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dėkojame Jums už laiškus, skambučius telefonu ir atėjimą pasišnekėti
į redakciją, kuriais Jūs skatinate mus nenuleisti rankų ir nepasiduoti
ekonominiams sunkumams, aktyviau reklamuoti žurnalą ir nekeisti jo
pobūdžio.
Bandydami užmegzti ryšį su kultūros žmonėmis užsienyje, - taip pat
sulaukiame gero žodžio. Malonu, kad apie mus žino, mus skaito.
Ačiū gerb. poniai Danutei Bindokienei iš Čikagos, kuri, atsakydama į
redakcijos laišką, rašo: "(...) su didžiausiu malonumu ir džiaugsmu
perskaičiau Jūsų laišką. Tikrai "Liaudies kultūrą" vertinu ir su ja jau
neblogai pažįstama; esu gavusi visus pereitų metų numerius, o anksčiau
- kai kurių straipsnių atspaudus. (...) redaguoju "Ateitf ' (...) tai nuo
pirmojo šių mėty numerio nutariau įsivesti tautosakos skyreli pavadintą
"Liaudies lobiai" (...) Kadangi tautosaka yra mano didžioji meilė, noriu,
kad čia skaitytojai, o ypač jaunimas, susipažintų su platesniais jos akira
čiais, ne vien liaudies dainomis ir pasakomis, kaip pas mus įprasta. Žinau,
k a d "Liaudies kultūra" bus nepamainomas man medžiagos šaltinis (...)"
Taippat kuo nuoširdž iausiai dėkojame poniai D. Bindokienei už auką
žurnalui -1 0 JAV dolerių.
Malonu skaityti ir Dr.Jono Balio laišką: "Su "Liaudies kultūros" žur
nalu jau susipažinau anksčiau bibliotekoje. Geras ir labai reikalingas
leidinys, panašus kaip "Gimtasai kraštas", kurį P.Bugailiškis leido Šiau
liuose 1934-40 m. (...)". Necituojame šmaikščių Dr. J.Balio pastabų dėl
"juokingos korektūros klaidos", smulkaus šrifto..., bet dėkojame už jas tai neleis mums apkerpėti.
Ir Lietuvoje vis daugiau žmonių atranda "Liaudies kultūrą", bet dar
ne visi, kuriems ji būtų įdomi ir miela. Žurnalas neplatinamas mažuose
miesteliuose ir gyvenvietėse, nedaugj o ir didesnių miestų kioskuose. Todėl
mes itin dėkingi savo gerbėjams, kurie supažindina su juo draugus, p a žį
stamus ir bendraminčius: toks žurnalas yra, jį galima užsisakyti visuose
ryšių skyriuose, jo indeksas - 76723, numerio kaina -2 .5 0 rb, išeina kas
du mėnesiai.
Redakcija

J.MIKUTAVIČIUS, K.STOŠKUS,
J.TRINKŪNAS, A.VYŠNIAUSKAITĖ,
N.VĖLIUS.
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Kalbamės su labai šnekia ir įdomia pašnekove, folklorinio darbo entuziaste tinomo ansamblio "Ratilio" vadove, Lietuvos
konservatorijos dėstytoja Zita KELMICKAITE
- Penkiolika metų atidavėt folkloriniam judėjimui: ansamblio
rūpesčiai, vakaronės, koncertai, festivaliai, gastrolės, liaudies dai
nų už rašinėjimai, jų studijavimas, folkloro ansamblių vadovų
konsultavimas - diena iš dienos. Šitai neteikia didelių materialinių
gėrybių. Kokią matot prasmę?
- Thi klausimas viso pasaulio folkloristams. Jie visur laikomi
keistuoliais, nes daugeliui atrodo, kad liaudies kūryba - primityvūs
"prastų žmonelių" niekučiai. Atrodo, jei tu nieko "didelio" negali
nuveikti - tai jau pradedi domėtis folkloru. O paklausk "didelio"
profesionalo, ką žino apie liaudies dainą ar kokią pasaką su
dainuojamaisiais intarpais, pradeda meksėti. Kartais pagalvoji:
kiekviena dainelė, melodijos vingis žinomi, bet kai prireikia paa
nalizuoti, tarkim, liaudies dainą kokiu nauju aspektu - ir vėl
atsiveria neištirtas pasaulis. Tks kerintis tautosakos gelmių neišsemiamumas ir yra magnetas, kuris pritraukia amžiams.
- Vadovaujat folkloro ansambliui. Kaip nusakytumėt folkloro
ansamblių pašaukimą.
- Sąmoningai ar nesąmoningai, jie turėjo keletą tikslų ir dau
gelį jų visiškai įgyvendino. Vienas svarbiausių ir labai gerbtinų kaimui ir miestui parodė užmirštus, kultūroje nebefunkcionavusius dalykus, prikėlė seniausias muzikavimo, dainavimo formas,
pažadino susidomėjimą liaudies kultūra: visi pamatė kokį didelį
turtą turim.
- O būta sąsajų ir su tautiškumo ilgesiu...
- Be abejo. Thi visą laiką mumyse. Pradžioje gal pasireiškė
stichiškai, kaip noras pažinti save: kas tu esi, iš kur, kas tavo
tauta...
- Bet dabar scena, į kurią įsikinkę folkloro ansambliai, vaide
nasi kaip jų pasmerktumo vieta...
- Nuo tokių gražių klausimų prie tokio bjauraus... Garbės
žodis, kiekvieną dieną apie tai galvoju, nes gerai matau, kas
scenoje prarandama. Optimizmo semiuosi tik iš to, kad folkloras
turi unikalią savybę: jis per amžius neišsemiamas. Thd gal ir
folkloro ansambliai - taip pat... Tik šiandien jie užsikonservavę,
nekinta jų senas tikslas pažinti ir reprodukuoti, nors teminiu
požiūriu jau nebe viską išsakė: ir kalendorines šventes, ir vestu
ves, ir darbo tautosaką, ir sutartines... Gerai būtų, sakau, kad
folkloro ansambliai tai, ką už rašė iš kaimo ž monių, išpopuliarino,
dabar susistemintų, sudarytų savo sukaupto turto lyg ir archyvą:
iššifravus juostas, sutvarkius rinkinius, pagal išgalę moksliškai
aptarus, kad kiekvienas žmogus galėtų ir toliau visa ta medžiaga
naudotis. Folkloro ansambliai turi sukaupę labai daug medžia
gos, bet ji cirkuliuoja tik nedidelio būrelio erdvėje.
- Na o koncertų perspektyva?
- Maniau išsisuksiu nuo to klausimo, bet, žiūriu, - atkaklus...
Kuo toliau dirbu su ansambliu, tuo, atrodo, mažiau žinau atsa
kymą į jį. Scenos nepaneigsi, bet buvimas tik scenoj - pavojingas.
Esama ir kitų folklorinio ansamblio veiklos formų, ne tik koncer
tas. Yra koncertas paskaita, koncertas susitikimas, koncertas va
karonė, vakaronė paskaita... Thi labai gerai. Daugelis koncertų
galėtų vykti tarp pačių žmonių, lyg vakarojant, dalyvaujant vi
siems atėjusiems. Jei pasirinksi vien koncertinę veiklą, blogai gali

baigtis. Išeitį privalom atrasti, nes labai jau nemenką kainą už
savo buvimą sumokėjom.
- Ko pirmiausia reikalaujat iš ansambliečio?
- Noriu, kad kiekvienas būtų savimi, atvira širdžia, be išskai
čiavimų, pragmatinių tikslų. Labai nemėgstu apsnūdusių, drun
gnų, kaip vakarykščia arbata. Noriu maksimumo. To iš kiekvieno
reikalauju tiesiai, atvirai ir aiškiai. Geriau karti tiesa nei prakilni
apgaulė. Kartais mano žodis gal pasirodo ir per piktas, per smar
kus, bet juo aš siekiu būtent apsnūdimą išsklaidyti: ramioj baloj
jokia žuvis nepliaukši.
- Ansamblio vadovas, be abejo, privalo bent sau išsinarplioti
daugelį teorinių dalykų. Tarkim - tas pinkles: "autentiška", "neau
tentiška", "tradiciška", "netradiciška"...
- "Autentiška",* "neautentiška"... O kas tai yra? Uždainavę bet
kurią dainą, mes vis tiek negalim pasakyt, kad tai bus šimtu
procentų "autentiškai": kitu laikmečiu gyvenam, kita mūsų pasau
lėjauta, tikslai, o ir patys visai kitokie, nei dainavusieji prieš mus...
Sakantieji, kad vienas ar kitas folkloro ansamblis "propaguoja
autentišką liaudies kūrybą", - labai klysta. Geriausiu atveju an
samblis stengiasi perimti tradiciją. Jei kolektyvo daugumą sudaro
konkrečios folklorinės tradicijos atstovai, tokio ansamblio ir dai
navimas natūralesnis. Antra vertus, nusprendus pasiūlyti dainuot
konkrečią dainą, aš pirmiausia visapusiškai ją išsiaiškinsiu: kada,
kur buvo dainuojama, kokia paskirtis, prasmė - viską apie ją
sužinosiu, kiek įmanoma. Tos žinios savaime daug ką padiktuos.
Juk neimsi pusbalsiu niurzgėt "Supkit meskit mani jaunų", jeigu
tai sūpuoklinė daina. Neturiu teisės imti dainą vien dėl to, kad ji
"graži". Tokių vadovų, deja, esama. "Oi, žinot, - sako, - aš^irdėjau
jūsų ansamblį atliekant tokią gražią dainą, duokit man ją. Prašau,
man negaila. Bet klausiu, kodėl jums patiko ta daina? "Oi, tokia
graži, gražiai dainavot!.. Iš VISI išmokom vieną, iš Skaičiavimo
gamyklos kitą, iš Komprojekto - dar vieną..." Sakau: šitą dainą
reikėtų... "Oi, nepasakokit, man neįdomu, tokia graži daina..."
- Viršūnėles skabo?
- Na, gal ir ne, bet kratosi pragariško tiriamojo darbo. Mano,
paėmei gaidas - ir jau daina sudainuota. Kita vertus, nė to perdėto
žavėjimosi folkloru, to kaip dabar sakoma, "bumo" griežtai smer
kti negalima. Reikia nepamiršti, kokiom sąlygom mes skynėmės
kelią. Žmogus gal džiaugiasi daina, kaip vaikas uždraustu žaislu
- dainuoja užsimiršęs, susižavėjęs ir jau nieko nebenori žinoti.
Vadinasi, mokslininkų, folkloro specialistų tikslas - formuoti vi
suomenės nuostatą, skonį, požiūrį į liaudies meną, tada visa, kas
prasta, savaime atkris.
- Kur, Jūsų požiūriu, takoskyra tarp folkloro ir etnografinio
ansamblio?
- Etnografinių, kaimo ansamblių, žmonėms daina - iš paties jų
gyvenimo. Jie neskirsto "unikali", "neunikali", "tradiciška", "netra
diciška" -jie dainuoja būtent savo visą gyvenimą dainuotas dainas.
O folkloro ansambly gali išgirsti šnekant ir taip: "Mes net pusę
metų dainuojam aukštaičių dainas!., neįmanoma tą patį taip ilgai
dainuot!.." Folkloro ansambly vyrauja estetinės nuostatos: nori
ma "gražios", "negirdėtos", "netikėtos", norima "įdomios" dainos,

