pavaža, o ant jos vidurinio stipino užmaunamas
prastas medinašio vežimo ratas. Ant rato užrioglina didelę grucės grūdamą piestą, kurią aprėdo juokinga pamėkle, More vadinama. Liemenį
apvelka išvirkščiais driskiais kailiniais, plačiu
sijonu, ir uždeda didelį žalių eglišakių vainiką.
Morei į rankas įtaisomas javų kuliamasis spragilas, kuriuo ji besisukinėdama ant rato švaistosi ir kulia, kaip gyva (BlLKŠ: 69, Nr. 74).
O štai Padubysyje Paimama nekaustytų rogių
viena pavaža. Ant vidurinio jos stipino užmauna
tekinį. Prie stebulės pritaiso du pagaliu ir suriša. Apvelka sijonu, švarku. Rankoms – kryžmai
pritaisytas pagalys. Galva užgobta balta skarele
ir juda. Dešinėj rankoj spragilas, kairėj – šluota.
Taip pataisytą, papuoštą Kotrę vežioja per kaimus (BlLKŠ: 66, Nr. 66).
Šioji pusiau rogėse, pusiau ratuose vaizduojama važiuojanti moters pavidalo vainikuota būtybė su spragilu, judanti ir neva kulianti
grūdus, kaip rodo jos atributai, neabejotinai
yra susijusi su agrarine sfera – javais ir jų kūle,
kaip tik išpuldavusia žiemos laiku, tačiau apie
Užgavėnes ji jau eidavo į pabaigą. Šio tipo
Užgavėnių moteriško personažo, primenančio
stabą, vežiojimo ritualas sezonų kaitos iš tamsaus į šviesų tarpsniu asocijuojasi su panašiai
vežime gabenta frigų gamtos deive Kibele, kuriai skirtas religinių apeigų kompleksas siejosi
su pavasario lygiadieniu. Kai kurių bendriausio pobūdžio Morės bei su ja atliekamų veiksmų panašumų įžvelgiama ir germanų Žemei
Motinai Nerthus skirtuose ritualuose.
Kibelė kadaise garbinta Mažojoje Azijoje
(apie 1200 m. pr. Kr. čionai atsikrausčius frigams). Ši dievybė iš Anatolijos plito į vakarus – pietų Europą, prigijo visų pirma visame
helėnistiniame pasaulyje, vėliau Romos imperijoje (gr. Kυβελη, lo. Cybele). Romos imperijos laikotarpiu ji plito intensyviausiai, kai šio
vaizdinio ir jo koncepto šaltinis jau buvo pati
romėnų tradicija, iš frigų Kibelę perėmusi III a.

Užgavėnės Rumšiškėse 2009 metais. Keiichi’o Kagi’o nuotrauka.

pr. Kr. (FWSD: 271). Tai įvyko būtent 204 m. pr. Kr. romėnų
karų su Kartagina metu, kai jos simbolis – juodas meteorito
akmuo iš Mažosios Azijos Pesino miesto buvo pargabentas į
Romą, tikint, kad ši deivė atnešianti sėkmę karo veiksmuose (Guillen 1985: 390; FWSD: 271). Šiaip jau yra įprasta
Kibelę tituluoti kaip Magna Mater (vadinta ji ir Magna
Mater deum Idea) ir apibrėžti kaip gamtos, kalnų ir miškų,
žemės ir reprodukcijos dievybę (FWSD: 271). Lukrecijus
I a. pr. Kr. poemoje „Apie daiktų prigimtį“ (De rerum natura, II, eil. 594–599; M. Račkausko vertimas) apibūdina
Kibelę kaip žemės deivę, turinčią kūną, gimdančią javus ir
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valdančią visą žemės gyvybę: Tum pooro nitidas fruges arbustaque laeta / Gentibus humanis habet unde
extollere posit, / Vnde etiam fluvios frondis et pabula
laeta / Montivago generi possit praebere ferarum. /
Quare magna deum mater materque ferarum / Et nostri genetrix haec dicta est corporis una „Žemė, be to,
turi kūną, iš kur pagamina brandingą / Javą žmonių
giminėms ir tankų linksmą miškelį, / Leidžia iš jų ir
upes, žalumynus, ir žydinčias pievas / Rūpina žemės
žvėrims, po kalnų takelius kurie bastos, / Jai tat dievų
didžiosios motinos suteiktas vardas, / Motinos taipgi
žvėrių ir mūsų kūno gimdyvės“. Tad jos galios aprėpusios visą gamtą, o ji pati laikyta vegetatyvinės potencijos įasmeninimu (Grimal 1981: 100).
Pagrindinė šventė, kurios metu atlikinėti ritualai
Kibelei, vykdavusi per pavasario lygiadienį. Kasmet
pavasario ekvinokcijos periodu būdavo švenčiama
Kibelės ir jos mylimojo Ačio, prisikeliančio vaisingumo ir vegetacijos dievo, šventė. Kovo 24, „kraujo
dieną“, vyriausiasis šventikas (Archigallus), o juo sekdami ir kiti kulto tarnai, imituodavo dievo Ačio žūties
(išsikastravimo) aktą. Sekančią dieną jau švęstas Ačio
prisikėlimas, kurį žymėdavusi orgiastinė šventės dalis
– karnavalas, kurio metu buvo toleruojamas palaidas
ceremonijų dalyvių elgesys (FWSD: 90). Paskutinę
šventės dieną rengta procesija, kurios metu Kibelės
statula būdavo gabenama prie upės ir joje panardinama, nuplaunama (Guillen 1985: 391–392; FWSD: 90;
ChGDS: 270). Romėnai Kibelę sutapatino su Ops, vaisingumo deive, kurios šaukdavosi paliesdami žemę;
taip pat Mater Idea buvo siejama su Cerera, vegetacijos
galias įkūnijusia deive (Grimal 1981: 100; FWSD: 271,
825; Guillen 1985: 391). Lukrecijus (De rerum natura,
II, eil. 600–601, 606–632; vertimas M. Račkausko) yra
pavaizdavęs didžiosios dievų motinos (magna deum
mater), t.y. Kibelės, atvaizdo vežiojimo po miestus vežimu, pakinkytu liūtais ir lydimą minios frigų, ritualą:
Hanc veteres Graium docti cecinere poetae

Sedibus in curru biiugos agitare leones, […]
Muralique caput summum cinxere corona,
Eximiis munita locis quia sustinet urbes;
Quo nunc insigni per magnas praedita terras
Horrifice fertur divinae matris imago.
Hanc variae gentes antiquo more sacrorum
Idaeam vocitant matrem, Phrygiasque catervas
Dant comites, quia primum ex illis finibus edunt
Per terrarum orbem fruges coepisse creari.
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Gallos atribuunt, quia numen qui violarint
Matris et ingrati genitoribus inventi sint,
Significare volunt indignos esse putandos,
Vivam progeniem qui in oras luminis edant.
Tympana tenta tonant palmis et cymbala circum
Concava, raucisonoque minantur cornua cantu,
Et Phrygio stimulat numero cava tibia mentis,
Telaque praeportant violenti signa furoris,
Ingratos animos atque impia pectoral vulgi
Conterrere metu quae possint numine divae.
Ergo cum primum magnas invecta per urbis
Munificat tacita mortalis muta salute,
Aere atque argento sternunt iter omne viarum,
Largifica stipe ditantes, ninguntque rosarum
Floribus umbrantes matrem comitumque catervas.
Hic armata manus, Curetas nomine Grai
Quos memorant Phrygios, inter se forte quod armis
Ludunt in numerumque exsultant sanguine laeti,
Terrificas capitum quantientes numine cristas…
Ją apdainavo senovės graikų mokyti dainiai,
jog porą liūtų į savo vežimą įkinkiusi varo, […]
Ir ant galvos jai uždėjo vainiką, vadinamą mūro,
nes jis miestus, aukštai ant kalnų pastatytus, apsaugo.
Atvaizdą dieviškos motinos, papuoštą šitaip, vežioja
dar ir dar po pasaulį, visur įvarydami siaubą.
Žmonės genčių įvairių pagal šventąjį įžadą seną
Motinos Idės vardu ją vadina; minios frigiečių –
Jos palydovai todėl, kad iš žemės anosios, kaip sako,
augti javai pirmiausia visam pasauly pradėję.
Lydi ją galai taip pat ir tuo mums parodyti nori,
Jog, pažeidę įsakymą motinos ir nepareiškę
savo tėvams pagarbos, niekada neverti bus gimdyti
jaunąją kartą gyvybių šviesiajame mūsų pasauly.
Būgnai stangieji ir lėkštės varinės jų rankose skamba,
Kimūs garsai jų ragų po apylinkes rūsčiai skardena,
Frigiškas ritmas fleitos griežtos sujaudina širdį,
Neša peilius priešaky – nesuvaldomo įniršio ženklus,
Kad ir protus, ir širdis minios nuodėmingos apimtų
siaubas ir deivės galingos bijojimas rūsčiojo veido.
Kai į didžiausius miestus įvažiuoja deivės vežimas,
netardama ji nė žodžio, palaimina žmones mirtingus;
kelią prieš ją pinigais sidabriniais, variniais nukloja
žmonės dosniausiai, ir rožės visur ten barstomos
gausiai, –
sniego tarytum danga dengia deivę ir jos palydovus.
Vyrų ginkluotų būrys, – juos graikai vadina kuretais
Frigiškais, – šoka, ginklu pakrikai žaisdami, ir
apsvaigę

Nijolė LAURINKIENĖ. Kas toji Užgavėnių Morė?

nuo čia pat kraujo išlieto, tarpusavy dūksta,
šalmų gi
plunksnos visaip sutaršytos ore siaubingai
plekšnoja…
Kibelė, kaip ir Morė, vežiojama vežimu. Jos
vainikas, skirtingai nei Morės, yra ne eglišakių,
o mūro (taip ji vaizduojama ir ikonografijoje),
nes ji laikyta ir miestų sergėtoja. Deivės vežimą
lydėdavę garbintojai, tarp kurių, be frigų, buvę
galai su ginklais ir muzikos instrumentais, taip
pat šokantys ir dūkstantys kuretai, kurie asocijuojasi su Morės palydovais – triukšmingais persirengėliais. Be viso to, Morė primena Kibelę
dar ir tuo, kad buvo vadinama globėja bei motina, taigi siejama su Motinos globėjos samprata,
itin charakteringa Kibelei, pavyzdžiui: Globėja,
Motinėlė (Banguolis 1936: 180–181), Motinėlė,
Boba-Motinėlė (Dundulienė 1979: 47), motina
Morė (Mickevičius 1944: 19), visų žydų motina
(BlLKŠ: 54, 57, Nr. 14, 28).
Archajiški frigų lygiadienio ritualai buvo
susiję su vaisingumo, vegetacijos dievybės
mirtimi ir atgimimu, reiškė dienos ir šviesos
pergalę prieš naktį bei tamsą, mirties ir prisikėlimo, sunykimo ir vitališkumo ritmišką kaitą
supančiame pasaulyje. Lietuvoje Užgavėnės,
per kurias vežiota Morė, žymėjo tą pačią pervartą gamtoje – nuo žiemos į pavasarį, ir nemažai apeigų buvo skirtos žemės reprodukcinėms
galioms pažadinti (važinėjimasis rogėmis, kad
linai gerai derėtų, ir kt.).
Nėra žinoma, kokiu metų laiku rengta procesija su germanų žemės ir vaisingumo deive
Nerthus. Šios dievybės galimą sąsają su augalijos vegetacijos reiškiniais rodanti ją įvardijančio
teonimo etimologija. Remiantis Jan de Vries’o
viena iš pateikiamų etimologijų, vardas Nerthus
sietinas su keltų nertos ‘jėga’, turint omeny
vegetacines jėgas, pabundančias pavasarį (De
Vries 1970: 163). Pats Nerthus personažas apima žemės ir vegetacijos kultą (Mayer 1936: 43).
Šios deivės vežiojimo ritualą germanų gentyse
I a. yra atpasakojęs Publijus Cornelijus Tacitas
(Germania 40), pavadindamas ją Motina žeme
(Terram Matrem):
Nec quicquam notabile in singulis, nisi quod
in commune Nerthum, id est Terram matrem,

colunt eamque intervenire rebus hominum, invehi populis
arbitrantur. Est in insula Oceani castum nemus, dicatumque
in eo vehiculum, veste contectum; attingere uni sacerdoti
concessum. Is adesse penetrali deam intellegit vectamque
bubus feminis multa cum veneratione prosequitur. Laeti tunc
dies, festa loca, quaecumque adventu hospitioque dignatur.
Non bella ineunt, non arma sumunt; clausum omne ferrum;
pax et quies tunc tantum nota, tunc tantum amata, donec
idem sacerdos satiatam conversatione mortalium deam templo reddat. Mox vehiculum et vestes et, si credere velis, numen ipsum secreto lacu abluitur „Atskirai paėmus, jie niekuo

Užgavėnės Vilniuje 2004 metais. Vytauto Daraškevičiaus nuotrauka.
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nepasižymi, nebent tuo, kad visi bendrai garbina žemę
Nertą, tai yra, Motiną žemę, manydami, kad ji kišasi
į žmonių reikalus ir tvarko tautas. Okeano saloje yra
šventa giraitė, o joje – tai deivei skirtas vežimas, apdengtas rūbu, kurį paliesti tegali vien žynys. Šis, sumojęs, kad deivė [Nertus – N. L.] įžengė į savo šventovę, lydi ją, vežamą karvių, su didele pagarba. Tada
prasideda linksmybių dienos ir šventės kiekvienoje
vietoje, kurią deivė pagerbia savo atvykimu ir viešėjimu. Tada germanai nebekariauja, ginklų nebeima į
rankas; visa, kas iš geležies – užrakinta, tada klesti tik
taika ir ramybė, kuria mėgaujasi tol, kol tas pats žynys
sugrąžina iki soties prisiviešėjusią pas mirtinguosius
deivę. Po to vežimas ir rūbai, o panorėjęs gali tikėti, kad ir pati dievybė, nuplaunami nuošaliame ežere“
(Tacitas 1972: 26–27).
Manoma, kad deivei Nerthus skirto ritualo veiksmai galėjo simbolizuoti hieros gamos, tai yra šventąsias jungtuves tarp dangaus Dievo ir Žemės Motinos,
kurių susijungimas ir lėmė gamtos vaisingumo galių
atsinaujinimą (Simek 1984: 178, 282). Pažymėtina, jog
Lietuvoje Užgavėnių Kotrė taip pat galėjo būti siejama
su vestuvėmis: B. Buračo pasakojimas iš Žemaitijos:
„Va ir atidainuoja, atvažiuoja įvairiausiai išpuoštas keistas baidyklių vežimas. Tai Užgavėnių Kotrės vestuvės.
Sunku būtų ir aprašyti, kokių juokų ir įvairių išdaigų
pridaro tokie vestuvininkai, prie jų prisidėję viso kaimo ar miestelio žiūrovai. Tokios vestuvės kiekvienoje
apylinkėje vis kitokios“ (Buračas 1993: 182). J. Balio
užrašymas vėlgi iš Žemaitijos: Išgirsi vėl – atadainuoja
su muzika „Užgavėnių Kotrės vestuvės“: keistas vežimas (viena pavaža, vienu ratu) su būriu vestuvininkų.
Pati Kotrė tai tik parėdyta baidyklė be žmogaus, pritaisyta prie rato taip, kad vežant visaip rankomis mosuotų
(BlLKŠ: 67–68, Nr. 71).
Aptartų frigų ir germanų švenčių finalas – dievybę,
Kibelę ar Nertus, simbolizuojančio pavidalo panardinimas, nuplovimas vandens telkinyje. Analogiškai, kaip
kad su šiomis frigų ir germanų dievybėmis, būdavo
pasielgiama su lietuvių pagrindiniu šventės personažu
– More, Kotre. Po vežiojimo po kaimą, lydint vaikams
ir persirengėliams, dvyliktą valandą nakties ji vienokiu
ar kitokiu būdu būdavo sunaikinama – irgi skandinama arba deginama. Juozo Mickevičiaus pasakojimas iš
Platelių valsčiaus: „Kai karnavalininkai pabaigia vaikštynes savo apylinkėje, visus be išimčių aplanko, karnavalo vadas su paaugliais nuveža Morę prie artimiausio
upelio sietuvos (giliausios upelio vietos) ir nustumia
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ją“ (Mickevičius 1944: 19–20). Štai Balio pateiktas
užrašymas iš Kreintos: Pašokę ir pasilinksminę iki vidurnakčio, išveža Morę iš kaimo iki artimiausio upelio. Nuvežę pastato Morę tokion vieton, iš kurios būtų
patogu ją nustumti į pačią vandens gilumą (BlLKŠ:
78–79, Nr. 117). Buračo pasakojimas: „Artinantis pusiaunakčiui, Morės pamėklę veža už kaimo ant aukščiausio kalno ir iškilmingai sudegina. Morės deginimas
praneša visiems, jog jau prasidėjo gavėnios pasninkas
ir jau laikas baigti visas linksmybes“ (Buračas 1993:
186). Pasak Juozo Kudirkos, „Šilalės apyl. Kiaukų k.
Morę degindavo greta rugių lauko (Kudirka 1992: 30).
Slavų paralelės
Rytų slavų Užgavėnių apeigų baidyklė dažniausiai
vadinta taip pat kaip ir šventė – Масленица; anot T.
A. Agapkinos, Užgavėnių apeigose atsiskleidžia reprodukcinė, visų pirma agrarinė, semantika (Агапкина
2002: 583, 587). Maslenica sudeginama, kad augtų
javai, linai, kad sekančiais metais užtektų maisto (ten
pat). Užgavėnių dainuojamojoje tautosakoje kalbama
apie Maslenicos užkasimą ir jos atgimimą artėjant vasarai. Pavyzdžiui, iš Pskovo apylinkių:
Прощай, Масленица дорогая!
Я тебя в ямочку закопала и нагою затоптала,
Лежи, Масленица, до налетья,
До хорошего до слетья
„Likit sveikos, brangios Užgavėnės!
Aš jus duobutėje užkasiau ir koja sumindžiau,
Gulėkit, Užgavėnės, iki vasaros pradžios,
Iki gero sąskrydžio“
(Копаневич 1912: 141;
cit. iš: Агапкина 2002: 587).
Tad čia akivaizdžiai matyti pagrindinio Užgavėnių
personažo mirties ir atgimimo motyvas, primenantis
aptartą vegetacijos dievybės raišką žiemos ir pavasario
sankirtoje.
Morė gretintina ir su rytų bei vakarų slavų mitine būtybe Mara (Мара), Marena (Маренa), Morena
(Мoренa), kurią ritualuose vaizdavo šiaudinė lėlė,
skandinama ar deginama per sezonines šventes
(MНМ II: 110, 111; СД III: 179). Baltarusiai tokią lėlę
(Марэна), simbolizavusią mirtį, padarydavę Radunicos
(Радуніца, Радаўніца) šventei (devintą dieną po
Velykų), kurios metu būdavo rengiami mirusiųjų atmi-
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nai ir kuri buvo laikoma žemdirbystės sezono pradžia.
Baigiantis šventės apeigoms, Marena būdavo skandinama vandenyje.3 Vakarų slavų Marena, Mara (vardai
varijuoja: čekų, moravų Mo/ařena, Mara, Mařina,
Mařana, Morana, slovakų Morena, lenkų Marzanka),
kaip manoma, įkūnija žiemos virsmo į pavasarį idėją.
Paprastai šio tipo būtybė vakarų slavų būdavo daroma
iš šiaudų pėdo, pritvirtinamo prie karties, aprengiamo
moteriškais drabužiais, papuošiamo kaspinais ir paskui
merginų nešiojamo po kaimą. Apeiga būdavo atliekama Didžiojo pasninko pabaigoje kurį nors (ketvirtąjį arba penktąjį) sekmadienį. Po to Marena už kaimo
būdavo sunaikinama: sudeginama arba paskandinama,
užkasama žemėje (čekų), užmetama ant medžio (moravų), mušama lazdomis (slovakų, moravų), sudraskoma
(moravų). Tikėta, kad pamėklę sunaikinus greit ateis
vasara, tai lems gerą derlių, saugos kaimą nuo potvynių
ir gaisrų, mirties, o merginos veikiai ištekės (СД III:
180–181). Paprastai po Marenos sunaikinimo eidavusi
apeiga, kurios metu merginos už kaimo ribų papuošdavo kartį ir ant jos pritvirtindavo lėlę arba žalią medelį.
Mareną nurengus, jos rūbus apsivilkdavo mergaitė, ta
proga išrinkta karaliene (královna), ir visi su dainomis
grįždavo į kaimą, sveikindami atėjus pavasarį (СД III:
181–182). Kaip galima spręsti iš glaustai anotuotų papročių eigos, slavų Марэна, Mara, Morena, Marzana
ir kt. sietinos su tuo pačiu vaizdinių kompleksu kaip
ir lietuvių Morė. Be paminėtų duomenų, čionai būtų
akcentuotinas faktas, kad lenkų dievybė Marzana kai
kurių XVI a. istorikų (Martyno Kromerio, Motiejaus
Stryjkovskio) laikyta romėnų Cereros ekvivalentu
(BRMŠ II: 415, 419, 508, 541), o Cerera kaip tik įasmenino vegetacijos galias (Grimal 1981: 99). Beje, jos
atitikmuo baltiškoje dirvoje, kaip pažymima XVII–
XVIII a. rašytiniuose šaltiniuose, yra Žemyna (BRMŠ
III: 51, 93; IV: 29).
Su pavasario atėjimu, žemdirbystės sezono pradžia ir šia proga atliekamu žemės galių gaivinimu
bei stiprinimu sietinas vienas archajiškas ukrainiečių
(Černigovo, Poltavos srityse) paprotys, praktikuotas
pirmomis Didžiojo pasninko dienomis, t.y. ką tik praėjus Užgavėnėms. Šis paprotys susijęs su žemės maitinimu. Ritualo branduolys – į žemę užkasamas dubenėlis
su koše. Diena, kuomet tai būdavo daroma, žymėjo pavasario šaukimo dainų (веснянки) giedojimo pradžią,
tuomet būdavo rengiami ir jaunimo apeiginiai susibūrimai. Jaunuomenės sueigos vietoje ir būdavo užrausiamas dubenėlis su koše. Po to į kieno nors daržą būdavo

atnešama šieno, jis paskleidžiamas ir, ant jo susėdus,
giedamos pavasario dainos (Малинка 1898: 161).4 Yra
užfiksuota šią apeigą menančių dainų, pavyzdžiui, iš
Černigovo ir Poltavos apylinkių:
Закопали горщик каші,
Ще й кілки прибили,
Щоб на нашу та вулицю
Парубки ходили
Užkasėme košės puodą,
Dar ir kuolelių prismaigstėme,
Kad mūsų gatvėje
Vaikinai vaikštinėtų (Гринченко 1899: 56).5
На тім кутку в Гончарівці
Дівки чарівниці,
Закопали горщок каші
Посеред улиці.
Горщок каші, горщок каші,
Горщок смородини…
Tam kampe Gončarivcoje
Merginos burtininkės
Užkasė puodą košės
Gatvės vidury.
Puodą košės, puodą košės,
Puodą serbentų… (Милорадович 1897: 76–77).
Žemės maitinimas prieš prasidedant jos dirbimui
– išties logiškai motyvuotas ritualas. Kad žemė būtų
pasirengusi gyvybei jos įsčiose užmegzti, galvota esant
svarbu ją pamaitinti ir, beje, tuo augaliniu maistu, kurį
ji pati ir teikia derliaus metu.
Ankstyvo pavasario tarpsnis, sutapdavęs su krikščionių Didžiuoju pasninku ir povelykiniu periodu, rytų
ir vakarų slavams buvo pasirengimo naujam žemdirbystės ciklui metas, o tam reikėjo atlikti visą kompleksą su žemės „prisikėlimu“ susijusių ritualų. Tai ceremonijos su Mara, Marena, atverdavusios vartus pavasariui, atgaivindavusios chtonines augimo galias, taip
pat – maisto aukojimo Žemei Motinai akcijos, lydimos
apeiginių dainų.
Lietuvių Morės provaizdžio pamatas
J. Balio apibūdinimu, pamėklės vežiojimo per
Užgavėnes apeiga buvo skirta „laukų ir gyvulių ūkiui
pažadinti“, tai – „vegetacijos ir vaisingumo ritualas“
(BlLKŠ: 71). Balio ir anksčiau jau minėto S. Skrodenio
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(Skrodenis 2009: 40) Užgavėnių apeigų interpretavimas kaip vegetacijos jėgų atsinaujinimo ritualo
atrodytų tikrai pagrįstas.6 Vegetacijos atnaujinimas
pavasarį, prieš prasidedant žemdirbių metams, buvo
aktualus. Panašiai kaip minėti etnologai Užgavėnes
komentuoja ir P. Dundulienė: „Lietuvių užgavėnių
Boba, Motinėlė, Morė, Kotrė ir kt. buvo įasmeninta
javų dvasia ar derliaus dievybė. Jų vežiojimas ant sujungtų rogių ar ratų greičiausiai simbolizavo antropomorfinio pavidalo javų dvasios išvežimą į laukus žiemos su pavasariu slenkstyje globoti ir sergėti javus.
[…] Lietuvių, kaip ir kitų indoeuropiečių tautų, vežiojamų augmenijos dvasių bei dievybių stabų žudymas
greičiausiai buvo susietas su tikėjimu, kad pavasarį
jie atgimsią naujoje augmenijoje, o svarbiausia – javuose“ (Dundulienė 1979: 52–53). Šitokį – su augimo
galių regeneracija susijusį ritualo pobūdį atspindi, be
nagrinėtų papročių, ir dainos, kurios Rytų Lietuvoje
būdavo dainuojamos vežiojant Užgavėnių pamėklę
„čiučelą“: Čiučela vežela važinėti, / Kad mūsų lineliai
užderėtų (Dovydaitis 1935: 208; BlLKŠ: 70, Nr. 77);
Ak tu tprunda, uliaunyke, / visos žemės pulkaunyke,
/ tprunda gėrė, tprunda šoko, / tprunda turi pinigų. /
Mūsų rugiai bus nupjauti, / mūsų pievos nušienautos,
/ tprunda gėrė, tprunda šoko, / tprunda turi pinigų.
/ Mūsų jaučiai išvaryti, / mūsų avys išganytos ir t.t.
Toliau dar: Mūsų daržai pasodyta, / mūsų laukai užusėta ir t. t. (Dovydaičio pastaba prie dainos: „Taip važinėta su čiučela paskutinę Užgavėnių dieną nuo pietų
ligi sutemų“: Dovydaitis 1935: 208–209; žr.: BlLKŠ:
70–71, Nr. 77). Pastarosios dainos kreipinys visos
žemės pulkaunyke kelia aliuzijas į mitinį personažą –
žemės valdovę, gal net žemės dievybę. Žinoma, viena pati ši daina būtų per menkas argumentas įžvelgti
Užgavėnėse vienokia ar kitokia forma išnyrančią žemės dievybę. Tačiau analizuotų Užgavėnių apeigų visuma ir jų analogijos su frigų, germanų ir slavų žemės
dievybėmis bei atitinkamais ritualais teikia pagrindą
Užgavėnių ritualuose bei tikėjimuose įžiūrėti tuos pačius archajiškus vaizdinius apie atgimstančią Motiną
Žemę. Žemės ir jos kūrybinių jėgų, laiduojančių augalijos radimąsi, pažadinimas bei stimuliavimas per
Užgavėnes užkoduota forma galėjo sietis su šią sritį
kontroliuojančios mitinės esybės galių atnaujinimu.
Chtoninės vegetacijos dievybės bruožų, be Žemynos,
turi ir laumė. Priimtina domėn tai, jog folkloro naratyvuose laumė kartais tapatinama su More. Pravartu
čia pateikti J. Balio pastabą laumės ir Morės santykio
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klausimu: „Senovėje žodis morė greičiausiai reiškė tą
patį, kaip ir laumė. Plg. pasakos posakį: Sutemus pradėjo morės vindus sukti“ (BlLKŠ: 69). Analogiškame
kontekste kalbama būtent apie laumę: Atgulus laumės
ant tų pačių vindų ėmė verpt iki gaidžių (LKŽe, s.v.
vindas). Minėtini tokie sakmėse užfiksuoti laumės vardai: Morė (Geldapė, Rytų Prūsija: BsTB VI: 346, Nr.
15; BsTB VI: 350, Nr. 28), Mortė (Skaistgirys: LMD I
332/3), Kotrė (Vilkyškiai: BsTB VI: 347, Nr. 17), Katrė
(Trumpaičiai, Šiaulių aps.: BsTB V: 218–219, Nr. 19).
Žinoma viena sakmė, kurioje laumės vaikas pavadintas vardu Morytis (Geldapė: BsTB VI: 350, Nr. 28).
Būdinga laumių funkcija – verpimas ir audimas. Įdomu
tai, kad per Užgavėnes drausta verpti ir austi: Prieš
užgavėtų utarnykų reikia baigt verpti, tai gražūs bus
linai (Alytaus vls.: LTR 1457/1-68); Prieš Užgavėnes
šeimininkės stengiasi baigti suverpti pradėtą kuodelį,
nes jei pasilieka, tai ateina Užgavėnių senis ir prispjaudo kuodelį, o tada kitais metais esti prasti linai
(Keturvalakiai: BlLKŠ: 101, Nr. 296); Užgavėnių dieną nepatariama verpti, austi, nes pirštai taukuoti, todėl
tokį verpalą ar audimą tuojau pelės sukrims (Balsiai,
Šilalės vls.: BlLKŠ: 101, Nr 295). Toksai tabu galiojęs
laumei paskirtomis dienomis. Tarkim, laumės dieną –
ketvirtadienį taip pat drausta dirbti moteriškus darbus
(Laurinkienė 1996: 178). Dzūkijoje per Užgavėnes
merginos važinėjosi nuo kalniuko ant verpimo įrankio
– verpstės: Per Užgavėnes reikia eiti ant verpstės pasivažinėti – linai derės (Seirijų vls.: LTR 1741/155); Kad
linai derėt, raikia per Užgavėnes pasvažinėc an verpscio: marcios turi vežt anytų (Veisiejai: LTR 208 /2799); Merkinės, Seirijų ir kitų Dzūkijos apylinkių vaikai
Užugavose važinėdavosi ant linų verpiamos verpstės,
kad linai geriau derėtų. Seniau, kai dar nebuvo ratelių,
verpstės būdavo didelės, sulig piemenio ūgio (BlLKŠ:
98, Nr. 263). Tad „piemens ūgio“ verpstės buvo priemonė atlikti ritualą: verpste, būdingu laumių – su žeme
susijusių deivių – atributu, liečiant žemę, būdavo suaktyvinamos, pažadinamos žemės vegetacinės galios.
Svarbu pabrėžti ir tai, jog šis ritualas būdavo atliekamas moterų – merginų, marčių, vyresnių moterų (marčios ant verpstės veždavusios anytą). Galbūt tokiu būdu
imituotas įsivaizduojamos su šia sritimi susijusios dievybės veikimas.
Pietų slavai per Užgavėnes, kurių metu įsivaizduota siautėjant raganas, simboliškai sudegindavo vešticą
(вештице), savo prigimtimi artimą iš dalies lietuvių raganoms, iš dalies laumėms (ragana lietuvių kartais ir pa-
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vadinama laume ragana: Vėlius 1977: 90). Pietvakarių
Makedonijoje deginant siūlą, ant kurio būdavo pakabinta chalva, sakyta: Гори, Стоjно, вештице! „Dek,
Stojna, ragana!“ (СД III: 194). Vešticos atimdavusios
iš karvių pieną, rinkdavusios rasą javų lauke, saugodavusios pasėlius nuo krušos, o kita vertus, kenkdavusios derliui laukuose (СД I: 367). Įdomu tai, jog rytų
Serbijoje naktį per Jurgines nuogos vešticos, apžergusios audimo staklių veleną, „apjodavusios“ aptvarus su
gyvuliais ir tokiu būdu atimdavusios iš jų pieną (ten
pat). Taigi šios būtybės savo burtams naudodavusios
moteriškų darbų įrankius. Šie duomenys yra papildomas
argumentas, leidžiantis pagrindinį Užgavėnių karnavalo
veikėją sieti su laume arba jai artima ragana. Beje, ragana (vok. die Hexe) A. Majerio kaip tik laikoma germanų,
o gal ir indoeuropiečių ar net praindoeuropiečių Žemės
Motinos kulto palaiku (Mayer 1936: 10).
Išvados
Taigi esama pagrindo lietuvių Morę (ir jos atitikmenis kitose tradicijose) interpretuoti kaip degradavusios
chtoninės vegetacijos ir vaisingumo dievybės atvaizdą,
kaip vieną jos galimų manifestacijų su ryškia mirties,
pervartos ir atsinaujinimo perspektyvos idėja. Šio tipo
dievybė agrarinių papročių terpėje galėjo įgyti gana grubų simbolinį antropomorfinį (lėlės, baidyklės) pavidalą, kuris neretai dabar jau vertinamas kaip demoniškas.
Tendencija nusmukti į demonišką lygmenį, kaip pastebi germanų senovės tyrėjas Antonas Mayeris, žemės
dievybei yra būdinga (Mayer 1936: 43). Vyriškosios
lyties Morės atitikmuo, vadintas Ragučiu, Diedeliu,
Čiučela, irgi laikytinas viena iš vaisingumą ir augalijos
gyvybingumą globojusios dievybės hipostazių. Jis gali
būti traktuojamas ir kaip Morės kompanionas, pasižymėjęs panašiomis į jos funkcijomis – plg. aptartą frigų
Kibelės ir Ačio porą.
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Nuorodos:
1. Rašytojas, istorikas Juzefas Ignacas Kraševskis (Józef Ignacy
Kraszewski), remdamasis T. Narbuto „Lietuvių mitologija“, 1847
m. irgi mini Ragutį, „puotų ir ištvirkimo globėją“, taip pat – jo
„pačią“, Ragutena pati, kuri „reiškė tą patį, tik buvo moteriškosios lyties“. Turima omenyje Užgavėnių ritualas, kuomet „nedaili
dievybės statulėlė buvo vežiojama iš namų į namus“ (LM I: 203).
Norberto Vėliaus manymu, Ragutena pati gali būti siejama su
žodžiais ragas, ragana, rogės, vietovardžiu Ragutėniškiai (LM
I: 508). Ankstesnių šaltinių žinias apie Ragučio šventę kartoja
ir J. Šliūpas: „Mėsėdrinės, Ragučio šventė, su bakchanalijomis
apvaikščiojama buvo vasario mėnesyj puotomis ir girtavimu per
8 dienas: buvo eisenos, lošos, ir aukos Ragučio garbei. Jo stabą ar
šiaip aprengtą čiučelą vežiojo iš sodžiaus į sodžių rogėmis, kurias
traukė kerši jaučiai, ir paskui sekė gauja Puotininkų ir įvairiai
apsidariusių kaukių“ (Šliūpas 1932: 131).
2. Moterų dėmesio centre būdavęs ir baltarusių (Vitebsko srityje)
Užgavėnių Diedas (Дзед, vadintas ir Сідар). Pirmą Užgavėnių dieną
žmogaus dydžio pamėklė su pabrėžtais vyriškais atributais pradžioje
vežiota rogėse po kaimą, paskui vienoje troboje būdavo paguldoma
kampe ant suolo. Jis būdavo apraudamas čionai susirinkusių moterų. Atlikus šį ritualą, Diedas būdavo vėl išnešamas iš trobos ant
rogių ir neva laidojamas – jį vaizduojanti lėlė būdavo sudraskoma.
Tatjanos Valodzinos nuomone, šio Diedo laidotuvės ir numanomas
prisikėlimas sietinas su vaisingumo ir vegetacijos galių atgimimo
simbolika (Валодзина: 368–369).
3. Šiaudinę pamėklę Marą (Мара) baltarusiai gamindavę ir prieš Kupolines, ją degindavę šios šventės naktį (БМ: 303, 305).
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4. Būtent: Не менш цікавим був ритуал закопування каші, який
побутував майже в кожному осередку України. Так, на Чернігівщині та Полтавщині горщик з кашею закопували в перші дні
Великого посту. Горщик закопували на тому місці, де збиралася
молодь. День закопування каші пов’язувався з початком співання співанок. Закопавши кашу, приносять кілька кулів соломи в
який-небудь город, розстилають її, сідають і співають веснянки
(Малинка 1898: 161).
5. Esu dėkinga ukrainiečių etnologei Galinai Bondarenko, pateikusiai
man šias žinias.
6. Vienas iš Užgavėnių persirengėlių – ožka interpretuojama siejant
ją kaip tik su gamtos regeneracija (apie ožio / ožkos kaukę per
Užgavėnes žr.: BlLKŠ: 61–62). Ožkos sąsają su rugių derlingumu
liudija rytų slavų kalėdinė apeiga „vaikščiojimas su ožka“, taip
pat su ja susijusios dainos, kuriose sakoma: Где коза ходит, там
жито родит…„Kur ožka eina, ten rugiai kyla…“; arba: Где коза
рогом – там жито стoгом „Kur ožka ragu – ten rugiai kaupu“;
dar kitaip: Где козa хвостом – там жито кустом „Kur ožka
uodega – ten rugiai krūmu“. Daina buvo dainuojama kartu su šokiupantomima, kurio pagrindinis vaizdinys buvo šio gyvulio „mirtis“
ir „prisikėlimas“, simbolizuojantys laiko ciklus ir gamtos atgimimą
(СД II: 523). Lenkijoje per Užgavėnes vedžiodavo gyvą ožką, kuri,
kaip tikėta, pasižymėjusi maginiu poveikiu derliui (СД II: 523).