i

"gražaus" teksto... Būna net absurdų. Neseniai mačiau per tele
viziją laidoj apie vestuvių papročius: eina jaunieji aplink imituo
jamą pagoniškąjį židinį ir dainuoja: "Nesprok, žalias ąžuolėli,
rytoj šals šalnelė". Karo daina! Vien dėl to ją dainuoja, kad
ąžuolas paminėtas. Matyt vestuvinės, kur ąžuolas paminėtas ir
pakankamai "pagoniškos", nerado. Folkloro ansambliuose apstu
tokių dirbtinų dalykų. Kai etnografinio ansamblio žmogui ištari:
"Oi, koks netikėtas tekstas!", - net nesupranta, ką tu čia sakai. Jis
visą amžių taip dainavo, ir jokie "unikalumai", "netikėtumai" jam
neegzistuoja.
- Folkloriniai ansambliai skelbiasi semią medžiagą iš kaimo.
Ar yra atvirkštinė įtaka?
- Tėoretikai tokį reiškinį vadina dviguba folklorizacija: kai
tradicinė kultūra, apmirusi kaime, persikelia į miestą, o miestie
čiai atgaivinę vėl grąžina kaimui. Šitaip - visame pasaulyje, ne tik
pas mus. Ir ta įtaka ne tik teigiama. Galiu pateikti pavyzdžių. Tt
nesupyksta žmonės. Štai - Luokės ir Radviliškio labai geri senų
žmonių ansambliai, gerai išlaikę tarmę. Juose yra ir jaunimo. O
tas jaunimas - tenepyksta - nė per nago juodymą nejaučia senųjų:
tokie įmantrūs, tokie miesčioniški - kaip dainų ir šokių ansambly.
Lyg bijotų pasirodyt kaimiečiais! T&s pats ir Linkuvos, Petrašiūnų
ansambliuose: šoka įmantraudami, raitydarūi rankas, tempdami
kojas - net verkt norisi. Klausiu: kodėl gi jūs šitaip darot? Mes,
sako, per televiziją taip matom, gal taipjau geriau... O čia pat - jų
tikrieji profesoriai, senieji kaimo žmonės! Taipjau esti: toj pačioj
šejmoj didžiausias profesorius - dažnai ne autoritetas...
- Pastaruoju laiku - daugėliau galimybių "pagastroliuoti" už
sieniuose. Kas iš to gera, kas bloga ansambliui?
- Koncertavimas užsieny išmoko ansambliečius gryno "profe
sionalumo". Tėn reikia sugebėti koncertuoti bet kokiomis sąlygo
mis, greit prisitaikyti prie įvairiausių aplinkybių. Kartais per dieną
tenka net po penkis kartus koncertuot. Vienaip koncertuosi vaikų
darželyje, kitaip ^po valandos senelių namuose, trečiaip pavakary
alinėje. Net imama juokaut: kelintą veidą užsidėt, kokio numerio
formą? Tik sukomanduoji "veidas numeris keturi!" - ir visi žino,
kad reikia daug šypsotis. Užsienis išmoko nebijot publikos artu
mo (ten žmonės nevengia prieit, šnekint, klausinėt), atpratina
nuo koncerto sureikšminimo (nieko riešokiruoja pakvietimas dai
nuot, tarkim, kokios gamyklos valgykloj pietų metu). Lietuvoj
šitai atrodytų šventvagiška. Mūsų koncertų metu nei saldainį
sučiulpsi, nei ledų palaižysi, nei, gink Dieve, išeisi. O ten, jei
koncertas vyksta ne ištaigingoj salėj, noriu - sėdžiu, noriu - stoviu,
noriu - snūduriuoju, noriu - šoku: kaip man geriau, tokį ir pasi
renku savo buvimą koncerte. Tačiau po tokių įtemptų gastrolių
ansambliečiai tampa kaip automatai, išmokę* ištobulinę kiekvie
ną garsą, judesį. Susiaurėja erdvė improvizavimui, atsiranda pa
vojus pasidaryti ir nebeįdomiais, nes liaudies mene negali būti
viskas surepetuota. Užsienis - tikrai rimtas išbandymas...
- Norėtųsi užsiminti apie "Baltiką". Pasigirsta balsų, kad tokie
festivaliai nieko iš esmės neduodą, niveliuoją lokalinius skirtu
mus...
- Niekaip negalim pasidžiaugti tuo, ką gera ar gerai padarę!
Lietuvis lietuvio tai jau nepagirs... "Baltiką" pradėjom pirmieji
aštuoniasdešimt septintais metais. Dar slėgė neigiamas požiūris į
folklorinius ansamblius, į tai, kas autentiška, dar buvom pripratę
prie pompastinių renginių su dainų ir šokių ansambliais. Bet
mūsų pradėtos festivalio struktūros toliau niekas nepakeitė nei
Latvijoj, nei Estijoj. "Baltika" būtina. Tik negalima apsiribot vien
"grynu" folkloru. Jė atvažiuoja folkloro ansambliai ir su profesio
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naliąja tradicija, moderniais instrumentais, tarkim, tokie kaip
žydų "Kleismeriai" arba - Prancūzijos folklorinis baletas ar koks
kitas, net labai netikėtai transformuojantis folklorą. Į liaudies
tradiciją atsigręžtų naujų žmonių, kuriems gal įdomi ir taip per
teikta liaudies kūryba. Kodėl turim pripažinti vien valstietiškas
tradicijas? Tik kiekvienas ansamblis turėtų išlaikyti žanro grynu
mą: jei folklorinis baletas - tai baletas, jei folkloro teatras, tai
tebūna toks, o jei Medingėnų etnografinis, tai tegul jis šitoks ir
klesti. Bijau būti neteisingai suprasta. Nenoriu, kad "Baltika"
taptų folklorine mišraine. Aš tik už autentiškumą ir žanro grynu
mą. Mums alergiją dainų ir šokių ansambliai įvarė todėl, kad viską
darė per pusę: tarėsi esą folkloro ansambliais, propaguoją lietu
viškąjį folklorą, o iš tiesų pateikė labai deformuotas jo formas. Jie
lygiai salsvai dainavo ir apie tėvynę, ir apie partiją, ir apie rugio
varpą. Natūraliai padainuot nesistengė, o transformavimas nevir
to nauja kokybe. Manė surasią kompromisinį kelią, o tokio nėr...
Apie "niveliaciją". Man atrodo, jei masinės informacijos priemo
nės dirbs teisinga linkme, jeigu visi žmonės suvoks, kad tai, kas
yra jų krašte, gimtinėj - garbinga, reikalinga, vertinga, nepakeičia
ma, atvažiuos žemaitis - su savo garbe, kultūra, atvažiuos suval
kietis - su savo, tada nė vienas "nesiniveliuos", ir tos kelios bendros
dainos, kurios kai kam atrodo kaip baubas, nekels jokio pavojaus.
Tik turi suvažiuot saviti, tvirti, save gerbiantys žmonės, kuriuos
suvienija meilė Lietuvai.
- Prieš buvusią dainų šventę sakėt įgyvendinsianti naują idėją
- atskirų etninių regionų vakarą. Ar pasiteisino?
- Esam įpratę prie vienintelės - koncertinės - formos: mums
būtinai - konkretus koncertas, ir kad visi į mus išsižioję žiūrėtų.
Aš siekiau kitko: pabūti. Esame užmiršę toki gerą žodį: pabūti.
"Suėjom, pasibuvom", - sakydavo senieji. Labai malonu buvo
matyt atėjusius žmones bendraujant su ansambliečiais. Apspinta
kokią močiutę: "Oi, kaip Jūs panaši į mano mamą... Aš jau
nebeturiu..." Paduoda jai gėlių... Bučiuoja skruostą, glosto ją... T&
močiutė pasimetus... Kitur: "Oi, jūsų dainos taip panašios į mano
tėvų. Iš kurių kraštų?" Pasirodo, kad nuo vieno krašto, suranda
bendrų pažįstamų... Štai ko siekiau. Bet atsiranda ansamblių,
sako: "Žinot, apipuolė tie vilniečiai, tik klausinėjas, vienas to, kitas
to - mes nespėjom koncerto savo parodyt..." Būtina atpratinti
žmones nuo nuogos koncertinės situacijos. Jau yra supratingų,
labai lanksčių, mokančių bendrauti su žmonėmis ansamblių:
Marcinkonių, Kazlų Rūdos, Petrašiūnų, Linkuvos, Luokės, Pa
langos. Didžiausias pretenzijas reiškė patys silpniausieji: kodėl
prie jų buvo mažiau žmonių, kur gi organizatoriai, turėjo suorganizuot. Tuo tarpu patys publika visai nesidomėjo, nemokėjo
užimti žmonių, pabūti su jais, pažaisti, manė, sustoję pakoncer
tuos, o publika jau nenusiteikusi tik klausyti, ji pati nori veikti.
- Folklorinių ansamblių pašaukime - ir papročių populiarini
mas...
- Va! Va apie ką tikrai laukiau šnekos! Mano nuostata viena:
papročio "atgaivinitnas" įmanomas ir natūralus tik tada, kai kon
krečiame kaime, apylinkėj, krašte tas paprotys yra buvęs. Giliai
įžeidžia šiandien pastebimas tam tikras totalinis etninės kultūros
brukimas, invazija į papročius. Kartais tiesiog reikalaujame "at-,
gaivinti", net jeigu konkrečioje lokalinėje tradicijoje būtent tokių
papročių nė nebuvę. Tarkim, Žemaitijoje rugių lankymo nėra,
nelikę. O, žiūrėk, atsiranda "gaivintojų", kurie eina ten aplink
rugių lauką ir dainuoja dzūkiškas dainas. Toks nenatūralus noras
"paskleisti" papročius, šventes po visą Lietuvą, nebojant lokalinių
savitumų, tolygus norui sukurti, o praktiškai - romantizuoti pa

protinį veiksmą. Žemaitijos žmonės Jonines, tarkim, prisimena
tokias: vyrų išdaigos lipant į nuzulintą numuilintą stiebą, kad
nusiimtų ten pakabintą puodynę, rungtyniavimas dėl mergų, ka
tras aukščiau iššoks, katras pagaus vainiką ir pan. Jokiij terrapeigų
ar apeiginių dainų. Gal kadaise ir buvo, gal nebuvo, bet nėr,
išnyko. Ką daryt? Aš prieš dirbtinį apeigos sukurpimą. Apeiga
nesugalvojama, ji perimama. Mūsų folkloristai dažnai serga viena
liga: noru romantizuoti, paversti šventę ritualu - negyvu, sulitera
tūrintu, stilizuotu. Atsiranda toks tautinis, sakyčiau, - etninis sno
bizmas. Jo visad bijojau ir bijau. Man tai - pirmasis požymis, kad
liaudies kultūra nyksta, traukiasi nuo mūsų. Romantizuotos, eg
zaltuotos suvaidintos šventės - blogas ženklas. Niekas neprivers
žmogaus švęsti tokios šventės ir taip, kaip nešventė nei jo tėvai,
nei protėviai, nei jis pats. Bet daug papročių puikiausiai gali
atsinaujinti. Štai per Sekmines - gyvulių išginimas. Gena iki šiol
gyvulius - ir paprotį, apeigas tikrai nesunku sugrąžinti: žmonės
dar prisimena, kaip karves vainikuodavo ir pan. Prasmingos gali
būti rugiapjūtės pabaigtuvių apeigos su pėdo, rugio vainiko neši
mu...
- Koks, Jūsų supratimu, tikriausias būdas atstatyti, sugrąžinti
tas dar nemirusias, bet paniekintas, išstumtas papročių apeigas?
Linkstama inscenizuoti juos, rodyt, mokyt, kaip, ką daryt. Gal,
sakau, svarbiau aiškinti prasmę, kad konkretūs "veikėjai" žinotų,
kas jų vaidmeniui dera, kas ne, ką reiškia vienas ar kitas veiksmas.
Žmogui atsivertų erdvė improvizavimui...
- Thip! Būtent! Čia ir yra esmė. Jei žmogus žinosi, kodėl tavo
tėvai, proseneliai vienaip ar kitaip šventėse elgėsi, kokią tai turi
prasmę, netampysi jaunosios po tiltus... Kartą viena pažįstama
skambina: "Išgelbėk, turiu vestuves, labai noriu už maut nuome
tą". T&s "užmaut" net nupurtė. Sakau: "O kaip tu tą nuometą
mausi, juk tai ne kojinės, ne kelnės. Nuometas, - sakau, - rišamas".
"Ne ne, - sako, - man tokį - gatavą..." Net nežino, kas yra nuome
tas, ką jis reiškia - nori kažką daryt.
- Šnekamės, bet aš girdžiu mūsų oponentus: papročiai, tradi
cijos nuo amžių buvo perduodami šeimoje...
- Veiksmingiausi procesai, be abejo, - tik šeimoje. Štai artėja
Velykos - motina raugia tešlą, kepa velykinį pyragą, reiks margint
kiaušinius, šeima susės prie šventinio stalo - vaikai mato, jaučia,
dalyvauja, ir šitai išlieka visam gyvenimui. Man vidujai svetimas
šeimos švenčių "suviešinimas". Yra siūlymų Sporto rūmuose ro
dyti Velykų šventimą. Kas tad lieka namams? Negi žmonės, kaip
mano teta sako, terboj gimę, maiše krikštyti, nieko nemoka.
Aišku, yra atvejų^kad ir tėvai "apsaugo" vaikus nuo "nereikalingų"
rūpesčių. Mirė mano pažįstamos tėvas. Ji nuvažiavo į laidotuves.
Kai grįžo, klausiu: "Kaip čia yra, kodėl duktė nevažiavo? Ketu
riolikos metų!" "O kodėl, - sako, - ji turi važiuot? Nuvažiavau ir
palaidojau..." "Kaipgi, - sakau, - mieloji, ji tave laidos?.."
- Žmogus užauga ir nemoka būti savo giminės nariu, nemoka
elgtis nei šventėje, nei kritinėje situacijoje, prarandami šeimos,
giminės ryšiai...,
- Thip. Paprotys - pirmiausia santykis su tėvais, dėdėm, broliais,
seserimis, visa bendruomene, kurioje gyvenam. Thi - nerašytas
elgesys, kurio turim laikytis visi. Su savo papročiais tegalim jaustis
savi savoj bendruomenėj.
- Pokalbį buvau pradėjęs nedrąsia užuomina apie mūsų buvi
mo ir darbų prasmę, tuo noriu ir baigti. Juk kiekvienas mes bent
sau turim pateisinti savo dienas ir darbus...
- Žinai, buvau dar antro kurso devyniolikmetė Konservatori
jos studentė, kai pirmą kartą mane nudilgino toks klausimas apie