What is the Užgavėnės Morė?
Nijolė LAURINKIENĖ
One of the most lively Lithuanian winter holiday rituals is the drowning, burning, or other type of destruction of
the Užgavėnės bogy woman, commonly known as Morė
or Kotrė, accompanied by a band of costumed revellers.
Užgavėnės are celebrated in Lithuania as winter comes to
end and spring is around the corner. With this natural phenomenon it is customary to associate and explain the meaning of the Morė image. Quite a bit ethnographic material has
been published about the Lithuanian Morė and its analogues,
mostly from the region of Žemaitija, or Samogitia (and some
from eastern and central Lithuania) where this custom was
especially popular and is still performed to this day.
This article discusses the Užgavėnės bogy woman
Morė’s nature and earlier meaning. We can see the link between this being and the rituals connected to it with archaic
Frygian, Germanic, and Slavic rituals and characters associated with the rebirth of nature in spring and renewal of
the power of plants. The conclusion is made that Užgavėnės
rituals and beliefs reflect visions of the regeneration of the
intrinsic powers that ensure the regeneration of the earth
and its vegetation, reproduction. One manifestation of these
tendencies is the ritualistic actions with the symbolic mythological entity that controls this sphere, which, as the article
claims, resembles a vegetation deity.
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Užgavėnės folkloro ansambliuose:
reikšmės, bendruomenės ir tapatybės
Eglė ALEKNAITĖ
Straipsnio objektas – folkloro ansamblių švenčiamos Užgavėnės. Tikslas – ištirti Užgavėnių suvokimą
ir su juo susijusias tapatybės kūrimo strategijas Lietuvos folkloro ansambliuose. Siekiama ištirti: 1) senųjų Užgavėnių suvokimą folkloro ansambliuose; 2)
dabartines folkloro ansamblių Užgavėnių šventimo
praktikas ir jų vertinimą; 3) nacionalinės, regioninės,
vietos ir kitokių bendruomenių tapatybės kūrimo strategijas, atsiskleidžiančias ansambliečių Užgavėnių
sampratose ir praktikose. Metodai: aprašomasis, interpretacinis. Išvados: Užgavėnes daugelis ansamblių
narių laiko viena svarbiausių, daugiausia emocijų
keliančia, linksmiausia švente, užgožiančia Kalėdas,
Velykas, Jonines / Rasas ir kitas kalendorines šventes. Ansambliečiams aktualios įvairios šventės reikšmės ir šventimo praktikos, jų siejamos su skirtingai
suprantamomis praeities bendruomenėmis ir dabartiniu bendruomeniškumu, įtvirtinant daugiausia dviejų
bendruomenių – visos lietuvių tautos ir savo ansamblio – tapatybes.
Prasminiai žodžiai: Užgavėnės, Lietuvos folkloro
ansambliai, tapatybė.
Šiandienės Užgavėnės – viena matomiausių, įvairiomis formomis gaivinamų tradicinių kalendorinių
švenčių Lietuvoje. Senųjų švenčių rekonstravimas bei
gaivinimas pastaruoju metu pastebimas visame pasaulyje ir yra siejamas tiek su nacionalizmo idėjomis,
tiek su tradicionizmo tendencijomis, pasireiškiančiomis troškimu atrasti savo šaknis, pasaulio etnifikavimu, noru grįžti prie religijos ir stabilių vertybių.1
Atgimęs susidomėjimas „tradicinėmis“ šventėmis
rodo bendruomenių siekius iš naujo įtvirtinti savo tapatybę, pajutus kultūrinį sukrėtimą, kurį sukėlė staigūs struktūriniai pokyčiai, socialinis mobilumas ir
globalizacija, nauja socialinė, ekonominė ir politinė
aplinka. Šventės stiprina bendruomenės įvaizdį ir tapatybę, išreiškia „unikalius“ ir „autentiškus“ dalykus,
siūlo dalyviams ir žiūrovams atitinkamas sampratas,
temas ir simbolius.2 Tirdami šias šventimo praktikas,
mokslininkai kalba apie ideologiškai motyvuotą tra-

dicijų išradimą ar adaptavimą,3 senąsias šventes ėmus
naudoti nacionalinės ar vietos tapatybei kurti ir palaikyti, regiono kultūriniam, ekonominiam ar turistiniam
patrauklumui didinti.4 Lietuvos mokslininkai šiuolaikinį Užgavėnių gaivinimą ir kitų kalendorinių švenčių šventimą taip pat sieja su nacionalinės,5 etninės,6
kultūrinės7 tapatybės kūrimu ir raiška.
Šios šventes švenčiančios bendruomenės gali būti
labai įvairios. Pavyzdžiui, lietuvių šventes (kalendorines, valstybines, asmenines ir kt.) tyrusi J. Kuznecovienė konstatavo, kad jose „bendruomeniškumas
išgyvenamas kaip šeimyniškumas“, papročių ir tradicijų, tautiškumo perdavimas vyksta šeimos rate,8 kai
daugiausia dėmesio dabartinėms Užgavėnėms skyręs
A. Vaicekauskas kalba iš esmės tik apie instituciškai
palaikomas praktikas, kuriomis kuriama ir palaikoma
nacionalinė, tautinė tapatybė. Vis dėlto, atsižvelgiant
į tai, kad viešose šventėse paprastai dalyvauja ir dėl
jų sampratos tariasi kelios skirtingos dalyvių grupės,
nuodugnesnis dabartinių Užgavėnių tyrimas gali būti
labai įdomus bendruomeniškumo, įvairių tapatybių
kūrimo ir palaikymo šiandienėse „tradicinėse“ šventėse suvokimui. Pirmiausia, tai šventė, kurios praktikas kuria ne tik konkrečios vietos bendruomenės, bet
ir valstybės mastu veikiančios struktūros – kultūros
centrų ir folkloro ansamblių tinklas, įvairaus pobūdžio ugdymo institucijos, žiniasklaida ir pan. Jų pateikiamą viziją įgyvendina ir įvietina kiti veikėjai, o
tarp jų labai dažnai būna folkloro ansambliai. Pastaruosius galima suvokti ir kaip nacionalinį kultūrinį
judėjimą, turintį bendrą ideologiją bei vertybes, ir
kaip atskiras bendruomenes, kuriančias savas tradicijas ir interpretacijas. Taigi ansambliečių sampratos ir
praktikos gali atskleisti daug įdomių aspektų, būdingų
šiandienėms Lietuvos Užgavėnėms, šios šventės panaudojimą įvairioms bendruomenių tapatybėms kurti
ir palaikyti. Tad šiame straipsnyje, pasitelkus duomenis, gautus iš interviu su 20-ies folkloro ansamblių
dalyviais, siekiama ištirti Užgavėnių suvokimą ir su
juo susijusias tapatybės kūrimo strategijas Lietuvos
folkloro ansambliuose.
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Užgavėnių gaivinimas
Užgavėnės gaivintos jau XX a. pirmojoje pusėje.
Tarpukariu miestuose ir miesteliuose šios šventės gaivintojų motyvacija siejosi tiek su nacionaliniais idealais grindžiamu etninės kultūros puoselėjimu, tiek su
kosmopolitiškų, miestietiškų pramogų paieškomis.
Kosmopolitinėje miesto aplinkoje Užgavėnės žymėjo
aktyvų kolektyvinių pramogų laikotarpį prieš gavėnią,
o persirengimo paprotys sietas su bendraeuropine karnavalų tradicija. Gaivintojai šią šventę laikė nykstančiu
lietuvišku karnavalu, kurį reikia gaivinti šiek tiek modernizuojant. Jau tuo metu visoje Lietuvoje populiarėjo
žemaitiški šios šventės personažai.9 Ž. Šaknio manymu, tada ėmė plisti ir Užgavėnių kaip „bendralietuviškos“ šventės samprata.10
Sovietmečiu (ypač po 1957 m.) Užgavėnės buvo
keičiamos Žiemos išvarymo (Žiemos, Žiemos sporto, meno ir t.t.) švente, suformuota pagal Žemaitijos
Užgavėnių scenarijų ir nukelta į gavėnios laikotarpį.
Tokios religinio turinio nebeturinčios vaikštynės buvo
toleruojamos ir paplito visoje šalyje. 1989–1990 m. vėl
įsitvirtino senasis – Užgavėnių – pavadinimas, grąžintas senasis šventimo laikas, ir „[j]okių abejonių dėl šios
šventės reikšmės nekilo“.11 Ž. Šaknys šiandieniuose
Užgavėnių papročiuose įžvelgia ir nacionalinės tarpukario strategijos, ir sovietmečio ideologijos paveldą.
Šie ir XX a. pabaigoje įvykę papročių pakitimai prisidėjo prie savitų vietos papročių nunykimo.12
A. Vaicekauskas kalba apie dvi pagrindines dabartines persirengėlių rūšis. Pirmieji priklauso kai kuriuose
Žemaitijos kaimuose ir miesteliuose tebegyvuojančiai
Užgavėnių šventimo tradicijai. Tiesa, šiandien ji nebeturi jokių tiesioginių ritualinių funkcijų ir tapo vien
žaidimu; paprastai jos gyvavimą dirbtinai palaiko vietos valdžia. Tokiais atvejais persirengėliai labai dažnai
būna ne vietos žmonės, o entuziastai, iš visos Lietuvos
suvažiavę folkloro ansamblių nariai.13 Vis dėlto būtent
tokias Platelių Užgavėnes specialistai laiko vertingiausiomis – čia pripažįstama nenutrūkusi šventės tradicija. Anot N. Marcinkevičienės, joje išlaikoma pagarba
senajai tradicijai, šventė režisuota saikingai, pasižymi
gerai „suderinta“ papročių seka: „žydų“ grupių vaikštynės, grupių programų, atskirų kaukių pasirodymai
miestelio aikštėje ir vaišės.14
Kita persirengėlių rūšis, kuriai A. Vaicekauskas skiria daugiau dėmesio, dalyvauja eitynėse mieste. Čia susilieja dvi skirtingos tendencijos: senųjų papročių gaivinimas, grindžiamas tautinio atgimimo ideologija, ir
masinės kultūros elementai, atsiradę dėl globalizacijos
procesų. Lietuvių etninės kultūros entuziastai stengiasi
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gaivinti senuosius papročius, o visuomenė nuo XX a.
pabaigos darosi vis modernesnė ir, užuot grįžusi prie
senosios tradicijos, teikia pirmenybę šiuolaikinėms visuomeninėms pramogoms, įtraukiančioms įvairius globalios kultūros elementus.15
Tad folkloro ansamblių nariai turėtų būti suvokiami kaip lietuvių etninės kultūros entuziastai, siekiantys gaivinti senuosius papročius ir dalyvaujantys tiek
miesto, tiek Žemaitijos Užgavėnėse. Vis dėlto ansambliečiai veikia gerokai sudėtingesniame galių lauke: jie
dažniausiai būna kaip tik tie žmonės, kurie turi „įgyvendinti“ etninės kultūros globos politiką. Jie yra tarsi
tarpininkai, kuriuos pagrindiniai Užgavėnių šventės
organizatoriai paprastai kviečia pristatyti „etninės kultūros“ elementus labai įvairaus pobūdžio renginiuose.
Tad ansambliečių sampratos retai kada lemia patį šventės pobūdį ir joje pristatomą tradicijos versiją. Kita vertus, tam tikromis formomis (kaukėmis, atliekamomis
dainomis, personažų elgesiu ir kt.) pasirodymuose jie
vis tiek pristato savo Užgavėnių sampratą. Pateikiamą
Užgavėnių viziją koreguoja konkrečios aplinkybės, bet
ji pati yra svarbi ir kaip specifinės subkultūros tapatybės raiška, ir kaip konkretus valstybinės politikos lokalinio įgyvendinimo veiksnys. Tad kokios sampratos
bei interpretacijos išryškėja ansambliečių Užgavėnių
vizijose ir praktikose?
Šventės reikšmė
Šventės forma ir reikšmė visada šiek tiek keitėsi
kintant socialinei aplinkai, vyraujančiai pasaulėžiūrai
ir t.t. XX a. pirmojoje pusėje Lietuvos kaime Užgavėnių vaikštynės dažniausiai suvoktos kaip jaunimo
pramoga.16 Šiuo metu ansambliečiai ir kitos Užgavėnių gaivintojų grupės gali rinktis iš daugybės reikšmių,
kurias yra iškėlę Lietuvos etnologai, nuolat pristato žiniasklaida ir pan.
Populiariausios Užgavėnių keliamos asociacijos –
linksmybės, žiemos išvarymas ir prisivalgymas. Tad
per šią šventę žmonės [l]inksminasi. Užgavėnių esmė
yra linksmintis.17 Jaunimo pramogų reikšmė šventėje
svarbi ir daugumai ansambliečių. Tai – sekuliari linksmybių, prisivalgymo, legalaus pokštavimo ir juokavimų diena, per kurią džiaugiamasi artėjančiu pavasariu.
Tokia reikšmė neabejotinai aktuali ir šiandieniniams
miestiečiams, nesusiduriantiems su žemės ūkio darbais, žiemos badu, bet pavargstantiems nuo purvino
sniego ir apniukusio dangaus. Nemažiau ansambliečių
Užgavėnes suvokia kaip žiemos išvarymo šventę. Tai
pasikeitimas metų laikų, išvyti žiemą.18 Čia žiema ir
pavasaris paprastai reiškia tiesiog metų laikus ir jiems
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būdingą orą, su jokiomis žemdirbiškomis reikšmėmis
(žemės budinimu, augmenijos, derlingumo skatinimu
ir pan.) nebeturi nieko bendra. Taip pat populiarus Užgavėnių ženklas, ypač pabrėžiamas žiniasklaidoje, yra
blynai ir prisivalgymas: Baigiasi linksmybės, reikia
prisišveist gerai, privalgyt, pasilinksmint, nes paskui
gavėnia prasideda iki Velykų.19
Nedaugelis ansambliečių ieško „gilesnių“ šventės reikšmių, neapsiribojančių stereotipine pavasario
atėjimo ir žiemos išvarymo prasme. Paprastai šiuo
atveju gilinamasi į senąją žemdirbišką pasaulėžiūrą,
konkrečių ritualinių veiksmų (pvz., laistymosi vandeniu) prasmę: O šiaip tai, jeigu taip giliau kapstyti,
tai čia yra kaip ir žemės atsibudimas, tas derlingumas ir visas tas vandeniu laistymasis, kad žemė būtų
derlinga.20 Įdomu tai, kad tokios „gilesnes“ reikšmes
įžvelgiančios interpretacijos suvokiamos (bent jau
pačių „giliųjų“ prasmių ieškotojų) kaip alternatyva ar
prieštaravimas vyraujantiems aiškinimams, tai dažniausiai pabrėžiama tuoj po savosios šventės reikšmės nusakymo. Pavyzdžiui, Užgavėnės vis dėlto buvo
daugiau erotiškumo šventė. Nebuvo tie lietuviai jau
tokie lyriški, epiški ir tokie geručiai, gležnučiai. Aš
taip įsivaizduoju, kad jie toj šventėj tai jau pasiausdavo ir iš tos erotinės pusės.21 Čia, remiantis prielaida, kad lietuvius įprasta įsivaizduoti esant „lyriškus“
ir „geručius“ kaimiečius, siūloma alternatyvi vizija:
tradicinio kaimo bendruomenėje bent tam tikromis
progomis pasireikšdavo ir „agresyvesnis“ erotiškumas. Panašiai prieštaraujama vyraujančiam požiūriui,
jog viskas, kas vyksta ar daroma per Užgavėnes, yra
būtinai linksma: kalbėdama apie šventės reikšmę, ansamblietė teigė, kad ją geriausiai perteikia tos dainos,
kur yra ne tos linksmosios, o tos liūdnosios. Jos irgi
reiškia vaisingumą. Ten apie mergelę, bernelį ir t.t.22
Galima pastebėti, kad tokių reikšmių daugiau ieško
didmiesčių ansambliečiai.
Kartais šventei suteikiamos prasmės, susijusios su
moraliniu, dvasiniu apsivalymu: mokykloj mes irgi
švenčiam Užgavėnes. Bet mes vaikams liepiam surašyt nu kokius nors ar nuodėmes savo, ką nors negero
padarė, ar ten kokius raštelius, sakom, suriškit, nebijokit, niekas neskaitys. Mes surenkam į maišą, nešam,
kuriam, pvz., laužą, sudeginam visas tas blogas... Kad
pavasarį sutikti, Velykas su švaria dūšia.23 Tokias prasmes galima laikyti šventės aktualumo šiandien paieška, nors jos nebūtinai suvokiamos kaip naujos, dabar
kuriamos reikšmės. Vis dėlto kai kurie ansambliečiai
mato tam tikrą perskyrą tarp žemdirbiškos ir dabartinės
šventės aktualumo. Dar buvo sluoksnis reikšmių tokių,
kurių dabar tiesiog nėra: stengimasis paveikti gamtą,

kad derlius būtų. Nu mums nebeaktualu, tai mes tik minim, teoriškai kažkaip žinom, aiškinam – kartais ansambliečiams aiškini, kodėl tokie tekstai, kodėl tokie
žodžiai. Tu mini, tu žinai šituos dalykus. Nu bet tikrai
man neaktualu – aš nesėsiu, aš nepjausiu ir man tai
nebėra svarbu. [...] Nu kažkaip kad tie gniaužtai tos
gamtos, vis tiek ta žiema įstato į kažkokius rėmus. Tu
ten susigūžęs, šalta. Tau sunku nukasti, užsninga, užšąla, dar kas nors – nu toks lyg suvaržytas esi žiemos, lyg
ir neturi tos laisvės. Vat norisi tau. Išardyti, išsiveržti.
Ta prasme kažkoks to siautėjimo [aktualumas]... Pagaliau, juk sakau – tame mūsų reglamentuotame pasaulyje visai smagu, tikrai.24
Kaip nauja ir šiandien aktuali paminėtina ir šventės
kaip tautinių tradicijų, papročių parodymo bei perdavimo ir tautiškumo deklaravimo reikšmė.25 Ji turėtų būti
svarbiausia Užgavėnių gaivinimui, vykdomam nacionalinio tapatumo palaikymo tikslu. Vis dėlto šią reikšmę minėjo labai mažai ansambliečių. Galima spėti, kad
šiuo metu vykstančiose šventės sampratų „derybose“
arba aktualesnės pasirodo kitos reikšmės, arba tautiškumo deklaravimas ir palaikymas, kaip šventimo priežastis, ansambliečiams yra pernelyg savaime suprantamas, kad jie jį akcentuotų interviu metu.
Šias reikšmes papildo šventės siejimas su viena ar
kita religine tradicija: pagonybe (senąja baltų religija)
arba krikščionybe. Daugelis ansambliečių akcentuoja
prisivalgymą, kurį galima būtų sieti su krikščionišku
pasninku – šventė kaip paskutinė valgymo (ir pramogų) diena prieš gavėnios pasninką. Kita vertus, šis prisivalgymas kartais aiškinamas ir pagoniškai arba išvis
nereligiškai. Pavyzdžiui, pagoniškos pasaulėžiūros ansamblietis teigė: Gal ir anksčiau nepasninkavo ir mes
nepasninkaujam. Bet vis tiek tas prisivalgymas per Užgavėnes turi kažkokį tai maginį reikalą bent jau man.26
Tad kokia pasaulėžiūra ansambliečiai aiškina Užgavėnes? Dalis šventę laiko krikščioniška,27 o kai kurie –
visiškai pagoniška.28 Vis dėlto daugiausia ansambliečių
įžiūri pagoniškų ir krikščioniškų sampratų dermę: Ko
gero, visos yra suplaktos į vieną. Ir gamta atbunda tuo
tarpu. Ir, ko gero, ta gavėnia – ir krikščioniška.29 Kai
kurie krikščioniškas reikšmes akcentuojantys ansambliečiai pažymi, kad šiuo metu jos pamirštos.30 Iškalbingas ir pasitaikantis maišymasis, ar gavėnia yra prieš,
ar po Užgavėnių (perėjimas ten iš gavėnios į normalią
tą gyvenimo būseną, vėl valgyti gali31). Krikščioniška
prasmė žinoma, bet nelabai aktuali.
Užgavėnių pagoniškumas ar krikščioniškumas visų
pirma reiškia chronologinį etninės kultūros matmenį.
Daugelio ansambliečių ši šventė daugiau suprantama
kaip vieša, priešinant privačiai šeimos, religinei erdvei.
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Pagoniškumas čia reiškia ne religinę pasaulėžiūrą, o
seną dabartinės lietuvių etninės kultūros kilmę – gerokai senesnę nei krikščionybė Lietuvoje. Ši gelmė pagal
visas romantines „liaudies“ sampratas yra neabejotinos kokybės ženklas. Kita vertus, tai ir kitoniškumo
dabartinės kultūros atžvilgiu ženklas, kurį verta žinoti, bet tik tiek. Užgavėnės folkloro ansamblių veikloje
– įdomus atvejis, liudijantis ne tik skirtingų praeities
sluoksnių ar praeities bendruomenių suliejimą, bet ir
– tikėtina – nesilpstantį sovietinės ideologijos poveikį
dabartinėms interpretacijoms. Tiesa, tai vargu ar būdinga ansambliams bei ansambliečiams, sąmoningai
ieškantiems „pagoniškų“ prasmių ir savo interpretacijose besiremiantiems senąja „pagoniška bendruomene“
– iš jų pasisakymų akivaizdžiai matyti, kad pavasario
ir žiemos kova yra metafora, reiškianti daugiau nei tik
metų laikų kaitą.
Užgavėnes daugelis ansamblių narių laiko viena
svarbiausių, daugiausia emocijų keliančia, linksmiausia švente, užgožiančia Kalėdas, Velykas, Jonines /
Rasas ir kitas kalendorines šventes (nors nemažai yra
ir šios šventės nemėgstančių32). Pirmiausia tai galima
sieti su nuostata, pagal kurią Kalėdos ir Velykos suvokiamos daugiau kaip religinės, dvasinės (dažniausiai
krikščioniška prasme) šventės, akcentuojant ne etninės
kultūros, o šeimos ar religinį bendrumą: jeigu kokios
Kalėdos – jinai daugiau tokia susikaupusi va tokia,
šeimos šventė. Tai šita kaip tik – išėjimas, ėjimas pas
kaimynus, ėjimas dar kažkur, tokia labai visuomeniška
šventė.33 Užgavėnės pasirodo kaip vieša ir pasaulietiška šventė, ir tai tarsi sankcionuota pačios tradicijos, ne
tik šiuo metu vyraujančių kultūrinių nuostatų.
Tad ansambliečiams aktualios kelios Užgavėnių
reikšmės, atspindinčios skirtingas šios šventės ir apskritai etninės kultūros gaivinimo interpretacijas. Be to,
reikia pažymėti, kad nors analizuojant įvairios reikšmės buvo išskirtos, tikrovėje šventė pasirodo polisemiška – net ansambliečių interviu metu dažnai išnyra
ne viena, bet kelios Užgavėnių reikšmės.
Šventės erdvė
A. Vaicekauskas nurodė dvi dabartines Užgavėnių
šventimo erdves – didmiesčius ir kaimą (miestelius)
– ir pažymėjo, kad šventė iš esmės yra palaikoma ir
organizuojama instituciškai, t.y. jos iniciatoriai yra
išoriniai vietos bendruomenės atžvilgiu. Instituciškai
palaikomoms Užgavėnėms autorius priešina gyvąją
tradiciją, palaikomą vietos gyventojų, ir liūdnai konstatuoja, kad „mažamečių vaikų vaikštinėjimas po daugiabučių namų laiptines ir parduotuves prašant pinigų
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ar saldumynų yra vienintelė gyvosios tradicijos forma
šių dienų mieste. Panaši situacija susiklosčiusi ir kaimo
vietovėse“.34 Ar interviu su ansambliečiais duomenys
patvirtina šiuos A. Vaicekausko teiginius?
Atrodo, kad tiek ansamblių šventimo geografija,
tiek įvairia motyvacija grindžiamos praktikos yra gerokai sudėtingesnės. Tarp ansambliečių paplitusios trys
pagrindinės Užgavėnių šventimo vietos ir atitinkami
būdai: važiavimas į miestelius ar „tradicinėmis“ Užgavėnėmis garsėjančias vietas, dalyvavimas savo miesto,
miestelio institucijų (kultūros centrų ir pan.) rengiamose masinėse šventėse ir šventimas su pažįstamais žmonėmis, apeinant jų namus. Vietos, garsėjančios „tradicinėmis“ Užgavėnėmis (dažniausiai minimos Rumšiškės,
Plateliai), yra labai svarbios daugeliui ansambliečių, ir
kai kurie ansambliai šią šventę švenčia būtent ten.35
Jos ir šiaip minimos kaip išskirtinės, „tikrų“ Užgavėnių vietos, iš esmės neskiriant, kur tradicija vienaip ar
kitaip buvo tikrai išsaugota (pavyzdžiui, Plateliuose),
o kur ji perkelta gaivintojų (pavyzdžiui, Rumšiškėse).
Anksčiau ansambliečiai čia dažnai važiuodavo tiek su
ansambliais, tiek savarankiškai, su draugais.36 Vis dėlto šiandien ansambliai paprastai Užgavėnes švenčia
dalyvaudami miesto / miestelio šventėse kaip kultūros
namų ir kitų panašių institucijų kolektyvai.37 Kai kurie
pasirodo ne tik pagrindinėje šventės vietoje – miesto /
miestelio aikštėje ir pan., bet ir apeina svarbias miesto įstaigas, barus ir kt.38 Kitas labai svarbus šventimo
būdas – su savais žmonėm: tai šventės, kuriose dalyvauja tik ansamblio nariai su šeimomis, lankomi buvę
ansambliečiai, draugai, kaimynai.39 Neretai pasitaiko
minėtų trijų šventimo būdų kombinacija: „atidirbę“
miesto šventėse, ansambliečiai su kaukėm važiuoja
aplankyti saviškių.40 Galima pastebėti, kad anksčiau
šiuo būdu Užgavėnes ansambliai švęsdavo dažniau ar
energingiau. Dabar tai daroma rečiau, nes tenka vis
daugiau jėgų atiduoti miesto šventėms, persirengėlių
žmonės nebelaukia, arba ansambliečiai teigia „senstantys“: visą dieną atsibaladoji po tas gatves apsirengęs
visas po prakaitu, aišku, jau nebe[švenčiam]. Kai jaunesni būdavom, [tai švęsdavom], dabar jau vis tiek tas
amžius, kažkaip pavargsti jau. [...] Čia būna masinės
tos šventės, ir mes niekur nebevaikštom. Anksčiau dar
vaikščiodavom, būdavo.41
Miesto šventės dažnai vertinamos neigiamai, tai –
„netikros“, „išsigimusios“ Užgavėnės, kuriose ansambliečiai iš tikrųjų privalo dalyvauti tik pliusui užsidėti.42 Paprastai šis netikrumas aiškinamas žiūrovų neįsitraukimu ir nesidomėjimu (Kai kas pasijuokia geraširdiškai, kai kas neėdęs visą dieną ir neturintis pinigų
piktai į juos pasižiūri ir t.t., ir t.t.43). Jie retai ateina
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persirengę arba nesistengia pasidaryti sudėtingesnės
kaukės,44 daugiausia lieka stebėtojais, neįsitraukiančiais į šokius, ratelius. Bene aktyviausia publika pasirodo esą vaikai.45 Žiūrovams miesto šventėse priešinamas šventės dalyvių elgesys „tikrų“ Užgavėnių vietose. Kartais žiūrovų elgesys vertinamas pozityviau: Nu,
kaip pasakius – kam įdomu, tas eina. O kam neįdomu –
tai neis. Nes, nu, kaip pasakius, kadangi vienas domisi
vienais dalykais, kitas domisi kitais dalykais. Bet šiaip
žmonių daug susirenka, iš tiesų. [...] Čia kažkaip prisijungia. Aišku, nekurie prisijungia, nekurie neprisijungia. Nu, kam yra įdomu, kam neįdomu, tai, žinot...46
Tad Užgavėnių vertinimas grindžiamas daugiausia
požiūriu į kitus šventės dalyvius ir jų elgesį. Remiantis panašiais argumentais, „netikroms“ Užgavėnėms
miesto šventėje priešinamas šventimas su saviškiais:
Visos kalendorinės šventės – tai yra arba bendruomenės, arba šeimos šventės. Ir man darymas tų švenčių
tradicinių masinėmis – man yra kažkas klaikaus. [...]
Ir toksai gaunasi, tarsi nu... kaip tarybiniais laikais
ėjo į spalio demonstraciją, taip dabar – nu, sudeginam
Morę. Va tokia tautinė atrakcija. O iš tikrųjų šventė –
jinai gali būti gyva tiktai nedidelėj bendruomenėj. Ir
mes visas šventes švenčiam, mes ansambly, nes tai yra
mūsų bendruomenė.47 Toks šventimas nurodo ansambliečiams esant svarbią bendruomenę, kuri remiasi ne
gyvenamąja vieta ar pan., o bendra veikla – dalyvavimu ansamblyje ir čia puoselėjamais santykiais.
Nepaisant vyraujančio neigiamo požiūrio, kai kurie
ansambliečiai, ypač dirbantys kultūros centruose ar kitose panašiose įstaigose, mato didelę masinių Užgavėnių edukacinę prasmę ir visai teigiamai žiūri į jų teikiamas technines galimybes: Prie mikrofono stovi, tu gali
kalbėti, judėt gali, garsus leisti. Kaip tik kai tu kažkur
gatvėj su ta kauke, tau yra sunku. Tu neįgarsintas, tavęs niekas negirdi. Aš galiu prieiti ir vienam žmogui,
bet jau tie žiūrovai nieko nemato, negirdi. O scenoj tu
gali tokį masinį padaryti. Gali prisikabinti prie visos
minios, o ne prie vieno žmogaus. Ir tave visi girdės. Tai
ta prasme visai ir nieko. Ir tas spektaklis visai gerai.
Man patinka. Tuos personažus rodom pagrindinius, ką
jie šneka – sušnekam, ką jie šoka – sušokam, ką jie dainuoja – sudainuojam.48
Skirtinga Užgavėnių šventimo vieta, skirtingos
praktikos ir jų vertinimai paprastai siejasi su skirtingomis šventės interpretacijomis. Tad ansambliečiai šventės vietos prasmę kuriasi ne pagal minėtą A. Vaicekausko perskyrą kaimas / miestas, o šiek tiek sudėtingiau:
ar jie iš tikrųjų švenčia, ar tik atlieka pareigą; ar jie tik
„rodo“ Užgavėnes, ar švenčia su artimais žmonėmis. Ši
alternatyva atskleidžia įtampą tarp folkloro ansamblių

bei jų narių ir valstybinės politikos, ją įgyvendinančių
veikėjų bei kontrolės centrų dėl skirtingų veiklos motyvacijų bei sampratų.
Regioninis šventės suvokimas
Užgavėnės stipriausiai yra susiję su vienu Lietuvos
regionu – Žemaitija. Kaip minėta, būtent iš čia papročiai šventės gaivintojų iniciatyva jau tarpukariu ėmė
plisti po kitus regionus ir ilgainiui įsitvirtino visoje šalyje. Mokslininkų ir etninės kultūros specialistų diskusijose šis žemaitiško šventės varianto išplitimas vertinamas nevienodai. Ką apie tai mano ansamblių nariai?
Dauguma ansambliečių žino, kad turtingiausi Užgavėnių papročiai išliko Žemaitijoje. Daugelis remiasi
vaikystės, jaunystės prisiminimais apie gimtąsias ar gyventas vietas, artimuosius, gimines ir pažįstamus, todėl
neretai užsimena, kad jų krašte jokių persirengėlių nebuvo.49 Kita vertus, kartais pasirodo, tarsi Užgavėnės
visada būtų buvę švenčiamos visoje Lietuvoje – šiuo
atveju ansambliečiai tikriausiai remiasi sovietmečiu
visoje Lietuvoje propaguota „Žiemos išvarymo“ švente.50 Dar viena įdomi Žemaitijoje išgirsta nuomonė –
tai šios šventės žemaitiškumo neigimas, grindžiamas
jau dabartiniu jos paplitimu visoje Lietuvoje: Užgavėnės tai yra – visur jos yra. O Trys karaliai – tai tik mes
treti metai jau švenčiam.51
Žemaitiškų papročių diegimas visoje Lietuvoje vertinamas įvairiai. Nemažai daliai ansambliečių šventės
žemaitiškumas nerūpi.52 Kartais šio regiono Užgavėnių
išplitimas suvokiamas kaip papročių niveliacija: nelabai gerai, kai niveliuojama kažkas. Tikrai Dzūkijoje
nėra išlikusios šitos šventės. Tai nežinau, kiek tai gerai.
Mąstau, kad gal Dzūkijoje reikėtų kitas šventes švęst.
Tarkim, Velykos labai gajos. Gal labiau tai švęst? [...]
O nesistengt, vienu žodžiu, beždžionaut. Man atrodo,
kad kiekvienas regionas turi išlaikyt savo savitumą.
Nes jeigu dzūkai švęs kaip žemaičiai, tai koks čia savitumas, kokia čia tradicija?53 Žemaitiškų Užgavėnių
šventimas didmiesčiuose argumentuojamas tuo, kad čia
susitelkia žmonės iš įvairių regionų. Be to, žmonėms,
ypač jaunesniems, norisi įvairovės, galimybės atlikti
ir interpretuoti įvairių Lietuvos regionų folklorą ir papročius.54 Toks tradicijų maišymas oficialiai labiausiai
toleruojamas didmiesčiuose, bet su panašiomis problemomis susiduria ir kai kurie regionai. Pavyzdžiui, nors
Šilutėje, kaip ir kitur Klaipėdos krašte, šiaip tai daugiau toks kaip ir žiemos pabaigtuvių suėjimas, sambūrių, ir būtent to riebiojo maisto ragavimas ir ten, vienu
žodžiu, aptarimas kažkokių dalykų būdavo. Toks daugiau būdavo populiarus dalykas. O šiaip tai mes darom
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tas su kaukėmis Užgavėnes. Ir deginam tą Morę, todėl
kad mes turim derintis ne tik prie šitų tradicijų, kurios
buvo ir kur nebėr gyventojų. Mes dar turim prisiderint
prie tų gyventojų, kurie dabar gyvena. O čia gyvena
iš visos Lietuvos suvažiavę žmonės.55 Galiausiai pripažįstama, kad žemaitiškasis variantas yra įdomesnis nei
žinomi iš kitų Lietuvos regionų, ir tik jis šiandien gali
žmones sudominti.56 Tad žemaitiškų Užgavėnių šventimas suvokiamas kaip pragmatinis sprendimas, būtinas
šios šventės populiarinimui šiuolaikinėje visuomenėje.
Vis dėlto kai kurie ansambliai iš kitų regionų bando pristatyti savo krašto Užgavėnių tradicijas. Pavyzdžiui, panevėžiečiai teigia sekantys savo tradicijomis,
t.y. deginantys ne Morę, o Gavėną,57 vilniečiai miesto
šventėje dainuoja dzūkiškas dainas.58 Nežemaitišką
šventę kartais renkasi ir ansambliai, švenčiantys su saviškiais: kitą kartą dar būna, kad mes savaitgalį prieš
Užgavėnes pasidarom aukštaitiškąjį variantą. Nuvažiuojam į vieno ansambliečio sodybą, ten [yra] vietinis, kuris puikiai atsimena, kaip tai vykdavo. Suranda
arkliuką, ir mes gerai paplyšaujam aukštaitiškų dainų
vežimuose. Jau ten Užgavėnės yra be kaukių. Bet tiesiog apvažiuojam to ūkininko, kuris mums davė arklį,
laukus ir juos palaiminam senuoju būdu. Mums labai
smagi atrakcija.59 Taigi, nors žemaitiškasis Užgavėnių
variantas Lietuvoje šiandien neabejotinai vyrauja, bet
tai ansambliuose yra gana aiškiai reflektuojama ir tam
sąmoningai priešinamasi švenčiant pagal kitų regionų
„scenarijus“.
Šventės personažai
Persirengėliai yra matomi kaip ryškiausias šventės
atributas ir būtent kaukių pasirinkimas yra sfera, kur
ansamblio vadovai ar patys ansambliečiai gali reikštis,
išsakyti savo vizijas aktyviausiai (švenčių programos
ir pan. dažniausiai būna ne folkloro ansamblių, o kultūros centrų darbuotojų ar kitų organizatorių rūpestis).
Kaukes daugumoje ansamblių individualiai gaminasi
patys ansambliečiai.60 Kai kur jos daromos kolektyviai,
susirinkus prieš šventę, – kartu tai būna ir proga pasiaiškinti šventės, personažų reikšmes.61 Taip pat kartais
naudojamos tautodailininkų pagamintos ar iš kaimo
gyventojų gautos senos kaukės.62
Kokias kaukes, personažus ir kodėl renkasi ansambliečiai? Pasirinkimą daugiausia nulemia praktiniai
sumetimai. Svarbiausias kriterijus – patogumas: kokias kaukes ansamblis jau turi ar kokias lengviau pasigaminti.63 Taip čigonų, velniukų, žydų kaukės atrodo esančios paprasčiausios ir todėl šie personažai yra
populiariausi: Lengviausiai apsirengt. [...] Kur dabar