prasmę. Vasarą dalyvavau N.Vėliaus vadovaujamoj ekspedicijoj
Dubičiuose. Vienas žmogus ir sako: "Negi jūs iš tikrųjų tikit tuo,
ką darot! Nagi, kiek žmonių dainuoja tas dainas: du, trys šimtai?..
Na, gerai, vaikeli, - sako, - na, tūkstantis, na - du tūkstančiai... Ir
kas iš to? Nieko. Esat būrelis entuziastų - ir viskas. Kitiems nieko
nereikia..." Supykau, išdėsčiau, kad jis nieko apie liaudies meną
neišmanąs, kad jis miesčionis, kad mūsų pažiūros skiriasi, ir aš
nenorinti jo nei matyt, nei girdėt... Bet keista: tie jo žodžiai, tuo
metu pasirodę net kvaili - iki šiol įstrigę krūtinėj. Tūda jaunatviškai
atrodė: matau, matau aš to savo darbo prasmę: taip daug ž monių
dainuoja, taip viskas įdomu... Iki pastarųjų laikų nė nekėliau tokio
klausimo - dirbau su dideliu ūpu, noru ir tuo džiaugiausi. Bet
dabar... Ths totalinis liaudies kūrybos estetizavimas, tas, kaip
sakiau, tradicijų, papročių romantizavimas, suliteratūrinimas,
dirbtinumas - ima erzint. Jau ir nusimeni kartais... Antra vertus siekėm, kad dainos, papročiai neišnyktų, neišblėstų, kaip žarijos
po pelenais, dar parusentų, pašildytų. Argi to nepasiekėm! O gal
iš žarijų dar galima ir laužą įpūst! Tikiu. Kitas, žiūrėk, ima ir
pasako: "Na, ką tu, klausyk, ar vis dar tą lavoną (suprask - liaudies
kūrybą, tradicijas) reanimuoji, dar su tuo lavonu tąsaisi?.." "Thip,
- sakau, - tąsausi. Bet kur tu matai lavoną?" Neseniai įskaudino
dar vienas pasakymas: "Oi, žinot, jau jūsų misija dabar baigėsi.
Jau - atgimimas... Jau nebe madoj folkloriniai ansambliai..." "Kas
gi, - sakau, - madoj?" "Žinot, dabar bažnytiniai chorai labai
madoj, vat jau reikėtų dabar - į bažnytinį chorą..." Thrsi liaudies
kultūra - mados reikalas... Neguodžia ir šiandieninės oficialiosios
valdžios bei dalies intelektualų požiūris: su liaudies menu esą
jokiu būdu negalim pretenduot į jokį pasaulį, "neišeisim" į jokią
Europą, atrodytume tik vargšai, ubagai ir pan. Vasario 16-ąją
įteiktos nacionalinės premijos. Buvo pristatyti ir V.Povilionienė,
I.Užkurnys. Nevienas, susijęs su liaudies menu, premijos negavo,
nes Kultūros ir švietimo ministerijos posėdyje akcentuota mintis,
kad nacionalinės premijos už liaudies meną vis dėlto neteiktinos.
Skaudu ne dėl personalijų, o dėl požiūrio: klausykit, už tokį
"nieką" kaip liaudies daina ar išskaptuotas rūpintojėlis - argi verta
skirti nacionalinę premiją... Mes į Europą eisim tik profesiona
liuoju menu... Liaudies kūryba vėl laikoma prastuolių, žemesne.
Tuo tarpu Rusijoj pats Jelcinas spaudžia ranką senutei iš Volog
dos už jos "vologodskije kruževa", įteikia nacionalinę premiją.
Tokią pat čia gauna ir I.Vasiljevas, baleto meistras, J.Maksimovas,
rašytojas. Vis galuojamės nepilnavertiškumo kompleksu. Nenei
giu profesionalų, bet niekad nesutiksiu su liaudies meno nuverti
nimu. Kultūrai tiek pat nusipelno, tarkim, Genovaitė Četkauskaitė, išstudijavusi dzūkų dainas, kiek kitas, parašęs studiją apie
Bachą ar Gėtę...
- Thikiau mesti retorinį klausimą, ar folkloras išgelbės pasaulį,
bet, matau, nebereikia.
- Aš sakau šitaip: pasaulį išgelbės ne tik folkloras, bet būtinai
- ir folkloras. Būtinai - ir.
- Tebūnie! Ačiū.
' ✓
Kalbėjosi Liudvikas GIEDRAITIS
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DAR VIENAS TYRIMŲ OBJEKTAS
Sovietiniais dešimtmečiais etninės kultūros tyrinė
tojų akiratį siaurino oficialūs draudimai: geografine
prasme apribojant LTSR teritorija, istorine - neleidžiant
liestis prie "baltųjų dėmių" (tremties, išeivijos ir pan.).
Per ilgą laiką tie apribojimai suformavo ir nevykusius
stereotipus bei nuostatas. Nepriklausomoje Lietuvoje
reikės panagrinėti mūsų krašto bei jo tautų etninę
kultūrą kur kas platesniu kontekstu, teks susipaž inti su
tokiais bendrosios etninės kultūros .fenomenais kaip
išeivių gyventieji kaimeliai prie Pensilvanijos šachtų ir
Sibiro tremtinių žeminės, Baltarusijos bei Karaliau
čiaus srities lietuvių sodybos ir kt.
. Ekstremaliomis sąlygomis gyvenusių kraštiečių ma
terialinės bei dvasinės kultūros įvejtinimas būtų reik
šmingas ateičiai. Mažai tautai nuolat gresia pavojus
. ištirpti didesniuose etnosuose. Todėl į perdėm specifi
nes (dažnai agresyvias ir žlugdančias) sąlygas pate
kusių lietuvių likimai, jų kultūrinės transformacijos spar
ta padėtų bent iš dalies apčiuopti nutautėjimo "slen
kstį", t.y. būtų galima nustatyti kritines sąlygas ar jų
kompleksą, kuriems veikiant už savo tautinio arealo
ribų atsidūręs individas ar žmonių grupė praranda
etninį identitetą.
Susipažinus su geografinėmis ir kita prasme ekstre
maliomis situacijomis, būtų galima mėginti apčiuopti
fundamentaliausių (atsparių aplinkos destrukciniam
poveikiui; etnoso bei individo esmingiausius bruožus
lemiančių) etninių savybių branduolį. Galima spėlioti,
kad nepalankioms sąlygoms palaipsniui "pešiojant"
antraeilius, individo gyvenimui ne tokius svarbius etni
nius bruožus, tas branduolys dar kurį laiką išsaugo
kaž kokių giluminių savybių kompleksą. Tatai praradęs,
individas nutautėja.
Tokius bendrus samprotavimus patvirtinti ar pa
neigti galėtų išsamūs netradicinių (bent ankstesnei
sovietinei etnografijai) objektų tyrimai. Vertinga galėtų
būti Lietuvos tremtinių patirties mokslinė analizė. Trem
tiniai gyvendavo įvairiausiomis sąlygomis: ir didelėmis
bendrataučių grupėmis, ir nedideliais būreliais ar pa
vieniui tarp kitų tautybių žmonių, ir di
deliuose barakuose, žeminėse, vietos
gyventojų būstuose ar net savo ranko
mis pagal pačių norą statytuose pa
statuose. Reikšmingų aplinkybių dar
galima išvardyti ne vieną: tai elemen
tarios egzistencijos sąlygos (marini
mas badu, šaltis, nepakeliamas dar
bas), atskirais metais bei dešimtme
čiais gyvenimo režimo svyravimas,
ideologinės ir dvasinės priespaudos
laipsnis ir kt.
Tik tiksliai užfiksavus ir apibūdinus
tas išorines sąlygas būtų galima sėk
mingai apibūdinti lietuvių etninių bruo
žų patvarumą ir paaiškinti, kodėl vie
nur akivaizdu tautiškų kūrinių (pamin
klai kapinėse, pastatų puošmenos), o
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kitur lietuviai pakluso aplinkos spaudimui, vien atkar
todami, kas tam kraštui įprasta.
Kai kuriais reiškiniais 1991 m. Altajaus ekspedicijoje
teko pačiam pasidomėti. Tą šešeto žmonių žygį orga
nizavo ir finansavo Lietuvos deportuotų asmenų palai
kų perkėlimo ir socialinės pagalbos komitetas (pirmi
ninkas Antanas Petrokas), vadovavo Antanas Sadeckas. Per tris liepos mėnesio savaites Altajaus krašto ir
Kalnų Altajaus Respublikos keliais pravaž iuota apie du
tūkstančiai kilometrų, aplankyta dvidešimt penkios gyVėnvietės. Apžiūrėtos vietos, kur gyveno lietuviai trem
tiniai. Apmatuoti keli statiniai: lietuvių gyventi barakai
ar jų likučiai, tenykščių gyventojų pastatai (daugmaž
tokiuose gyveno ir tremtiniai). Užfiksuoti lietuvių trem
tinių statyti pastatai bei sodybos. Apžiūrėta keliolika
senų kapinių. Kalbėtasi su daugeliu žmonių: ten liku
siais tremtiniais ir anuos laikus menančiais tenykščiais
gyventojais. Susipažinta su įvairių organizacijų archy
vuose saugomais dokumentais.
Nors dėl didžiulės tyrimo objektų apimties ekspedi
cija buvo veikiau žvalgybinė, tačiau pavyko surinkti
nemažai įvairiapusės medžiagos. Kol kas ji neapdoro
ta, tad čia pateikiami tik preliminarūs pastebėjimai ir
darbo hipotezės, kurie galbūt sudomins Lietuvos etni
nės kultūros tyrinėtojus.
Lietuviško charakterio materialinės kultūros pėdsa
kų aptikome mažiau nei tikėjomės. Matyt, lėmė visas
kompleksas specifinių istorinių bei vietos sąlygų.
{ tą kraštą pirmojo vežimo aukos pateko 1941 m.
vasarą. Nemažai greit mirė, kitus po metų išgabeno
toliau. Tad Altajuje iš atvežtųjų tūkstančių netrukus liko
gal šimtai tremtinių. Didelę jų dalį išsklaidė po įvairias
gyvenvietes, paskirstė į ūkių brigadas, miško kirtavie
tes. Todėl susidarė įspūdis, kad tame krašte lietuviai
buvo gan išbarstyti, kad didesnės (ir etnine prasme
atsparesnės) jų kolonijos buvo retos. Kaip sakė užsilikusieji tremtiniai, dažnas jų, kol pastoviau įsikūrė, pa
keitė net po kelias gyvenimo vietas.
Reikšmingas pasirodė 1941 m. tremtinių kontingenDūminė pirkelė Kalnų Altajuje
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to specifiškumas.
Tada, kaip žinoma,
trėmė inteligentus,
kariškius, policinin
kus, įvairius vado
vus, kažkuo išsi
skiriančius stam
besnius ūkininkus
ir pan., t.y. labiau
pasiturinčius žm o
nes,
atitolusius
nuo tradicinių ver
Kalnų Altajaus piemens sodyba su rusiška pirkele, senoviniu ailu ir stulpu arkliams rišti
slų ir nuo to, kas
vadinama liaudies kūryba". Matyt tarp jų
mažaf kas išmanė dailidės, staliaus, krosniaus, drožėjo, kitus "liaudiškus“ amatus.
Tai patvirtina ir vietos gyventojų bei likusių
tremtinių pasakojimai, jog kai kurie žmo
nės ar ištisos šeimos tiesiog nepajėgė pri
sitaikyti prie gan archaiško gyvenimo bū
do tremtyje.
Reikia turėti omenyje ir tai, kad beveik
visos šeimos liko be suaugusių vyrų, galė
jusių geriau išsaugoti tradicinių verslų
įgūdžius, -šie buvo atskirti jtikrus lagerius.
Tad augantiems vaikams amatų ir gyveni
mo gudrybių dažniau teko mokytis iš
Prie lietuvių tremtinių barako Eli kaime stovinti žeminė (Kalnų Altajus)
aplinkinių, vietos gyventojų.
Beje, kur kas geriau būdavo perteikiami
"ailus" (medines jurtas).
moteriški įgūdžiai (rankdarbiai, maisto gaminimas ir
Be to, Altajus sparčiai buvo kolonizuojamas XX a.
kita). Tam tikra prasme galima teigti, kad tremtyje aupradžioje (Stolypino reforma), kolchozų kūrimo me
gusios mergaitės, bent jau Altajuje, išsaugojo kiek
tais, ypač per masines represijas Sovietų Sąjungoje.
platesnį etninių verslų bei įgūdžių*spektrą. Betgi dėl
Tad lietuviai tremtiniai atvyko j etniniu, kultūriniu požiū
minėtos tremtinių kontingento specifikos ir kai kurios
riu labai margą kraštą. Tiesa, sovietmečiu skirtumus
moterys dėl savo aukštesnės visuomeninės padėties
buvo stengiamasi kuo sparčiau suniveliuoti: statė kai
bei pasiturinčio gyvenimo vėlgi buvo nutolusios nuo
mus su tipiniais europietiškais pastatais klajokliams
tradicinės liaudies kultūros, iš dalies atpratusios nuo
apgyvendinti, lietuviams skirtus barakus rentė pagal
jai būdingų verslų
sąjunginius kolchozo pastatų projektus (šie netgi buvo
Minėtos (o ir kitokios) aplinkybės lėmė, kad 1941 m.
puošti tradiciniais Vidurio Rusijos puošmenimis).
ištremtieji į Altajų mažiau tegalėjo išlaikyti tradicinę
Toks realybės margumas ir primygtinis oficialus ru
etninę kultūrą. Matyt todėl šiandien ten randama paly
sinimas,
matyt, savaip veikė Lietuvos tremtinius, ypač
ginti nedaug mūsų kraštui būdingos materialinės kul
paklusnesnius valdžios diktatui. Maždaug dešimtyje
tūros pėdsakų.
buvusių lietuvių tremtinių sodybų matėme vien pagal
Neigiamą rolę čia suvaidino ir laikas. Nuo pirmųjų
rusiškus pavyzdžius suręstus pastatus.
trėmimų jau praėjo pusė amžiaus (kur kas daugiau
Ar tremtinių kultūrinės tradicijos darė poveikj vieti
galėjo palikti 1951 m. tremtiniai). Nepalankūs tremti
niams? Užfiksavome keletą įdomių momentų. Antai
niams, jų kūrybai, buities pėdsakams buvo karo metai.
Malojeniseiskoje kaime prie Bijsko po tremties apsigy
Įtaką darė ir objektyvios regiono sąlygos. Gan ne
venusios
trys lietuvės ten įvedė gėlių darž elių ir sodyb
vienodos plačiai nusidriekusio Altajaus krašto gamti
viečių
graž
aus tvarkymo "madą". Jabogane slavės mo
nės sąlygos, apgyvendinimo ypatybės, įvairi gyventojų
terys gyrėsi, kad lietuviai išmokę naudingai visą sker
sudėtis ir kt. Skiriasi kalnų Altajaus ir stepių Altajaus
dieną maistui sunaudoti, įvairių praktiškų patiekalų pa
plotai, įvairuoja klimatas. Visa tai bei esminė augalijos
sigaminti. Ozernoje kaimo gyventojai teigė, kad iš lie
kaita įvairiose zonose, be abejonės, veikė tenykščių
tuvių išmokę daržininkystės bei bulvių auginimo tuo
gyventojų buitį, jų materialinę kultūrą.
apsigindami nuo bado.
j
XVIII a. pabaigoje Altajui "savo noru" prisijungus prie
Tad
etninės
kultūros
požiūriu
masinių represijų fe
Rusijos, atskiros jo dalys nevienodai vystėsi. Stepių
nomenas
perspektyvus
tyrimo
objektas.
plotus dar carizmo metais užvaldė rusų ir kitų imperijos
tautų kolonistai žemdirbiai iš Pietų Rusijos, atsinešę
Martynas PURVINAS
savo tradicijas, pastatų tipus. Senesni gyventojai (oirotai ir kt.) ilgiau užsiliko kalnuose ir todėl bent iš dalies
išlaikė tradicijas, greta europietiškų namelių statydami
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LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ
RANKDARBIAI:
VALSTYBINGUMO SIMBOLIAI IR TAUTINĖS ASPIRACIJOS
Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejuje saugomi 106 vie
netai įvairių rankdarbių, darytų politinių kalinių ir tremtinių 19441956 metais Vilniaus Lukiškių ir Rasų bei Utenos kalėjimuose,
Bykov-Myse, Tit-Aruose, Krasnojarsko krašto, Igarkos, Irkutsko,
Karagandos, Magadano, Mordovijos, Norilsko, Permės, Tomsko
sričių lageriuose.
Didžiuma daiktų - moterų siuvinėti, nerti dalykėliai, pagalvė
lės, staltiesėlės, takeliai, nosinės, apykaklės, piniginės, įvairūs de
koratyviniai siuviniai, tapyti paveikslai. Dažniausiai jie yra iš dro
bės ar šiaip kokios nors medžiagos, kuria artimieji apsiūdavo
maisto siuntinius. Moterys rankdarbiams naudojo ir pamušalų
skiautes, suplyšusių rūbų gabalėlius. Siūlų irgi neturėjo. Juos
ištraukdavo iš kojinių, skarelių, rūbų, net ir gerų, nešiojamų.
Nosinaičių, staltiesėlių kraštelius apnerdavo adata, nes kabliukų
buvo neįmanoma gauti. O adatas kalėjime tekdavo pasidaryti iš
žuvies kaulo.1 Specialiuose lageriuose moterys turėjo tikrų ada
tų,ja s skolindavo viena kitai ir stropiai slėpdavo nuo prižiūrėto
jų.2’M.Dausienė savo adatą nešiojusi šliurės pade.
Moterys siuvinėjo, o vyrai drožinėjo, darė medines dėžutes,
įvairius dirbinius iš metalo, beržo tošies, sagutes, papuošalus iš
mamuto ilčių.
Rankdarbių puošyboje tarp geometrinių ir augalinių orna
mentų svarbią vietą užima valstybingumo ženklai bei kitokia su
tautinėmis nuostatomis susijusi simbolika* Visa tai būtų galima
suskirstyti į tris grupes: 1) valstybės ženklai - Vytis, Vyčio kryžius,
Gedimino stulpai, Tautinė vėliava arba jos spalvos; 2) tautinio
identiteto simboliai - Gedimino pilis, moteris tautiniais rūbais,
lietuviškų juostų geometrinis ornamentas; 3) Tėvynės simbolis gimtosios sodybos vaizdas.
Gausiausia yra pirmoji grupė, kuriai, kaip buvo minėta, pri
klauso ir Lietuvos herbas. Muziejuje esančių rankdarbių puošy
boje jis pasitaiko tik vieną kartą - yra išgraviruotas ant metalinės
dėžutės su sekreteru, priklausiusios Juozui Grušiui ir darytos
Vorkutos lageryje apie 1947 metus.3
Kur kas dažnesni kiti ženklai - Gedimino stulpai, Vyčio kry
žius skyde, Tūutinė vėliava. Pirmieji du simboliai paprastai siuvi
nėti nosinių ir apykaklių kampeliuose ant peltakiuoto tinkliuko
šalia kitų patriotinių motyvų.4 Tautinės vėliavos spalvomis nuda
žydavo medinių dėžučių ornamentus.5 Šiuo deriniu puošdavo ir
siuvinėtas pagalvytes, albumų viršelius.6 Paprastai spalvas įkom
ponuodavo tarp kitų derinių taip, kad iš pirmo žvilgsnio nekristų
į akis. Virvelėmis su Tautinės vėliavos spalvą kutais puošdavo
siuvinius-sveikinimus, kalinių vadintus "atvirukais"7 (1 pav.). Ka
dangi kalėjime nebuvo nei popieriaus, nei rašymo priemonių, ant
drabužių skiautelių moterys išsiuvinėdavo gėlytes, sveikinimo
tekstus, datas ir įvairiais būdais perduodavo tiems, kuriems jie
skirti.
Valstybinius simbolius kaliniai kartais kaip ženklus nešiodavo
si su savimi. A.Šilininkienė sakosi turėjusi simbolį: Vyčio skydo
formos maždaug 8 cm dydžio kartono gabalėlį, aptrauktą įstrižai
susiūtu tautinės vėliavos spalvų medžiagos gabalėliu. Tautinės
vėliavos spalvos būdavo ir išsiuvinėtos. Kairėje skydo pusėje vė
liavą kirto juoda gedulo juostelė. Tokį simbolį laikydavę kur nors
šimtasiūlėje. "Būdavo, išsiimi, pasižiūri ir vėl įsidedi", - prisimena
A.Šilininkienė. B.Juršaitė-Ivanauskienė sakosi nešiojusi ant tau
tinių spalvų siūlo užnertą širdelę su kryželiu.8
Reikia pastebėti, kad šalia valstybinės, tautinės simbolikos
dažna religinė. A.Šilininkienė ir M.Dausienė prisimena, kaip iš
duonos plutos tremtiniai lipindavę mažučius karoliukus ir, suvėrę
ant iš skarutės ištraukto siūlo, pasidarydavę rožantėlį. Jis buvęs
toks pat brangus, kaip ir Tėvynės meilę išreiškiantieji ženklai.
Antroji politinių ir tautinių simbolių grupė - tai Gedimino pilis,
kaip Lietuvos sostinės Vilniaus įvaizdis, su plevėsuojančia Tautine
vėliava, kartais, kaip I.Šiukštienės siuvinėtoje pagalvėlėje - paslėp
ta po raudona iš skudurėlio pasiūta vėliavyte/* (2 pav.). Pasitaiko
šalia Gedimino pilies išsiuvinėtas Geležinis vilkas10 arba, kaip
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Sveikinimai "atvirukai", siuvinėti Kazachstane, lageryje. Jie daryti iš
juodo drabužių pamušalo ir siuvinėti spalvotais siūlais. IEM GRD
46315, GRD 46316.

I.Skliutaitės paveiksle, kalno papėdėje nutapytas žuvęs karys,
matyt, simbolizuojantis Lietuvą ištikusią nelaimę.11 Tautinius ir
patriotinius jausmus išreiškia ir staltiesėlėje išsiuvinėta lietuvaitė
tautiniais rūbais12 (3 pav.), greičiausiai vaizduojanti autorę. Siu
vinyje įkomponuoti ąžuolo lapai (beje, dažni rankdarbiuose) gali
būti priskiriami valstybinei ir patriotinei simbolikai. Kaip, beje, ir
geometrinis juostų ornamentas, išsiuvinėtas staltiesėlėje, išpjau
stytas dėžutėje ar kitame rankdarbyje. M.Dausienė teigė, kad
lietuviškų juostų ornamentas, kaip ir kiti Tėvynėsfimeilę reiškian
tys ženklai, turėję tautos simbolio prasmę.
Trečia ženklų grupė - gimtosios sodybos vaizdas - negausi ir,
ko gero, reikalauja didesnių meninių sugebėjimų. Sodybos su
užrašu "Galvydžiai" paveikslo ant dėžutės autorius - Vladas Pajėda.13 Išraiškingas ir I.Skliutaitės ant medžiagos nuo siuntinio
maišelio tapytas paveikslas "Kur bakūžė samanota".14 (4 pav.).
Kaip rašoma muziejaus akte, tai "I.Skliutaitės tėviškės vaizdas.
Ežere plaukiojantis tuščias laivelis yra simbolinis, nes jo keleivio
nėra. Taip pat tai simbolinė priemonė grįžti į Tėvynę".
Peržiūrėjus politinių kalinių ir tremtinių darytus rankdarbius,
pastebima, kad valstybinė, patriotinė, tautinė simbolika puošia ne
specialios paskirties objektus, o dekoratyvinius dirbinius: pagal
vėlių užvalkalėlius, nosines, apykakles, staltiesėles, dėžutes asme
niniams daiktams. Thčiau šie rankdarbiai - ne buičiai papuošti ar
paįvairinti, o atminčiai arba dovanai. Thi - relikvijos, teikiančios
džiaugsmo, optimizmo, o kartu ir dvasinės stiprybės. Norėtųsi
prisiminti tremtinės M.Dausienės pasakojimą. Kazachstano spe
cialiame lageryje ji buvus "paštininkė". Dirbdama akmens skaldy
kloje, slapčia išnešdavus laiškelius, kuriais moterys susirašinėjusios su savo vyrais, artimaisiais, merginos - su jaunuoliais, ir
padėdavus į sutartą vietą po pabėgiu. Iš vyrų tarpo irgi buvęs
"paštininkas", kurio M.Dausienė nė sykio nemačiusi, tik žinojusi,
kad toks yra. "Sykį nueinu į paštą ir randu dėžutę, man asmeni
škai, su išraižyta mano monograma, kita pusė puošta lietuviškų
juostų ornamentu. Viduje išbadyta mano patekimo į lagerį data,

Užvalkalas pagalvėlei, išsiuvinėtas kryžiuku. Kompozicija suskirstyta į tris dalis. Pirmoje Gedimino pilis, jos viršuje raudona vėliava, kurią atvertus matyti išsiuvinėta Trispalvė. Antroje
dalyje raudoname fone geltonais siūlais išsiuvinėti Gedimino stulpai ir Vyčio kryžius. Tarp jų žali
ąžuolo lapai su rudomis gilėmis. Trečioje dalyje stilizuotos geltonos ir raudonos tulpės su žaliais
lapais. Joje išsiuvinėti inicialai "I Š" (I.Siukštienė) ir data "1951
IEM GRD 46314.