38

– specialiai siūtis... O velniukai – juodai apsirengei,
kojinę apsimovei ant galvos, ir kaukė gatava.64 Panaši
argumentacija – kokią kaukę pavyksta gauti, pasiskolinti.65 Vienas kitas ansamblietis pasirūpina įspūdinga,
gražia kauke.66 Kai kurie ansambliai, kaip sakyta, naudoja tautodailininkų pagamintas kaukes, tad šiuo atveju
personažus nulemia ir tautodailininkų kaukių pasiūla.
Tiesa, neretai skundžiamasi, kad jos tinka daugiau
parodoms, o ne naudojimui.67 Todėl neretai sakoma,
kad stengiamasi pasirinkti tokią kaukę, su kuria būtų
patogu dainuoti, šokti ir pan.: Stengiuos neužsidėt labai
sudėtingos. Nes kitąsyk iš tikrųjų tos kaukės būna, kad
sunku ir kvėpuot, kad jeigu pradedi šokt, prakaituoji
– nu, sudėtingai.68 Taigi iš esmės dauguma ansambliečių renkasi ne personažą, o kaukę – lengvai padaromą /
gaunamą arba patogią.
Dalis ansambliečių ieško „sielai artimo“ personažo,
kurio vaidmuo, elgesys atitinka jų charakterį ar šiaip
yra „artimas“. Tai ką žmonės užsimano, tą jie pasidaro.
Tiktai žiūrim, kad būtų įvairovė. Bet šiaip – kuo jie nori
būt. Visą laiką žydas – tai žydas jau būna jisai. Aš ožka
būnu ir visą laiką ožka būnu. Kažkaip užsidedu kitą
kaukę – tai man ji svetima kažkokia pasidaro. Aš jau
žinau, kad ožka, ir viskas. Gal tiesiog pagal charakterį?69 Paprastai tokiu atveju vieno personažo kaukė yra
dėvima kelerius metus iš eilės, savotiškai susitapatinant
su juo. Čia svarbiausia būna ne kokios nors prasmės, o
būtent vaidmuo, tam tikras personažo bendravimas su
žmonėmis.
Daugumai ansambliečių Užgavėnių personažų ar
paties persirenginėjimo papročio reikšmė nerūpi. Reikia Užgavėnėm persirengt. Reikia, reiškia, reikia.70 Interpretuojant personažų reikšmę, daugiausia remiamasi
įsivaizduojama XX a. pr. kaimo ir miestelių bendruomene, kurioje šalia lietuvių gyveno „svetimi“: žydai,
čigonai ir kt. Klausantis ansambliečių samprotavimų
pasirodo, kad įdomiausi yra vėlesnieji personažai – jie
minėti dažniausiai. Ansambliečių manymu, jų prasmė
– atkartoja ką nors iš aplinkos.71 Toliau svarstoma, kodėl persirengėlius domino būtent tam tikri jų aplinkos
žmonės: rengėsi tokiais personažais, kurie yra mums
kaip ir svetimi. Kaip, pvz., kokie vengrai ar ten čigonai, ar ten daktarai. Vat, sakykim, paprastesni žmonės
tokių dalykų kaip ir vengia, bijo. Čia va kai apsirengia,
išsišaipo, išsityčioja iš jų [...] jie gali būt juokingi ir
nebaisūs. Tai tas toksai kaip ir su velniu tas pats. [...]
Tiesiog toksai gal žmonių išsilaisvinimas nuo tų baimių
daugiau.72 Interpretacijos, grindžiamos archajiškesne
pasaulėžiūra, yra gana retos. Kartais persirengėliai siejami su žmonėms svetimomis būtybėmis iš anapusinio
pasaulio.73 Paprastai taip interpretuojami personažai-
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gyvūnai, retkarčiais – ir vėlesnieji personažai: Daktaras atstovauja jau kultūrinį herojų. Ne tiek kiek iš ano,
gal kiek iš šio pasaulio. Gal ir... Gal anksčiau būdavo
burtininkai, kurie ten į tuos daktarus panašūs. Neaišku,
kaip susiformavo tas daktaro personažas.74 Akivaizdu,
kad daugumai ansambliečių aktuali ne tokia archajiška
pasaulėžiūra ir su ja siejama bendruomenė, o XIX–XX
a. kaimas su žydais, vengrais-daktarais ir panašiais
personažais, aiškinamais gana praktiškomis psichologinėmis priežastimis. Kodėl ansambliečiams įdomiausi
šie personažai? Galbūt todėl, kad jie šiuo metu yra geriausiai matomi, tapę savotiškais Užgavėnių ženklais
ar tiesiog lengviau pasiduoda ansambliečių aiškinimo
„logikai“. Personažų reikšmę aktyviausiai interpretuoja didmiesčių folkloro ansamblių nariai, bet daugumai
svarbus pats persirenginėjimas, nesvarbu, kokiu personažu ar kauke.
Paties persirenginėjimo papročio reikšmė neretai
jungiama su populiariausiomis šventės reikšmėmis –
žiemos išvarymo75 ar linksmybių (Nu toks karnavalas
savotiškas76). Persirenginėjimo argumentacija pasirodo
dvilypė: 1) tradicija (Taip jau buvo priimta nuo senųjų
laikų77) ir 2) praktiškumas: persirengus, pasislėpus po
kauke, „anonimiškai“, lengviau atsipalaiduoti, daugiau
sau leidžiama pokštauti.78 Tai savo asmenine patirtimi,
pojūčiais paremtas aiškinimas. Ansambliečiai pasakojimuose paprastai išsako konkrečias patirtis ir pabrėžia
tų patirčių reikšmę sau. Remiantis jomis gali būti interpretuojamos ir senosios praktikos, į vieną gretą sujungiant ir kaimo Užgavėnes, ir numanomus pirmykščių
medžiotojų šokius.79 Retkarčiais ieškoma kitų aktualių
reikšmių, pavyzdžiui, paprotį bandoma aiškinti ir kaip
priemonę bendruomenės moralei palaikyti: pasišaipyti
iš savo ydų. Arba kaimynui parodyti kažkokias ydas.
Nepasakant grubiai, neįskaudinant.80
Dar vienas įdomus klausimas – personažų ir kaukių tradiciškumo vertinimas.81 Galima išskirti tris pagrindinius požiūrius į šventėse naudojamas tradicines
ir naujas kaukes. Dalis ansambliečių mano, kad reikia
saugoti „tradicines“ kaukes. Šiuo atveju bet kokios
naujos kaukės vertinamos kaip tradicijos žalojimas.82
Kitas požiūris – pripažinimas, kad tradicija yra nuolat
kintantis reiškinys, senoji kaukių tradicija taip pat kito,
tad tam tikri nauji elementai ir dabar yra neišvengiami.
Šiuo atveju personažų ir kaukių keitimasis su tam tikromis išlygomis vertinamas teigiamai. Labiausiai pabrėžiama būtinybė išsaugoti lietuviškų Užgavėnių originalumą ir iš tradicijos perimamas elementas – kaukės
gaminimasis, o ne pirkimas.83 Trečias požiūris – naujos
kaukės, personažai besąlygiškai pripažįstami kaip teigiamas reiškinys, užtikrinantis tradicijos gyvumą: Aš

manau, kad viskas tiktų iš principo. Nes jeigu persirengdavo, kad nepažintų, tai ir rengiesi, kad nepažintų
tavęs. Ir kuo sugalvoji...84
Vis dėlto praktika nuo požiūrių skiriasi. Praktiškai
visi ansambliai teigia naudojantys tradicinius personažus ir kaukes.85 Tik nedaugelis ansambliečių iš tiesų
sąmoningai kuria kaukes ir personažus, pačių suvokiamus kaip naujus. Tarp tokių minėtini, pavyzdžiui,
Bratka, Šustauskas ir pan.86 Retkarčiais ansambliečiai
sugalvoja „abstrakčių“ personažų, kuriuose vargu ar
galima atpažinti kokią nors konkrečią būtybę.87 Galima spėti, kad tokios kaukės daugumai ansambliečių
yra nepatrauklios ne tiek dėl savo naujumo, „netradiciškumo“, o kaip tik todėl, kad šventėje neturi jokio sau
būdingo vaidmens.
Tad atrodo, kad persirenginėjimo praktikos labiausiai siejamos su Užgavėnėmis kaip linksmybių švente – persirenginėjama siekiant be suvaržymų pašėlioti,
per daug nesigilinant į personažų reikšmes, nededant
pernelyg daug pastangų į kaukių gamybą. Kita vertus,
pripažįstama netradicinių personažų ir kaukių galimybė (nors ja ir nepasinaudojant) rodo, kad ansambliečiai
suvokia turintys teisę dalyvauti tradicijos kūrime ir ieškoti aktualių naujų išraiškos formų.
Poreikis pažinti prasmę ir istoriją
Užgavėnių, persirengėlių papročio laikymas tradicija daro šią šventę tarsi savaime suprantamą, į kurios
reikšmę nėra prasmės gilintis, ir to paprasčiausiai nedaroma. Reikšmė nujaučiama, bet sunkiai išreiškiama
žodžiais (Aš dabar pati galvoju, kad mums atrodo toks
dalykas savaime suprantamas, o kai išgirstu klausimą, nežinau, kaip atsakyt. Taip kad aiškintis... atrodo
savaime aišku. O kad ten tą visą simboliką...88). Kai
kurie ansambliečiai teigia, kad reikšmės įdomios, bet
tiesiog nėra laiko gilintis, kiti tiesiai šviesiai sako, jog
dėl vienų ar kitų priežasčių jos jų nedomina (pavyzdžiui, kadangi tikrai nemėgstu Užgavėnių, tai niekad ir nesigilinau;89 arba: Man, pasakysiu, ne tiek ta
tradicija, kiek tas padurniavimas domina toj šventėj.
Aš nežiūriu į jos gilią prasmę90). Galima spėti, kad
ansambliečių nenoras aiškinti(s) šventės prasmių ar
teigimas, kad jie jų nežino, siejasi ir su sunkumais
įvardyti „bendrą žinojimą“. Vis dėlto kai kurie pažymi, kad ansamblyje ir pačios šventės, ir persirengėlių
reikšmes aiškinasi. Neretai tai vyksta prieš šventę, susirinkus darytis kaukių.91
Net ir nesigilindami į šventės prasmes, visi ansambliečiai vienaip ar kitaip įsivaizduoja, kokia ji turėtų
būti. Kokie yra jų įvaizdžių ar rekonstrukcijų šaltiniai?
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Jie, pasirodo, esą labai skirtingi. Antai žemaičiai gausiai remiasi vienoka ar kitokia patirtimi iš vaikystės,
daugiausia sovietmečio laikų.92 Pateikėjų specialiai nebuvo klausiama apie Užgavėnes, kurias jie prisimena
iš savo vaikystės, tėvų, senelių pasakojimų ir pan., bet
atrodo, kad šie prisiminimai jiems yra labai svarbūs.
Paprastai pasakojimai apie ankstesnius laikus pasigirsdavo klausiant apie šventės prasmes bei šiandienes
ansambliečių praktikas. Galbūt ne visi vaikystėje Užgavėnes matę ansambliečiai apie tai papasakojo, bet
tai padarę manė, jog šie prisiminimai yra svarbus argumentas jų mintims pagrįsti.
Tad sava „tikrų“ Užgavėnių patirtis vaikystėje ar
tėvų, senelių pasakojimai apie ją yra svarbiausias rekonstrukcijų šaltinis. Vis dėlto dauguma ansambliečių
šio šaltinio neturi. Jų supratimą apie Užgavėnes dažniausiai formavo vėlesnės patirtys – jau gaivintojų rengiamose šventėse Rumšiškėse ar artimesnėje aplinkoje
(savo miesto šventėse ar netgi tik renginiuose, kuriuose jie patys dalyvavo su savo folkloro ansambliu): Aš
su tuo neaugau. Aš susipažinau su Užgavėnėm, tik kai
atėjau į folklorą. Ir tai man pakankamai svetima šventė. Sakau, viduj niekas su tuo nerezonuoja visai. Ir tai,
kai susipažinau, atsimenu – vienos Užgavėnės tai buvo
Rumšiškėse.93 Savos „tikrų“ Užgavėnių patirties ar artimųjų pasakojimų svarbą patvirtina ir nuostata, kad
tokios patirties neturintys ansambliečiai gali „teisėtai
nežinoti“ šventės prasmių: Ne mieste gyvenau, vaikystę praleidau kaime. Tai ten nesijausdavo tos Užgavėnės. Žinau, kad pasninko pradžia, gavėnios pradžia,
ir tiek. Nebūdavo karnavalų tokių, nebūdavo;94 arba:
Nu aš jau nesu iš tų kaimo žmonių, kad galėčiau kažką labai aiškint apie Užgavėnes.95 Tokia nuostata savo
nežinojimą grindžia tiek ansambliečiai, kilę iš regionų,
kuriuose Užgavėnės nešvęstos, tiek mieste užaugę ansambliečiai.
Kitas svarbus rekonstrukcijų šaltinis – sava dabartinė šventimo patirtis. Kaip matėme, jis svarbus ir pačios
šventės, ir kaukių personažų, persirengimo papročio
reikšmių interpretacijai, ir dabartinių praktikų kūrimui
bei vertinimui.
Pasitaiko, kad ansambliečiai nurodo žinias apie
šventę radę knygose. Vis dėlto šios „knyginės“ žinios
suvokiamos kaip gerokai menkesnės už savą patirtį ar
net neaktualios tiesioginiam šventės šventimui: visi
mokslininkai mėgsta versijų visokių turėti, ir tai yra
gerai. […] Bet aš kažkaip tai arčiau žemės žiūriu į šituos reikalus.96
Vargu, ar šis šaltinių sąrašas yra galutinis ir atspindi
visus realius veiksnius, darančius įtaką ansambliečių
interpretacijoms (pavyzdžiui, visai nekalbėta apie ži-
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niasklaidos skleidžiamus įvaizdžius). Tačiau būtent šie
šaltiniai pasirodo esą svarbūs ansambliečiams. Galima
spėti, kad tokius poreikio pažinti prasmes ir jų šaltinių
vertinimo ypatumus nulėmė pati folkloro ansamblių judėjimo ideologija, iškelianti savos kaimo patirties svarbą. Kitų Užgavėnių dalyvių – ne ansambliečių – šventės interpretacijos šaltinių svarba gali būti visai kitokia,
bet šiuo klausimu reikėtų tolesnių tyrimų.
Švenčiantieji: bendruomenės ir konfliktai
Pristatyti duomenys iš ansambliečių pasakojimų leidžia įsivaizduoti Užgavėnių šventimą Lietuvoje esant
įvairų, grindžiamą skirtingomis ir neretai viena kitai
prieštaraujančiomis sampratomis. Jos išryškina ne tik
šiandien aktualias šventės vizijas, bet kartu padeda suprasti ir tam tikras bendruomenės tapatybės konstravimo praktikas. Kaip minėta, mokslininkai gaivinamas
ar rekonstruojamas šventes tiria kaip įvairių – tautinių,
regioninių, vietos ar kitokių – bendruomenių veiklą.
Bendruomenė, kaip šios veiklos raktažodis, dažnai
išnirdavo ir ansambliečių svarstymuose. Tad kokia ta
bendruomenė simbolinės, geografinės ir chronologinės apibrėžties atžvilgiu išryškėja Užgavėnių šventėse,
apie kurias pasakojo ansambliečiai?
Kokia praeitis ir senoji bendruomenė yra ansambliečių interpretacijoms svarbi? Pačios šventės, persirengimo papročio, kaukių personažų prasmių ir jų
rekonstravimo šaltinių aiškinimas nurodo labai plačias
chronologines aktualios praeities ribas. Šventė dažnai
suvokiama kaip pagoniška, t.y. labai sena, tuo tarpu
personažai matomi XIX–XX a. pr. kaimo kontekste,
o daugelis ansambliečių remiasi sovietinių laikų prisiminimais ir tiesiog dabartinėmis patirtimis. Tik daliai
aktualios krikščioniškos reikšmės, nurodančios XIX–
XX a. Lietuvos kaimą – taigi tą praeities bendruomenę,
kuria grindžiama vyraujanti etninės kultūros vizija ir
nacionalinis tapatumas.97 Folkloro ansamblių Užgavėnėse tad susipina įvairiais gaivinimo laikotarpiais
vyravusios prasmės ir vizijos. Nepaisant prieštarų, ansambliečiai puikiai jas suderina, o save priskiria „liaudžiai“, turinčiai teisę plėtoti tradiciją.
Pirmiausia Užgavėnės pasirodo kaip bendralietuviška šventė, kurią švenčia tauta (ar kurią primeta švęsti nacionalinės institucijos – kultūros centrai,
savivaldybės ir pan.). Diskusijose apie naujų kaukių
prasmingumą ir poreikį saugoti senąsias pabrėžiamas
šio karnavalo unikalumas, o pasaulinis kontekstas
vertinamas neigiamai, paprastai jį redukuojant į kosmopolitinės, masinės kultūros ženklą – Helovyną.98
Retkarčiais neutraliai ar teigiamai paminimi bei su
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lietuviškomis Užgavėnėmis palyginami Venecijos,
Brazilijos karnavalai (plg.: šiaip vis tiek stengdavosi
kaukes pasidaryt kuo gražesnes, kuo įspūdingesnes. Ir
Brazilijoj tuo keliu, vat Venecijoj kažkokios teatrinės
tos kaukės. O čia tokios nu liaudiškos99). Tad Lietuva gana retai matoma kaip regionas, kurio karnavalo
tradicijas galima lyginti su kitais regionais globaliu
mastu. Dažniausiai išryškėja gynybinė pozicija: turime apsaugoti unikalias lietuviškas Užgavėnes nuo
Helovyno įtakos, kurioje įžvelgiama priešiškos Vakarų kultūros grėsmė.
Iš esmės nepasitaikė ansambliečių, kurie teigtų,
kad Užgavėnės yra jų miesto (kaimo, miestelio) šventė (priešingai kelioms kitoms minėtoms šventės, kaip
antai Jurginėms Palangoje ar Trims karaliams Mosėdyje). Taip pat, nors pripažįstamas šventės žemaitiškumas ir remiamasi sava žemaitiška šventės patirtimi,
nė sykio neteko girdėti kalbant apie mūsų, žemaičių
šventę. Todėl atrodo, kad Užgavėnės nekuria tapatumo – nesteigia bendrumo su savais ir atskirčių nuo
kitų regioniniu, vietos bendruomenių lygmeniu. Unikalumas matomas (išsakant poreikį jį išsaugoti) tiktai
kalbant apie lietuviškoms Užgavėnėms kylantį pavojų,
susidūrus su vakarietiškomis praktikomis (Helovynu,
prekybos centrų peršamomis kaukėmis ir pan.). Šia
prasme šventė suvokiama kaip nacionalinė. Vis dėlto
tokia samprata skatina ne tik saugoti ją nuo išorinių
grėsmių, bet ir gintis nuo jos. O ginti tenka savo bendruomenę – ansamblį.
Švenčiant svarbiausia yra būti kartu – Užgavėnės
matomos kaip ansamblio dalyvių bei su juo susijusių
žmonių šventė. Kai kurie ansambliečiai dalyvavimą
miestelio šventėje suvokia kaip ansamblio pareigų
bendruomenei vykdymą, progą pasirodyti žmonėms ir
pasijusti jiems reikalingais, net jei tie renginiai būna
visiškai pramoginiai, o vienintelis „tradicinis“ elementas tebūna trumpas folkloro ansamblio pasirodymas.
Čia etnografinis Užgavėnių reprezentavimo tikslumas,
prasmių paieškos bei pristatymas visuomenei tampa
visai nesvarbus – patys ansambliečiai nuoširdžiai pramogauja. Vis dėlto paprastai stipriau tapatinamasi ne su
vietos, o su ansamblio bendruomene. Ansamblis, kaip
bendruomenė ir tapatybės pagrindas, Užgavėnių metu
ir pasakojimuose apie jas įtvirtinami steigiant skirtį
tarp švenčiančių ansambliečių ir į šventimą neįsitraukiančių žiūrovų.
Šiuo atžvilgiu Užgavėnės Lietuvoje ne visai patvirtina tradicinių švenčių kaip vietos tapatybės stiprintojų
sampratą. Tiksliau: kai kuriose vietovėse ši samprata
pasitvirtina; daugumoje vietų šventė atspindi oficialią
valstybinę ideologiją, kuriai pritariama arba ne; o kai

kur, antai netgi Žemaitijoje, laikomoje tikruoju Užgavėnių regionu, šios šventės kratomasi kaip atspindinčios ne bendruomenės savastį, o abstrakčią „Lietuvą“
ir primestą valstybinę ideologiją. Folkloro ansamblių
judėjimui nuo pat pradžių buvo būdingos kultūrinės
rezistencijos nuostatos, ir dabar kai kurie ansambliai
pasirodo tebepriklausantys subkultūrai ir toliau besipriešinantys vyraujančiai kultūrai – ne tik kosmopolitinei, vartotojiškai Vakarų kultūrai, bet ir Lietuvos valstybinei etninės kultūros politikai bei jos įgyvendinimo
formoms.
Išvados
Folkloro ansambliuose populiariausios Užgavėnių
keliamos asociacijos – linksmybės, žiemos išvarymas
ir prisivalgymas. Jose daugiausia matoma pagoniškų
ir krikščioniškų sampratų dermė. Interpretuojant personažų reikšmę, daugiausia remiamasi įsivaizduojama
XX a. pr. kaimo ir miestelių bendruomene. Ansambliečiams svarbesni yra vėlesnieji personažai, suvokiami
kaip mėgdžiojantys kitataučius lietuvių kaimynus. Interpretacijos, grindžiamos archajiškesne pasaulėžiūra,
gana retos. Paties persirenginėjimo papročio reikšmė
jungiama su populiariausiomis šventės sampratomis –
žiemos išvarymu ar linksmybėmis. Užgavėnių bei persirengėlių papročio laikymas tradicija daro šią šventę
tarsi savaime suprantamą, į kurios prasmę nėra reikalo
gilintis. Sava „tikrų“ Užgavėnių patirtis vaikystėje ar
tėvų, senelių pasakojimai yra svarbiausias šventės ir
jos prasmės rekonstrukcijų šaltinis.
Užgavėnes daugelis ansamblių narių laiko viena
svarbiausių, daugiausia emocijų keliančia, linksmiausia švente, užgožiančia Kalėdas, Velykas, Jonines / Rasas ir kitas šventes. Dažniausiai ansambliečiai švenčia
miesteliuose ar vietose, garsėjančiose „tradicinėmis“
Užgavėnėmis, dalyvauja savo miesto, miestelio masinėse šventėse arba su pažįstamais, saviškiais, ir apeidami jų namus. Kaukes daugumoje ansamblių gaminasi
patys ansambliečiai, rinkdamiesi nesunkiai padaromas,
arba ieško lengvai įsigyjamų bei patogių. Nemažai ansambliečių netradicines kaukes vertina teigiamai, bet
praktiškai visi ansambliai teigia naudojantys tradicinių
personažų kaukes. Nors žemaitiškas Užgavėnių variantas Lietuvoje šiandien neabejotinai vyrauja, bet tai
ansambliuose yra gana aktyviai reflektuojama ir tam
sąmoningai priešinamasi švenčiant pagal kitų regionų
„scenarijus“.
Folkloro ansamblių Užgavėnėse įtvirtinamos daugiausia dviejų bendruomenių – visos lietuvių tautos ir atskiro ansamblio tapatybės. Tai pirmiausia bendralietuviška
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šventė, kurią švenčia visa tauta. Užgavėnės iš esmės
nekuria tapatumo regioniniu, vietos bendruomenių lygmeniu. Daugeliui ansambliečių švenčiant svarbiausia
yra pabūti kartu – Užgavėnės matomos kaip ansamblio
dalyvių ar su juo susijusių žmonių šventė. Tautos ir
ansamblio bendruomenių tapatybių strategijos, be to,
neretai konfliktuoja: ansamblių bendruomenės pasirodo priklausančios subkultūrai ir priešinasi vyraujančiai
kultūrai – ne tik kosmopolitinei, vartotojiškai Vakarų
kultūrai, bet ir Lietuvos valstybinei etninės kultūros
politikai bei jos įgyvendinimo formoms.
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ar įvertinti ansambliečių „tradiciškumo“ sampratų pagrįstumo. Svarbiausia, kad ši sąvoka ansambliečių naudojama ir yra jiems aktuali.
82. Audronė, 46 m., Vilnius; Asta, 50 m., Palanga.
83. Dalia, 47 m., Plungė; Artūras, 54 m., Vilnius; Asta, 47 m., Vilnius;
Eglė, 44 m., Vilnius.
84. Danguolė, 43 m., Vilnius; panašiai: Virginija, 49 m., Plungė; Eugenijus, 49 m., Plungė; Gema, 57 m., Vilnius; Rūta, 49 m., Vilnius;
Varsa, 40 m., Vilnius; Genovaitė, 44 m., Zarasai.
85. Inga, 36 m., Vilnius; Jolanta, 40 m., Plungė; Evelina, 13 m., Šilutė;
Regina, 53 m., Šilutė; Aliona, 37 m., Plateliai; Regina, 70 m., Salantai; Jovita, 58 m., Panevėžys; Regina, 50 m., Panevėžys; Virginija,
47 m., Zarasai ir kt.
86. Loreta, 54 m., Klaipėda; Laima, 72 m., Panevėžys; Gema, 57 m.,
Vilnius.
87. Ugnė, 16 m., Klaipėda; Jovita, 58 m., Panevėžys.
88. Regina, 50 m., Panevėžys; panašiai: Juozas, 55 m., Panevėžys;
Ramunė, 49 m., Kaunas; Danguolė, 43 m., Vilnius; Rūta, 49 m.,
Vilnius; Genovaitė, 44 m., Zarasai.
89. Ramunė, 43 m., Kaunas; Rūta, 49 m., Vilnius.
90. Vytautas, 52 m., Panevėžys.
91. Ugnė, 16 m., Klaipėda; Asta, 50 m., Palanga.
92. Dalia, 47 m., Plungė; Virginija, 49 m., Plungė; Asta, 50 m., Palanga; Feliksas, 79 m., Mosėdis; Asta, 50 m., Palanga; Regina, 70 m.,
Salantai; Danguolė, 55 m., Šilutė ir kt.
93. Eglė, 42 m., Vilnius.
94. Juozas, 55 m., Panevėžys, gimęs Panevėžio r.
95. Raimondas, 57 m., Klaipėda.
96. Ramunė, 49 m., Kaunas; panašiai: Richardas, 50 m., Mosėdis.
97. ALEKNAITĖ, E. Folkloro ansamblių etninės kultūros interpretacijų
kontekstas. Iš: Logos. 2010, Nr. 62, p. 192.
98. Artūras, 54 m., Vilnius; Virginija, 49 m., Plungė; Eugenijus, 49 m.,
Plungė.
99. Danguolė, 43 m., Vilnius; panašiai: Vytautas, 52 m., Panevėžys;
Gema, 57 m., Vilnius.

Užgavėnės in folklore ensembles:
meanings, communities and identities
Eglė ALEKNAITĖ
The concept of the Užgavėnės holiday and related
strategies of identity construction in Lithuanian folklore
ensembles are analysed in this paper. Many members
of the ensembles regard Užgavėnės as one of the most
important, emotional, and entertaining holidays, drowning
out Christmas, Easter and other calendar holidays. The
meaning of this holiday and its celebration, relevant
to members of the ensembles, is diverse and related to
different past and present communities. The conflicting
identities of two communities – the Lithuanian nation and
folklore ensembles – are constructed mainly in Užgavėnės
celebrations by folklore ensembles.
Vytauto Didžiojo universitetas, Etnologijos ir folkloristikos katedra,
K. Donelaičio g. 52-205, LT-44244, Kaunas,
el.p. ealeknaite@yahoo.com
Gauta 2011-11-10, įteikta spaudai 2011-02-17
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Užgavėnių personažai. Liaudies buities muziejus, Rumšiškės,
2009 m. Keiichi’o Kagi’o nuotraukos.
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Dzūkijos ir Suvalkijos folkloro ansambliai
dabartinėse kalendorinėse šventėse
Aušra ZABIELIENĖ
Straipsnio objektas – Dzūkijos ir Suvalkijos etnografinių regionų suaugusiųjų ir vaikų folkloro ansambliai. Tikslas – išsiaiškinti, kokį vaidmenį atlieka etninės muzikos atlikėjai, folkloro ansambliai lietuviškose
tradicinėse kalendorinėse šventėse. Nagrinėjamas suaugusiųjų ir vaikų folkloro ansamblių dalyvavimas kalendorinėse šventėse, palyginami šių dviejų kategorijų
kolektyvai. Tyrimui naudojama autorės 2003–2009 m.
Dzūkijos ir Suvalkijos etnografiniuose regionuose
surinkta medžiaga. Ištirta 10 suaugusiųjų ir 12 vaikų folkloro ansamblių, apklausta 281 respondentas.
Lauko tyrimų metu bendraujant su įvairių ansamblių
vadovais ir dalyviais, buvo atkreiptas dėmesys į vieną
menkai ištirtą folkloro ansamblių veiklos sritį – kalendorinių švenčių šventimą, kuris neįsivaizduojamas be
etninės muzikos. Minėtų etnografinių regionų vaikų ir
suaugusiųjų folkloro ansamblių vadovų klausta, kokias
kalendorines šventes švenčia jų vadovaujamas kolektyvas. Remiantis statistinio ir lyginamojo metodų teikiamomis galimybėmis, nustatyta, kad ir suaugusiųjų,
ir vaikų folkloro ansambliai yra aktyviausi šių švenčių
dalyviai, dažnai ir organizatoriai. Savo veikla jie tęsia,
atkuria arba kuria naujus kalendorinių švenčių šventimo papročius.
Prasminiai žodžiai: kalendorinės šventės, folkloro
ansambliai.
Įvadinės mintys
Dabartinių kalendorinių švenčių šventimo papročių
turinys ir prasmė, palyginti su mūsų protėvių, visiškai
pasikeitė. Dabar švenčiamos kalendorinės šventės, kad
ir kaip stengiantis kuo tiksliau (at)kurti senuosius lietuvių papročius ar apeigas, tėra praeities įvykių, minėjimų seka, savotiškas spektaklis. Ankstesnės kartos
senaisiais papročiais ir apeigomis siekė numatyti ir,
kas svarbiausia, nulemti, paveikti tolesnę gamtos ar
savo gyvenimo eigą. Kaip teigė Pranė Dundulienė, pavyzdžiui, trumpiausios dienõs (Kūčių) metu „...buvo
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šokami meilę žadinantys šokiai. Magiškais šokiais
buvo siekiama gero derliaus, sėkmės gyvulininkystėje,
žmonėms sveikatos, vaisingumo, laimingo gyvenimo,
kad jaunimas neliktų nevedęs, kad neišnyktų giminė“
(Dundulienė, 1991: 343). Svarbų vaidmenį šiuose papročiuose turėjo muzika. Su dainomis, triukšmais ir
eitynėmis varyta per Užgavėnes žiema. Per Velykas
supantis ir dainuojant sūpuoklines dainas, tikėtasi užsitikrinti gerą linų derlių. Vasarą, lankant pasėlius, dainuotos paruginės dainos, skudučiuota ir t.t. Etnomuzikavimo papročius tyrinėjantis Romualdas Apanavičius
pažymi, kad senųjų tautinių instrumentų pagrindinė
paskirtis kalendorinių švenčių papročiuose buvo kelti
apeiginį triukšmą, juo nuvaikyti piktąsias dvasias. Ši jų
paskirtis ilgą laiką nesikeitė seniesiems pagoniškiems
papročiams įsiliejus į pagrindines kalendorines krikščionių bažnyčios šventes (Apanavičius, 1992: 42).
XXI a. naivu būtų manyti, kad šiuolaikinis žmogus
dar tiki tokių muzikavimo papročių galia. Pastaruoju
metu ir muzikologijos, ir etnomuzikologijos atstovams
vis dažniau tenka permąstyti muziką kaip kultūrinį
tekstą ir kultūriškai aktualų reiškinį, „verbalizuoti kintančias muzikos patirtis, interpretuoti naujas muzikos
funkcionavimo ir supratimo formas technologinės ekspansijos ir kultūrinio globalėjimo sąlygomis“ (Goštautienė, 2007; 8).
Lietuvių kalendorines šventes, jų šventimo papročius tyrinėjo Jonas Balys, Pr. Dundulienė, Pranas Dovydaitis, Balys Buračas, Angelė Vyšniauskaitė, Juozas
Kudirka, Irena Regina Merkienė, Arūnas Vaicekauskas,
Nijolė Marcinkevičienė, Nijolė Laurinkienė ir kt. Vokalinės ir instrumentinės muzikos sąsajas su įvairiomis
apeigomis nagrinėjo Rimantas Astrauskas, Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, Alfonsas Motuzas, R. Apanavičius,
Gaila Kirdienė, Evaldas Vyčinas ir kt. Dalia Urbanavičienė tyrinėjo žiemos ir vasaros švenčių ciklo lietuvių
etnochoreografiją. 1992 m. aptardamas tuo metu vadinamų etnografinių folkloro ansamblių respublikinės
apžiūros rezultatus, Norbertas Vėlius analizavo ne tik
pasirinktą kolektyvų repertuarą, bet ir jo pateikimą bei
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pritaikymą scenai. Aktuali ir šiandien yra
mokslininko išreikšta mintis apie Užgavėnių, pabaigtuvių, gegužinių ir kitų scenoje
rodomų švenčių šventimą: „Vaidybiniu
principu sukomponuotas programas, siekiant didesnio autentiškumo ir įtaigumo,
reiktų, kiek leidžia išgalės, derinti su atitinkamais šių dienų gyvenimo momentais
ir rodyti jas ne scenoje, o natūraliomis
sąlygomis.“ (Vėlius, 1992, 126). Vilma
Daugirdaitė analizavo ir tarpusavyje lygino lietuvių ir latvių Velykų lalautojų
dainas (Daugirdaitė, 1998, 20–24), aptarė Velykų lalauninko-atlikėjo ir lalauninkų būrio sudėties kaitą bei paties lalavimo papročio slinktį pramogos link (Daugirdaitė, 2003, 37–47). Rytis Ambrazevičius yra aptaręs ir pateikęs rekomendacijas, kokias dainas reikėtų dainuoti Rasos
šventėje (Ambrazevičius, 1999; 70–76).
Stasys Skrodenis, aprašydamas etnografinių ir folkloro ansamblių raidą, pateikė
pirmuosius sėkmingus ansamblių bandymų pavyzdžius, kaip buvo atkurtos ir
scenoje rodomos kai kurios kalendorinės
šventės. Autorius mini Kurtuvėnų girininkijos etnografinį ansamblį, išgarsėjusį vakarone-koncertu Užgavėnių tema:
„Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. Vėliau
panašiai buvo pristatyta ir Joninių gegužinė. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad
toks vaidinimas nereikalauja scenos – jį
galima atlikti lauke, įtraukiant į veiksmą
žiūrovus (Skrodenis, 2005, 141–142).
Ypač aktualų mums tyrimą yra atlikusi ir
publikavusi Inija Trinkūnienė. Ji pastebėjo, kad „...mokytojai aukščiausiai vertina kalendorinių švenčių šventimą kaip
paveikiausią neformalaus etnokultūrinio
ugdymo formą. Aukštai įvertinti ir folkloro ansambliai, liaudiškos vakaronės
bei etnokultūros stovyklos“ (Trinkūnienė, 2010, 46). Šio straipsnio autorė, siekdama kuo visapusiškiau ištirti Lietuvos
folkloro ansamblių veiklą (Zabielienė,
2010), etnologinius tyrimus papildė nauju, dar netyrinėtu aspektu: nagrinėjamas
folkloro ansamblių dalyvavimas lietuviškose kalendorinėse šventėse.