Siuvinėjimas, drožinėjimas palaikė ka
linių ryšį su gyvenimu. "T&i buvo užsimirši
mo akimirkos, moralinė ir dvasinė atgaiva
slegiančioje pilkų, niūrių dienų aplinkoje.
Po sunkių darbų akmens skaldykloje grįž ti, vos kojas paveiki. Susėdam, nugaromis
užstojam viena kitą ir šitaip slėpdamos
siuvinėjam", - prisimena moterys. O slėptis
reikėjo, nes tai daryti draudė ir kalėjimuo
se, ir lageriuose. Viename muziejaus akte
rašoma, kad "kalėjimo administracija ne
leisdavo tokių darbų dirbti, bausdavo ke
liomis paromis karcerio, neleisdavo mai
sto perduoti. O už tautinius ženklus pri
dėdavo keletą metų".15 Tačiau valstybinė
ir tautinė simbolika, tiesa, kartais slepiama
tarp kitų ornamentų ir spalvų derinių, ne
paisant griežtų draudimų, vis tiek buvo
siuvinėjama. Šalia augalinių, geometrinių
raštų rankdarbiuose ji sudaro nemažą
procentą - 22% objektų puošti šiais moty
vais. T% skaičių galima palyginti su labai
nereikšmingu panašių ornamentų kiekiu
verpsčių ir prieverpsčių puošyboje, nors
lyginimas nėra adekvatus nei žanriniu, nei
istorinio laikotarpio požiūriu. Peržiūrėjus
apie pusantro tūkstančio XIX a. II pusės
ir X X a. I pusės Lietuvos muziejuose sau
gomų ir kataloguose publikuojamų ver
psčių ir prieverpsčių, matyti, jog tėra vos
keturios prieverpstės su politine simboli
ka: viena su dvigalviu ereliu, dvi su Gedi
mino stulpais, Vyčio kryžiumi ir viena su
Lenino atvaizdu (šioji X X a. antrosios pu
sės).
Po Lietuvos okupacijos 1940 metais
sekęs lietuvių tautos politinis genocidas
buvo didžiulė krizė tautos gyvenime, grė
smė visai bendrijai išnykti. Tokiomis sąly
gomis tautos nariai, jausdami tautinę gar
bę ir tautinį interesą, siekė išsaugoti save
kaip šios bendruomenės atstovus, o kartu
visą bendruomenę. Thigi valstybiniai, pa
triotiniai bei tautiniai simboliai tampa
asmens, kaip tautinės bendrijos nario, pa
sireiškimo būdu, ir istorinių lūžių metu
dekoratyvinių dirbinių puošyba, atrodytų,
labiausiai depolitizuota kultūros sritis, vir
sta individo ir tautos valios deklaracija.
Auksė ČEPAITIENĖ

Siuvinėta staltiesėlė: lietuvaitė už grotų. Aplink grandinės, ąžuolo lapai, užrašas ir data
"1950-V-5!..” Staltiesėlėje išsiuvinėta lietuvaitė su tautiškais rūbais. Rankdarbį siuvinėjo S.Matijošaitytė-Beigienė Irkutsko srt. Ust-Kuto persiuntimo punkto kalėjime: "Tada buvau kalėjime,
buvo kita tremtinė, ir mes abi siuvinėjom. Jinai turėjo šiek tiek siūlų, o kokių trūko, traukėm iš
medžiagos, ardėm kojines, ir taip išsiuvinėjau pati ir išsaugojau iki šio atgimimo mūsų Tėvynės."
IEM GRD 46177.

įdėtas veidrodėlis ir laiškas:
"Monika,
Dienos bėga kaip upėje vanduo ir niekada nebegrįžta tai, kas buvo. Mūsų gyvenime
per daug nepastovaus, kiekvieną dieną galima laukti įvairių netikėtumų. Gal ryt, gal už
savaitės nutrūks Šis mūsų susirašinėjimas, kuris savo indėlį įnešė į mano gyvenimą,
suteikdamas kartais nusiraminimų, išsiblaškymų, o tiesiai pasakius davė ką tai naujo
mano lageriniame gyvenime.
Norėdamas, kad Tu prisimintum šį mūsų-bendradarbiavimą laiškais, kartu gal ir
mane, skiriu Tau šią menką dovanėlę. Tebūnie ji prisiminimas Tau nuo nepažįstamo
nežinomo ir nematyto pažįstamo Artūro, kuris kada tai kovojo ir siekė tai, kas,mums
brangu ir miela. 21.8.51 Artūras."
Dekoratyvinės dėžutės, siuvinėti "atvirukai", "laiškai", simboliniai paveikslai buvo ir
informacijos perteikimo bei išsaugojimo šaltinis. Dažnai rankdarbiuose įrašydavo inicia
lus, progines datas, kalėjimo ir tremties datas bei vietoves.

NUORODOS:
1. Istorijos ir etnografijos muziejus (toliau
IEM) G RD 46308, GRD 46309, GRD 46289.
2. IEM GRD 45911, G RD 46290, G RD
49298.
3. IEM GRD 46351.
4. IEM GRD 46293, GRD 46294, GRD
46308, GRD 46309, G RD 46312.
5. IEM GRD 46305, G RD 46672.
6. IEM 45939, GRD 48157, GRD 46311.
GRD 46313.
7. IEM GRD 46315, G RD 46316.
8. IEM GRD 46283.
9. IEM GRD 46314.
10. IEM GRD 46173.
11. IEM GRD 45942.
12. IEM GRD 46177.
13. IEM GRD 48154.
14. IEM GRD 45941.
15. IEM GRD 46309.
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LIETU VIŲ LIAUDIES D A IN O S LIKIM AS
PENSILVANIJOS KALNUOSE
Lygiai prieš dvidešimt metų (72-ųjų pavasarį) laikinai nu
traukiau paskaitų klausymą Kalifornijos Los Angeles univer
sitete, kur ruošiausi magistro laipsniui iš lyginamosios tauto
sakos, ir iškeliavau į Pensilvanijos valstiją užrašinėti tautosa
kos.
Keliavau su rašytoju, žurnalistu Vladu Butėnu ir fotografu
Algimantu Kėriu, turėdama aiškų tikslą - tyrinėti, užfiksuoti
pirmųjų lietuvių imigrantų istoriją, buitį ir likimą. Tų lietuvių,
kurie praeito šimtmečio pabaigoje, šio pradžioje, bėgdami
nuo caro kariuomenės ir sunkios buities Lietuvoje, atsidūrė
Pensilvanijos Apalačų kalnų ruože, kasė klestinčiai industrijai
labai reikalingą anglį.
Senosios angliakasių Lietuvos centras Amerikoje buvo
Shenandoah miestas - lietuvių vadintas Šenedorium. Pirmi
lietuviai ten atsirado 1869 m., o pirmutinis palaidotas 1872 m.
Šv.Jurgio parapija įsteigta 1891 m. (po to, kai lenkai atėmė
pirmą neva bendrai statytą šv.Kazimiero bažnyčią).
Toje parapijoje mes ir prisiglaudėm, iš jos važinėjom į kitus
angliakasių miestelius, kurių vardus labai greit išmokom su
lietuvinti pagal vietinę tarmę - Mahanoy City - Makanojus,
Shimokin - Šimukai, New Philadelphia - Niū Pilė, Seraton Skrantai ir pan. Maždaug 20 mylių apskrity radome 13 lietu
viškų parapijų. Prie puikių bažnyčių - salės, mokyklos, klubai:
su lietuviškais užrašais, herbais, simboliais. Ir prie kiekvieno
miestelio - atskiros tik lietuvių kapinaitės. Ant antkapių - tikros
lietuviškos pavardės, tik su keistu senovišku išrašinėjimu.
Kartais net ant kelių kapų ta pati data patvirtindavo, kas ant
kapo užrašyta - "liko užmuštas mainose". Šalia gimimo metų
ant antkapių visuomet iškalta ir visa litanija, iš kur žmogus
kilęs. Taip antkapis tampa lyg dokumentu, siejančiu žmogų
su jam švenčiausiu pasaulio kampeliu, likusiu toli už jūrų.
Važinėdami’po pirmųjų ateivių koJonijas, mes radom dau
giausia tik moteris - senutes, kurioms jau beveik 80 metų. J
Ameriką jos atvyko prieš pirmąjį pasaulinį karą, būdamos
maždaug 18 metų amžiaus. Jos čia buvo iškviestos anksčiau
atvykusių brolių ir susituokusios dažniausiai su brolių drau
gais. Bet vyrai jau buvo miręt ir apie juos, sunkų angliakasio
darbą pasakojo tik našlės. Šneka jos gražiom lietuviškom
tarmėm, nes anglų niekad nepramoko.
Daug žinių rinkomės ir iš imigrantų vaikų. Tai buvo antros
kartos lietuviai, jau sunkiai kalbantys lietuviškai, bet visi - labai
besididžiuojantys savo kilme.
Kapai, bažnyčių mūrai, vitražai, parapijų ir mokyklų metri
kos, seni laikraščiai ir knygos apleistose spaustuvių palėpėse
liudijo mums apie tų pirmųjų imigrantų darbą, gyvenimą,
meilę savo tautai. Medžiagą rinkom visą mėnesį. Grįžę Čika
gon, 1975 m. išleidom knygą "Pensilvanijos angliakasių Lie
tuva". Tai daugiau kaip 200 puslapių knyga su dokumentinėm
nuotraukom, Vlado Butėno apžvalga apie kiekvieną iš 13
parapijų. Knygoje yra ir skyrius apie mano aplankytus senuo
sius imigrantus su jųjų pačių pasisakymais.
Knygą greit išpirko, nes tai buvo naujiena pokario metų
išeiviams. Labai mažai kas žinojo apie senuosius angliaka
sius. (Būtų galima išsamiau panagrinėti, kodėl taip buvo, bet
čia jau atskira kalba.)
Šįkart norėčiau apsiriboti trumpa apžvalga - ką radau
keliaudama kaip tautosakininke, besidominti pirmiausia dai
nomis.
Jau buvau susipažinus su Jono Balio darbu Amerikoje ir
mačius jojo leidinį "Lietuvių dainos Amerikoje" bei girdėjus
plokštelę "Lithuanian folklorings in Amerika", tad parapijose
teiravausi, ar yra vyresnio amžiaus imigrantų, kurie mokėtų
dainų. Užrašinėdavau ir pokalbius, į kuriuos kartais įsipinda
vo įvairių tautosakos žanrų kūrinėlių.
Užrašiau daugiau kaip 300 dainų. Vyresnioji karta (apie 70
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m.) mokėjo ęiaug daugiau nei jaunesnioji (apie 50 m.). Bet
mane nustebino, su kokiu entuziazmu ir meile šie imigrantų
vaikai užtraukdavo jų dar atsimintas dainas. "Sėjau rūtą, sėjau
mėtą" - beveik kaip himnas, visiems žinoma. Kitos atminty
išlikusios: "Kai aš turėjau kaime mergelę", "Kur tas šaltinėlis",
"Subatos vakarėlį balnojau žirgužėlį". į rankas pateko ir keli
dainų sąsiuviniai, kuriuose kruopščiai surašytos jiems žino
mos dainos. Be įprastų liaudies dainų buvo ir romansų,
humoristinių, kelios labai įdomios apie imigrantų angliakasių
išgyvenimus. Štai viena iš jų - angliakasių baladė.
Ten, kur anglių kalnai stėri,
Upės sulperiu sriovena;
Kalnuose nėr’ pievų, dirvų,
Mainieriai tenai gyvena.
Vien’s mainieris, atėjūnas,
Su pačia ten apsistojo.
Kalnai griuvo, dortas degė,
Vargšė būt’ kalnuos bijojo.
Pąčiut’ tankiai vyrą gundė:
"Čion nelaimė patikt gali,
Meskim, - girdi, - mainių kalnus,
In tėvynės grįžkim šalį.
Tiesa, sunkus ten gyvenims,
Reik vargelį kęst tolydžio,
Bet ten nėra gazo, šūvių,
Nėr pavojaus taipo didžio."
"Pačiutėle, dar palaukim,
Dar iš mainų skepsus varo,
Geras laikas. Mūsų gengvėj
Stora vėnis atsidaro.
Dar palaukim, dar palaukim,
Taip ją nuolat pats ramino,
Ir vis dirbo, vis kankinos,
Kiek pralobęs grįžt ketino.
Pagalios, kada paliego,
Visos spėkos mainos’ liko,
Mato, sunkiai dirbt negali,
Į tėvynę grįžt sutiko.
"Grįšim, - tarė kartą pačiai,
Grįšim, mieloj’, į tėvynę,
Šiandien eisiu pas’imt tūlšis,
Išdirbt dieną paskutinę."
Ir išėj’. Pati džiaugsminga
Ruoštis, rengtiesi pradėjo.
Laukia vyro. Ale vyras
Kur už trukt turbūt turėjo.
Saulė leidžias. Vakars temsta.
Vėjas gatvės dulkes žarsto.
Klauso, girdi, lyg kas girgžda,
Lyg vartelių duris varsto.
Girgžda ašys, barška ratai,
Kad per gatvės gruodus ritas;
Prie vartelių sustoj’ tymas
Mainų mulais užkinkytas.

Dyrst per langą, mėnuo šviečia;
Ant vežimo, prieš mėnulį,
Žiūri: vyrai, mainieriai du,
O prie jų lavonas guli.
Moteriškė, kad pamatė,
Nesavu baląu suriko:
"Dieve, - tarė, - mano vyras
Mane sirata paliko!"
Ir pribėgus prie lavono,
Plėšė, tąsė jo krūtinę...
Pačiut’ šaukė: "Kas tau, kelkis,
Juk mes grįž tam j tėvynę!
Į tėvynę, į tėvynę!.."
Ėmė alpti, tuoj nurimo...
O atėjęs daktars rado
Tik du kūnu ant vežimo.
Ant rytojaus, užporyto
Daug kaimynų ir kaimynkų,
Suprašyta į grintelę
Mainierių tų susirinko.
Ir prie liūdno varpo balso,
Dideliai susigraudinę,
Juos išleido, išlydėjo
Į kapus - visų tėvynę.
Anot pateikėjų, ši baladė buvo labai mėgstamą, kai pirmieji
imigrantai dar buvo jauni "grunkoriai". Per vestuves, kurios
tęsdavosi net 3 dienas, ją dainuodavo "ištisai". Vestuvėse ir
vakaruškose grodavo muzikantai. Buvo keli ir žymesni "banai", pavyzdžiui, Mahanojaus "Mainierių orkestrą".
Tarp pirmųjų imigrantų atsirado ir dainininkų. Plokštelių su
jų dainavimo ar grojimo įrašais užtikau beveik visuose na
muose, tik jau nebegalima buvo perklausyti, nes netiko pate
fonų adatos. Tačiau iš pasakojimų supratau, jog tie angliaka
siai kadaise labai džiaugėsi, didžiavosi įsigiję patefonus, klau
sydamiesi iš plokštelių lietuviškų polkų ir dainų. Bene popu
liariausios buvo "Lietuviškos vestuvės". (Apie tų plokštelių
gaminimą galima būtų parašyti atskirą studiją).
Muzika ir daina angliakasiams buvo didelė atgaiva nuo
sunkaus darbo (kaip, deja, ir arielka). Kol gyveno vyresnioji,
tikrų ateivių karta, tol daina natūraliai skambėdavo per vestu
ves, krikštynas, gegužines, vakaruškas. Tie žmonės dainavo
tai, ką išmokę Lietuvoje, kas buvo visiems žinoma, artima.
Jiems (daugumai kilusių iš Suvalkijos) netruko bendros dai
nos. Bet jųjų vaikai jau atitolo nuo natūralaus pramoginio
dainavimo. Linkusieji prie muzikos įsirašinėjo į chorus ir tenai
iš spausdintų gaidų galėjo mokytis "vargomistro", .chormei
sterio atrinktų standartinių dainų. Mano tetulės aiškinimu, taip
"pamažu daina išėjo iš mados". Sumažėjo ir vestuvių tarp tikrų
išeivių, jų vaikai augo amerikoniukais, dainavo amerikoniškas
dainas, vestuves kėlė taip pat amerikoniškas, tėvų tradicijos
jiems atrodė senoviškos. "Ir ką, - sakydavo senutės, - vaikai
jau mokyti - jiems nepasakysi. Jie patys mums aiškina, kas
tinka ar netinka Amerikoje". (Senutės buvo beraštės - "stubos
be langų", anot vienos. Matyt todėl raštą skaitantiems vaikams
jos nedaug ką begalėjo įteigti). Senučių aiškinimu, iš pradžių
žmonės net "žodžiais verkdavo", kai laidojo mirusius. Bet
jaunesnieji pasityčiojo, irta mada pirmoji išnyko (man darteko
už rašyti kelis .pavyzdž ius).
Po Antrojo pasaulinio karo angliakasių būklė miesteliuose
pasikeitė. Emigrantai vyrai, vos sulaukę 50 metų, pradėjo
"mirti kaip bitės". Juodoji plaučių liga juos pjovė vieną po kitd.
Per dieną kartais iš bažnyčios išnešdavo net po kelis karstus.
Sūnūs grįžo karo veteranais, motinos, seserys, žmonos ragi
no keliauti kitur, ieškoti sveikesnio darbo. Kasyklos pradėjo
užsidarinėti arba keisti anglies kasimo būdą. Taip miesteliuo
se liko daugiausia moterys. Jaunesnės dirbo siuvyklose, pri

žiūrėdavo savo "mames" (motinas). Gyventojų skaičius gero
kai sumažėjo. Pavyzdžiui, Šenedoriuje, kuriame 1920-aisiais
gyveno 30 tūkst., 1922 metais teliko 7 tūkst. gyventojų.
Pasikeitė ir lietuviškųjų kolonijų gyvenimas tautine, visuo
menine prasme (išblėso). Antroji ateivių karta, atsižadėdama
tėvų tradicijų, sparčiai asimiliavosi. Nutautėjimą sąlygojo d až
nos vedybos su kitataučiais. Matyt būtent šitai turėjo omeny
dr. Jonas Balys, kai perspėjo mane prieš kelionę, kad daug ko
nesitikėčiau iš tos ekspedicijos. Net sakė, jeigu ir rasianti
vyresnių dainininkių, vargu ar jos ką atsimins.
Todėl gerokai nustebau palyginti daug radusi. (Supranta
ma, jūsų masteliu, tai gal niekis). Bet reikia atsiminti, jog man
dainavo 80 metų senutės, kurios 60 metų gyveno jau Ameri
koje, o paskutiniuosius 30 metų nedaug kur beturėjo progos
bendrai pasidainuoti ar dainų pasiklausyti. Užklaustos atsa
kydavo, kad dainuoja vien pačios sau ir kad taip darė visą
sunkų gyvenimą. Anot Pikūnienės: "Jūs mano dainelės, jūs
mano patieka - visas mano skausmas pas jumis palieka".
Dainavimą sau liudija ir įrašai juostelėje (išeidama buvau
palikusi įjungtą magnetofoną) bei ta pati įrašytų dainų seka.
Kai kelias vasaras iš eilės prašiau senučių padainuoti net ir
anksčiau dainuotas dainas, jos ir vėl skambėjo ankstesne
tvarka. Iš pradžių maniau, kad tai atsitiktinumas, gal tik tema
jas sieja. Tuomet geriau įsiklausiau, ką pateikėjos kalbėdavo
prieš pat uždainavimą arba pabaigusios dainą, ir labai aiškiai
supratau, kad jos tas dainas siejo su svarbiais asmeniniais
išgyvenimais. Dainų įvaizdžiais dainininkė pasipasakodavo,
savo gyvenimą, poetiniais simboliais pasišnekėdavo su savi
mi. Dainų pynė buvo lyg viso nueito gyvenimo "video". (Šį
procesą galima panagrinėti, panaudojant semiotikos mokslo
modelius).
Todėl dainos neišnyko: jos atliko labai svarbią funkciją - tik
jau asmeninėj plotmėj, ne visuomeninėj, kaip tų senučių jau
nystės laikais Lietuvoj ar jaunų "grunkorių" pilnoj Amerikoj. Itin
prasmingos buvo dainos, kuriose apdainuojamas atsiskyri
mas nuo namų, nuo tėvynės. Neatsitiktinai senučių repertuare
daug vestuvinių, karinių dainų, o ypač - rekrūtų: su atsisveiki
nimais, negalėjimu sugrįžti...
Iš pasakojimų supratau - tas negalėjimas sugrįžti, tėvynės
ilgesys buvo nuolatinės širdgėlos versmė. Ta širdgėla kaip tik
ir padėjo išlaikyti dainas - mintyse ir širdyse gyvas.
Dabar visos mano dainininkės jau ilsisi po Pensilvanijos
žemele, ir joms nebus sugrįžimo į tėvynę. Tad labai džiau
giuosi turėdama progą parvežti nors jų dainas. Džiaugiuosi ir
šia proga, galėdama bent šiek tiek supažindinti jus su lietuvi
škos dainos likimu Pensilvanijos kalnuose.
Viliuosi, gal kas užsidegs noru išsamiau patyrinėti tos
senos imigracijos buitį ir istoriją. Gyvų dainų vargu ar surastų.
Bet darbo yra daug: užrašų ant antkapių nurašinėjimas, senų
knygų, plokštelių ir nuotraukų rinkimas po senienų krautuves,
iš imigrantų vaikų ir anūkų. Be to, apklausinėjus vaikus ir
anūkus, paaiškėtų, kas dar liko gyva iš atsivežtojo lietuviško
kraičio - bent pasaulėžiūroje. Tikėkimės, kad ateityje bendrom
jėgom visa tai bus galima atlikti.
Elena BRADŪNAITĖ-AGUNSKIENĖ