1-2. Jaunimas per Užgavėnes dėvi prekybos centruose įsigytomis
Helovynui skirtomis kaukėmis. A. Kuprelytės nuotraukos.

Dabarties aktualijos
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, nemažą dalį ilgai ignoruotų
kalendorinių bei valstybinių švenčių taip pat teko atkurti. Visą metinį švenčių ciklą – kalendorinių, valstybinių švenčių struktūrą reikėjo iš naujo pagrįsti istoriniu požiūriu, šventes ir ritualus suderinti
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su senosiomis ir naujai kuriamomis tradicijomis. Buvo
permąstytas daugelio švenčių turinys, išraiškos formos,
laikas ir vieta. Ypač svarbu buvo šventes grąžinti į savo
vietas, o kartais ir į laiką, nes neretai sėjos pradžia ar
pabaigtuvės buvo švenčiamos miestuose, kalėdiniai renginiai mokyklose ar darželiuose rengti Kūčių vakarą ar
advento pradžioje. Šeimos šventes siekta sugrąžinti į šeimą, agrarines į kaimą, o miesto šventes į miestą. Pavyzdžiui, 1992 m. Lietuvos liaudies kultūros centro Apeigų
ir papročių sektoriaus vedėja Birutė Imbrasienė teigė:
„Negalima švęsti Joninių aikštėje, kad ir kokia graži ir
sena ji būtų. Būtina gamta“ (Imbrasienė, 1992: 3).
Per keliolika metų daug kas sugrįžo į savo vėžes.
Švenčiamos šventės ar atliekamos apeigos pasidarė
natūralesnės, kaip ir pačios tradicijos, išlaikomos ne
tik per šventes, bet neatsiejamai susietos su kasdieniu
gyvenimu. Atsirado reiškinių, kuriuos nulėmė naujos
gyvenimo realijos. Šiuolaikinės masinės šventės struktūroje jau nebeapsieinama be vartotojiškos ar populiariosios kultūros elementų: amatininkų mugės, prekybininkų palapinių, jaunimui patraukti skirto populiarios
muzikos koncerto (Vaicekauskas, 2009: 37). Lietuviškoje tradicijoje įžvelgęs keletą Joninių (Rasų) šventės
pagrindinių variantų – tradicinę kaimo bendruomenės
šventę, XX a. pirmosios pusės viešąsias Jonines, 7-ojo
dešimtmečio pabaigos folklorinę Rasų šventę bei šiuolaikines viešas Jonines, A. Vaicekauskas atkreipia dėmesį, kad būtent pastarųjų, „XXI a. pradžioje viešųjų
šv. Jono dienos švenčių organizatoriai ir scenarijų autoriai dažniausiai renkasi etninės tradicijos ir vartotojiškai
nusiteikusios šiuolaikinės miesto visuomenės poreikių
derinimo kelią“ (Vaicekauskas, 2009; 37). Šis kelias
praktiškai nesikerta su tradicinių švenčių šventimu,
nes, pagal istoriškai susiklosčiusias tradicijas, įvairios
šventės ir mugės dažnai net ir neįsivaizduojamos viena
be kitos. Daug grėsmingesnis, neigiamą globalizacijos
pusę atskleidžiantis reiškinys, kai sparčiai perimamos
tolimų teritorijų ir tolimų skirtingų bendruomenių kultūros realijos. Deteritorizaciją, kaip vieną iš kultūrinės
globalizacijos sąlygų bei pasekmių, analizuojantis Johnas Tomlinsonas pabrėžia, kad keičiasi santykis tarp
mūsų gyvenamų vietų, kultūrinių užsiėmimų ir patirčių
(Tomlinson, 2002; 114). Nagrinėdamas jaunimo švenčių kaitą antrojo ir trečiojo tūkstantmečio sandūroje,
Žilvytis Šaknys teigia, kad tradiciniai papročiai prie intensyvių šių dienų kultūros pokyčių prisiderina lėčiau,
todėl nesuformuoja tinkamos alternatyvos šv. Valentino ar Helovyno šventėms (Šaknys, 2003: 24). Viena
populiariausių Lietuvos paauglių ir jaunimo švente yra
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tapusi šv. Valentino diena, kurią jaunoji karta suvokia
jau kaip „tradicinę“ lietuvišką šventę. Tačiau aiškinantis, kokias kalendorines, tradicines šventes kiekvienais
metais švenčia paauglių ir vaikų folkloro ansambliai,
šv. Valentino diena1 dar nebuvo paminėta nė karto. Todėl svarbu kuo visapusiškiau atskleisti folkloro ansamblių kasdienės ir šventinės veiklos realijas bei skatinti
į švenčių kalendorių „neįtraukti“ šiuolaikinės pramogų
industrijos atstovų, prekybininkų agresyviai brukamų
svetimų švenčių. Matant, kaip, siekdami ekonominės
naudos, prekybos tinklai diktuoja savo „kalendorinių
švenčių tvarkaraštį“, kyla klausimas: ar tikrai, anot S.
Skrodenio, „sparčiai keičiantis ekonomikai, stiprėjant
urbanizacijos procesams... folklorinė kaimiškoji kultūra iš tiesų jau atrodo naivi, negalinti patenkinti naujoviškų visuomenės poreikių“? (Skrodenis, 2005: 174)
Deja, daugelis archetipinių tradicinės kultūros simbolių seniai prarado savo pirmykštę prasmę. Kultūros
savitumo ženklai atsiejami nuo geografinių erdvių, jų
prasmės tampa prekių ženklais.
Tačiau pastaruoju metu atsikuria kaimo bendruomenės, formuojamas patrauklus Lietuvos kaimo turizmo įvaizdis, rekonstruojamos šeimos, giminės, kaimo
ar miestelio tradicijos. Šie procesai padeda atskleisti
ir tautodailininkų gebėjimus, žmonių tarpusavio bendravimo prasmingumą, apeiginius dalykus bei švenčių
papročius, o tai ypač patrauklu naujų įspūdžių ieškantiems miesto žmonėms (Merkienė, 2007: 12–13). Esama nemažai pavyzdžių, kai būtent kaimai ar nedideli
miesteliai tampa reikšmingais lokalinės etninės kultūros židiniais. Tokiu pavyzdžiu galėtų būti Vilkaviškio
rajono, Gražiškių miestelio folkloro ansamblis, kuris
yra tapęs visų kalendorinių švenčių pagrindiniu iniciatoriumi ir dalyviu.
Situacijos tyrimas
Kaimų ir nedidelių miestelių suaugusiųjų folkloro
ansamblių veikloje repeticijų sezono pradžia dažniausiai sutampa su lauko darbų pabaiga. Naujas sezonas
pradedamas tik spalio mėnesį, nudirbus pagrindinius
didžiuosius žemės ūkio darbus. Tuomet pradedamos
ruošti arba kartojamos, papildomos naujais kūriniais
advento, Kalėdų, truputį vėliau – Užgavėnių programos. Praėjus žiemos šventėms, triukšmingai atšventus Užgavėnes, ruošiamos Velykų ar Atvelykio
koncertinės programos. Pavasarį aktyviai ruošiamasi
artėjančioms Joninėms. Pastebėta, kad net ir mažai
koncertuojantys kolektyvai (iki 3 kartų per metus)

Aušra ZABIELIENĖ. Dzūkijos ir Suvalkijos folkloro ansambliai dabartinėse kalendorinėse šventėse

dažniausiai dalyvauja Užgavėnių bei Joninių
šventėse. Jei vasaros metu nedalyvauja jokiuose festivaliuose, neplanuoja koncertinių išvykų
Lietuvoje ar į užsienį, dauguma kaimų ir mažų
miestelių folkloro ansamblių savo repeticijų ir
koncertinės veiklos sezoną užbaigia būtent Joninių švente. Didmiesčių folkloro ansamblių
veiklos organizavimas taip pat glaudžiai siejasi
su metiniu kalendorinių švenčių ciklu, tačiau šių
kolektyvų nariai labai menkai arba ir visiškai
nesusiję su žemės ūkio darbais. Jų repeticijų ir
koncertų sezonas per metus pasiskirsto žymiai
tolygiau negu kaimų ar miestelių ansamblių.
Aktyviai dalyvaujama Joninių, Liepos 6-osios,
Žolinės šventėse bei įvairiuose folkloro festivaliuose, kurių dauguma rengiami vasarą.
Pagal folkloro kolektyvų skaičių, Dzūkijos
ir Suvalkijos etnografiniai regionai yra labai
skirtingi. Tirtuose Varėnos ir Lazdijų rajonuose 2009 m. duomenimis (LLKC, 2009: 28–29),
yra 31, o Marijampolės ir Vilkaviškio rajonuose
– 11 ansamblių. Todėl folkloro ansamblių tyrimas atliktas lyginant ne Suvalkijos ir Dzūkijos
etnografinius regionus, o vaikų ir suaugusiųjų
folkloro kolektyvų veiklą. Daugiausia dėmesio
skiriama su amžiumi susijusiems kalendorinių švenčių šventimo aspektams ir tik glaustai
apibendrinami kai kurie lokaliniai kalendorinių
švenčių šventimo ypatumai. Kad kalendorinių
švenčių šventimo folkloro ansambliuose tyrimui
buvo pasirinkta Dzūkija ir Suvalkija, lėmė kelios
priežastys. Pirmiausia – taupytas laikas ir lėšos,
nes abu šie etnografiniai regionai yra gretimi ir
teritoriniu atžvilgiu nėra dideli, palyginti su likusia Lietuvos teritorija. Antra – Dzūkijoje esama
geriausių folkloro ansamblių, autorė jau buvo
atlikusi Varėnos rajono vaikų kolektyvų veiklos
etnologinį tyrimą, jo rezultatus skelbusi (Zabielienė, 2010; 144–154).
Vaikų ir paauglių (nuo 3 iki 16 (18) metų) kolektyvai pagal amžių dalijami į tris grupes: ikimokyklinukų 3–7 metų (apie juos šiame straipsnyje
nekalbėsime) ir moksleivių, kurie savo ruožtu
skiriami į dvi grupes – „mažųjų“, 7–11 metų, ir
„didžiųjų“, 12–16 (18)2 metų. Vidurinis moksleivių amžiaus grupių tarpsnis varijuoja tarp 10 ir 14
metų. Pagrindinis vaikų ir jaunimo (nuo 7 iki 18
metų) folkloro ansamblių veiklos laikas sutampa su mokslo metais (nuo rugsėjo iki birželio).

Dalis kolektyvų aktyvūs ir vasarą. Pajėgesni ansambliai vyksta
į dainų šventes, kūrybines stovyklas, folkloro festivalius, koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje. Mokslo metu vaikai švenčia
advento, Kalėdų, Užgavėnių, Velykų ar Atvelykio bei Sekminių šventes. Vyresnių klasių moksleiviai neblogai išmano šių
švenčių papročius. Dauguma vaikų kolektyvų Joninių (Rasų)
nešvenčia, nes tai jaunimo, suaugusiųjų šventė.
Tyrimo pradžioje buvo išanalizuoti Lietuvos liaudies kultūros centro išleisti 2005, 2006, 2007 ir 2008 metų „Kūrybos
metraščiai“. Juose kiekvieno Lietuvos rajono kultūros centrai
pateikia duomenis apie visus svarbiausius tame rajone vykusius kultūros renginius. Pateiktose ataskaitose gana išsamiai
aprašomi įvairiausi renginiai (festivaliai, konkursai, minėjimai,
miestų ar miestelių šventės), tačiau kalendorinės šventės, jų
šventimas, dalyviai minimi gerokai rečiau. Tyrimo eigoje, bendraujant su folkloro kolektyvų vadovais ir dalyviais, paaiškėjo,
kad kalendorinės šventės suaugusiųjų ansamblių, nors ir gana
svarbios, bet švenčiamos vidutiniškai aktyviai, o vaikų ansambliams jos ypač svarbios, tai yra vienas iš pamatinių ramsčių,
ant kurių laikosi visa sėkminga ansamblio veikla.
1 pav. Varėnos, Lazdijų, Marijampolės ir Vilkaviškio rajonuose apklaustų
folkloro ansamblių švenčiamų pagrindinių tradicinių kalendorinių švenčių
sąrašas.

Kalendorinės
šventės
Adventas
Kalėdos
Užgavėnės
Velykos
Atvelykis
Sekminės
Joninės
Iš viso:

Suaugusieji
(autorės
duomenys)
4
3
4
1
1
1
8
22

Vaikai
(autorės
duomenys)
6
5
5
5
4
6
5
36

Suaugusieji
(ataskaitos
duomenys)
1
1
2
0
1
0
1
6

Vaikai
(ataskaitos
duomenys)
2
1
1
2
1
0
1
8

Susipažinus su „Kūrybos metraščiuose“ pateiktais duomenimis, labai sunku spręsti, kiek dėmesio rajonų centruose dirbantys etnokultūros specialistai skiria būtent tradicinių kalendorinių švenčių organizavimui ir šventimui, ar šventės vyksta. Kasmetinėse ataskaitose pritrūksta išsamaus jų pristatymo.
Kalendorinės šventės
Per pastarąjį dešimtmetį daugelyje Lietuvos mokyklų susiklostė gražios advento vakarų tradicijos. Juose „pirmuoju
smuiku griežia“ būtent folkloro ansambliai. Ne vienas vadovas patvirtina, kad ansambliuose advento dainų iš anksto net
nesimokoma, tik per adventą jų mokomasi ir jos dainuojamos.
Labai svarbų advento vakaronių ir visų kalendorinių švenčių
bruožą – bendruomeniškumą – yra pastebėjusi I. Trinkūnienė.
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Pasak tyrėjos, į šventes „yra įtraukiami ne tik ansamblio nariai ar vienos klasės moksleiviai, bet ir daugiau
žmonių – kitos klasės, tėvai, mokyklos ir miestelio ar
artimiausio mikrorajono bendruomenė“ (Trinkūnienė,
2010, 49).
Mokslo metais advento vakaronės gana dažnai tampa pirmuoju rimtu ansamblio (ypač naujų jo dalyvių)
prisistatymu mokyklos bendruomenei. Nuo šio prisi
statymo sėkmės, nuo klausytojų reakcijos, bendramokslių pritarimo ar pašaipų neretai priklauso tolesnė
naujai į ansamblio veiklą įsijungusių vaikų folklorinė
veikla. Iš apklaustų dviejų Suvalkijos ir dešimties Dzūkijos etnografinių regionų vaikų ir paauglių folkloro
kolektyvų penkiuose advento vakaronės rengiamos
kiekvienais metais. Įdomu, kad Varėnos r., Merkinės
miestelyje, bažnyčia skatina jaunimą per adventą nesilinksminti ir nerengti diskotekų. Advento ir gavėnios
laikotarpiais stengiamasi atkurti dabar jaunesnės kartos jau gerokai primirštą tradiciją – nesilinksminti. Juk
dar XX a. krikščioniškoje Lietuvoje šventojo laiko dimensijos buvo suvokiamos kaip griežtai reglamentuotos, kai galiojo įvairūs draudimai, tarp jų ir draudimas
linksmintis (Merkienė: 1999, 56). Šie draudimai, kiek

sušvelnėję, persikėlė ir į XXI a. Dzūkijoje ir Suvalkijoje vieši šokiai kultūros namuose bei mokyklose nerengiami, gimtadienių vakarėlius jaunimas arba nukelia,
arba švenčia ramiau (Šaknys: 2009, 70).
Po advento ateinančios Kalėdos, kaip patvirtino Ž.
Šaknio atliktas tyrimas, yra pati mėgstamiausia jaunimo
šventė (Šaknys: 2003, 22). Tikėtina, kad ir vaikams ši
šventė yra svarbiausia. Tačiau tik nedaugelyje vaikų folkloro kolektyvų (iš dvylikos apklaustųjų – keturiuose)
Kalėdos yra švenčiamos. Pastebima bendra visai Lietuvai kalėdinių renginių tendencija – Kalėdinės eglės įžiebimo ceremonija. Patrepsima aplink centrinėje miesto
ar miestelio aikštėje iš pradžių nežybsinčią, po to jau
įžiebtą eglutę – tuo vieši kalėdiniai renginiai ir baigiasi.
Žiemos laikotarpio žaidimus ir šokius išsamiai ištyrusi
ir aprašiusi D. Urbanavičienė teigia, kad, pradedant Kalėdomis, iki Užgavėnių, per mėsiedą – pats linksmiausias šokių, vestuvių, persirengėlių eitynių, pokštų laikas
(Urbanavičienė: 1994, 17). Šiandien gerokai primirštas
ir kalėdojimo paprotys, prasidėdavęs per Kalėdas ir trukdavęs iki Trijų Karalių (sausio 6 d.) Pr. Dundulienė, rašydama apie kalendorinių švenčių papročius ir apeigas,
mini, kad „Kalėdojant, be apeiginių sveikinimų, buvo

3. Varėnos rajono Merkinės jaunimo etnokultūros klubo folkloro ansamblis „Kukumbalis“,
vadovaujamas Ritos ir Vytauto Černiauskų, rengiasi švęsti Jonines.
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giedamos giesmės, kurių žodžiams buvo priskiriama
magiška galia padidinti javų derlių, gyvulių ir žmonių
vaisingumą“ (Dundulienė: 1991, 236). Kaimuose ir mažesniuose miesteliuose, kur ir dabar verčiamasi žemdirbyste, prasminga atgaivinti senuosius kalėdojimo papročius: per Kalėdas po namus ir laukus vaikščiota persirengus meškomis, ožiais, gervėmis, čigonais, linkėta gero
derliaus, sėkmės ir sveikatos.
Vakarų Suvalkijoje, Gražiškiuose, atgaivintas tarpukariu buvęs populiarus Šyvio šokdinimas, trukdavęs
nuo Kalėdų iki Trijų Karalių. Šis tarpušvenčio paprotys,
A. Vyšniauskaitės manymu, atėjęs iš Šiaurės Vokietijos
(Vyšniauskaitė: 1990, 24). Tarpukariu žinotas siaurame
areale, Šyvio šokdinimas, J. Kudirkos tyrimų duomenimis, palaipsniui išplito visose Vilkaviškio ir Paežerių
apylinkėse (Kudirka: 1993, 230), o A. Vaicekauskas
mini šį paprotį gyvavus ir Šakių rajone (Vaicekauskas:
2005, 96). Šyvio šokdinimą 1964–1966 m. Suvalkijoje
yra fiksavęs R. Apanavičius ir Gvidas Vilys. Pastarasis,
nagrinėdamas Šyvio šokdinimo prasmę, svarstė, kad
„ŠYVAS“ galėjo būti žilas, senas žmogus – protėvis.
Galbūt Šyvio šokdinimas sietinas su protėvių kultu?“
ir atkreipė dėmesį, kad šis archajiškas paprotys dar
iki septintojo XX a. dešimtmečio vidurio buvo gyvas
naujoviškumu garsėjančioje Suvalkijoje (Vilys: 1993,
8). Pritariant Z. Kelmickaitės išsakytai nuomonei, kad
„...papročio „atgaivinimas“ įmanomas ir natūralus tik
tada, kai konkrečiame kaime, apylinkėj, krašte tas paprotys yra buvęs“ (Giedraitis: 1992, 2), reikia pastebėti, kad Šyvio šokdinimas būtent Vakarų Suvalkijoje
vėl tapo tradiciniu. Ši šventė 1974 ir 2000 metais buvo
nufilmuota, apie ją sukurtas ir dokumentinis filmas.
Šyvio šokdinimas 2003–2004 m. Kultūros ministerijos
ir Lietuvos liaudies kultūros centro konkurse „Tradicija šiandien“ laimėjo pirmą vietą. Jau kelinti metai iš
eilės šią gražią tradiciją puoselėja Vilkaviškio rajono
Gražiškių miestelio folkloro ansamblis „Gražupis“, kuriam vadovauja A. Krapavickienė. Šokdinime dalyvauja 16–20 įvairių personažų: Šyvis, vadas, 4 kareiviai, 2
muzikantai, skambintojas, keli čigonai, žydas, velnias,
daktaras, vedlys su meška, gandras, šlavėjas.
Pastaruoju metu pagrindinė persirengėlių „lavina“
Lietuvos kaimus ir miestus užgriūna per Užgavėnes.
Be Joninių, tai bene vienintelė kalendorinė šventė, kurią švęsti nedraudė ir net ragino sovietinė valdžia. Žemaitijoje Užgavėnių šventimo tradicija išliko ilgiausiai.
Plateliuose Užgavėnes, pavadintas „Žiemos palydomis“,
organizuodavo kolūkis. Kiekviena brigada parengdavo
po atskirą programą, varžydavosi tarpusavyje, žodžiu,

4. Varėnos rajono Merkinės jaunimo etnokultūros klubo folkloro
ansamblis „Kukumbalis“, vadovaujamas Ritos ir Vytauto Černiauskų,
rengiasi švęsti Jonines. Aušros Zabielienės nuotraukos.

švęsdavo iš peties. Dabar Užgavėnes Plateliuose organizuoja 1999 m. įkurtas Žemaitijos nacionalinis parkas.
Suvažiuoja žmonės iš visos Žemaitijos. Tačiau pastebima nauja neigiama tendencija: prekybos centruose
pirktos Helovyno šventei skirtos guminės, plastikinės
kaukės dėvimos per Užgavėnes. (1–2 nuotr.). Žemaitijos
nacionalinio parko darbuotoja Aldona Kuprelytė pasakojo, kad Plateliuose paskutiniaisiais metais, įvairinant
ir plečiant Užgavėnių programą, siekiama trijų tikslų: 1.
atgaivinti ir išsaugoti visus senuosius personažus, 2. atkurti kaukes su aukštomis kepurėmis (tikėta, kad iš kuo
toliau matomi ateinantys persirengėliai, tuo veiksmingesni yra jų linkėjimai. Žmonėms, kurie eiseną pamato pirmieji, tie metai būna ypač sėkmingi), 3. prijungti
anksčiau persirengėlių eisenoje būtinai dalyvavusį svarbų personažą – kiaušnešėlį. Tai jaunas vaikinas, kuriam
dar negalima gerti alkoholio. Jis vienintelis visame persirengėlių būryje išlikdavo blaivas, nešdavo jam patikėtus saugoti suaukotus žalius kiaušinius.
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Skirtingai nuo Žemaitijos, Dzūkijoje Užgavėnių
šventimo tradicijos ėmė nykti anksčiausiai, dar XIX a.
pabaigoje – XX a. pradžioje, o tarpukariu persirengėlių vaikštynės Dzūkijoje menkai teprisimintos (Šaknys:
2001, 51). Šie regioniniai skirtumai pradėjo nykti sovietmečiu. Tuometinės valdžios inicijuojamos „Žiemos palydos“ šventės visoje Lietuvoje švęstos pagal
vieną scenarijų. Dabartiniu metu pietų Lietuvoje per
Užgavėnes vaikštoma netgi dažniau negu Aukštaitijoje
(Šaknys: 2007: 107). I. Trinkūnienė teigia, kad iš visų
mokyklose švenčiamų kalendorinių švenčių būtent Užgavėnės yra populiariausios (Trinkūnienė, 2010, 49).
Tyrimo metu paaiškėjo, kad jas švenčia keturi vaikų kolektyvai ir vienas suaugusiųjų, Lazdijų rajono
Kučiūnų folkloro ansamblis. Varėnos r., Merkinės jaunimo etnokultūros klubo folkloro ansamblis „Kukumbalis“ Užgavėnes organizuoja mokykloje. Stengiamasi
švęsti ne visai taip, kaip populiaru visoje Lietuvoje – be
tradicinių kaukių eitynių. Palikti tik kai kurie tradicinių
Užgavėnių elementai: Morės sudeginimas, išmetimas į
Nemuną ir vėliau ilgai trunkančios linksmybės.
Suvalkijoje Užgavėnes švenčia trys iš apklaustų
penkių suaugusiųjų ir vienas iš dviejų apklaustų vaikų kolektyvų. Šiame regione, kur folkloro ansambliai
pastaraisiais metais gerokai sustiprėjo, išskirtinio dėmesio vertas Marijampolės miesto Sūduvos gimnazijos kolektyvas „Klevelis“. Etnomuzikologės Audronės
Vakarinienės apibūdinimu, šis kolektyvas „...turi daug
entuziazmo, norų, bet vis dar neišgryninamos nuostatos, kokiai veiklai vaikai kurstomi“ (Šorys: 2009, 76).
Etnomuzikologai specialistai, be abejo, teisūs – siekti
tobulėti, palaipsniui „išsigryninti“ reikia, tačiau etnologiniu aspektu „Klevelis“ yra unikalus. Visų pagrindinių kalendorinių švenčių Marijampolės mieste centrinė
ašis yra būtent šis kolektyvas. Ansamblis įkurtas 1989
metais. Jį įkūrė ir iki šiol jam vadovauja muzikos mokytoja Danutė Klevienė, kuri nepaprasta savo energija
ir entuziazmu į folklorinę veiklą įtraukė praktiškai visus II, III ir IV klasių gimnazistus, t.y. apie 60 mokinių.
Ateitų ir daugiau, tačiau gimnazijos pirmokų, nors jie
ir labai nori, laukia „eilėje“, dėl vietos ir koncertinės
aprangos stygiaus vadovė nebegali priimti į tą perpildytą kolektyvą. Dėl didelio narių skaičiaus vadovei
sunku dirbti, išlaikyti drausmę, išmokyti taisyklingai
dainuoti, šokti. Egzistuoja ir koncertinės aprangos, kurią vadovė įvertino kaip „prastą“, problema, nes turimi
rūbai – užsilikusieji nuo įvairių Dainų švenčių. Tačiau
dideliame kolektyve vadovė visada turi iš ko atsirinkti,
kiekvienas siekia būti pastebėtais, skatinama motyva-
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cija, domėjimasis, aktyvumas. Vaikai, apibūdindami
savo veiklą ansamblyje, dažniausiai nurodo pažintinę
folklorinės veiklos funkciją: „Dainuodama ir šokdama
sužinau apie senovinį folklorą, tradicijas, gaunu daug
žinių“.3 „Daugiau sužinau apie praeitį, kaip žmonės
gyveno prieš šimtmetį“.4 Kituose ansambliečių pasisakymuose apie tai, kuo jiems svarbus folkloro ansamblis, pabrėžiamas lietuviškų tradicijų ir papročių
saugojimo bei pratęsimo aspektas. Šis entuziastingos
mokytojos suburtas kolektyvas ypač reikšmingas tuo,
kad kone visi gimnazijos moksleiviai ansamblyje susipažįsta, mokosi, dalyvauja kalendorinėse šventėse. Tai
– tarsi sustiprintas etnokultūros kursas, kur moksleiviams išugdomas noras pažinti, tęsti ir saugoti senąsias
lietuviškas tradicijas.
Iš penkių Marijampolės ir Vilkaviškio rajonuose
apklaustų suaugusiųjų folkloro ansamblių keturi kalendorines šventes švenčia pakankamai aktyviai. Išimtis
yra Vištyčio regioniniam parkui priklausantis folkloro
ansamblis „Šilojai“. Kalendorinių švenčių šis kolektyvas nešvenčia, nes, pasak vadovės Aldonos Krapavickienės, jų neorganizuoja regioninis parkas. Pagrindinė
šio ansamblio misija yra koncertuoti į parką atvykstantiems svečiams. Ta pati vadovė gražias advento vakarones rengia su jau minėto Vilkaviškio rajono, Gražiškių
miestelio ansamblio moterimis. Šis ansamblis taip pat
švenčia Užgavėnes, Jurgines ir Jonines, į kurias kviečia
visą Gražiškių miestelį. Marijampolės miesto folkloro
kolektyvas „Žibinyčia“ švenčia Kalėdas, Užgavėnes,
Sekmines ir Jurgines.
Iš visų apklaustų suaugusiųjų folkloro ansamblių tik
vienas (Varėnos miesto ansamblis „Šova“) švenčia Velykas, taip pat tik vienas Marijampolės r. (Šunskų kaimo ansamblis „Žvirgždė“) švenčia Atvelykį. Daugumos
respondentų nuomone, Velykos yra šeimos šventė. Jau
praėjo laikai, kai buvo dirbtinai kuriamos apeigos, norėta šventę paversti ritualu, net Velykas bandyta švęsti
Sporto rūmuose. Suprasdami, kad papročiai, tradicijos
veiksmingiausiai perduodamos šeimoje, suaugusiųjų
kolektyvų narių dauguma, švęsdama Velykas namuose,
šeimoje, elgiasi taip, kaip nuo amžių ir buvo daroma.
Vaikų, paauglių folkloro ansambliuose padėtis yra
kitokia. Tyrimo metu išsiaiškinta, kad Velykas švenčia 5, o Atvelykį – 4 kolektyvai. Velykos švenčiamos
ansamblyje dažniausiai antrą Velykų dieną. Daugeliu
atvejų renginys vyksta mokyklos ar kultūros centro kieme, dainuojamos Velykų lalautojų dainos, dažniausiai
besikartojantys šventės elementai yra margučių ridenimo varžybos ir supimasis. Nepavyko išsiaiškinti, ar
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nors vienas iš tirtų folkloro ansamblių yra atgaivinęs
velykinį kiemų lankymą su lalautojų dainomis, nors
kiaušiniavimas Dzūkijoje pastaruoju metu yra gan
populiarus. Sodybas lanko 8–12 metų vaikai. Tačiau
sveikinimų beveik neliko, tik retkarčiais pasakomas
koks nors eilėraštis (Šaknys, 2009; 76). Pagal tradiciją – „Pavasarinio kiemų lankymo apeigos, o kartu ir
jas lydėjusi tautosaka turėjo pakreipti įvykius norima
linkme, atlikti savotišką paruošiamąjį „darbą“, siekiant
gero derliaus“ (Daugirdaitė, 1998; 23). Kaip ir kalėdojimo atveju, žemdirbyste besiverčiančiuose kaimuose
bei mažuose miesteliuose folkloro ansambliai galėtų
atgaivinti ir velykinio lalavimo tradiciją. Tarpukariu
visoje Dzūkijoje vaikinai, lankydami sodybas, kuriose žinojo esant tekamojo amžiaus merginų, giedodavo
specialias giesmes „Lalinkas“ arba „Zakletunkas“. Ž.
Šaknio teigimu, ši tradicija, truputį pakitusi, nes lalauja
daugiau merginos, dar yra išlikusi Punsko apylinkėse,
dabartinėje Lenkijoje (Šaknys, 2006; 89–90).
Kita labai svarbi kalendorinė šventė yra Sekminės.
Pagal svarbą trečioji metinė šventė, kurios trukmė buvusi tolygi Kalėdų ir Velykų trukmei (Šaknys, 2009;
72). Iš apklaustų suaugusiųjų folkloro ansamblių tik
vienintelis Marijampolės miesto folkloro ansamblis
„Žibinyčia“ jas švenčia. Sekmines, tradiciškai daugybę
metų švenčiamas Tautkaičių klojimo teatre, „Žibinyčios“ kolektyvas prieš metus nusprendė švęsti visą dieną – nuo saulės patekėjimo (5 valandos ryto) iki laidos.
Vėliau vadovė pripažino, kad šis bandymas buvo vienkartinis ir pasiteisino tik iš dalies. Paryčiais žiūrovų
nebuvo. Šventės dalyviai nemažą Sekminių ryto dalį
šventė patys vieni. Nėra nekintamų kultūrų ar tradicijų.
Individai ir grupės improvizuoja vietinius žaidimus pagal (iš naujo) surinktą praeitį (Clifford: 2006, 31).
Tyrimo metu paaiškėjo, kad vaikų folkloro ansambliai, skirtingai negu suaugusiųjų, Sekmines dažniausiai
švenčia. Taip yra tikriausiai dėl to, kad Sekminių šventėje svarbų vaidmenį anksčiau atlikdavo piemenys. Tai
buvo pati svarbiausia jų šventė. Kaip tik piemenėliais
dažniausiai rengiasi, jų dainuotas dainas ir žaistus žaidimus rodo jaunesniųjų klasių vaikų folkloro ansambliai. Būtent rodo, o ne patys švenčia Sekmines, juk
dabartiniai vaikai apie ganymą yra jau tik girdėję, todėl
„įsijausti į piemenėlius“ ir švęsti jų šventę jiems sunku.
Nors dar XX a. 8–9 dešimtmečiais karves per Sekmines
vainikuodavo senyvo amžiaus gyventojai ir net iki 2002
m. kai kuriuose Švenčionių krašto kaimuose piemenys
ganydavo gyvulių bandą bendrose ganyklose (Mikštaitė-Čičiurkienė: 2007, 56).

Vaikų folkloro ansambliai Sekminių programa kalendorinių švenčių šventimą dažnai ir užbaigia. Panašiu laiku baigiasi ir mokslo metai. Dalis kolektyvų, ypač tokių,
kur esama daugiau vyresniųjų klasių moksleivių, švenčia
Jonines (Rasas). Varėnos rajono Merkinės jaunimo etnokultūros klubo folkloro ansamblis „Kukumbalis“, vadovaujamas Ritos ir Vytauto Černiauskų, Jonines švenčia
kas dveji metai. Į šią šventę yra kviečiami dar keli folkloro kolektyvai, tad susidaro nemažas būrelis aktyvių dalyvių, visada prisijungia „stebėtojai“. (Viena iš jų, 2008
metų vasarą, buvo ir straipsnio autorė.) Gražioje vietoje
prie Nemuno šventei pradedama ruoštis nuo ankstyvų
priešpiečių. (3–4 nuotr.) Vaikinai su vadovu Vytautu atlieka „vyriškus“ pasiruošimo šventei darbus: renka miške
sausuolius vakaro laužui, stato stebulę, sukala įspūdingus
vartus, Nemune renčia tiltelį vainikams plukdyti. Merginos tuo tarpu eina rinkti žolynų, jų reikia daugybės, nes
tenka pinti ilgus vainikus, kuriais vėliau bus apipinami
vartai. Taip pat iš gražiausių žiedų ir žolelių pinami vainikai sau. Vakare, pabaigus visus paruošiamuosius darbus,
apie 18 valandą, pradedama švęsti. Iškilminga dalyvių eisena pro šventinius vartus patraukia į dideliais akmenimis
išdėliotą miško aikštelę. Čia giedamos giesmės, šokama.
Vėliau, grįžus į paupį, linksmybės tęsiasi. Mergaitės ant
Kupolės medžio šakų mėgina užmesti vainikus, sakydamos, kad ištekės po tiek metų, kelintas vainiko metimas
bus sėkmingas. Būriama iš į vainikus įpintų žolynų, nepamirštama dainų ir šokių. Dienai baigiantis, saulei palietus medžių viršūnes, Nemunu ima plaukti žvakutėmis
apšviesti vainikai, suliepsnoja stebulė. Saulei nusileidus,
užkuriamas didysis šventinis laužas. Pasigrožėjus į naktinį dangų veržliai kylančiomis kibirkštimis, sėdama prie
vaišių stalo. Užkandę ir atsigėrę, vieni šventės dalyviai
keliauja namo, kiti skuba ieškoti paparčio žiedo, dar kiti
lieka šnekučiuotis prie bebaigiančio degti Joninių laužo.
Lieka šilti prisiminimai, gražios nuotraukos ir didžiulis
noras dar ne kartą čia sugrįžti. Prasminga, kad ši šventė ansamblio dalyviams jau yra įprasta, kiekvienas žino
savo vaidmenį joje. Nusistovėjęs šventės scenarijus beveik nekinta, todėl išvengiama dirbtinio organizavimo,
viskas vyksta ramiai, išvengiant skubos ir įtampos. Ypač
gražu buvo stebėti, kaip mergaitės, pindamos žolynus,
palaipsniui įsidainavo. Ta natūrali dainos ir veiklos dermė tiesiog užbūrė.
Jonines švenčia šeši Dzūkijos ir Suvalkijos vaikų
kolektyvai, daugiausia tie, kuriuos lanko vyresniojo
mokyklinio amžiaus vaikai, t.y. paaugliai. Lazdijų rajono Krosnos miestelio laisvalaikio centro ansamblis
„Serbenta“ unikalus tuo, kad jo dalyvės – merginos,
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ansamblį pradėjusios lankyti nuo pirmų klasių, jame
„užaugo“ ir vėliau į šią veiklą įtraukė savo vaikinus. Dabar jame dainuoja ir šoka septynios poros. Ansambliui
vadovauja Jovita ir Robertas Vilkauskai. „Serbentos“
jaunimas pats negroja, renginiuose jiems akompanuoja kaimo kapela „Susiedai“. Stengiamasi švęsti visas
kalendorines šventes. Sudėtinga suorganizuoti gražų
renginį, kai jam iš biudžeto skiriama, pvz., 30–50 litų.
Tuomet gelbsti vadovės Jovitos, baigusios režisūros
mokslus, išmonė. Problemų esama ir daugiau. Krosnos
miestelyje yra tik dešimtmetė mokykla, dauguma vaikų važinėja mokytis į Šeštokus ar Lazdijus. Jie labai
užimti, dažnai dalyvauja keliuose užklasiniuose būreliuose, daug laiko atima kasdienės kelionės į mokyklą.
Vadovai įvardija ir kitą blogybę: jauni žmonės greitai
išpuiksta, susireikšmina, dažni paauglystės kaprizai.
Tačiau pačių vadovų garbei reikia pastebėti, kad jie
su šiais sunkumais sėkmingai susidoroja, tai matyti iš
ansamblio dalyvių pateiktų anketų. Jose apie vadovus,
apie kolektyvą ir jo veiklą atsiliepiama tiktai geru žodžiu: „Man čia viskas priimtina. Patinka vadovai, taip
pat visa veikla. Ansamblio idėja – pritraukti ir skatinti
jaunimą domėtis lietuvių liaudies dainomis ir šokiais“.5
Kita ansamblietė rašo, kad: „Nustebino vadovų ryžtas
išmokyti mus ir labai didelė kantrybė. Patinka važinėti,
koncertuoti, bendrauti su draugais“.6 Respondentai taip
pat minėjo, kad jiems labai patinka švęsti įvairias kalendorines šventes, labiausiai, ko gero, Jonines.
Joninės (Rasos) yra vienintelė šventė, kurią labiau
švenčia suaugusiųjų kolektyvai. Visas kitas kalendorines šventes (ypač Velykų, Atvelykio ir Sekminių) aktyviau švenčia vaikų folkloro ansambliai.
2. pav. Dzūkijos ir Suvalkijos etnografinių regionų folkloro
ansamblių švenčiamos kalendorinės šventės.

ansambliai kalendorines šventes švenčia rečiau negu
vaikai. Šis folklorinės veiklos skirtumas tarp suaugusiųjų ir vaikų kolektyvų yra bene akivaizdžiausias.
Kalendorinių švenčių ciklo pažinimas, metų rato
suvokimas, grįžimas prie žinomų etnokultūros dalykų
ir kasmetinis jų papildymas naujais leidžia ne tik vaikams ir paaugliams, bet ir suaugusiesiems natūraliai,
palaipsniui kurti, išlaikyti savo etnokultūrinį tapatumą.
Daugiapusiai ir daugiaprasmiai ryšiai, su integracija
į Europą susiję realūs ar tik įsivaizduojami iššūkiai
(Kuzmickas, 2007; 5–6), galimybė laisvai išvykti, grįžti vis dažniau privers susimąstyti, ar pakankamai šiuo
metu skiriame dėmesio, pastangų ugdyti savyje ir savo
vaikuose pilietiškumą, puoselėti tautiškumą.
Išvados
Iki mūsų dienų išlikusiose ir tebešvenčiamose tradicinėse kalendorinėse šventėse folkloro ansambliai
daugeliu atvejų yra ypač reikšmingi. Šventes jie organizuoja, švenčia ir siauruose bendraminčių būreliuose,
ir viešuose miesto renginiuose.
Daugumai vaikų kolektyvų vadovų kalendorinių
švenčių šventimas yra svarbiausias sėkmingo darbo su
vaikais būdas, priemonė, padedanti sudominti vaikus
folklorine veikla, įskiepyti pagarbą ir meilę senosioms
lietuviškoms tradicinėms šventėms, kad jų būtų laukiama su nekantrumu, o švenčiama su džiaugsmu.
Suaugusiųjų folkloro ansamblių veikloje kalendorinių švenčių šventimas vangesnis. Vaikams nerūpestingai pasiausti, pasilinksminti, pagaliau „išsidūkti“
yra natūralu ir patrauklu, o suaugusiems, ypač vyresnio
amžiaus žmonėms labiau rūpi ramus pabendravimas,
pasidainavimas, pasivaišinimas.
Mokėjimas suderinti savo ir visuomenės poreikius,
sparčiai kintančio gyvenimo realijas ir tradicinės kultūros vertybes daro folkloro ansamblius svarbiausiais ir
nepakeičiamais visų kalendorinių švenčių organizatoriais ir dalyviais.
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1. Autorės atlikto tyrimo metu nė vienas respondentas Šv. Valentino
dienos neįvardijo kaip lietuviškos tradicinės šventės ir neminėjo,
kad ji buvo švenčiama folkloro ansamblyje.
2. Dažnai, kaip matyti iš autorės lauko tyrimų duomenų, jei vaikai
ansamblyje įsitvirtina, dalyvauja, kol baigia mokyklą (maždaug
iki 18 m.).
3. Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus archyvas. (Toliau
IIES) Byla Nr. 2346. L. 41. Respondentė V. S.
4. IIES. B. Nr. 2346. L. 20. Respondentas E. K.
5. IIES. Byla Nr. 2347. L. 3. Respondentė V. L.
6. IIES. Byla Nr. 2347. L. 6. Respondentė I. L.

Dzūkija’s and Suvalkija’s folklore
ensembles in modern calendar holidays
Aušra ZABIELIENĖ
The author of this article explored the activities of
Dzūkija’s and Suvalkija’s ethnographic regions’ adult and
child folklore ensembles and studied the role that they perform in traditional Lithuanian calendar holidays. Also studied is the participation of adult and child ensembles in calendar holidays, collectives in these two different categories
are compared. The research uses material collected by the
author in Dzūkija’s and Suvalkija’s ethnographic regions in
2003–2009.10 adult and 12 child ensembles were studied;
281 respondents were questioned. Based on the opportunities presented by statistical and comparative methods, it was
established that both adult and child folklore ensembles are
the most active participants of these holidays, often they are
organizers as well. With their activities they continue, restore
or create new calendar holiday celebration traditions.
In our times during the remaining and still-celebrated
traditional calendar holidays, folklore ensembles in many
cases are especially significant. They organize these holidays, celebrate them in small personal groups and in public
city events.
For most leaders of child collectives, the celebration of
calendar holidays is an important way of successfully working with children, it is a method that helps interest children
in folklore, creates respect and love for the old Lithuanian
traditional holidays so they would be impatiently waited for
and joyfully celebrated.
In the activities of adult folklore ensembles, the celebration of calendar holidays is more reserved. It is natural and
appealing for children to carelessly go wild and have fun,
while for adults, especially older people, it is more important
to have quietly and calmly socialize, to sing and eat together.
Lietuvos istorijos institutas, Kražių 5, LT-01108 Vilnius,
el. p. azabieliene@takas.lt
Gauta 2011-01-14, įteikta spaudai 2012-02-17
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Sodų palaiminti
Besisvečiuojant Vilkijoje, Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje,
Liudviko GIEDRAIČIO interviu su muziejaus specialiste Vida SNIEČKUVIENE
ir direktoriumi Arūnu SNIEČKUMI
Matau, Vida, esi didelė sodininkė – lubos žydėte žydi
sodais. Kas Tau jie, ką teikia?
V. S. Man sodas – didžiulis stebuklas. Ir – paslaptis.
Jį daryti – gėris begalinis. Tačiau sodus rimtai darantys apie juos vengia garsiai viešai šnekėti. Kartais su
būriu žmonių atvažiuoja kokia močiutė, kitus siunčia į
šoną, man vienai pasisako surišanti namams ir sodą,
ir aitvarą. Kam jai to reikia, kas, ką reiškia – niekad nepasakoja. Nežinia kodėl, vengiu to ir aš. Nuo studijų
metų traukte traukė prie sodų. Nei kas mokino, nei
rodė, vien Rumšiškėse, muziejuje, matydavau. Šiaudų
mieste nebuvo, „medžiot“ juos reikėjo. Giluminis, nenumaldomas buvo traukimas – prie liaudies dainos,
prie sodų… Sodas – lyg kosmosas. Jame ir dangus,
ir žemė, ir požemis. Ir sukasi jis lyg visata. Sodas – ir
apsauga. Tikėta, kad vanduo po juo ilgiau lieka šviežias… Vienas žmogus iš Biržų pasakojo, kaip jo vaikystės laikais sodą užsakydavo vestuvėms, kaip jį rišant
šiaudus paduodavo būsimi jaunieji, o sodo rišėja pagal
daugelį požymių (kaip skyla šiaudai, kaip susiriša) pranašaudavo, koks gyvenimas būsimos šeimos laukia –
turtingas, darnus, skalsus, sunkus… Šiaudo viduje, sakydavo, – vėlė. Juk vėlės sugrįžta pabūti su gyvaisiais.
Štai sodo paukšteliuose jos tada ir būna su mumis…
Nepaaiškinamai stebuklingas dalykas yra sodas…
Ar riši ir vestuvinius sodus, jei kas užprašo? Gal patyrei rišamo sodo, sakytum, pranašingumą?
V. S. Taip, bet tai – ne spaudai.
Kodėl gi, kodėl…
V. S. Tai atspindi labai individualų ryšį, prisilietimą
prie žmogaus, kuriam tą sodą darau. Giluminis tas ryšys. Kaip užkalbėtojas įeini į žmogaus lauką: tais mazgeliais, šiaudelių pjaustymais… Apeiga… Paslapčių
klodai, kurių paaiškinti neįmanoma. Kartais rišant
sodą užeina ir nesuprantamas blogumas… O paskui,

56

žiūrėk, paaiškėja, kad žmogus, kuriam rišai užsakytą
sodą, serga kokia onkologine liga… Kartą dariau angelų sodą dovanų vienai moteriai. Dalį šiaudų nutrumpinau ir nežinojau, ką su jais daryti, nes kito sodo iš
tų šiaudų niekam kitam negalėjau daryti, nes tai ne
jiems buvo skirta. Galvojau ir galvojau, ką su jais daryti. Vieną naktį šovė mintis angeliukus sukabinti ant tų
nutrumpintų šiaudelių… Ilgai kankinausi prie to sodo.
Pasirodo, tos moteriškės vaikas nusižudė, nušoko
nuo tilto… Subtilūs dalykai, apie juos nenoriu šnekėti.
Mane tik paslaptis kamuoja: kodėl juos darė, tuos sodus, kuo tikėjo, ko tikėjosi iš jų… Laikas sukasi, sodas
ant siūliuko sukasi… Viskas nepastovu, netvirta…
Ar bandai iš anksto pažinti žmogų, žmones, kurie
užsako Tau sodą?
V. S. Ne, nereikia. Bet dirbdama neišvengiamai pajunti jų būklę, gyvenimą, dvasinį ryšį. Baigus sodą, sunku net išsivaduoti. Dalis energijos vis lieka tavyje. Kaip
žmonėms, gydantiems rankomis. Lengvai padariau gal
tik kelis užsakytus sodus… Labai skirtingi išgyvenimai
apima… Juk ne kiekvieną akimirką užgiedosi sutartinę. Taip ir sodas. Jam turi subręst ir vieta, ir laikas. Štai
Arūnas skobia skulptūras, sudeda ženklus. Bet ko, bet
kaip juk niekad nedaro. Turi skambėt, gilumoj, susiliet
su tradicija. Taip ir sodai. Jie per tūkstantmečius atėjo
oru, biržiečiai sako – voru. Ogi tai, tradiciškai aiškinant,
neša laimę. Sodą ir pavadina laime…
Kartą esu girdėjęs Tave sakant „net saldu juos daryti“.
V. S. Man tai labai gražu. Ir neapsakomas gerumas
apima žiūrint į sodus – kai jie sukasi. Bet toks, sakytum, pirminis, išorinis buvo postūmis prie sodų. O minėtieji giluminiai sunkumų jutimai, išgyvenimai atsirado daug vėliau, prieš kokį dešimtmetį. Nesam mes,
žmonės, kokie instrumentai ar šiaip kokie dirbtinai
susodinti, pastatyti, išmokinti – paleisti į šią žemę be
niekur nieko. Nėra taip. Subtilumų, paslapčių pasaulis.
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A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus Vilkijoje. Arūno Sniečkaus nuotrauka.

Vasaromis Montiškėse, prie jūros, kiek žinau, rengi
sodų rišimo stovyklas neįgaliesiems. Kokį pirmiausia
tikslą turi?
V. S. Pradžioje pamokinu techninių dalykų. Paskui
kiekvienas asmeniškai dirba, rišam bendrą didžiulį
sodą, angelus… Paskui – važiuoja bendra procesija,
visi invalidų ratukuose, priešakyje milžiniškas sodas jūros vėjų sukamas. Nuotaika pakiliausia… Bedirbdami
žmonės nusiramina, pasimiršta ligos, dejavimai, skaudėjimai. Skubančius mokau neskubėti, sodo rišimas
– lyg meditacija. O kiek džiaugsmo, palaimos žmogui
atplūsta, kai ligų sužalotais pirštais pavyksta sudėti ką
gražaus. Daugelio ir kitų darbelių jie pamokomi, bet
sodai – bene paslaptingiausi, sujaudinantys žmogų.
O ką tie sodai teikia muziejui, Tavo matymu?
V. S. Pirmiausia jaukumo. Pasakiškumo. Atpalai
duoja žmones nuo rutinos, kasdienio bėgimo, skubėjimo, suramina, pailsina. Jie tarsi teigia: yra laiko ir
rimčiai, ramybei. Yra. Mes tą savo laiko gerumą patys

ir suvalgome. Čia žmonės atsiduria gerokai kitur nei
ten, iš kur atėję, palengvėja.
Bet esat – etninės kultūros muziejus…
V. S. Štai, artėjant Užgavėnėms, Arūnas sode kasa
sniego kalnus, daro ant jų skulptūras… Rengia vietą
laužui, fakelams, bus Morė, eitynės nuo kalno į muziejaus sodą – žiemos tradicinis varymas… Rūpinuosi,
kad žmonės pasidarytų dideles kaukes – jų konkursą
surengsiu…
Ar žmonės iniciatyvūs, ar nuolat judinti reikia?
V. S. Nuolat turi kviesti, prisišaukti, prisijaukinti
žmones. Iš pradžių atrodė: kalnus versim! Nieko panašaus. Žmogus dabar užsidaręs savo namuose, darbuose – niekur į šoną…
Teoriniuose raštuose apie muziejininkystę teigiama,
kad vietiniai, etnografiniai, regioniniai esą turi priklausyti visuomenei, būtent visuomenė turi nulemti, koks
turi būti muziejus, ką veikti.
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V. S. Jie turi kuo didžiuotis: šiame krašte esame „didžiausi“, matomiausi. Yra Veliuonoje mažytis muziejėlis, P. Cvirkos memorialinis muziejus, Raudondvario
pilis, ir viskas. Myliu žmones. Nesvarbu, kad kartais
papykstu, pabambu, jei neateina į renginį, – na, norisi tos šviesos, norisi, kad gausiau būtų gero, gražaus.
Pasirūpini kokia gera paveikslų paroda. Skambini,
šauki jaunimą, mokytojus – visus. Eini, šneki, ragini.
Nelieka rūpesčiai be vaisių. Nors kartais susidaro įspūdis, kad iš Vilniaus arčiau, lengviau atvažiuoti, nei iš
Vilkijos ateiti. Visaip atsitinka. Pastaruoju metu nežinia kodėl gerokai pagausėjo grupių iš rusakalbių, lenkiškų mokyklų, Baltarusijos pasienio. Na – smagu.
Įdomus muziejaus pavadinimas: bet ar svarbu
„Antano ir Jono Juškų“, ar vis dėlto – „etnografinis“,
kuris gal tik – Antano ir Jono Juškų?..

Vida Sniečkuvienė su Marija Liugiene muziejaus seklyčioje.
Algirdo Tarvydo nuotrauka.

V. S. Teorija – gražu, bet mes turime teigti sąlygas. Tai neišvengiama. Šiandien folkloras, etninė, senoji kultūra yra suprantama beveik kaip elitinė. Mes
negalime, neturime moralinės teisės nusmukti iki
visiško neatsakingumo, žemiausio lygio. Negalime,
tarkime, priimti kokio pseudotautinio kolektyvo su
baisiais stilizuotais drabužiais. Tokie dalykai greitai
nuveda iki tradiciškumo nepaisymo. Etninė kultūra
– lobis. Todėl kviečiame, šaukiame ir prie tradicinės
dainos, ir prie tradicinių šventinių papročių. Priima
tai žmonės, negalime skųstis, bet būtina nuolat veikti. Atvažiuoja į mūsų renginius ir svečių koncertus
net iš Vilniaus, Kauno, kitų miestų. Tokių dažniausiai
apie pusę. Kartais ir į seklyčią netelpa. Tai džiugina.
Besilankančiųjų amžius kuo įvairiausias. Dirbi, ragini
skelbti per žiniasklaidą, klijuoji skelbimus, o niekad
negali nuspėti, kas iš to išeis, ko sulauksi…
Kaipgi vietiniai žmonės priima, vertina patį muziejų?
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A. S. Įkuriant labai norėjau, kad jis būtų „liaudies“.
Prie Vyriausybės sudaryta Kultūros komisija konsultuodama pamatė, kad čia daug edukacinių darbų,
tikslų, stovyklos mokiniams rengiamos, daug keliaujama po apylinkes, tad rekomendavo keisti pirminį
pavadinimą „Antano ir Jono Juškų memorialinis“. Tik
žodžio „liaudis“ bijojo. Esą labai sovietiškas. Bandžiau
paprieštarauti, kad „etninės“ nederės prie „Juškų“,
labai nesuprantamas, svetimas žodis. Ne, niekas manęs neklausė. Iki šiol sunku, kai reikia išrašyt kokią
sąskaitą, dokumentą – diktuoji, net paraidžiui sakai,
kol užrašo, ištaria tą „etnografinis“. Atsiunčiamuose
raštuose, internete užrašo tik „Juškų“.
Bet jums svarbiau būtent „Juškos“ ar nebūtinai?
A. S. Nebūtinai. Teisingiau gal būtų – perprasti,
suvokti, kas sklinda nuo Juškų, kaip iš gryno pirminio
šaltinio.
Patrauklu, kad jų darbai, gyvenimas, įvairūs buitiniai nutikimai kartais atrodo ir anekdotiškai, sudaro
lyg ištisinę įdomybių (dažniausiai tragiškų), sutapimų
pynę… Maironio muziejuje Kaune devyniasdešimt antraisiais gavau Juškų sudarytą lietuvių kalbos žodyną.
Užsikrėčiau skaityt: kodėl gi šitaip beveik aukotasi dėl
lietuvių kalbos? Akivaizdu – tai buvo jų meilės mūsų kalbai kelias. Tas atradimas savaip ir sukrėtė… Matot, atėjau į šią sritį iš visai kitokios, techninės, erdvės. Liaudies
dainų tai jau tikrai nemėgau: ai, liūdna, nuobodu. Tik
šiandien matau – ji romi, gydanti, ne liūdna…
Iš užuominų atrodo, kad patyrėte nemažai dvasios
perversmų. Kas tai per virsmai, kodėl?
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A.S. Kadaise dar sovietmečiu žiūrėjau filmą apie indėnus Kanadoje „Protėvių šauksmas“. Supratau, kad ir
kiekviename Lietuvoje žmoguje gyvena tas šauksmas.
Tik reikia jį pažadinti. Kaip? Kuriant tam tikrą terpę…
Baigęs vidurinę įstojau į A. Sniečkaus politechnikos
institutą, susipykau su matematikos dėstytoja, ji mane
durnium išvadino, aš pareiškiau, kad jei ji dar kartą
mane tokiu pavadins – trenksiu durimis, išeisiu iš instituto. Na, sako, trenk, tik žinok: be diplomo tu niekad
nebūsi žmogumi. Aš taip ir padariau – išėjau, pasiryžęs
įrodyti, kad ir be „popieriaus“ būsiu žmogumi. Ir ačiū
Dievui, kad taip padariau. Mieste veikė klubas „Atgaja“.
Mįslingas man buvo tas žodis, traukte traukė. Ėmiau ten
vaikščioti. Mergos padainuoja, man nepatinka. Buvau
gan karingas žmogus, desantininku tarnavęs. Saulius
Gricius mane paskyrė apsaugos būrių vadu. Ta proga
ir į tarnybą išrinko klubas. Kartą merginos vyko į tautosakos ekspediciją Jonavos rajone, manęs paprašė, kad
dėl saugumo jas palydėčiau. Rūkla ten netoli, visokių
„saldotų“, mergaitėms gal baisoka buvo. Iškeliavom.
Einam per vieną kaimą – keturios sodybos, viena tuš-

čia, kitoj – trys seserys ir brolis. Senukai visi. Praeidami
pro šalį žiūrim – skerdžia kiaulę, bando ją paguldyti. Ta
užvirto ant tvoros, supuvusi tvora nuvirto, padėjau aš
jiems tą kiaulę šiaip taip paskersti ir nuėjom toliau į tokį
Peralozų, sentikių, kaimą. Ten nieką pešę grįžtam atgalios pas tuos senukus, merginos bando juos užsiėmusius šnekint apie dainas, tie nesileidžia, darinėja kiaulę,
bet dingsta elektra. Nebėr kaip dirbti. Įžiebė spingsulę.
Merginos išsitraukė aparatėlį, įrašus darys. Nedainuoja
senukai vis tiek: gėda esą, balsai seni, nuslobę. O bekeliaujant merginos vis priekabiavo: kad išmokčiau bent
vieną dainą. Išmokė tokį pusiau romansą „Oi, žirge žirge, juodbėrėli“. Ritmas patiko, dvasia „kareiviška“…
Ir štai, matydamas, kaip toms mergoms nesiseka prašnekint senutes su senuku, sakau joms: „Žiūrėkit, kaip
reikia dirbti“. Kreipiausi į senuką: „Dėde, – sakau, – ar
Jūs man atsakysite tuo pačiu, jei aš jums padainuosiu
dainą?“ O jis: „Gerai!“ Aš ir užtraukiau tą vienintelę vos
pramoktą. Jis man sako: „O, šitą aš moku, tik meliodija
kita.“ Ir kad pradėjo dainuoti! Jau tada pastebėjau vieną labai įdomų reiškinį: tie žmonės bedainuodami ėmė

Nuostabieji sodai. Arūno Sniečkaus nuotraukos.
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jaunėti, tiesiog atjaunėjo. Jėga sugrįžo, žvalūs pasidarė, lyg dvidešimt metų nusirito nuo pečių… Po kurio laiko keliaudamas po kalnus Kaukaze ar Pamyre, vienam
bičiuliui nejučiomis prasitariau: turiu svajonę vaikams
sukurti muziejų… Mat mane, dar penktoką, yra išvarę
iš Vytauto Didžiojo muziejaus už tai, kad kalaviją ranka
paliečiau. Taigi ir šovė mintis sukurti muziejų, kuriame
vaikai galėtų eksponatus ranka liesti… O kai buvau atgajietis, mane ėmė savaip globoti toks šviesus žmogus
Sigitas. Atrodo, matydamas kažkokius pagal jo dvasią
pradus manyje, tai pas tėvą Stanislovą nusiveždavo, tai
pas Orvydą. Pradėjau suprasti, ko iš tiesų noriu: kažkokią jaukią, šiltą vietą žmonėms sukurti. Maniau, kad tai
galėtų būti muziejus, kaip namai, kuriuose niekas tavęs už rankų negrabalioja, neseka… Grįžom iš kalnų.
Gal spalio pabaigoj aštuoniasdešimt devintųjų bičiulis
skambina ir klausia: „Arūnai, ar nenori būt direktoriumi?“ „Koks čia direktorius?“ „Ai, – sako, – nugirdau
Kauno rajono savivaldybėje, kad ieško žmogaus, kuris
kurtų Antano Juškos muziejų.“ Pamaniau, kad turimas
omeny astronomas Antanas Juška. Turėjau jo knygą,
skaitydavau ją, įdomi man buvo. Sakau: „Arvydai, ar
tu durnas, kas mane ims, mokyklą baigiau beveik vien
trejetais, iš aukštosios išlėkiau, frezuotojas, kas mane
ims.“ Bet buvo devyniasdešimt devintieji. Atgimimo
pradžia. Tada kurį laiką niekas nežiūrėjo į tavo popierius… Nurodytą dieną nueinu prisistatyti, man pasako:
„Čia konkursas“. Tarybinėj enciklopedijoj pasiskaičiau,
kas tas Antanas Juška. Ak, rupele tu mano: kalbininkas,
etnografas, dainų rinkėjas, leidėjas! Pagaliau pagalvojau: „O koks gi skirtumas. Prisidengęs tuo vardu, sukursiu, ko aš noriu.“ Tai štai: reikėjo vaikščiot į ekspedicijas.
Pradėjau vėl patirt, kad vos tik su senu žmogumi imi
šnekėt apie ankstesnius laikus, jis bematant ima jaunėti… O vieną vakarą, gal devyniasdešimt antraisiais,
pasibeldžia į namus, nakvynės pasiprašo žygeiviukai,
mokytoja fizikė Astutė. Ar čia man gaila, juolab kad turėjau tikslą kurt muziejų, kuriame žmonės galėtų gauti
ir pastogę, ir arbatos. Pavakarieniavę jie ėmė dainuoti.
Paprašiau, ar nemokėtų bent vienos Juškų užrašytos
dainos. Jau buvau patyręs: grynai paaukotas dainai gyvenimas! Visa siela ir kūnu buvo atsidavęs tam. Vadovė
pasakė turinti Daivos ir Evaldo Vyčinų įrašytą Juškų dainų kasetę. Besiklausydamas užmigau, rytą atsibudau –
kaip kitas žmogus. Pailsėjęs. Nusiraminęs. Mat esu tarnavęs labai blogoje vietoje desantininku. Subtilų, ramų,
tokia tarnyba gerokai suluošino. Visus dešimt metų iki
atėjimo į muziejų kasnakt sapnuodavau košmarus:
tankai, lėktuvai, peiliai, mane pjaustantys. Net miegoti nenorėdavau eiti. Kiekvieną vakarą pradėjau prieš
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miegą klausytis to dainavimo. Vėliau Evaldas aiškino,
kaip jis dainuoja. Kai esą labai skaudu, atsisėdu – penkiasdešimt, šešiasdešimt dainų – ir viską nuplauna…
Muziejaus kūrimas neišvengiamai pastūmėjo vaikščioti
į ekspedicijas, ieškoti žinių apie Juškas. Mano nuostabai, nepaisant netrukus gimusio įsitikinimo, kad tai yra
žymiausi, įstabiausi žmonės liaudies kultūros, kalbos
pasaulyje, jų biografinės knygos nėra. Žemėlapyje sužymėjau taškus, kur, kada Antanas Juška klebonavo, į
kiekvieną vietą nukeliavęs maldavausi pėsčias po parapiją, ieškodamas seniausių žmonių, klausinėdamas,
ką girdėjęs pasakojant apie Antaną Jušką. Žinoma, puikiai suvokiau, kad nei tų žmonių tėvai, net nei seneliai
nėra jo matę. Bet vis tiek tikėjausi prisiminimų apie jį,
te ir 1880 metais mirusį ir net ne Lietuvoje. Maniau, jei
man bent dvylika žmonių paminės, kad seneliai kažką
pasakojo… Pradėjau nuo Veliuonos, ir, mano didžiausiai nuostabai, pirmoji užkalbinta močiutė ėmė kalbėti
apie 1865-uosius metus. Visai pasikeitė močiutės kalba,
o iš pradžių net ir keiksmų iš jos girdėjau. Toks įspūdis,
kad ėmė kalbėt net kita kalba. Vėliau patyriau: žmonės
perduodavo iš vyresniųjų girdėtus pasakojimus nepakeisdami, ko gero, nieko. Tai liudijo kai kurie kalbiniai
atspindžiai. Labiausiai nustebau, kad ji su meile apie tą
žmogų pasakoja. Sakau, teta, gal koks čia bendrapavardis kunigavo. „Ne ne, vaikeli, mano proprosenelę supiršo.“ Taigi: supiršo. O argi piršliauja kunigai! Labai turininga graži istorija… Vėliau iš žurnalisto Romo Podėrio
išgirdęs, kad neva Stalino laikais buvo parašyta knyga
apie Juškas, tik liko neišleista, patraukiau į Vilniaus universiteto rankraštyną, bet neįleido, kai reikėjo kortelėje užrašyti, ką baigęs. Pastangų per valdžią dėka patekau: Antano Mockaus rašytas darbas. Išsistudijavau.
Vėliau susiradau ir autorių. Pasirodo, jis, kaip ir aš, po
tas parapijas blaškėsi, užrašinėjo istorijas apie Antaną
Jušką. Palyginau su savo užrašytomis – iš esmės niekas
nepakeista. O jis užrašinėjo, kai aš dar nebuvau nė gimęs. Stanislovas, Orvidas man nublanko prieš Antaną.
Dabartinėse knygose apie jį, manau, nepakankamai
pabrėžiama, kad jis buvo labai mylimas žmonių. Kaipgi
nemylėsi, kad ką uždirbdavo, atiduodavo kitiems. Yra
likęs net skundas, rašytas kito klebono (tai buvo tada,
kai Antanas gyveno kažkur tarp Ukmergės ir Pušaloto,
nes čia parašė Vestuvinę (Svotbinę) rėdą): esą gėdą
savo luomui daro, viską mužikams išdalina, vaikšto
pėsčias, batai nušiurę, padalkai nubrizgę… Pušalote
prisidirbo žmogelis. Aistra kalbai buvo tokia beprotiška, kad sėdi kunigas išpažinčių klausykloje, ant kelių
sąsiuvinis, išgirsta kokį negirdėtą žodį, pertraukia išpažintį, anot Vaižganto, „savo pratarme p p p, palauk“
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ir rašosi. Po to susiranda tą žmogų, ima kvosti, ką jo
žodis reiškia…
Yra, sakyčiau, labai geras Jurgos Jonutytės
straipsnis „Dėmesys sakytinei tradicijai kaip kūrybiškas tapatinimasis. Antanos Juškos ir Jono
Basanavičiaus etnografinės veiklos motyvų apmąstymas“ (Literatūra, 2006, 48 (6)). Gretina Jušką,
Basanavičių… Būtent to meto šviesuoliai pradėjo
jaust, suvokti tai, ką mes dabar įvardijam savo lietuviškuoju tautiškumu. Taigi čia tos aistros šaknys.
Ar ne taip?
A. S. Ir Antanas yra kreipęsis į kunigus: kol ne
vėlu, rinkim viską, išnyks. Turėtos omeny liaudies
dainos. Žiūriu, Matas Slančiauskas viename laiške:
jei ne Juška, nežinia, ar jis būtų nuėjęs tuo keliu.
Basanavičiui taip pat, pasirodo, Juškos įtaka buvus
labai svari: „Antanas Juška nusipelno amžinos ir
neblėstančios šlovės“. Daug esama jo amžininkų ir
kiek vėliau gyvenusiųjų pripažinimo, kad jų apsisprendimą eiti tautos keliu didžiąja dalimi pažadino
Antanas Juška… Po jo mirties lieka lietuvių kalbos
žodynas.
Net anekdotiška: po keturiolikos metų darbo
muziejuje buvau taip pavargęs, nusialinęs, kad pasiryžau išeiti. Pasisakiau minėtam Antanui Mockui:
„Išeisiu. Pavargau…“ O jis: „Juška tavęs nepaleis.“
Ir ėmė vardyt, kiek žmonių buvo paveikti jo dvasios
įtakos. Sakau: „Juk aš laisvas žmogus.“ Buvau pasiryžęs: septyneri metai – keičiu darbą. Nepaleidžia.
Minėjot, kad ateidamas į muziejų dirbti esą pagalvojot: už Juškos užsikabinsiu, o darysiu ką noriu.
Ką reiškė tokia mintis?
Pirmiausia, kaip sakiau, rūpėjo sukurti gyvą muziejų. Rūpėjo tuose namuose apgyvendinti žmogaus dvasią, panašią į Antano Juškos – ir kad tie
namai bent kiek primintų Stanislovo, Orvydo sukurtuosius. Ne išorės vaizdais, o pasaulėjauta, jutimais. Kur turėtų būti ramu, drąsu, gera. Na – kaip
namie. Nepavyko.

Vida ir Arūnas Sniečkai muziejaus 20-mečio šventėje.

Koncertuoja folkloro ansamblis „Pasagėlė“
(vadovė Aušra Mičulė) iš Jurbarko.
Antrasis dūdmaišininkų susipūtimas 2010 metais.
Andriaus Morkūno nuotraukos.

Kas tai per prisipažinimas?
Manau, žodis „muziejus“ kaltas. Jis šiandien gąsdina. Muziejaus žmonės vengia vien dėl to, kad tai
– muziejus. Todėl norėjau pavadinti „Juškų namas“.
Atrodo, mūsų tie lietuviai, ištrūkę iš grandinių, sulaukėjo ir išprotėjo. Muziejuje dažnai išlenda kažkoks
keistas elgesio kompleksas. Papasakoji ką grupei,
paleidi, tarkim, vaikus savarankiškai pasivaikščioti po
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muziejų, bet tik labai retas išdrįsta bent kiek prisiliesti
prie kokio eksponato. Mokytojai iškart rėkia: nelieskit!
Sakau: neklausykit, vaikai, aš leidau, čia mano namai. Ir
vis tiek bijo. Manau, kad muziejuose turi būti atskiras
fondas, ką galima liest, imti į rankas. Tai labai svarbus pažinimo būdas. Ne viską, žinoma, ne viską. Tūkstantmečių
originalus, žinoma, – ne. Laiškai, retos knygos – be abejo, ne. Kartą viliojo Danijos ambasadorius: mes Jums
daugiau mokėsim, persikelkit į Daniją, sukurkit ten tokį
muziejų. Pasakiau: čia mano žemė. Galėčiau, žinoma, įsijaust į bet kurią kultūrą, surast ir žmogaus gerumo pėdsakus, man nebūtų tai neįmanoma. Bet jeigu čia gimiau,
čia turiu ir dirbti, kurti.

je atkakliai ieškojau mokytojų, kurie man tą pasaulį
atvertų, bet iš visur mane išspirdavo, kol užklydau į
Maironio muziejų ir biblioteką. Įžengdamas galvojau:
jeigu ir iš čia išspirs – Dievo nėra išvis. Atėjau – nuostabus žmogus pasitiko: iškart įsileido, dalijosi viskuo.
Atneša Juškų dainų pirmuosius rinkinius – paduoda
man į rankas! Nedrąsiai sakau: „Labai norėčiau žodyno kopiją turėti… žodyno…“ Įduoda į rankas originalą ir sako: „Neškis, vaikeli“. Nustebau: „O tai kaip tai
– neškis! Ar Jūs nebijote!“ Ėjo 1991-ieji. Sako: „Kai tu
tiek metų atidirbsi tokį darbą, pažiūrėsi žmogui į akis
ir žinosi, kam galima duot.“ Nuvažiavau į savo buvusią
darbovietę, atšvietė kopiją…

Apie „gyvąjį muziejų“ valdiškuose raštuose rašoma,
kad jame turi būti įkurtas žygeivių klubas.

Taigi toliau apie tuos „punktus“: rengti kalendorines šventes. Šiek tiek minėta. Vyksta?

Buvo toks, daug metų labai sėkmingai keliavom.
Nebėr. Nebenori vaikai pėsti vaikščioti. Kažkas nustelbė mus. Kompiuteris, televizija. Dabar net žiemą nebepamatysi vaikų važinėjant rogutėmis nuo kalnų, kurių čia – visur. Nebent mažiausius suaugusieji patampo. Kitų nepamatysi, tyla. Prieš kokį dešimtmetį šitai
pasijuto. Tada puoliau į kitą verpetą, pradėjau rengti
vadinamąsias aplinkotyros stovyklas. Nakvojam gamtos sąlygomis, žygiuojam. Rūpi viskas: archeologija,
gamtotyra – visur įdomybių enciklopedija. Liaudies
žaidimai pavakariais. „Velnias ir angelas“ net patį
„Kvadratą“ buvo išstūmęs. Ten yra toks fragmentas:
atsistoju virš upelio, ištiesiu abipus rankas, vaikai, vieni „velniai“, kiti „angelai“, už rankų kiekvienas į savo
krantą (vieni į dangų, kiti į pragarą) traukia. Savo nuostabai patyriau: laimi visada dangaus, angelų pusė.
Vaikai net priekaištaudavo, kad aš kažką nesąžiningo
darau. Mįslinga ir nesuprantama. Nieko aš nedariau.
Mintyse net dėkot ėmiau: „Dieve, ačiū, kad duodi tokius kozirius į rankas. Vaikai išgyvendavo savotišką ir
kultūrinį šoką, nuostabą, kaip tai įvyksta – velnių daugiau, o mes juos vis tiek įtraukiam! Prieš penketą metų
ėmė stuburas skaudėti – nutrūko žygiai. Gal laikinai.
Pastebėjau, kad vis jaunėja tokių žygeivių amžius.
Dabar net ir septintokas sunkiai sugundomas…

Vyksta, bet vėlgi ne tiek, kiek norėta, tikėtasi.
Žmonės nenoriai priima, ką siūlai. Mėginome prisitaikyti prie pačių žmonių šventimo. Tarkim – Joninės.
Bandėm vesti į piliakalnius, priminti tradicinius šios
šventės elementus. Saujelė žmonių. O štai kai didžiuliai padangų laužai, degtinytė, „butkutės“ koncertas –
tinka. Ką darai dėl kalendorinių švenčių – beveik pats
sau darai. Vien Užgavėnės – gerai. Triukšmo daug. Bet
subtiliai kalendorinei šventei – nei dalyvių, nei žiūrovų.
Tokia bėda. Subtilumai gęsta. Užgavėnės išsirutuliojo.
Tik man mažiausiai patinka ši šventė. Prisitaikai prie
žmonių, bandai padėti: pridarau sniego „marmūzių“,
fakelų, ugnių… Su viena kaimo sodyba buvome sutarę
kartu, sutartinai po truputį prikelti tradicinius tų švenčių elementus – nepastebimai, sakau, metai po metų,
artinant prie pirmapradžio šventės suvokimo. Bet šeimininkas pamatė, kad ne biznis – užvarė popsą, šašlykų, degtinytės, ir išsiskyrėm. Bet Užgavėnės klesti ir čia,
kieme! Bandai kiek pakreipti, pabrėžti personažų prasmes. Toks švietimas suveikia. Bet vos nuleidžiam rankas – ir viskas ima gesti. Prieš keletą metų Užgavėnėmis
labiausiai džiaugdavosi čigonai. Ai, kaip jie prisidėdavo
prie tos šventės! Nuostabu! Juk Vilkijoje gyveno čigonų
baronas. Išvažiavo jie dabar iš čia… Vaikus užkrėtėme
vaikščiojimu po trobas, bet išmokinome dainų, oracijų,
kad nebūtų vien blynų prašytojai. Juk reikia pirmiausia
pačiam dovanų atnešti, tada gali tikėtis ko gauti – tokį
supratimą skiepijam… Man labai pasisekė, kad čia
iš Lietuvos liaudies kultūros centro Vilniuje atitekėjo
Vida. Tai tikras išganymas. Kol nebuvo kompiuterių ir
šitiek automobilių, čia kone kas vakarą – vakaronės ir
vakaronės. Oi, kas čia būdavo! Dabar iki vienuoliktos,
vėliausiai iki vidurnakčio, ir išsivažinėja visi. Per kokį dešimtmetį labai pasikeitė žmonių gyvenimas…

Įrašyta ir dar viena sąlyga: turėjot sukomplektuoti
kiekvienam prieinamą biblioteką.
A. S. Yra, bet nemanau, kad pakankama. Nefinan
suojama. Muziejuje tik du daiktai už valdiškus pinigus
įsigyti. Bibliotekėlė tokia: tėtis savo knygas padovanojo, Vida, čia atitekėjus, savų daug pridėjo ir mano
įgytos. Neprieštaraujam ieškantiems žinių. Juolab
kad turiu graudžią patirtį. Muziejaus kūrimo pradžio-

62

Regionų kultūra

Muziejaus dvasia. Arūno Sniečkaus nuotrauka.

Taip gražiai paminėjot Vidą Bielkytę…
A. S. Ooo! Ėmiau nebepasitenkinti vien koncertais,
parodomis, muziejiniais dalykais – pabudo noras sukurti čia „Naujuosius Vasiukus“: reikia esą festivalių,
reikia žadinti žmones! Nuvažiuoju į Liaudies kultūros
centrą ieškoti pagalbos. Ėjau kaip į kokią šventovę.
Čia, ačiū Dievui, pakliuvau į kabinetą, kuriame buvo
Zita Kelmickaitė. Ji mane tokiais žodžiais išdurnino,
išgrūdo: „O, rupke!..“ Įsiutau, kad trenkiau durimis, o
koridoriuje susidūriau su Vida, ir krito man ta mergaitė
į širdį. Ilgai negalėjau jos pasigauti. Kas gi aš – kažkoks
„plūgas“, čia atvažiavęs. O kartą Veronika paprašė, kad
nuvežčiau ją į ansamblių peržiūras. Žiūriu, čia ir Vida.
Buvau įsikalęs į galvą: jei kada antrą kartą vesiu – tai
tik tą, kuri man įdės duonos į delną. Važinėjom tada po
Suvalkiją kelias dienas, vienos vakaronės metu stoviu,
kaip įprasta, nuošalyje – nei šokti, nei dainuoti nemoku,
prieina ji ir įdeda į delną kepaliuką – mažiuką tokį…
Esat iš pažiūros gerokai uždaras, kaip pilis, baisokas
(man taip atrodė), neprieinamas vienišius. Kaipgi Jūs
vis dėlto sugebėjote būti direktoriumi?
A. S. Nelabai kaip. Iki atėjo Vida ir išmokino „sargybinį prie liežuvio pasistatyti“. Būdavo, jei matau,
kad kiaulė, tai ir sakau tiesiai. Jeigu man viršininkas,

atėjus paprašyti skirti pinigų muziejėliui, pasako: „Kas
čia bus, jei kiekvienoje vietoje, kur Juška atsitūpė nusišikti, darysim muziejų,“ – viskas, aš tokį tik niekinau,
nesiartindavau, nesisveikindavau. Po kurio laiko išėjo jis, bet nuostabu, kaip valdžia puikiai moka ją pakeičiantiesiems perduoti „žinią“. Ilgai garsėjau kaip
„konfliktiškas žmogus“. Galiausiai ir aš supratau: kas
iš tų principų, jei dėl jų vegetuoja darbai. Svarbiausia
– prisidėti prie išties verto žmogaus vardo gražinimo.
Pradėjau šypsotis. Net ir kiaulėms ėmiau sakyti ačiū.
Viskas ėmė keistis. Kai paklausdavo „kaip gyvenate“,
sakiau: „Geriau nebuvo“. Dabar jau geras dešimtmetis – viskas pasikeitė, kiti žmonės, kiti požiūriai…
Apie „gyvą muziejų“. Privaloma esą „liaudies tradicijų dvasia, koncertai, parodos…“ Toliau: seminarai,
mokytojai, moksleiviai.
A. S. Neišvengiamai. Kasmet. Mano temos – mitologija, dūdmaišiai, garsų paslaptis… Vidutės – liaudies
dainavimas, kalendorinės šventės, žaidimai, apeigos,
rateliai, sodai… Iš visos Lietuvos mokytojų atvažiuoja. Po vieną – penkias valandas. Bet dažniausiai – pamokos. Edukacinė programa. Taip turbūt geriausia.
Dar vienas valdiškas „punktas“: prie
įrengti liaudies žaidimų aikštelę.

muziejaus

63

Regionų kultūra

A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus iš kiemo pusės.

A. S. Bandžiau, bet nepadariau: vis kažkam atrodo
pavojinga tie žaidimai. Vis nauji įstatymai, reikalavimai:
vaikų parašų, lydinčiųjų, atsakingų už saugumą. Ėmė
įžvelgti, kad prie muziejaus negalimi žaidimai, nes, žinote, tik vienas „sanitarinis mazgas“, tualetas, vienas
praustuvas. Vien dėl to negalima vaikų čia vežti. Dar gerai, kad yra sveikai mąstančių mokytojų, rizikuoja gauti pylos, bet veža vaikus, nepaiso kvailysčių… O kokių
kvailų straipsnių laikraščiai prirašo! Pas Jušką esą lankėsi Rerichas. Kaipgi taip galėjo būti, Juška seniai jau buvo
miręs. Rerichas daug vėliau plaukė Nemunu, gal buvo
išlipęs Vilkijoje, nes tai buvo išties įdomi vieta: klebonija, kapinės – nuo pat Vytauto laikų, klombos, raudonų
ir juodų serbentų krūmai rudeniop nuo upės puikiai atrodė, saulės laikrodis buvo. Viskas sunaikinta. Štai liepa auga, sakoma, 260 metų, Jušką mačiusi. Daug kur
raštuose minima Juškų liepa, buvus dvikamienė, vieną
vėtra išlaužė. Jis ten sėdėdavęs, tvarkydavęs vasaros
dienomis savo rankraštėlius. Ir Antalgėse buvo jo liepa
su dreve, kurioje slėpdavo knygas…
Jūsų vertinimu, ar yra Lietuvoje ta vadinamoji kryptinga politika muziejų klausimu?
A. S. „Politika“ yra, bet kiek ji tik popieriuje, kiek
tikrovėje, man, uždaram žmogui, sunku atsakyti.
Labai nepatinka įstatyme muziejų suskirstymo sistema: tokie, kitokie. Šis muziejus kažkur įspraudžiamas
nebent formaliai. Mano siekis, troškimas, kad provincijos muziejai būtų pirmiausia gyvi namai, daugeliui,
atrodo, tik apsunkina gyvenimą.
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Ką visais savo darbais gal trokštate svarbiausio teigti? Juk turite gal kokią svarbiausią idėją, dvasinį siekį…
A. S. Nuolat manau, kad žmonės, nors ir protingos
būtybės, galvot galvoja, bet mąstyti – ne. Labai retas
kitoks. Bėda, kad ir mokyklose nėra tokio dalyko kaip
mąstymo ugdymas. Man „mąstyti“ ir „galvoti“ – labai
skirtingos reikšmės žodžiai. Kiekvieną savo pasakojimą grindžiu tikslu, kad žmogus susimąstytų, ką čia
veikia, šiame gyvenime. Gal tik dirba, perka ir miršta.
Rūpi lyg pažadinti žmogų, kad atsigręžtų į save, pamatytų, kaip gyvena, kur eina. Be to, nemažai pastangų lemia supratimas: žmogus, kuris nekenčia savo šaknų, – nebepriklauso tai tautai. Na, bent nespjauk, kol
neparagavai, nepatyrei, nesuvokei vertės.
V. S. Mūsų tikslas ir yra – išmokyti, paraginti žmones, kad išgirstų, matytų, kas išties gražu.
Muziejaus pavadinime skamba vardai, pavardė žmonių, kuriems ypač rūpėjo lietuvių liaudies dainos. Kaip
jos gyvuoja šiame muziejuje?
Nepaisydami gyvenimo sunkumų: baudžiavos,
karų, marų, bado, sukilimų, trėmimų, žmonės išgyveno. A. Juška ieškojo atsakymo, rado vieną: jie dainuoja.
Garsai. Kaip jie žmogų veikia! Ir „skulptoriauti“ pradėjau nuo Juškų dainų. Dalyvavau ekspedicijoje į Norilską
– paminklą statėme. Turėjau dirbti mūrininku. Buvo keli
skulptoriai. Vienam tiek susukau galvą apie Jušką kalbėdamas – davė man instrumentus, pradėjau drožti.
Bet būtinai įjungdavau Vyčinų įdainuotą Juškų dainų
kasetę. Patiko ir jam. Žiemą drožėm – nuo ryto iki išnaktų klausydamiesi. Kai tik įjungdavau ką kita, tran-
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kaus – darbingumas dingdavo dviem trim paroms. Tik
tada supratau, ką močiutė iš Zuikinės kadaise sakydavo: „Vaikeli, vaikeli, ta tavo tranki muzika visas kūrybines galias nužudo.“ Tada atrodė: ką ji čia paisto. Dabar
bėda, kad jau net ir vaikams liaudies daina asocijuojasi
su „geru ūpu“. Sakau jiems: šios muzikos ir aš nelabai
mėgstu, tai yra liaudiškas popsas. Kaip jūs turite savo
popsą, taip ir čia. Šios dabar skleidžiamos dainos buvo
skirtos pasilinksminti, padurnavoti, o dvasingoji, žadinanti mąstyti, sustiprėti dvasiškai vis lieka nuošalyje…
Dar bėda: nesvarbu, kokio lygio folkloro ansamblis, bet
išsirūpina pinigų, išleidžia negrynos produkcijos diskus:
melodija, žodžiai teisingi, o jausmo, kuris pažadintų,
pakylėtų, širdies, išgyvenimo nėr… Muziejaus kolekcijoje jau nemenkai liaudies dainų įrašų. Deja, mano
požiūriu, iš visų Lietuvoje esančių folkloro ansamblių
tik dešimtoji dalis verta scenos. Bet tai – tik mano subjektyvi nuomonė… Tapau net dievdirbiu per liaudies
dainas. Popiežiui altorių teko drožti, važiavome dešimt lenkų, dešimt lietuvių. Ramino, įkvėpė, kompensavo neišmanymą, drąsino – tik liaudies dainos. Jei tik
kas užleidžia kokį trankumą – viskas užsidaro, žiūriu į
medį ir nežinau, ką daryti… Jeigu ne tos dainos, – nežinau, ką būčiau padaręs pasaulyje. Dainos – didelė
jėga. Mergaitėms sakau: įsivaizduojate, jei būtumėte
dar negimusios girdėję lopšines – šiandien depresinių
ligų daug mažiau būtų. Vis vedu į tai: kai būsite mamos,
jei manimi bent lašelį patikėjote, išmokite bent vieną
lopšinę ir net dar negimusiam vaikui dainuokite: sau ir
jam padėsite gyvenime būti stipresniems. Man tik sunku matyti, kad pasiduodame. Ir folkloro pasaulyje pasiduodama, dingsta tikėjimas, pasitikėjimas, Kai tau išties
gerbiamas autoritetas pasako: „Žinot, didelė prabanga
šiais laikais tokį darbą dirbti,“ – sunku beištverti. Kartą
tokią valandą Saulius Gricius kalbėjo: „Arūnai, ar tai
buvo tavo mintis kurti tokį muziejų?“. Sakau: „Mano“.
Sako: „Kodėl tad nori, kad tavo idėją kažkas kitas apgintų, įgyvendintų, kas gi, jei ne tu tai turi daryti…“ Va
ir dar turiu vieną tikslą: teigti – nelaukim, kad kažkas ką
gera padarytų, patys kiekvienas privalome. Anksčiau
smerkiau emigruojančius, bet dabar vis dažnaiu atrodo, kad išvažiavo labai silpni žmonės, nes sergančią
motiną iškeisti į sveiką – lengviausias gyvenimo kelias.
Labai knieti užklausti savo neišpainiojamą klausimą.
Galvoju apie jį, galvoju… O kas tai yra – būti žmogumi?
A. S. Ojojoj…
Šiaip ar taip, – juk sunkiam buvimui žemėje žmogus
išvarytas iš rojaus…
A. S. Man žmogus yra tas, kuris mąsto, ką jis čia
veikia, kur eina, ir kuris dalijasi su neturinčiuoju. Vien
materialinių dalykų medžiotojus man sunku pripažinti

žmonėmis. Daug yra besielgiančiųjų taip, tarsi būtų be
sielos. Dievas gal ir sielų pristigo. Blogiausia, kad tokių įtakai dažnai pasiduodi: į piktumą atsakai piktumu,
taip dar padaugindamas blogį.
Kartą užsiminėte apie „sveikai durnus“. Kas jie tokie?
A. S. Tokie man žaviausi. Antanas Juška toks buvo.
„Sveikas“ tai reikštų: uždirbi, gauni ir turėk. O jis –
dainas renka ir už tai moka pinigus! Argi tai protingas
žmogus! Tarsi ne.
Bet Jūs esate ištaręs dar ir taip: „Kai mirsime, juoksimės iš savo durnumo.“
A. S. Nes gyvendami nemokame žaisti. Viskas dramatizuojama, sureikšminama, greitai pykstama. Betgi –
viskas praeis… O pakeisti nelabai ką gali. Aš nemanau,
kad žmogus – savo likimo kalvis. Yra kažkokia „sutartis“, būtini sutapimai, kurie išties – toli nuo sutapimų.
Štai ir mano atvejis: buvo lituanistų, istorikų – kodėl gi
mane čia pasirinko! Tėvas sako: „Atsimeni, kada pirmą kartą būdamas penkerių metukų gavai į užpakalį?
Pasirodo, iš „Mokslo ir gyvenimo“ iškirpau vieną nuotrauką. O tėvas buvo baisus knygius, pedantas: neduok,
Dieve, knygoje lapas užlenktas. Aš iš to žurnalo paskutinio puslapio iškirpau kamputyje buvusią nuotraukytę:
reklamuotas neišpirktas Juškų dainų penkiatomis. Kam
penkerių metų vaikui reikalinga tokia knyga!? Aš nemanau, kad žmogus yra savo likimo kalvis…
Dažnai minite žodžius: žmogiškumas, nuoširdumas,
meilė…
A.S. Šventajame rašte yra epizodas, kur žmogus
nustemba, kad Dievas jam priekaištauja dėl silpno tikėjimo. Pasak Dievo paaiškinimo: tikėti manimi – tai
mylėti viską, ką aš sukūriau po šia saule. Taigi turim
išgirsti: privalome mylėti kiekvieną akmenį, vabalą,
žolę, gyvį, žmogų… Išvada: tikinčiųjų nėra. Tik religingų pilna. Bet tikinčiųjų nėra. Lietuva XIX a. jau turėjo
panašų į žmogų. Turėjo Antaną Jušką. XX a. – Orvydą,
Stanislovą, bet šie nenuėjo iki galo… O Juška net mirė
lapkričio pirmąją – Visų Šventųjų dieną.
REGION CULTURE

Blessed by sodai
Liudvikas GIEDRAITIS’ interview with Antanas and Jonas
Juškos Ethnic Culture Museum’s specialist Vida SNIEČKUVIENE
and director Arūnas SNIEČKUS discusses the small, but important regional museum’s--located in Vilkija, Kaunas distr.-activities, ambitions, and everyday life. The brothers Antanas
and Jonas Juškos were famous 19th century linguists, they
compiled the Lithuanian dictionary, gathered songs. The interviewees stressed that they want a “living” museum, where
people could touch the items, where there would be active life-events, festivals, where songs would resound.
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Teodoro Lepnerio „Prūsų lietuvis“
LEPNERIS, Teodoras. Prūsų lietuvis /
LEPNER, Theodor. Der Preusche Littau.
Parengė Vilija Gerulaitienė. Vilnius:
Lietuvos istorijos institutas, 2011, 257 p., il.
Istorinės sąlygos lietuvių tautą padalijo į dvi dalis,
kurių viena priklausė Lietuvos Didžiajai kunigaikštystei, Didžiajai Lietuvai, kita – Prūsijos kunigaikštystei,
Mažajai Lietuvai, dar vadinamai Prūsų Lietuva. Jos
gyventojų lietuvininkų buitį, materialinę ir dvasinę
kultūrą reguliavo vokiečių valdžios įsakymai ir kitokia
tikyba.1 Abi etnokultūriniais saitais susietos tautos
dalys išsiugdė savitą tautinės ir valstybinės kultūros
sampratą, gyveno savaip suvoktą visuomeninį politinį gyvenimą, tačiau gyvensena ir dalis papročių išliko
bendri. Apie tai germanų ir lotynų kalbomis rašyta
XVI–XVIII a. Vokiečių kalba parašyta Teodoro Lepnerio knyga Prūsų lietuvis yra viena iš pirmųjų etnografinių monografijų apie lietuvininkus XVII a.2
Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas liuteronų
kunigas Teodoras Lepneris (vok. Theodor Lepner)
gimė 1633 m. Karaliaučiaus srityje, Prūsų Ylavos (dab.
Bagrationovsko) apskrityje, Miūlhauzene (vok. Mühlhausen, dab. Gvardeiskoje). Teologiją studijavo Karaliaučiaus ir kituose Vokietijos universitetuose. Nuo
1665 m. kunigavo Ragainės (dab. Nemano) apskrities
Būdviečių (dab. Malomožajskoje) parapijoje. Pamokslus sakė vokiečių ir lietuvių kalbomis. Mato Pretorijaus
paskatintas, įsitraukė į kraštotyros darbą, stebėjo lietuvius, jų gyvenseną, studijavo tekstus apie Prūsijos
lietuvius. 1690 m. parašė rankraštinę monografiją Prūsų lietuvis. Būdviečiuose jis kunigavo ir gyveno dvidešimt šešerius metus. Mirė 1691 m. lapkričio 7 d.
1744 m. Vokietijoje išleista T. Lepnerio knyga Prūsų lietuvis sulaukė atgarsio. Ja naudojosi XIX a. kalbininkai, istorikai. Lietuvių kalba susidomėjęs vokiečių
kalbininkas baltistas Augustas Šleicheris (vok. August Schleicher) 1852 m. vyko į Mažąją Lietuvą rinkti
lietuvių tautosakos. Lietuvą ši monografija pasiekė
tik XIX a. 3–4 dešimtmečiais. Pirmasis ją atrado, perskaitė ir į svarbiausių pažintinių lituanistinių veikalų
sąrašą įtraukė bibliofilas Jurgis Pliateris. Nebaigtame
darbe lenkų kalba „Medžiaga lietuvių kalbos istorijai“ tarp aprašytų daugiau kaip 200 lietuviškų ir lituanistinių knygų jis pirmą kartą pateikė žinių ir iš Prūsų
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lietuvio. Ja naudojosi Simonas Daukantas, Kleopas
Jurgelionis ir kiti minėto amžiaus materialinės ir dvasinės kultūros tyrinėtojai. Knyga dėl etnografams, istorikams, mitologijos ir lietuvių kalbos tyrinėtojams
vertingos informacijos neprarado reikšmės ir XX a.
Rašydamas studiją apie liaudies architektūrą ja rėmėsi tradicinės architektūros tyrinėtojas etnologas
Izidorius Butkevičius,3 daugiau kaip 20 kartų rašydama apie vestuves ja kaip svarbiu dvasinio paveldo ir
šeimos papročių tyrinėjimų šaltiniu rėmėsi etnologė Angelė Vyšniauskaitė,4 XVII a. drabužių aprašais
ir piešiniais naudojosi tautinio kostiumo tyrinėtojos
Teresė Jurkuvienė5 ir Dalia Bernotaitė-Beliauskienė.6
Iki šiol lietuviškai buvo paskelbta tik keletas lietuvių pasaulėžiūros tyrinėjimams svarbių skyrių (apie
lietuvių krikštynas, piršlybas, vestuves, muziką ir jos
instrumentus, mirtį ir laidotuves), kuriuos į lietuvių
kalbą buvo išvertęs bibliografas knygotyrininkas Vytautas Jurgutis.7 Dabar galime džiaugtis viso Prūsų
lietuvio teksto vertimu į lietuvių kalbą. Jį pagal Valstybinėje Prūsijos kultūros paveldo bibliotekoje rastą
kurfiurstui Frydrichui III dedikuotą rankraštį spaudai
parengė Vilija Gerulaitienė (mokslinė redaktorė – dr.
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Irma Šidiškienė, recenzentai – habil. dr. Ingė Lukšaitė
ir prof. habil. dr. Domas Kaunas), išleido Lietuvos istorijos institutas, finansavo Lietuvos mokslo taryba.
Knygą sudaro pratarmė, du šaltinį analizuojantys
straipsniai, pats šaltinis vokiečių ir lietuvių kalbomis,
santrauka vokiečių kalba, iliustracijų sąrašai lietuvių
ir vokiečių kalbomis, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės, baltų kalbų žodžių ir posakių rodyklė. Knygą
iliustruoja spalvotas piešinys plunksna iš rankraščio ir
jo vario raižinys iš 1744 m. leidimo, titulinis 1744 m. leidinio puslapis, Prūsijos karaliaus Frydricho I ir kurfiurstienės Sofijos Šarlotės fon Brandenburg portretai.
Pratarmėje paaiškinama, kad ši mokslinė publikacija rengta istorikų, etnologų, paleografų ir geranoriškomis kelių mokslo ir švietimo įstaigų pastangomis. Berlyno valstybinė biblioteka leido publikuoti
iliustraciją ir pagal rankraštį parengtą transkripciją.
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Retų knygų ir rankraščių skyrius leido pasinaudoti
V. Jurgučio fonde saugomais kelių skyrių vertimais,
Vilniaus universiteto biblioteka leido publikuoti saugomo 1744 m. leidinio titulinį puslapį, Berlyno miesto
muziejus – karaliaus ir kurfiurstienės portretus.
Vilija Gerulaitienė straipsnyje „Teodoras Lepneris
ir jo veikalas Prūsų lietuvis“ išanalizavo šaltinio istoriją. Veikalo parengėja priminė, kokios tuo metu Prūsijos karalystėje buvo sąlygos tokiam veikalui parašyti,
pateikė duomenų apie autorių ir išnagrinėjo rankraštį, kurį sudaro 10 lapų apimanti dedikacija su turiniu ir
404 puslapius apimantis veikalas. Aptardama publikuotus tekstus, ji pastebėjo, kad 1744 m. leidinyje dėl
lietuviškai nemokančių leidėjų padarytų klaidų atsirado įvairaus pobūdžio netikslumų. Paaiškinusi teksto
transkripciją, ji priminė, kad šiame leidinyje panaudoti anksčiau skelbti V. Jurgučio ir Leono Gineičio8 kai
kurių skyrių vertimai. Dalykiniai asmenų, dokumentų

Iliustracija (vario raižinys) iš Teodoro LEPNERIO knygos „Prūsų lietuvis” 1744 m. leidimo.
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ar datų komentarai rodo, kad leidinio parengėja yra
gerai išstudijavusi Prūsijos karalystės istoriją ir susipažinusi su lietuvininkų gyvenimu.
Irma Šidiškienė straipsnyje „Teodoro Lepnerio
etnografija“ atkreipė dėmesį į etnografinę šaltinio
svarbą ir pateikė išsamią T. Lepnerio teksto analizę.
Tekstą sudaro 15 skyrių, kuriuose aprašytas lietuvių
ūkininkavimas, buitis, pastatai, drabužiai, maistas,
krikštynų, piršlybų, vestuvių, laidotuvių papročiai, muzikos instrumentai, liaudies medicina, kalba (pateiktas
lietuvių kalbos žodynėlis), tikėjimas, lietuvininkų kalba,
būdas. Straipsnio autorė pastebėjo rankraščio ir 1744
m. leidinio iliustracijų skirtumus. Daug dėmesio skirdama T. Lepnerio požiūriui į lietuvius, pateikiamus tekstus ji lygino su etnografiniais M. Pretorijaus darbais9 ir
pastebėjo, kad T. Lepneris pirmasis atkreipė dėmesį į
lietuvių kalbos turtingumą, kalbėjimo manierą. Ji taip
pat nurodė skirtumus tarp T. Lepnerio ir Erhardo Wagnerio pasakojimų apie lietuvininkus.10 Etnologės manymu, T. Lepnerio pateiktas lietuvių kultūros vaizdas
realistiškesnis, nors kartais jo vertinimas yra pamokslaujantis. Jo požiūrį atskleidžia šmaikštūs ketureiliai ar
dvieiliai kiekvieno skyrelio pradžioje. Tačiau T. Lepnerio nuostata nebuvo pabrėžtinai paniekinanti – jis pagarbiai atsiliepė apie išsilavinusius lietuvius ir Martyną
Mažvydą, gyrė lietuvių sugebėjimą pasistatyti būstą,
užsiauginti ir pasiruošti maistą, pasidaryti apavą, drabužius, gerbė žemę dirbančius lietuvius ir gėdino tuos,
kurie šaipėsi iš kaimo žmonių.
T. Lepneris užfiksavo vertingą informaciją, kad
XVII a. lietuvininkų krašto valstiečių namai ręsti iš sienojų, žemi, siauri ir dažniausiai be dūmtraukio, kad
šalia senovinio dūminio namo su atviru ugniakuru jau
plito ir naujoviškesnė stuba, nekultiems javams krauti statytos daržinės, gyvuliams laikyti – keletas tvartų, duonai kepti – atskiri trobesėliai ubladės. Mediniai
trobesiai buvo statomi arti vienas kito, todėl kaimuose dažni būdavo gaisrai. Piešinyje vaizduojami kai
kurie darbo įrankiai (spragilas, medinės šakės), apyvokos reikmenys (pintinėlė, kaušas), muzikos instrumentai (vamzdis, kanklės,11 būgnas, švilpynė).
Lietuviai valstiečiai T. Lepneriui atrodė protingi,
apsukrūs, turintys gerą atmintį, besilaikantys duoto žodžio, ištvermingi ir svetingi, jų šeimose esą
vyravo sutarimas ir susiklausymas. Bendros kaimo
vaišės kur lankoje prie upelio ar alkoje per šventes,
mirusiųjų paminėjimus ir ypač viešos vestuvės, kaip
ir kai kurios neigiamos lietuvių savybės, T. Lepneriui
akivaizdžiai nepatiko. Jo manymu, to reikėtų atsikratyti visuotiniais valdžios potvarkiais. Rašydamas
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apie lietuvių liaudies dainas, raudas, šokius ir muzikos instrumentus, veikalo autorius pažymėjo lietuvių
muzikalumą, nors pats dainavimo būdas nepatiko;
dainavimą jis vadino spiegimu ir kaukimu, nors iš kitų
išskyrė malimo, meilės, vaišių dainas.12 Prūsų lietuvis
turi didelę taikomąją, muziejinę, mokslinę ir pažintinę reikšmę. Tekstu ir iki šiol buvo nuolat remiamasi
etnografiniuose tyrinėjimuose, leidinyje publikuotas
piešinys buvo naudojamas tautinio kostiumo, muzikos instrumentų (pavyzdžiui, psalterio) rekonstrukcijoms. Lietuviškai išleistas T. Lepnerio veikalas
džiugina kaip reikšmingas etnologijos, muzeologijos
reiškinys, kuris padės nuodugniau tyrinėti ir įvairiapusiškiau vertinti daugelį lietuvių ir jų kaimynų etninės
kultūros šakų. Norėtųsi, kad ši leidybinė iniciatyva
paskatintų ieškoti naujų šaltinių apie lietuvių kultūrą
ir juos publikuoti.
Elvyda LAZAUSKAITĖ
Nuorodos:
1. VYŠNIAUSKAITĖ, A. Lietuviai IX–XIX amžiaus vidurio istoriniuose
šaltiniuose. Vilnius, 1994, p 81.
2. LEPNER, T. Der Preusche Littauer. Kurfiurstienei Sofijai Šarlotei
dedikuota knyga su nespalvota litografija pirmą kartą buvo išleista
1744 m. Dancige, antrą kartą – 1848 m. Tilžėje.
3. BUTKEVIČIUS, I. Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir sodybos. Vilnius,
1971.
4. VYŠNIAUSKAITĖ, A., KALNIUS, P. ,PAUKŠTYTĖ, R. Lietuvių šeima
ir papročiai. Vilnius, 1995, p. 271–395.
5. JURKUVIENĖ, T. Lietuvių tautinis kostiumas. Vilnius, 2006, p 12.
6. BERNOTAITĖ-BELIAUSKIENĖ, D. Lietuvių moterų drobulės. Vilnius,
2004, p. 11.
7. Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. III [sudarė Norbertas Vėlius].
Vilnius, 2003, p. 333–368.
8. Lietuvių literatūros istoriografijos chrestomatija (iki 1940 m.) [parengė Leonas Gineitis]. Vilnius, 1988, p. 21–24.
9. PRETORIJUS, M. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla. III.
Vilnius, 2006.
10. WAGNERIS, E. Prūsijos lietuvių, gyvenančių Įsruties ir Ragainės
apskrityse, buitis ir papročiai. Vilnius, 1999, p. 41.
11. Etnologai linkę manyti, kad piešinyje vaizduojama ne knygoje
aprašytos kanklės, o psalteris arba citra.
12. LEBEDYS, J. Senoji lietuvių literatūra. Vilnius, 1977.
PUBLICATIONS

Teodoras Lepneris “Prussian Lithuanian”
Elvyda LAZAUSKAITĖ annotates Teodoras Lepneris’
(1633–1691) work “Prussian Lithuanian” (1690), which
describes 17th c. traditions from Lithuania Minor. This
scientific historical source’s publication was prepared
based on a surviving manuscript, dedicated to Brandenburg’s kiurfurster Friedrich III. The issue presents the
text’s transcription, translation into Lithuanian, archeographic and objective commentary, indexes and summary in German.

Parodos

Atrastas Karaliaučius
Karaliaučius, daugiasluoksnės kultūros židinys, sėkmingai klestėjo Vokiečių ordino nukariautoje Semboje, buvusioje prūsų žemėje įkurtoje Prūsijos kunigaikštystėje net septynis amžius.
Per Antrąjį pasaulinį karą suniokotas ir sugriautas, po karo tapęs karine zona, priklausantis
šaliai, į kurią įvažiuoti reikalingos vizos, dabartiniam jaunimui jis mažai pažįstamas. Siekdama
visuomenę supažindinti su turtinga Karaliaučiaus
praeitimi, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblio
teka parengė kilnojamąją fotodokumentikos pa
rod ą „Atrastas Karaliaučius“, kuri per 2010–2011
metus apkeliavo Šilutės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Kauno bibliotekas, o kelionę tęsia Vilniuje,
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galeri-

joje. Ši paroda – tai trumpas ir vaizdingas senojo
Karaliaučiaus bibliotekų ir archyvų, kurių rinkiniai
nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą, bet buvo išsaugoti ir pargabenti į Lietuvos bibliot ekas, pristatymas: knygos nuosavybės ženklai (ekslibriai,
lipdės, įrašai ir pan.), Karaliaučiuje XVI a. išleistų
lietuviškų knygų antraštiniai lapai bei XX a. pirmosios pusės atvirukai su Karaliaučiaus vaizdais,
aiškinamieji tekstai. Paroda galėtų tapti pretekstu plačiau ir giliau pasidomėti šiuo kadaise buvusiu didingu miestu, daug nusipelniusiu ir lietuviškai raštijai. Kelis klausimus uždavėme parodos
iniciatorei Nacionalinės Martyno Mažvydo biblio
tekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėjai
Jolitai STEPONAITIENEI.

Karaliaučius. Vaizdas nuo biržos į Kiotelio tiltą. Atvirukas iš Vidmanto Staniulio asmeninės kolekcijos.
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Kaip kilo idėja surengti šią parodą?
Prieš keletą metų dalyvavome Osnabriuko universiteto rengtame projekte Senųjų spaudinių iš
buvusių Karaliaučiaus bibliotekų ir archyvų apskaita
ir įsisavinimas Vidurio ir Rytų Europos bibliotekose.
Pagal projekto rengėjų sumanymą ir užduotis, turėjome aprašyti mūsų bibliotekoje esančias knygas, priklausiusias Karaliaučiaus mokslo ir kultūros
įstaigoms. Knygų priklausomybė buvo nustatoma
pagal ekslibrius, įrašus, lipdes – knygos nuosavybės
ženklus. Tada ir atsivėrė nepaprastas senųjų knygų,
bibliotekų pasaulis: knygos kultūra ir tradicijos, ekslibrių kūrimo menas – emociniai atradimai. Labai norėjosi tais įspūdžiais pasidalyti ne tik su kolegomis,
bet ir su draugais, pažįstamais ir nepažįstamais. Esu
iš tos kartos, kuri į Kaliningradą galėjo važiuoti be
vizų ir apribojimų (jeigu važiuosi pro Kybartus, o ne
pro Nidą). Matėm augantį „dėžučių miestą“. Tačiau
kultūrininkų organizuotos talkos Tolminkiemyje,
pasivažinėjimai po lietuviškus miestelius kūrė sąmonėje ir kitą vaizdą, nors ir labai liūdino apleistos,

suniokotos bažnyčios. Taip kilo mintis parodą papildyti senaisiais atvirukais, priminti, kad Karaliaučius
buvo gražus europietiškas miestas. Karaliaučius –
lietuviškos knygos lopšys, todėl parodoje rodome
XVI pirmųjų lietuviškų knygų titulinius lapus. Laimei,
mūsų idėją palaikė Lituanistikos tradicijos ir paveldo įprasminimo komisija, Mažosios Lietuvos fondas
ir parodą parėmė finansiškai. Prie parodos prisidėjo
ir kolekcininkas Vidmantas Staniulis. Senieji atvirukai – iš jo rinkinių. O pačią idėją naujoviškai realizavo dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė („Ekspozicijų
sistemos“).
Visiems žinoma, kad pirmoji lietuviška knyga išleista 1547 m. metais Karaliaučiuje. Kodėl būtent
lietuviškas raštas, knygų leidyba siejama su reformacija? Ar protingiems to meto valdytojams galime priskirti leidybos inicijavimą bei kultūros rėmimą?
Kalbant šių dienų terminais, tai greičiau buvo
„politinis sprendimas“. Visoje Europoje tuo metu
kovodama dėl įtakos reformacija pasirinko kelią

Sveikinimai iš Karaliaučiaus. Akimirka Miunchenhofo gatvėje. Atvirukas iš Vidmanto Staniulio asmeninės kolekcijos.
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Martyno Mažvydo „Katekizmo“ ir leidinio „Giesmė šv. Ambraziejaus“ antraštiniai puslapiai.
Iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengto senųjų lietuviškų knygų antraštinių puslapių atvirukų rinkinio. 1997.

Dievo žodį skelbti spausdinta gimtąja kalba. Gal
greičiau taip sutapo, kad lietuviškos spausdintos
knygos dar nebuvo.

klestėjimo faktų – senųjų rankraščių, knygų – saugo
Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Kokia šio fondo atsiradimo istorija?

Valstybės pagrindas – kultūra, tautos mentalitetas. Būtent toks pavyzdys būtų Karaliaučius, XVIII
amžiuje garsėjęs akademinių mokyklų gausa, meno
įstaigomis, rašytojų, mokslininkų, tokių kaip Johanas
Volfgangas Gėtė bei Imanuelis Kantas, draugijomis.
Kaip jūs manote, kas lėmė tokį žmonių telkties centro
susikūrimą? Kodėl žmonės rinkosi būtent šį miestą?
Manyčiau, labai patogi geografinė padėtis. Miestas-uostas – tai prekyba, pinigų, žmonių judėjimas.
O kur atsiranda turtingesnių žmonių, ten investuojama į mokslą, meną, žmonės atviresni, platesnių
poreikių. Susikuria ne tik gražios buities, bet ir gražesnių minčių tradicijos.
XVIII a. Karaliaučiaus universiteto bibliotekoje, vėliau sujungtoje su Pilies biblioteka, kaupti ir lituanistikos bei prūsistikos leidiniai. Dabar dalį Karaliaučiaus

Tai buvo senųjų, gal labiau tiktų žodis istorinių,
bibliotekų tradicija – rinkti pasaulio išmintį, surašytą į knygas. Knygos buvo labai brangios, jų spausdinimas, įrišimas – menas. Karaliaučiaus universiteto biblioteka pagal universiteto profilį, tikriausiai
ir atsižvelgdama į regioną, kaupė savo rinkinius.
Knygų kolekcijas jai dovanojo profesoriai, bibliofilai, kilmingos šeimos. Galimą paminėti Paulių Speratusą, Andreasą Hedio, Davidą Bläsingą, Teodorą
Christophą Lilienthalį, Friedrichą Augustą Gottholdą, Wallenrodtus (Valenrodus). Manau, daugeliui
yra žinoma, kad, tik praėjus frontui, jau 1945 m.
Lietuvos mokslininkai, kultūrininkai (Povilas Pakarklis, Juozas Marcinkevičius, Juozas Rimantas ir kiti)
ėmėsi organizuoti ekspedicijas rinkti sunaikintų
bibliotekų knygas ir archyvinius dokumentus. Nesiimu įvardyti skaičiaus, kiek knygų iš Karaliaučiaus
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Karaliaučiaus universitetas. Atvirukas iš Vidmanto Staniulio asmeninės kolekcijos.
Valenrodų bibliotekos ekslibris.

Ernsto Valenrodo įrašas knygoje.

rinkinių pateko į mūsų biblioteką. Nacionalinėje bibliotekoje jos pasklidusios po įvairius
fondus, nes apima labai platų laikotarpį, nuo
XV a. iki 1940 m. Dideli Karaliaučiaus knygų
rinkiniai saugomi Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Torunės (Lenkija) universiteto bibliotekose, Peterburge,
Maskvoje, Charkove (Rusija).
Atvirukuose, užfiksuota Karaliaučiaus dvasia – seni foliantai, išskirtinė kelių epochų
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architektūra, žmonių zujimas, lapojantys medžiai,
uostas – atrastas Karaliaučius – malonu išvysti, prie
to prisiliesti. Ar sieja kas dabartinį Kaliningradą su
buvusiuoju Karaliaučiumi? Ar dar yra likę būtent tos
Karaliaučiaus dvasios?
Manau, kad sieja. Juk Lietuvos keliuose dažnai
matome krovinines mašinas, autobusus su Rusijos valstybiniais numeriais ir užrašais Kionigsberg.
Karaliaučiuje gatvėje paklausus, jaunimas gali parodyti, kur stovėjo sena pilis. Man tenka bendrauti
su bibliotekininkais, mokslininkais. Susidomėjimas
istorija didelis.
Koks galėtų būti tiltas į prarastą, o atvirukuose
bei nuotraukose – atrastą Karaliaučių?
Kiekvienas tiltą nusities pats. Skaitykim, keliaukim. Šį „tiltą“ ypač siūlau. Tam krašte visos pamiškės nusėtos gervuogėmis. Keliaukit rugpjūtį. Ir Karaliaučių atrasit, ir gervuogių prisivalgysit.
Parengė Beatričė RASTENYTĖ

EXHIBITIONS

Discovered Konigsberg

Prof. Andreaso Hedio bibliotekos knygų ekslibris.
Karaliaučiaus universiteto Filosofų seminaro knygų rinkinio antspaudas.

In a brief interview with the manager of the National
Martynas Mažvydas Library’s rare books and manuscripts division, Jolita Steponaitienė, initiator of the
travelling photo-documentation exhibition “Discovered
Königsberg,” says that now, in these times of looking
back at history, it is necessary to acquaint modern young
people with the Lithuanian culture and written language,
for which old Königsberg’s (now the Russian Federation
, Kaliningrad) historical and library publications were
very important, and which after the war, from the libraries and archives of Königsberg were moved into the
Lithuanian National Library. During the Second World
War Königsberg was destroyed and ruined, its library
treasures weren’t evacuated and hidden in time, so they
ended up scattered throughout the libraries of Eastern
Europe. This exhibition briefly presents the history of
Königsberg, the Prussian duchy, once flourishing in the
conquered 13th c. Prussian lands. The history of Semba,
the cultural and scientific focus, old books available at
the National Library and brought from Königsberg’s libraries and archives, postcards with images of Königsberg. Compiled by Beatričė Rastenytė.
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Žiemos vidury – amalai obely
Juozas ŠORYS
2012 m. sausio 6 d. pagal apgalvotai suformuotą
tradiciją Lietuvos liaudies kultūros centras kartu su
partneriais – Jurbarko rajono savivaldybe, jos Kultūros
skyriumi ir Jurbarko krašto muziejumi – šiame mieste
prie Nemuno surengė septintąją respublikinę konkursinę liaudies meno parodą „Aukso vainikas 2011“. Šis
šiuo metu žymiausias šalies tautodailės renginys, organizuojamas valstybinių kultūros institucijų, neužsisėdi
„ant vietos“ – pagal suderintą rotaciją kasmet vyksta
vis kitame buvusiųjų apskričių rajone. Anot parodos
katalogo sudarytojos ir vertinimo komisijos narės Alės
Počiulpaitės, „taip skirtingų Lietuvos kraštų žmonės
gali susipažinti su geriausiais tų metų liaudies meistrų
darbais. Savo kelionę „Aukso vainikas“ pradėjo nuo
Vilniaus, paskui respublikinio turo parodos ir „Aukso
vainiko“, aukščiausio meistrystės ir kūrybingumo įvertinimo, įteikimo iškilmės vyko Marijampolėje, Zypliuose ( Šakių r. – red.), Telšiuose, Kėdainiuose, Rokiškyje“,
o šiemet „rado dėl savęs vietos“ Jurbarko krašto muziejuje. Beje, antrąkart tai nutiko „perprofiliuotoje“, į
oficialių valstybės konfesijų sąrašą įtrauktų religinių
grupių sakralioje erdvėje – 2010 m. paroda eksponuota
buvusioje Kėdainių sinagogoje (dabar – Daugiakultūris
centras), o šiemet paroda buvo įsikūrusi buvusioje grafų Vasilčikovų dvaro kairiajame Mituvos krante teritorijoje pastatytoje cerkvėje, virtusioje Parodų ir koncertų sale, kurioje jau keliolika metų vyksta profesionalių
muzikų ir dailininkų pasirodymai.
Žinoma, parodos publikai įdomesnėse ir tam tinkamose „nesustumtose“ erdvėse, pagarbus ir apgalvotas darbų eksponavimas, gebant išryškinti autoriaus
meninio braižo savitumą ir jo pateikiamos penkių opusų kolekcijos akcentus, beje, ir geranoriškas vietinių
kultūrininkų nusiteikimas, nemaža dalimi nulemia renginio sėkmę. Daugelis šiuose liaudies meno „atlaiduose“ dalyvavusiųjų turbūt neužginčytų, kad šiemet Jurbarke maloniai nuteikė (ne – ne gomurį) natūrali ir jauki renginio atmosfera, nors tokiose garbingiausių titulų
ir kiek menkesnių prizų dalybose bei dalyvių veiduose
tvyro nenusakoma konkurencinė įtampa ir paširdžius
kutenanti intriga, o kas gi yra kas čia ir dabar...
O tris (vaizdinės ir taikomosios dailės bei kryždirbys-
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tės) auksines „programos vinis“ ūkanotą, bet ramią
Trijų karalių dieną nukaldinėjo iki dešimties personų pagausėjusi vertinimo komisija. Tūlas nežiniukas klaustų,
kam nusistovėjusį ir aršesnėse diskusijose bei balsavimuose kartais pravartų nelyginį įprastai moterišką septynetuką prireikė ištempti iki dviženklio skaičiaus? Ogi
paaiškėjo, kad dėl komisijos dailiosios lyties intelektinių raumenų priauginimo kalti esą labai reikšmingi biurokratiniai žaidimai – valdininkų kasta susigalvojo, kad,
jei vertintojų yra nemažiau dešimties, nuo jų skiriamų
piniginių prizų (šiuo atveju – kuklaus „mažojo gabalo“
arba 1000 Lt) nereikia atskaičiuoti mokesčių... O kol
kada nors kuklaus valstybinio lygmens liaudies meno
banknotus ir nugalėtojų garbę dalys ir nors vienas feministinių nuostatų neužpaipaliotas dailėtyrininkas vyras, tarkim, geidautinas Jurgio Baltrušaičio jaunesniojo
gerbėjas (beje, jo bendravardis ir bendrapavardis tėvas
– garsusis poetas – yra gimęs netoli Jurbarko ir Skirsnemunės – Paantvardžio k., tik niekas apie šias iškilias
menotyros ir žodžių meno asmenybes nė mur mur),
garbioji šiemetinė vertinimo komisija įsigilinusi nagrinėjo prieš akis iškilusius artefaktus. Jos pirmininkė – dr.
Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, narės – dr. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, dr. Regimanta Stankevičienė, dr.
Gabija Surdokaitė, Vida Šatkauskienė, dr. Alė Počiulpaitė, dr. Asta Giniūnienė, dr. Neringa Garkauskaitė, Regina Urbonienė, dr. Teresė Jurkuvienė. Komisijos narės
menotyrininkės dirba Lietuvos kultūros tyrimų centre,
Kultūros paveldo centre, Lietuvos dailės muziejuje,
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje,
Lietuvos liaudies kultūros centre.
Spalvingai rytietiškai/lietuviškai pasipuošusiems
(tiksliau, papuoštiems Jurbarko kultūros skyriaus vedėjos Dauros Giedraitienės, pagal specialybę dailininkės-istorinio kostiumo specialistės, specialiai siūtais
apdarais) realiems Trims Karaliams aplankius ir atnešus
simbolinių dovanų – aukso, miros ir smilkalų, Jurbarko
kultūros centro vaikų folkloro ansambliui „Pasagėlė“
(vadovė – Aušra Masteikaitė-Mičulė) padainavus, po
Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus Sauliaus Liausos, kultūros ministro Arūno Gelūno (beje,
pačiu aukščiausiu kultūros srities pareigūno apsilan-
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kymu paroda pagerbta pirmąkart) ir Jurbarko rajono
mero Ričardo Juškos sveikinamųjų kalbų ir vertinimo
komisijos pirmininkės apibendrintos darbų apžvalgos,
renginio vedėjai Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotojai Vidai Šatkauskienei, ta proga
pasipuošusiai baltu raudonu tautiniu kostiumu ir apstaus dydžio sidabro karoliais, šmaikščiai ir dalykiškai
mygiant ceremonialo katarinkos pedalą, buvo išdalyti
vadinamieji paguodos prizai.
Vertinimo komisijos specialius diplomus ir organizatorių prizus gavo: panevėžietis Vytautas Kryževičius
(po mirties) (kalvystė) – už subtilią tradicinių ornamentuotų kryžių interpretaciją; kretingiškis, gimęs Grūšlaukėje, Adolfas Viluckis (medžio drožyba) – už įtaigią tradicinių formų ir individualios stilistikos jungtį kūryboje;
palangiškis Albertas Bukauskas (gintaro papuošalai)
– už meistriškumą ir lietuviškų gintaro dirbinių tradicijų
tąsą; alytiškė Daiva Baliukevičienė (medžio skulptūra)
– už gražų, įspūdingą debiutą. Žiūrovų simpatijų prizas atiteko jurbarkiečiui Antanui Martinaičiui (medžio
skulptūra).
Trečiosios vietos buvo pripažintos: už vaizdinę dailę – Valentui Butkui (medžio skulptūra) iš Ukmergės r.;
už taikomąją dailę – zarasiškei Rimai Vitaitei (tautinis
kostiumas); už kryždirbystę – Rimantei Butkutei (koplytėlės medyje) iš Birštono.
Antrosios vietos buvo pripažintos: už vaizdinę dailę – Adolfui Teresiui (medžio skulptūra) iš Garliavos

Kazimieras Striaupa dirbtuvėje. 2008. Gintauto Margio nuotrauka.
Kazimieras Striaupa. Žydų išvedimas iš Egipto. Medis, polichromija, h
12,5–26, pagrindas 71x115. 2011. Alės Počiulpaitės nuotrauka.
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(Kauno r.); už taikomąją dailę – mažeikiečiui Virgilijui
Mikuckiui (kalvystė); už kryždirbystę – alytiškiui Sauliui
Lampickui (kryžius ir du koplytstulpiai).
Pirmąsias vietas ir 2011 m. „Aukso vainikus“ laimėjo: už vaizdinę dailę – Kazimieras STRIAUPA (medžio
skulptūra) iš Dovainių kaimo (Plungės r.); už taikomąją
dailę – Janina PAULIUKEVIČIENĖ (sodai) iš Strūnaičio
kaimo (Švenčionių r.); už kryždirbystę – Klemensas
LOVČIKAS (koplytstulpiai) iš Upynos kaimo (Šilalės r.).
Sveikiname laureatus!
***
Sunkiai dalykine ar verslo kalba nusakomam žmonių
porūšiui, vis dar tebesidominčiam liaudies menu, ypač
tiems nedaugeliui likimo pašvęstųjų, kuriems tenka
vertinti (aikčioti ar niaukstytis – nelygu tavoras) „Aukso vainikų“ baigiamojo turo kūrinius, per Tris Karalius iš
(ne)labo ryto ar net pusiaunakčia (nelygu toliai) tenka
Janina Pauliukevičienė. 2012. Juozo Šorio nuotrauka.
Janina Pauliukevičienė. Sodas. Šiaudai, varstymas, h 60. 2011.
Alės Počiulpaitės nuotrauka.

sėsti „ant motoro“ ir burgzti į paskirties vietą. Su šia
dailės atmaina susijusioms menotyros gazelėms ir itin
retiems vilkatams jau netgi, regis, yra išsivystęs tam tikras poreikis tarsi iš šalies, bet suinteresuotai pažvelgti
į savaip, kaip seniau buvo priprasta, ataskaitinę metinę
geriausių darbų išklotinę ir iškilesnius gūbrius. Būna ir
kiek išankstinio šurmulio, sąmyšio ir menkai slepiamo
lūkesčio: ar jau tave pakvietė į komisiją, kodėl taip ilgai
vilkina, ar nežinai, kokia šiemet bus vertintojų kohortos sudėtis? Ar tai rodo išaugusį konkursinės parodos
prestižą, ar tik asmeninius konjunktūrinius niežulius?
LLKC Tautodailės poskyrio moterys, organizuojančios
šią parodą ir kasmet kviečiančios įsitraukti į vertinimo
komisijos darbą patyrusias ar naujas nares, jau iš anksto (dar prieš septynerius metus) programiškai būna
apsisprendusios, kad ją sudarys tik dailėtyrininkės, bet
jokiu būdu ne meną kuriantys asmenys ir nieku gyvu
ne viešiesiems ryšiams atstovaujantys funkcionieriai. O
kokia „susikrato“ reali jos sudėtis, lemia daugybė motyvuotų ir subjektyvių veiksnių: apkrautumas darbais,
išryškėję specifiniai su šiuo žanru susiję interesai ir galių
pusiausvyra, rotacijos būtinybės ir nekintančio bazinio
stuburo išlaikymo santykis, tinkamumas pagal laipsnius,
pareigas, asmenines simpatijas ir numanoma „teisinga“
renginio baigtis... Visa sykiu pagal vadinamuosius vis didėjančio gyvenimo tempo ir prieštaringumo dėsnius.
Tad ankstyvu anos neeilinės dienos paryčiu važiuokliams neteko išsimiegoti ar ilgėliau pratintis ilsėtis
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ramybėje, nes po Vilnių ir jo tolimas apylinkes reikliai
zujo samdytas „mikriukas“, realiai važnyčiojamas minėto poskyrio vadovės dr. Teresės Jurkuvienės. Nepraėjo nė pusė metų, pasak užmirštųjų bardų tekstų, t.y.
nė pora valandų, jei rimtai, ir klegančios lyg vandens
paukštės tautinio meno išmanytojos su išmaniaisiais
telefonais (ir be) bei su vos regimomis dr. diademomis
(ir be) irgi prie jų pagal darbo pobūdį prisitrynę „trys
karaliai“ (kareiviškai sakant, „vadila“ tuteišis prie vairo – avangarde ir visą kelią miegantis („laikantis egzą į
gaisrininkus“) videofiksuotojas bei plunksnagraužys –
ariergarde) skrodė vos prabrėškusią šiltos žiemos mig
lų šviesą į Jurbarką.
Regis, už Raudondvario juodoje/baltoje sodybos
grafikoje akys ir be deramo kiekio pikselių užkliuvo
už obelin įsimetusio ir oriai žiemos šilty karaliaujančio
amalo. Aukso šakos, anot skrajaus mitologo Davido
Frazerio posakio. Ir keista, traiškanotoms subjekto–
nežinomo kareivio/upeivio akims būdraujant sąlyginėje vientulystės galiorkoje ėmė rikiuotis paradoksalūs,
tarkim, apibendrinto menininkų (šiuo atveju – liau-

dies ar tautos) vaizdinio ir šių keistų, bet gydomųjų
ir net maginių/stebuklinių savybių turinčių visžalių
puskrūmių panašumai. Egzaltuoti teisuoliai ties šiais
lyginimais gal graudentųsi, kad tik tobulas grožis gali
išgelbėti pasaulį, anot Fiodoro Dostojevskio, o niurgzliai pesimistai gal atitartų, kad ar prastas, ar prakilnus
menas, bet jis reikalauja aukų. Paradoksaliojo kultūros
darinio ir augintinio – šiuo atveju liaudies meno – bei
įstabaus gamtos tvarinio vaizdiniai tądien vis grįžinėjo/
restartavo iš naujo, padėdami susivokti elitine tampančios etninės kultūros (tą mintį savaip varijavo ir kultūros ministras) atšakos – liaudies meno – brandžiausioje
raiškoje. Juk, kaip paniekinamai seniau buvo sakoma,
liaudmeistriams vešėti reikia ir palankios psichologinės/visuomeninės atmosferos savo oikumenoje ir plačiau, ir kultūros įstaigų bei tautodaile besirūpinančių
valstybinių ir profesinių institucijų dėmesio, ir darbo
priemonių bei dirbtuvių, ir duonos kasdieninės, ir...
kažko slėpiningo, neįžodinamo, kas, pavyzdžiui, amatininkišką medžio drožinį nežinia kaip paverstų tikru
kūriniu, kartais netgi – meno stebuklu. Bet ar etiška,
Trys Karaliai ir juos vedanti žvaigždė Jurbarke. 2012. Juozo Šorio nuotrauka.
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mūsų manymu, jo šviesybę ir kone šventenybę meninyką, anot kinščikų dokumentininkų, lyginti su parazituojančiu ir nuodingu daugiamečiu rutulio formos
augalu? Antra vertus, ne toks jau beviltiškas parazitas ir tas, biologiškai sakant, paprastasis amalas, nes,
nors ir maitinasi medžio-šeimininko vandeniu su jame
ištirpusiomis mineralinėmis medžiagomis, bet angliavandenius saulės aukso tvano veikiamas sugeba pats
sintezuoti. O juk dažniausiai ir liaudies menininkai lyg
lepios trumpaamžės gėlės suveši lapija ir žiedais, kai
patenka į trąšų socialinį dirvožemį, į kūrybiškai palankią terpę, kurioje neprivalu kasdien kovoti už savo ir
artimųjų būtį dėl duonos kasdieninės kriaukšlės. Bet
yra ir esą „parazituojančių“ meistrų, kurie daug gali,
savais saikais matuodami tiek, kiek valioja ir nuveikia,
bet neretai nepuola konvejeriniu būdu štampuoti meninių atradimų dėl tariamos gerovės, kitaip sakant,
dėl skilvio prikimšimo ir garbės dividendų. Tikrasis
meno kūrėjas it kilmingas mėlynakraujis geba įgauti
tokius vaizduotės pavidalus, kurie praktinio sukirpimo biologiniams tvariniams atrodo išsidirbinėjimas ir
skambančiųjų kišenėse neverti niekai, o juk ir amalas
suvoktinas kaip daugialypis, tarp dangaus ir žemės
vėjuose besisūpuojantis organizmas, daugiaprasmis,
iki galo nepažinus darinys, net žiemą išsaugantis nors
ir pablukusius, bet vis tiek aitriai gelsvus žalius lapus,
kurie, vaistininkės Ramunės Junkienės žodžiais, be
to, dar ir ovalūs, buki, odiški, priešiniai... Jo, kaip ir
ypatingųjų „socialinių gyvių“, anot sociologų, funkcinį nesugaunamumą nusako ir daugybė skirtingus
raiškos niuansus išdidinantys tarminiai apibūdinimai
– amalvas, amolas, jievaras, jovaras, invoras, samalas,
savarja, tirkšlis, tiršlys, prilypas ir kiti. Ankstyvą pavasarį – kovo/balandžio mėnesiais (atminkim legendinio
Riaubelio – Stanislovo Riaubos – kelių parų prapuolimus į gamtą motiną sulaukus žalumos ir laukinių gėlių
vargais negalais geranorių Jonušų, vėliau irgi ėmusių
brandžiai kurti, trobos kambarėlyje ištvėrus žiemą)
sužydinčio amalo žiedai (simboliška!) – dvinamiai, bekočiai, kaip ir visa jo gamtiškoji esybė – žalsvais aukso
atspalviais švytintys. Ar bereikia sakyti, kad amalo vaisiai – netikros, lipnios, baltos žirnio dydžio uogos, kurios prinoksta tik vėlai rudenį ir kabo ant augalo kone
visą šaltmetį, kol jas itin mėgstantys paukščiai sulesa
arba kitur išplatina gyvybės syvus. O ar ne panašus
dažnais atvejais ir meistrelių bei kitokių neretai talentus užslėpusių paplaukėlių ir nupušėlių likimas? Dar
galim pridurti, kad tiek liaudies menininkai grynuoliai, tiek amalai – gana retai aptinkami ir autentiškai
atpažįstami fenomenai, tiesa, pastarųjų, žemės kraują traukiančių iš „motininių plokščių“ – dažniausiai iš
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beržų ir tuopų, rečiau – iš klevų, gluosnių, dar rečiau
– iš šermukšnių, obelų, ąžuolų, gausiau Dzūkijoje, bet
lyg užrėžta ties Nemuno slėniu... Įprastai amalai įsikuria aukštai – medžio vainike, o geriausieji iš ne pelkių,
o iš tautos rūdos gelmių iškilę kūrėjai pačius garbingiausius meistrystės ženklus – „Aukso vainikus“ parsiveža tarsi save nusikalę kaip geležinius kryžius pokalbiams su Dievu/dievais ir damaskinio plieno kardus
kasdienybės kovoms.
***
Žvalgantis po buvusioje cerkvėje šiemet erdviai
eksponuotą (prie to, be Jurbarko kultūros skyriaus
vedėjos D.Giedraitienės ir krašto muziejaus vedėjos
Lilijos Jakelaitienės (nors, apskritai, buvo girdėti, muziejininkės dėl šio esą iš „aukščiau“ primesto renginio
darbavosi tarsi atbulomis rankomis), prisidėjo ir vietinės kultūrininkės „su patirties gulsčiuku“, pavyzdžiui,
Regina Kliukienė) dvidešimt šešių dalyvavusių liaudies
dailininkų parodą dėmesį patraukė kiek pakitusi liaudies meno šakų struktūra. Įdomu, ar tai objektyvūs
procesai, ar valingi „gerą parodą“ darančiųjų „veiksnių“ sprendimai? Anot A. Počiulpaitės, „įdomu ir svarbu, kaip kiekvienoje parodoje susiklosto žanrų santykis. Šiemet tarp vaizdinės dailės meistrų dominuoja
skulptoriai (beje, ne pirmąsyk) – jų net šeši. Taikomosios dailės ekspozicijoje nepamatėme nei tradicinių
lovatiesių, nei juostų, nei prijuosčių (...). Apskričių
parodose didelė konkurencija buvo tarp kalvių, tačiau
į respublikinį turą pateko tik trys. Tiek pat ir puodžių.
(...) Kryždirbių Lietuvoje turime ne vieną šimtą, tačiau
„Aukso vainiko“ konkursuose paprastai dalyvauja
vos keletas. (...) Šiemet dėl „Aukso vainiko“ varžėsi
palyginti nemažai – šeši kryždirbiai.“ Mano galva, šiemetinė paroda pirmiausia švietė elitinių medžio drožėjų, kalvių ir gintaro apdirbimo meistro darbais bei
kai kuriomis monumentalių sakralių kryždirbių statinių nuotraukomis (jos, kaip visada, šiek tiek iškreipė ir
komplikavo realų pateiktų objektų suvokimą). Ką tai
rodo, kokios tendencijos pastebimos? Pirmiausia tai,
kad medis – neabejotinas ir tikrasis lietuvio sielos brolis (kiek tolėliau lieka linas, molis, vilna, gintaras...) ir
kad jis kaip medžiaga gero meistro rankose gali tikti ir
aukštojo meno kūrybai, ir kasdienių poreikių dirbinių
gamybai.
Ir, be abejo, absoliutus ir niekaip nepakartojamas
parodos šviesulys – medžio skulptorius, žemaitis iš
Dovainių kaimo Kazimieras Striaupa. Pasak dr. T. Jurkuvienės (per lemiamą peržiūrą prieš balsavimą), „K.
Striaupą iš kitų medžio drožėjų išskiria unikali ir kitų
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jau senokai yra išlindęs iš primityvaus meno ribų ir jas
pranokęs. Jis – didis skulptorius, jei sugalvojo tokius
dalykus. Jo meninė forma tiesiog puiki, šiame žanre
taip beveik nebūna.
Ar matėt kas tokį „Šv. Roką“? Ir legendiškas, ir
etnografiškas, ir nepaprastai išraiškingas, ir neįprastai
kompoziciškai sustyguotas. Figūros išlenkimas primena klasikinius pavyzdžius, sugalvok tu man... Matau,
kad K. Striaupa iš liaudiškosios tradicijos lyg jau ir išėjęs, lyg ir dar ne... Pagalvojau, kad jei taip kūrybiškai jis
dirba (žinau, kad turi padaręs nemažai parodose dar
nerodytų kūrinių), pagal talento mastą šio spontaniško
savamokslio skulptoriaus–grynuolio kūrinius neperdedant galima statyti šalia Liongino Šepkos meno. Ir kažin, ar S. Riauba už jį yra ką daugiau ir svariau sukūręs,
nors, žinoma, anas dirbo kitaip ir kitką, ir jie gana sunkiai palyginami...

Klemensas Lovčikas. 2011. Alės Počiulpaitės nuotrauka.
Klemensas Lovčikas. Koplytstulpis. 2010. Medis, h 500.
Pazinkalnio k., Šilalės r.

meistrų visiškai iki šiol nenaudota forma, ir neabejotina, kad ją susikūrė ar intuityviai, genialiai paprastai atrado pats skulptorius. Ar kas žinote ką nors panašaus
ikonografiško? Lyg savaip meno kalba interpretuotų
europietiškąją viduramžių ikonografiją – siužetus, kai
kuriuos biblinius personažus, kompozicinę struktūrą,
formą ir stilistiką. Kartu jo drožyba išlieka žemaitiška,
su ryškiomis atpažįstamo regioniškumo ypatybėmis.
Nežinau, ar K. Striaupa savo darbus taip sukonstruoja intuityviai, ar sugalvoja racionaliai, ką ir kaip daryti,
kad nesikartotų. Kai pamačiau darbą „Žydų išvedimas
iš Egipto“, pagalvojau – dievaž, pirmą kartą matau taip
konceptualiai suvaldytą formą – ir žmonių figūras, ir
jūrą, padarytą iš mėlynai padažytos kempinės, atrodo,
chaotiškos ir netvarkingos medžiagos. Kyla klausimai
– kodėl žydai per prasivėrusią jūrą eina taip keistai,
kažkokiomis taisyklingomis linijomis, o ne būriu ar procesija, kaip lyg turėtų būti? Tarsi visiškam chaosui intuityviai priešina savaip organizuotą struktūrą. Tai plačios
erdvės, masinės scenos kompozicijos valdymas, genialiai paprastas didelio meistro darbas ir ne vienerių
metų įdirbis, kuris, žvelgiant ir į ankstesnius jo darbus,

79

Parodos

Dar keletą žodžių pasakysiu apie savitas K. Striaupos (taip, beje, daro ir kai kurie kiti žemaičių krašto
drožėjai) personažų grupes. Kai meistras įniko daryti
tokias kompozicijas, iš pradžių jų nepritvirtindavo prie
jokio pagrindo, tik sustatydavo ir to turėdavo užtekti...
Būdavo, atveža skulptūrėles į parodas, sustato ir taip
palieka. Prisimenu įvykį iš kažkurių „Aukso vainikų“,
kuriuose ir K. Striaupa dalyvavo. Tada parodoje buvo
eksponuojama jo šv. Jurgio grupė su karalaite ir kitais
personažais. Muziejininkės figūrėles sustatė, kaip joms
gražiau atrodė... Lyg ir neblogai, bet... Atvažiavęs K.
Striaupa jas persuko visiškai kitaip. Ir iškart ta skulptūros grupė „susirišo“. Tada apie tai pasikalbėjom, ir dabar jo parodose rodomos personažų grupės būna pritvirtintos prie pagrindo ir įgavusios baigtinį pavidalą.“
Dr. R. Stankevičienė: „Mane žavi specifinis K. Striaupos darbų formos nerangumas, kai kurių fragmentų
proporcijų chaotiškumas ir tarsi palaidumas, bet, kita
vertus, stulbinantis jo kūrinių vidinis organizuotumas,
kompozicinis suveržtumas, stiprus stuburas. Jo darbams toks tarsi intuityvių meninių priemonių naudojimas labai dera. Tai labai savitas elementų derinys,
žiūrovams sukeliantis įtampą ir paliekantis įsimenantį
meninį įspūdį.“
Įteikus apdovanojimus ir regalijas keletą žodžių susirinkusiems liaudies meno gerbėjams tarė ir K. Striaupa: „Atėjo laikas ir pradėjau šį tą (tarmiškai šion ton
– red.) daryti. Paskiau pasistačiau klėtį. Pridirbau pilną
klėtį skulptūrų ir dar pastoges prikišau – nebturiu, kur
anas bedėti. Krikščionybės darbų jau nemažai padariau, gal jau ir užteks, tai dabar dar norėčiau pabandyti
ką nors padaryti, kaip buvo stabmeldystės laikais. Kokie buvo dievai, kuo tikėjom, kaip gyvenom? Ačiū, kad
įvertinot seno žmogaus darbą!“
Janinos Pauliukevičienės iš Strūnaičio kaimo (Švenčionių r.) pirmoji vieta taikomųjų menų kategorijoje ir
„Aukso vainiko“ laimėjimas buvo didžiulė staigmena
ne tik jai pačiai, bet ir ją parodoje dalyvauti paraginusioms rajono muziejininkėms ir buvusios Vilniaus apskrities kultūrininkėms. O aštuoniasdešimt vienerių
jau sulaukusi strūnaitiškė, parodai pateikusi keturis iš
šiaudų stiebelių suvarstytus sodus ir žvaigždę, braukšt
ir nurovė „Aukso vainiką“! O va taip apie jos varstomąjį taikomąjį meną šįkart kalbėjo ne Zaratustra, o dr. T.
Jurkuvienė: „Nesu šį žanrą išmananti, bet pasakysiu,
kuo šie J. Pauliukevičienės sodai patiko. Atrodo, pirmą
kartą matau, kad parodiniai sodai turi tvarkingai organizuotą struktūrą. Šiais laikais tai jau retenybė. Jie –
tradiciški, panaudota ne viena, o kelios formos, todėl
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švenčioniškei neprikiši monotonijos, tai labai gražiai
sukonstruoti šiaudų sodai. Be to, gerai suderintas suvarstytų šiaudų stiebelių elementų ir juose sutupdytų
paukštelių santykis – jie nei per dideli, nei per maži.“
Kryždirbystės rungties laimėtojas Klemensas Lovčikas iš Upynos kaimo (Šilalės r.) komisiją įtikino ir nuginklavo santūrių pietų žemaičių formų koplytstulpiais,
kurie stiprų meninį poveikį sukelia autentišku tradiciškumu, monumentalumu, meninio saiko jutimu, apgalvotomis ir prasmingomis formomis. Apdovanojimų
ceremonijoje visų galų medžio darbų meistras kalbėjo
taip: „Nei žodžiais, nei rašto mintimis neišeina taip gerai pasakyti kaip kirviu. Nuo vaikystės turėjau norą būti
keliaujančiu per žmones meistru. Turėjau palinkimą
prie medžio darbų. 1959 metais pristojau prie patyrusių meistrų ir išmokau daug darbų. Atgimimo metais
prisidėjau prie senųjų paminklų ir kryžių, koplytstulpių
atstatymo. Darėm ir naujus. Taip ir iki šiol tebedirbu,
kiek galiu. Greitai švęsiu septyniasdešimties penkerių
metų sukaktį ir va – prisikapsčiau iki to, kad ir aukso
karūną uždėjo... Ačiū, kad įvertinot mano darbus!“
O po to Jurbarke greituoju būdu buvo maumojami
miklesniems prie stalo tekę bulvinio plokštainio (kugelio) galai, maukiami vyno šlakai, kaupinomis burnomis
burblenamos seniai (prieš metus) nesimačiusiųjų meistrų ir jiems prijaučiančiųjų murmelės... Bet diena – su
galu, tad ir parodos aptarimų karštoji banga, ir, kaip
sakoma, veršio mėsa bei visas jaukiai užsuktas jurbarkietiškas sabuntujus baigėsi, ir vėlei menininkai, jų vertintojai ir kiti neįvardyti murksotojai įvairiomis trajektorijomis ienas pasuko ne ing viečnastį, o fizinių kūnų
prirašymo suliniuotose knygose vietų link, į savąsias
šiltos žiemos vidurio ertmes.
EXHIBITS

Midwinter – mistletoe in the apple tree
Juozas ŠORYS
This article reviews the republican competitive folk
art exhibit “Golden wreath 2011”, organized for the
seventh time by the Lithuanian Centre for Folk Culture
and Jurbarkas region municipality. In the opinion of the
jury (chairwoman – Skirmantė Smilingytė-Žeimienė), the
highest evaluation was awarded to these folk artists: in
the field of visual arts – wood sculptor Kazimieras Striau
pa from Dovainiai (Plungė’s district.); in the field of applied arts – straw sodai artist Janina Pauliukevičienė from
Strunaitis (Švenčionys’ district); and among cross-makers, Klemensas Lovčikas from Upyna (Šilalė’s district)
was named most creative.
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Iš jauno mokytojo dienoraščio
Skelbiame unikalų laikmečio liudijimą – į XX a. pradžią nukeliančio dienoraščio fragmentus. Jį
1923 metais rašė jaunas mokytojas Petras Urbonas (g. 1901 m.), kilęs iš Varnagirių k. (Krokialaukio
vls., Alytaus apskr.). Keletą metu padirbėjęs pradžios mokyklos mokytojo padėjėju Simno valsčiuje,
1923–1924 m. jis mokėsi dvimečiuose pradžios mokyklos mokytojų kursuose Alytuje, buvo Lietuvos
mokytojų profesinės sąjungos narys, priklausė tuo metu nelegaliai „Aušrininkų“ kuopelei. Baigęs
kursus, P. Urbonas mokytojavo įvairiose Lietuvos vietose, ilgiausiai – Kėdainių apskrityje, Krakėse,
Devynduoniuose.
Dienoraštis kasdien ar su nedidelėmis pertraukomis rašytas beveik penkis mėnesius – nuo 1923 m.
gruodžio 1 d. iki 1924 metų balandžio 3 dienos. Jame smulkiai aprašomas kasdienis gyvenimas, studijos,
įvairios kultūrinės iniciatyvos, susitikimai su bičiuliais, pokalbiai ir kita. Skaitant dienoraštį akivaizdu,
jog rašymo imtasi atsiradus vidiniam poreikiui žodžiu išsakyti savuosius išgyvenimus, vienatvę ir ilgesį, bundančius jausmus ir pirmus nusivylimus, bet juntamos ir kūrybinės autoriaus ambicijos. Įdomus
šio į mokslus išėjusio ir kaime gyvenančius tėvus retai beaplankančio jaunuolio santykis su prigimtine
kultūra ir vargana kaimo buitimi, skeptiškas požiūris į laikinosios sostinės gyvenimo šurmulį, atsiskleidžiančios laisvamaniškos idėjos ir pasiryžimas darbuotis Tėvynės labui.
Pavieniai dienoraščio skyreliai turi numanomą adresatą, į kurį kartkartėmis kreipiamasi. Galbūt
šiandien tuo adresatu galime būti ir mes?
Dienoraščio tekstas, kaip ir dera, siejamas su konkrečiomis datomis, įdomu, jog daugelio dienų įrašai turi ir pavadinimus. Jų apimtis nulemta lapo formato – kiekvienos dienos įrašas pradedamas tik
pirmojoje puslapio eilutėje, rašoma nepaliekant paraščių, juntama pastanga suteikti dienos įrašo tekstui išbaigtą kompoziciją. Tekstas netaisytas, nebraukytas. Rengiant jį spaudai, išsaugota autentiška
dienoraščio kalba, taisytos tik pavienės skyrybos klaidos.
Dienoraštis ir fotografijos saugomos asmeniniame šeimos archyve.

1923.XII.24
Kūčia
Jau dvidešimt du metai, kaip savo šeimoj šį vakarą praleidžiu. Smagus tai vakaras! Ne savo apeigomis, ne tradicine reikšme, pagaliau ne saldžiais
„kleckais“ mane džiugina kūčių vakaras. Ir kas čia
ypatingo!? Juk visa taip nuobodu, paprasta, – šienu
apkrautas, balta staltiese tiestas stalas, „dievo pyragais“ ir tradiciniais valgiais apkrautas, nedaro į mane
jokio įspūdžio. Arba tas periodinis mistinio Kristaus
gimimas, kuomet pasaulis iš tikrųjų reikalingas atgimimo, mane visiškai nedžiugina. Tai kas gi galų gale!?
Šeimyna, saviškiai! Nors kaip bėdina, išvargusi mūsų
gūžtelė. Kad ir nūnai. Lauke labai šalta. Pirkioj irgi. Ir
kurgi nebus šalta: langai vieni ir tie kiauri, vėjas švilpia, grindų nėra, nuo triūsimosi asla šlapia, pirkioj

drėgna. Kitokio pečiaus pašildymui kaip duonkepys
nėra. Bandžiau sėdęs rašyti. Nesiseka. Rankos sustingę nuo šalčio neklauso. Tai ir seku kiekvieną namiškių
judesį, darbą . O jie visi, išskyrus seną tėvą, kuris ant
pečiaus gulėdamas vieną pypkę išrūkęs skuba kitos
kimšti, juda kruta, susirūpinę, neramūs. Šit motulė
ruošia baltinius. Nūnai ypatingai suvargusi išrodo. Ji
mažutė, išdžiūvusi, paliegusi, o vienok juda ir juda.
Ruošiasi ir dažnai, pačiupinėjusi savo žandą, skundžiasi. Kokia Ji silpna! Ji pati nežino, ar jai skauda
dantis, ar žandikaulį, ar paviršių, odą. Vargšė motulė!
Kaip aš noriu jai padėti skausmą kęsti! Bet aš neįstengiu palengvinti. Dažnai skaudėjimas užsimiršta. Juda
ir nuolat kalba: čia taip reikėjo daryti, taip negalima,
aš taip toj vietoj būčiau pasielgusi, jūs ten ir tai negerai, ne taip darot, ir be pabaigos! Dažnai ji nuo to iš
nekantraus tėvo nukenčia barimo, išmetinėjimo, bet
vis tiek ji nuo savo neatsisako. Bet mane labai myli.
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Mažai ką, man skyrium, ir prikiša. Gal dėl to, kad tik
mane vieną sūnų turi, ar kad aš retai namie tegyvenu. Daug rūpesnio manimi turėjo, daug sveikatos
paaukavo. Tik linkteli galva vyresnis mano brolis. Jo
motina mirusi. Mano mama jam pamotė. Jis visada
užsisvajojęs, susimąstęs, mažai kalbąs, nors retkarčiais taip atkaklus. Jis vis kažką mano, protauja, bet
ką – niekas nežino! O kiek jam tenka prikaišiojimų,
ypač nuo seno tėvo, kuriam vis kas nors negerai ir
negerai. Seniau esą ir žmonės, ir orai geresni buvę,

nedejuoja! Retkarčiais gi dar tiki į tatai, kad jo ilgo,
kruvino darbo vaisiai dar nežus, grįš. Vargšas!.. Kur
gi netikės, juk čia jo visa viltis, laimė. Iš moteriškųjų
yra viena pusseserė ir dvi sesutės. Jos visos jaunos
ir linksmos. Jas gyvenimas labai vilioja. Dėl to man
dažnai neramu. Juk dabar jaunimas taip sugedęs!..
Niekam taip nepavojinga dabar gyventi kaip jaunai
kaimietei merginai. Vyresnėji sesuo mokosi siūti. Tuo
ji, rodos, patenkinta. Jaunesniąją aš norėjau ruošti
mokintis, bet ji atsisakė. Tesižinosi! Tokioj tai šeimynoj, nors niūrioj ir šaltoj pastogėj, kasmet švenčiu Kūčių vakarą. O kaip man gera ir smagu, kuomet visi su
nušvitusiais veidais sėda už stalo ir nors trumpai valandėlei atidaro savo širdis! Bendrai visi jaučiam, bendrai džiaugiamės. Kodėl tokių valandėlių taip maža!?.
Tik čia aš užmirštu vargą, skausmą ir savo amžiną vienumą! Jauku šeimynos lizdely.
1923 m. gr. mėn. 25 d.
Šventės

Petras Urbonas. 1923 m. rugpjūčio 10 d. Marijampolėj.

ir derlius geresnis buvęs, vaikai tėvų geriau klausę,
o dabar visur tik skurdas, vargas. Nelaimingas brolis!
Ir toks jautrus, o kasdien turi tatai girdėti. Be to, jam
jau laikas būtų ir apie šeimyninį gyvenimą pasirūpinti, o čia tokia šeimos sudėtis, tie nepabaigiami darbai, rūpesčiai. Aš jo vietoj tikrai neišlaikyčiau tokiose
sąlygose. Jis be galo kantrus. Iš vyriškių dar gyvena
mūsų šeimoj dėdė, mamos brolis. Jis buvęs amerikonas, nevedęs, metų turi virš 40. Tai labai nelaimingas
žmogus! Juk visą jo amžiaus triūsą karas sunaikino!
Liko jis senatvėj grynas kaip pirštas ir be sveikatos.
Į viską jis tik ranka numoja. Rodos, jau ir į Dievą netiki, nesimeldžia. Vienok jis niekuomet nesiskundžia,
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Nūnai pirma diena Kalėdų. Taigi kalėdos ir viskas.
Tai yra ne, ne viskas! Šventės kaip šventės, jos nieko
naujo neįnešė į mano pasaulį. Kalėdos tai jau toks paprastas dalykas, kad neverta ir rašyti, bet čia pat yra
dalykų, kurie prašyte prašosi rašomi.
Anksti atsikėlęs buvau Krokialauky. Čia pamaldos,
pamokslas, linkėjimai ir kitoki “zbitkai”. Vis tai labai
įprasta, nuobodu. Susitinku su draugu Stasiuku. Pasikeičiam įspūdžiais, pergyvenimais. Sutarėme naujiems metams važiuoti sostinėn, Kaunan. Juk būtinai
reikia aplankyti operą, muziejus.
Šit praeina trys panelės, sesutės. Seminaristė,
gimnazistė ir studentė. Na ir kas čia stebėtino, sakysite! Bet palaukit, palaukit, tuojaus.
– Na, kaip gyvena studentė, – klausiu draugą.
– Gerai, rašė tėvams, jeigu vieną dieną, girdi, pusryčiauja, tai nepietauja, o jeigu pietauja, tai nevakarieniauja.
Nieko aš draugui nepasakiau, bet vis tik pamaniau: kodėl taip yra?! Juk pas mus kaime ir piemens,
nors prasto, bet vis tik pakankamai maisto gauna.
Kam tada studijuoti, ar kad gauti džiovą ir atsisveikinti su pasauliu!? Kas iš tų studijų, jeigu tuojaus atsisako tarnauti kūnas!? Ar ne geriaus būtų kad ir liaudies mokykloj dirbti. Juk čia taip reikalingi darbininkai, tiek daug tuščių vietų! Nors bendrai imant, argi
reikalingos mergaitei, būsimajai motinai, filosofijos
ir filologijos studijos! Ar ne praktingiaus būtų kad ir
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nuo temos!? Pradėjau šventu, o nukrypau prie apetito! Tai vis man neišauklėjimo žymė!
Kaip jau anksčiaus sakiau, buvau Simne. Kad nebuvo kur užeiti, ar šiaip sau iš papročio, kad visi taip
daro, užėjau bažnyčioj.
Kaip paprastai mišios, paskui skaito evangeliją ir
jau tuomet, kaip ir išvados, seka pamokslas. Nūnai,
ką visi katalikai gerai žino, kaipo antrą Kalėdų dieną,
kalbama apie šv. Steponą, pirmųjų už Kristaus sekimą kankinį.
Pradėjo nuo jo (auto)biografijos, asmens pažymių, perėjo prie to laiko visuomenės, doros ir kultūros atžvilgiu, ir baigė...... Katalikų laikraščiais. Ir
stebėtinas akiplėšiškumas!.. Nupasakojęs, kaip tas
drąsuolis jaunikaitis išdrįso fariziejams ir net tų laikų
teismui pasakyti savo įsitikinimus ir priminti jiems jų

Rožė Urbonienė, motulė, 1920 m. Alytuj.
Pranas Urbonas, tėvas, be datos.

namų ruošos mokykla!? Tai taip manau aš ir gal kiti
sumaterialėję idealistai, bet jauna optimistė, matyt, protauja kitaip. Kodėl gi jai negali pasivaidinti
talantai ir genijus!? Jūs sakot, kliūtys. Oh, kiek daug
pavyzdžių prieš akis, kur jokios kliūtys kelio nepastojo. Galų gale, tai jau ar siekti savojo tikslo, ar pakeliui žūti! Taip tai taip, bet visgi žūti, siekiant savojo tikslo, kuomet galima gyventi ir būti naudingam
visuomenei ar tautai, kuriai esi skolingas, kažin ar
galima. Linkiu pasisekimo!..
1923 gr. mėn. 26 d.
Šventas Steponas.
Šalta, oras žiūrint kad yra dar tik Kalėdų laikas,
šiurkštokas. Keliai itin prasti. Nė rogėmis, nė ratais.
Rogėmis važinėti per maža sniego, gruodas, gi ratais
tai jau visiškai pavojinga, slidu. Taigi ir puškinu pėksčias Simnan aštuonis kilometrus. Na, o kad toks sportas sėdint be darbo eina sveikaton, manau, netenka
abejoti! Niekuomet aš neturiu tokio apetito, kaip
šaltam ore po panašiai kelionei!.. Bet jau nudardėjau

viedmainingumą, nors tas jam kainavo mirtimi, ponas pamokslininkas, ūkininkų s-gos šulas, perėjo prie
šių dienų įvykių.
Su ašaroms akyse pasakoja, kad atsiranda tokių,
kurie nežiūrėdami bažnyčios pastangų, drįsta skelbti
savo mintis, nors jie žino, kad prieš juos yra bažnyčios
tėvai, katalikiška valstybė, net teismai. Rėkia įdūkęs
kunigėlis, šaukia naujos minties skelbėjus fariziejais,
judošiais, visai užsimiršdamas, jog pats eina pareigas
anų fariziejų.
Na, o iš viso to išvados: skaitykit katalikiškus laikraščius (ar ūkininkų s-gos organą!?), neapkęskit tų
bedievių, visokių socialistų. Sergėkitės kaip maro visokių ne katalikų leidžiamų laikraščių, nešnekėkit su
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„tais“, vykit juos iš gyvenimo, namų! Taip bjauriai išnaudojo šį narsų idėjos kankinį!...
1923 m. gr. mėn. 27 d.
Blūdas
Tik nemanykit, meldžiamieji, kad aš pablūdau! Jeigu mano išsvajotoji padūko, tai dar nereiškia, kad aš
turiu pablūsti. Na tuom tarpu aš esu dvasios pusiausvyroj ir blūsti visai nemanau. Aš tik norėjau išreikšti
mintis, kurios man kilo, paskaičius Dobilo romaną
„Blūdas“ arba Lietuvos, buvusios Rusijos revoliucijos mete. [Lietuvių psichologinio roman0 pradininko
Julijono Lindės-Dobilo (1872-1934) romanas „Blūdas“
(1912) – S.M.]
Perskaitęs antgalvį pamaniau, kad jau čia tai rasiu
kaip ir visą tų laikų Lietuvos paveikslą. Taigi, maniau
rasiu čia visuomenės veikėjus, to laiko organizacijas,
net literatūrą. Taigi su tomis mintimis ir ėmiau skaityti šį romaną.
Ar radau aš čia tatai!?.. Kaip tik čia aš maniau tatai
išsiaiškinti. Pirmiausiai judėjimas, kiek ir pats aprašymas, imtas vienoj parapijoj. Ir visas aprašymas, pagrindinėmis ir šalutinėmis mintimis liečia imtinai vien
parapijos ribas. Na, kad liečia parapiją, tai, savaime

suprantama, ir parapijonis. O stambiausi parapijonys
tai bus pats klebonas, jo bernas, ar, kaip sakoma, kamendorius, paskui zakristijonas, davatkos, iš valsčiaus
ponų, jei tokių yra, viršaitis, na dar urėdninkas. Tai gal
ir visi tų laikų Lietuvos atstovai. Svarbiausias romano
veikėjas yra viršaitis Bajoriūnas. Jis žmogus be išsilavinimo, ištikimai tarnaująs rusų valdžiai, turi parodyti tų
laikų lietuvių tautos atstovą! Nesuprantama!? Dabar
kunigai. Jie daugiausiai lenkomanai, dideliausi fanatikai, jokioms naujos dvasios idėjoms neprieinami. Ką jie
bendro turi su Lietuva!? Ar kad jie išnaudoja parapiją,
parapijonis, kovoja su savo gaspadinėmis, geiduliais,
šiaušiasi kaip ežiai prieš kiekvieną laisvesnę mintį!? Juk
tokių kunigų ir dabar, mūsų liaudies nelaimei, yra per
daug. Kodėl jie turi karakterizuoti kurio tai laiko Lietuvos padėtį!? Apart tamsumo, slopinimo, juk, rodos, nė
Lietuvai, nė lietuvybei jie nieko nėra davę!? Ar užtenka
to, kad jie nors ir nesuprasdami jos, vieni stovi už revoliuciją, kiti – prieš.
Dabar kiti dalyviai. Bus tai davatkos. Ką jos veikia
romane? Ugi dvilinkliežiuvauja, pletkuoja, kaip ir paprastai davatkos. Ką jos karakterizuoja?! Kuriam laikui jos ypatingai karakteringos!? Jos visada buvo ir
bus išsigimimo žymė.
Apie tų laikų Lietuvos šviesuomenę – nė žodžio.
Tiesa, paminėta bajorai, kaip jie sustoja laike pamaldų,

Su kolegomis Babrauninkuose, Simno vls. (nuo 1920.IX.1 iki 1923.IX.1). P. Urbonas – pirmoje eilėje antras iš kairės.
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kaip pas kleboną linksminasi ir kaip iš jo paskui juokiasi. Ar tik tiek jie ir dirbdavo? Kaip jie žiūrėjo į lietuvybę
ar net revoliuciją – nė žodžio. Išrodo jie kaip lėliukės,
kurie nemoka šnekti, jausti, ir, žinoma, nieko veikti.
Nieko sau!..
Apie moksleiviją, lietuvių inteligentus irgi nieko
nėra. Tiesa, rodos, nurodyta kurioj vietoj jie pamaldų laike stovi. Irgi nieko sau! Išrodo, kad jie daugiaus
nieko, kaip pamaldų laike pavėsy stovėti, net nemoka! Puiku!.. Tiesa, paminėta lietuvis revoliucijonierius
„universitečikas“. Tik jis vienų vienas, kaip iš dangaus
nukritęs. O ir jo keistumėlis! Visai mitų didvyris.
Nepaminėta, o gal ir nebuvo, jokia organizacija,
jokia švietimo įstaiga. Paskaitęs gauni įspūdžio, kad
tuomet Lietuvoj nebuvo jokios, o jokios mokyklos,
jokių inteligentų, jokių draugijų, neišėjo joks laikraštis, lietuviai išskyrus šventąjį raštą neturėjo jokių knygų, savos literatūros. Na ir atsirado koks “universitečikas” į Karklinkiemį, ir paskelbė revoliuciją!.. Bet,
ačiū Dievui, buvo geras katalikas viršaitis, sumanus
zakristijonas ir kiti špitolninkai, jie tai ir suėmė tą nenaudėlį, ir nugalėjo revoliucijonierius, ir pačią revoliuciją. Ne, čia nėra Lietuvos! Yra tik Karklinkiemio parapija su savo ištvirkusiais vadovais ir viršaičiu, kuris revoliucijai užjaučia, bet faktinai jos veikėjus žudo. Visi
romane minėti asmenys revoliucijos bijo, o viršaitis
tai jau čia tikras idijotas! Jis tai idėjai pritaria ir aktyviai jai priešinasi, mano viena, daro gi, kitų liepiamas,
kita! Koks čia lietuviškumas ir ką bendro toks ištižėlis
turi su Lietuva. Ne! Veltui čia ieškotum to, ką antraštė
žada! Mažiausio panašumo nėra!
Dabar kaipo dailės veikalas. Žinoma, aš čia nemanau veikalo kritikuoti. Noriu tik pasakyti įspūdžius,
kuriuos aš pasiskaitęs gavau. Ne, prisipažinsiu, vedamosios minties, idėjos aš čia nesuradau. Ten nieks nieko nesiekia, už nieką nekovoja. Visame veikale pusiau
idijotas viršaitis sielojasi, žliumbia. Visi čia gyvena tik
dėl to, kad jiems gyvenasi. Vyriausias romano asmuo
Bajoriūnas jokios idėjos neturi. Kas čia nepaprasto,
kad jis jokių didesnių kliūčių savo gyvenime nesutinka
ir nuolat kovoja su nesamais jo tikėjimui pavojais. Taigi
jis kovoja su savo pramanytais pavojais, ir vis tik galų
gale lieka tikintis. Čia tai gal ir bus visa užuomazga!?
Gal tai ir bus paslėptoji romano didvyrio misija!
Bet tai jau taip paprasta, menka! Juk jis begindamas savo idėjas nesutiko nė vienos rimtesnės kliūties, pavojaus! Tai šiaudinis didvyris. Kiti romano dalyviai irgi tokie. Tai ne dailės veikalas, o tik šiokiadienio gyvenimo kopija. O imta ir pablūdyta: pavadinta
net romanu! Iš tikro blūdas!..

Mokytojas P. Urbonas su kolege ir pradžios mokyklos mokinukais, apie
1930 m. ar vėliau, tikriausiai Krakėse, Kėdainių apskr.

1923 m. gr. mėn. 28 d.
Tarpušventis
Nieko gal nėra juokingesnio, kaip lietuvių švenčiamas tarpušventis! Štai jau kelinta diena po Kalėdų, ir
vis dar pusiau „šventa“. Kaip tai pusiau, paklausite!
Ugi šit kaip. Vieni darbai dirbami, kiti gi tuo tarpu negalimi. Negalima, pav.: kas nors verpti, sukti…
Žinoma, mes neturime teisės pasakyti, kad gal jų
galvos sukasi, ar panašiai. Ne! Bet…bet …. Ir tas bet

85

Žmonės pasakoja

daug pasako. Įsivaizdinkime mūsų jaunimą, ne tik
jaunimą, bet ir senius, ne tik senius, bet visus, kas tik
gali ir moka dirbti, dykinėjančius, kuomet eibės darbo stovi, laukia darbinininkų! Ir tas darbas niekuomet nebus nudirbtas, nes po jo laukia kitas. O tiek
daug darbo mums reikia! Taip daug pas mus dirvonų!
O gražiausios, milžinų darbus galinčios atlikti jėgos,
veltui blaškomos, nenaudojamos. Liūdna žiūrėti,
kuomet prieš akis tiek daug darbo, o mūsų jaunimas
kelias savaites vien dykiniauja, gužinėja. Ej, tautos vadovai, žvilgterėkit!...
1924 m. sausio 2 d. .Trečiadienis.
Kaunas
Jau ketvirta diena, kaip nerašiau dienoraščio. Šeštadienį išvažiavau Kaunan ir grįžau tik nūnai… Priežastys, kurių dėlei aš važiavau Kaune, laikinojoj sostinėj, buvo pasipažinti su miestu ir jo turtais, būtent:
teatrais, muziejais ir kitais galais.
Miesto, jau vien dėl to, kad jis visiškai, ypač žiemos
metu, neįdomus, aš neaprašysiu. Ką apie jo gyventojus – tai vis tik nesitikėjau tatai pamatyti ir išgirsti, kas
iš tikrųjų teko! Kokie jie mažiukai, mažiukai!?.. Iš paviršiaus žiūrint, rodos, kad jie tik ir konkuruoja, kuris bus
prašmatnesnis frantas. O jau tie frantai, savo ruožtu,
rodos, stengiasi vienas už kitą greičiaus gatve bėgti.
Iš karto aš ir nesupratau to lenktyniavimosi tikslo, bet
vėliaus susigodojau, kad tai jų nabagų skrandų neturima. Tai dar keisti sutvėrimėliai! Bet, sako, tai esą praktiška, lengva, taip ir vokiečiai, girdi, nešioją. Na, jau jeigu taip, tai žinokitės…. Tik aš tai jau ne!..
O Kauno pilietės tai visos… gražuolės! Visoms išaugę po „apgamą“. Veidelis baltas, baltas, o vidury
juodas „apgamėlis“. Ir ach, šventas Jackau, visoms
Kauno panelėms apgamėliai išauga ant to paties veidelio ir pačiam, pačiam vidury!.. Tai tik dar to pono
Dievo gerumėlis! Tiesiog panelėms pataikauja.
Bendrai imant, Kauno panelės veik visos geros
dailės žinovės. Jos nešioja (dėvi) gražius paltus, gražiai kerpa ir reikalui esant dažo plaukus, skruostus,
veidelius, lūpytes…. Oi tos lūpytės, lūpytės! Atpirkimą nuodėmingiems kaimo sūnums jos žada!.. O
akelės?! Jos taip žvitriai pastebi kiekvieną praeinantį
vyriškį, kad jį apkainuoti…
Yra ir kitokių. Yra žmonių, kuriems doleris litas išspaudė veide anspaudą, paliko žymes, ir daugiau ten
nieko nėra. Ir bėga jie, skuba, o doleris iš jų veido žaibosi. Jų akys, rodos, klausia: ar tu turi dolerių? Turi?!
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O, tai tu laimingas, laimingas! O tu ne!? Ech! Matyt iš
išvaizdos, tu ne kam vertas. Kam tu dar žmogus, kad
tu dolerių neturi!
O štai ir žmonės, kurie savo gyvenime nėra matę
dolerio! Visą jų gyvenimo vargą lydi mažiukai centukai, doleris jų nepaveja. Bėga jie pusplikiai, sunkaus
krovinio ir pergyventų vargų naštos prislėgti, sulinkę. Visa jų paguoda ta, kad už sunkųjį krovinį gavęs
kelis centus, pirks duonos, o gal šventėms dar ir silkę, ir nuramins išalkusius savo kūdikius. Sunkią gyvenimo naštą velka jie.
Tik gyvena Kaunas ir laimingų valandų. Va kad
ir naujų Metų sutikimas. Visas Kaunas, rodos, buvo
girtas. Per visą naktį eina, važiuoja, dainuoja, švilpia, čerška… ir vis pilnos gatvės. Nors girdėti kur tai
kieme vaiko skurdus verksmas, nors prabėgo gatve
apsiašarojusi, gal verčiama pati save parduoti mergaitė, bet vis tik miestas ūžia, disonansų bendran
džiaugsmo ūpe neįneša.
Dieną prieš naujus metus eibės plakatų, skelbimų – balius, maskaradas, vakaras, šokiai. Ėjo ir opera
„Traviata“. Taigi visa šalin! Tą vakarą lankom operą.
Na ir prabangoj kauniečiai gyvena! Kokį jie teatrą
pasistatė. Ir tai dar valstybinis. Kažin kodėl valstybė
jaučiasi teisėtai daranti – vienus savo vaikus lepinanti, kitus skriausdama. Visoj šaly toks skurdas, nedateklius, trūkumai, o čia tokį teatrą pasistatė.
Valstybiniame teatre teko matyti operą „Traviatą“ ir komediją „Džon den“ su vieno veiksmo paveikslu „Durklas“.
Ką dėlei operos, tai man ne taip lengvai duodasi suprasti. Šišon taip maža žodžių, ir tuos nustelbia
muzika, orkestras. Iš viso ta kilni muzika ne visuomet
man prieinama. Artimesnė man muzika, kur vyrauja
liaudies motyvai. Vienok, nežiūrint to, užviešpatavus
kapų tylai, kurioje gaudžia lydėdamas skausmus gyvenantį artistą orkestras, nejučiomis blakstienus suvilgo ašara…
Kas kita dramos ir komedijos vaidinimas. Čia viskas ugninga. Ne tik siela, artistai, bet ir kūnas, dekoracijos bei kostiumai didingumo siekia. Laimingas
miestas, kuris turi tokį teatrą! Laimingi, kurie turi progos jį lankyti!..
Ketvirtadienis. 1924 m. sausio mėn. 3 d.
Likeris
Nūnai, nežiūrint, kad buvo labai šalta, buvau svečiuose. Namuos, kur aš buvau užėjęs, yra mūsų kaimo
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mokykla. Mokytoja, kuomet aš užėjau, nebuvo dar grįžusi iš tėviškės. Kadangi aš su ja mažai pažįstamas, tai
norėjau išskubėti namo, bet man besirengiant užklupo. Kokia smarki panelė!? Nors kaip stengiausi, manęs
neišleido, ir buvau priverstas laukti vakarienės.
Kol tokia linksma panelė? Ir aš supratau tik tuomet, kuomet pradėjo vakarienę su likeriu. Gerti, žinoma, atsisakiau. Bet kur tau?! Dvi jaunos šeimininkės
sugriebė kaip tą blaivininkų pirmininką ir dui triukšmą kelti. Kad neįtartų draugiškumo, vieną stiklelį sutikau. Bet tai bene pakaks! Reiškia, jeigu gali vieną,
tai įstengsi ir kelis. Maža to. Panelė šeimininkė užsigavusi pareiškia, kad aš tik tyčia negeriu! Nežiūrint
to, aš vis tik daugiaus gerti nesutinku. Panelė šeimininkė, matyti, tuom nepatenkinta. Aš gi, prakeikęs
degtinę, grįžau namo.

menkai apšildoma, ot ir šąlam. Aš tai aš, skranda apsivilkęs, bemarširuoju po pirkią, bet kaip reikia kęsti
senam ligotam tėvui, su skaudančiais dantimis motulei!?... Juk sveikam pavojinga gyventi tokiam šaltam
drėgnam kambary!...
Teisybė, bloga tokiose sąlygose gyventi, bet kas
tam kaltas!! Dabar ne ką padarysi, kuro sunku gauti,
o ką jau bekalbėti apie medžiagą statymui. Bet juk
buvo laikai, kuomet tai buvo visai lengva, pigu! Kas
kaltas, kad gyvenamuos kambariuos, apart duonkepės, nėra kitokio šildymui pečiaus!.. Gal sunkūs laikai!? Bet juk pas mus, kaime, tas pats buvo ir anais,
geraisiais, prieškariniais laikais. Aš manau, kad kiekvienas be jokio kultūringumo žino, kad grindys
kambary gerai, bet sudėti… Ot!
Visa tai apsileidimas, nerangumas! Brrr…!

1923 m. sausio mėn. 4 d. Penktadienis.

(…)

Namų gydymas

1923 m. sausio mėn. 8 d. Antradienis

Dar vakar prašė kaimynas važiuoti su ligoniu Alytuj. Viena – jis ligonis, o antra – tai ir smagiau būsią su
manim, nes jis nėra buvęs ligoninėj. Nors oras labai
šaltas, bet pažadėjęs, išsirengiam. Nuvežėm ligonį,
kokį 13 metų jauną malonų berniuką, į ligoninę. Sirgęs jis jau mėnuo laiko, bet vis tik atrodo dar gana
gražiai, nesunykęs.
Nuvažiavus laukti nereikėjo, ligonį tuojaus nuvežėm į apžiūrimąjį kambarį. Atėjo gydytojas, rusas,
jaunas, sudžiūvusiu nervingu veidu. Išklausinėjo,
apžiūrėjo, išjudindamas jau linkstančią žemiau kelio
koją, kartoja:
– Reikė buvo anksčiaus! Reikė buvo anksčiaus!
Galutinai ištyręs ligonį gydytojas pareiškė:
– Yra kaulo smegenų uždegimas ir sugadintas
kaulas. Reikės daryti operaciją ir durti kaulas. Gydyti
reikės mažiausiai šeši mėnesiai!
Veltui ligonis aiškina, kad jam neskaudėjo, veltui
tėvai verkia, bijo atiduoti operacijai. Juk nepaliksi vaiko be kojos.
Šit ką padarė ilgas namų gydymas!..
1923 m. sausio mėn. 5 d. Šeštadienis
Brrrr…!
Imu plunksną į ranką ir rašyti negaliu, šalta. Pirkia sena, langai vieni ir tie kiauri, prie kuro trūkumo

Ūta, ta, ta, ta, ta! Ū-šalta!..
– Šalta, Pranai?
– Šalta, Petrai?
– Ūta, ta, ta, ta, šalta, moteriškės!..

Parengė Saulė MATULEVIČIENĖ

PEOPLE TELL

From the diary of a young teacher
Presented are excerpts from the diary of a young
teacher, Petras Urbonas (b. 1901), written in 1923 and
describing one time period - from Christmas until
Twelfth Day (Three Magi). The diary excerpts reveal
the life of an educated, rurally-raised young man in
the early 20th c., his relationship with rural and urban
life, the difficult life of his parents in the countryside,
the traditions fostered there, and the temporary capitol’s - Kaunas - festive atmosphere. This is a unique,
authentic document of the time, which first of all reveals a particular individual’s life experience, worldview, values. On the other hand, it presents many
interesting facts about the everyday life of the time,
the private, family and social cultural life in the village
and the capital.
This manuscript, kept in a family archive, hasn’t
been published before.
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