Lietuvių perimtų angliškų^ odžių reikšmės. - Red.
Mainieriai - angį. miners. Šachtininkai, kalnakasiai.
Dortas - angį. dirt. Geol.sąnašas, smėlingas auksas.
Skepsas - angį. skep. Kaln.vagonėlis anglims išvežti.
Gengvė - angį.gangway. Kaln.štrekas.
Venis - angį. vein. Gysla, gyslelė.
TDlšis - angį. tools. Įrankiai.
Tynvas - angį. teans. Keli į vieną vežimą ar arklą pakinkyti arkliai ar
jaučiai.
Mulas - angį. mule. Asilėnas, mulas.
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ARCHAINIS LIETUVIŲ KULTŪROS SLUOKSNIS
Vytautas KAVOLIS
Archaišku sluoksniu lietuvių kultūroje galima laikyti visa, kas
atrodo atsiradę prieš krikščionybės atėjimą ir vėlesnių sąjūdžių ar
tradicijų paplitimą Lietuvoje, lū s archaiškas sluoksnis išliko ir po
krikščionybės įvedimo XIV a.pab. ir XV a. pr., ir bent iki Refor
macijos XVI-XVII a. buvo stiprus. Net eliminavus jo pagrindi
nius reiškėjus ir pakeitus juos bažnyčios atstovais, liaudies galvo
senoje archaiškas sluoksnis išsilaikė gana sveikas iki XVI-XVII
a., o nuotrupos - iki X X a. Dar dabar turbūt lietuvių sąmoningu
me ir literatūrinėje kūryboje to archaiško sluoksnio galima rasti
daugiau negu kitų Vakarų Europos tautų kultūrinėse nuostatose.
Nagrinėsiu du labai gerai žinomus tekstus, kurie atskleidžia
skirtingas archaiško kultūros sluoksnio sąmoningumo formas.
Archaiška kultūra, kaip ir modernioji, nebuvo vientisa. Joje gal
būt buvo mažiau įvairumo, bet ir jinai išreiškė skirtingus, tarpu
savyje galbūt konkuruojančius arba veikiančius skirtingose gyve
nimo sferose sąmoningumo būdus.
Pirmasis iš nagrinėsimu tekstų yra liaudies daina "Ko liūdi,
putinėli":
Ko liūdi, putinėli, ko liūdi?
Ko liūdi, žaliūkėli, ko liūdi?
Vėjas laužo šakužėles,
Šalna šaldo žiedužėlius,
To liūdžiu.
Paskui panašūs klausimai keliami mergužėlei.
Brolužėlis gretinamas su putinėliu, su už žmogaus esančios
gamtos forma, augalu, o mergužėlė - su lelijėle. Tūrp žmogaus ir
gamtos reiškinių jaučiama analogija, žmogus atrodo toks pat,
kaip jį supančios gamtos elementai. Jie išskiriami, kai žmogui
pripažįstama siela, kurios gamta neturi, arba racionalumas, kurio
nėra kituose gamtos reiškiniuose, - tada žmogus tampa radikaliai
skirtingas. Th galvosena randama ir graikų, ir krikščionių tradici
jose, o archaiškame lietuvių kultūros sluoksnyje, panašiai kaip
Rytų Azijos kultūrose, žmogus yra toks pat, kaip ir jį supančios
gamtos reiškiniai, tą patį pergyvena, turi tą patį dvasinį substratą.
Panašiu į gamtą šios dainos žmogų daro jausmai, būtent vienas specifinis jausmas - liūdesys, kai žmogų, panašiai kaip ir
medį, žeidžia išorinės jėgos. Šioje dainoje žmogus pasyvus, jis
neveikia pats, bet yra veikiamas išorinės, jį laužančios jėgos. Ttfi
tam tikra ir asmeninio, ir istorinio likimo evokacija. Kai vėjas
laužo šakužėles, šalna šaldo žiedužėlius, - tai panašu į žmogaus
pergyvenimus, kai "šalin veda mano žirgą, šalin veda mane jauną".
Liūdesio jausmas toks pat žmoguje ir gamtoje. Pirmoji reikšmin
ga šios dainos tema yra vyro ir moters emocinė tapatybė, to paties
jausmo atradimas vyruose ir moteryse. O antroji - tai suvokimas,
kad šis vyrams ir moterims bendras jausmas yra gamtos jausmas,
toks, kuriuo žmogus dalijasi su jį supančios gamtos reiškiniais, o
ne išskirtinis žmogiškas. Gamtai priskiriamos žmogiškos savybės,
ne žmogui - gamtinės, ir taip prieinama išvada, kad žmogus
panašus į gamtą. Vyrai ir moterys šios gamtinės priklausomybės
rėmuose jaučia tą patį. Vyrus ir moteris galima suvokti ir kitokiuo
se rėmuose, pavyzdžiui, jų visuomeniniuose santykiuose. Bet
daina apie tai nekalba, o svarsto, kaip vyrai ir moterys suvokiami
gamtos apgaubtyje. Čia jų jausmai yra tokie patys ir lygiaverčiai.
Įdomu pastebėti, kad klasifikacinė schema, kurią ši daina
implikuoja, nėra tokia, kokią dažnai antropologijos teorija siūlo,
kai moterys identifikuojamos su gamta, o vyrai - su kultūra. Tokia

Publikuojama viena iš ciklo "Vyras ir moteris lietuvių kultūroje" paskaitų,
skaitytų Vilniaus universitete 1992 m. pavasarį.
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priešprieša egzistuoja daugelyje galvojimo sistemų, bet ypač bū
dinga Vakarų civilizacijai. Nors kartais skelbiama, kad ši klasifika
cija universali, bet mūsų nagrinėjama daina į ją tikrai netelpa. Ir
bernelis, ir mergelė priklauso garptai. Bet iškyla klausimas: jei ir
vyrai, ir moterys priklauso gamtai, kas tuomet priklauso kultūrai?
Ar galima tokį klausimą apskritai kelti? Ar galima visur ieškoti
gamtos ir kultūros priešpriešų? Turbūt reikėtų prieiti išvadą, kad
kultūrai šioje dainoje atstovauja patsai kalbėjimas apie gamtą,
žmogiškų žodžių naudojimas, kalbant apie liūdesį, kurį pergyve
na laužomas medis. Aišku, kad tas laužomas medis pats žodžiais
kalbėti apie savo liūdesį negali, reikia kalbos, žmogiškos konven
cijos, kad būtų galima natūralų, gamtos liūdesį išreikšti, ir kultūrai
atstovauja pats kalbėjimo apie gamtą būdas. Čia kažkas labai
primena Rytų Azijos filosofiją, ypač konfucionistų arba japonų.
Šitoks galvojimo modelis arba klasifikacinė sistema jau būtų
neįmanomi krikščioniškojoje tradicijoje, kur vyrams ir moterims
priskiriamos skirtingos reikšmės. Žmogiškoje plotmėje krikščio
niškoji tradicija vyrus linkusi sutapatinti su dvasiniu principu, o
moteris daugiau su kūno veikla. Ir tai paaiškina, kodėl nuodėmė
į pasaulį įsiveržia per Ievą, o ne per Adomą, nes moteris yra#
kūniškesnė ir todėl mažiau atspari pagundai. Todėl jos veiklos,
pasekmės, jos būtis yra labiau išnykstanti, kaip išnyksta kūnas, o
dvasia amžina, ir vyrus sutapatinant su dvasia, jų veikla turi
daugiau išliekamos reikšmės. Kaip kūnas turi klausyti dvasios,
taip moterys turi klausyti vyrų. O jeigu neklauso, tai vyksta kūno
sukilimas prieš dvasią - neleistinas dalykas, chaoso apraiška, ir tos
moterys, kurios sukyla, yra persekiojimo vertos raganos.
Mums įdomu tai, kad vyrams ir moterims krikščioniškajame
galvojime dažnai priskiriamos skirtingos moralinės savybės, vyrai
laikomi stipresniais, moterys - silpnesnėmis. Kalbant apie vyriškus
ir moteriškus dievus naudojama skirtinga metaforika. Galima tą
lelijėlės įvaizdį, kurį išskaitėme liaudies dainoje, atrasti ir krikščio
niškame tekste apie Dievo Motiną. Giesmėje Dievo Motina yra
skaisčiausia lelija. Kalbant apie Dievo Motiną, moteriškąją dievy
bės formą, galima naudoti augalinę metaforiką. Bet pasakykite
apie Dievą Tėvą arba apie Kristų, kad jis putinėlis ar dobilėlis. Gal
ir galima bandyti, bet tai turbūt skambėtų eretiškai. Vyriškojo
Dievo principinei galiai ir moteriškojo, motiniškojo principo mei
lumui išreikšti naudojamos skirtingos metaforos. Liaudies daino*
je tos pačios rūšies, augalinės metaforos tiko ir vyrams, ir mote
rims, o krikščioniškajame galvojime kalbant apie vyrišką ir mote
rišką dievybės apraišką jau reikalingi skirtingo pobūdžio įvaizd
žiai. Jausminės lygybės nebeįmanoma.įsivaizduoti vėliau ateisian
čioje krikščioniškojoje tradicijoje. Bet tas intelektinis modelis,
kurį išskaitome liaudies dainoje, t.y. jausminės lygybės gamtos
rėmuose modelis, galioja visai senajai lietuvių kultūrai? Dainoje
juk kalbama tik apie jaunų žmonių jausmus; panašiais žodžiais
nekalbama apie vyro ir žmonos jausmus. Thi apskritai yra aplei
stas santykis lietuvių tautosakoje. Liaudies dainose mažai kalba
ma apie vyro ir žmonos, apie suaugusių žmonių santykius, ir visa
ta švelni emocija, kuria apsupami bernelio ir mergelės jausmai,
kažkur pranyksta, kai jie tampa suaugę. Jausminės lygybėš gam
tos rėmuose modelis, atrodo, galioja tik jauniems žmonėms.
Dainoje moteris prilyginama seselei, apie vyrą kalbama kaip
apie bernelį, tai galima būtų galvoti dvejopai, kad čia kalbama
arba apie brolio ir sesers santykius, arba jauno vyro ir jaunos
moterį santykis yra prilyginamas brolio ir sesers santykiams. Šis
santykis yra idealizuotas jauno vyro ir jaunos mergaitės bendra
vimo modelis. Brolio ir sesers santykiui būdinga tam tikra tarpu
savio globos nuostata - brolis saugoja seserį nuo jai gresiančių
pavojų. Tūi jausminis santykis, bet ne erotinio pobūdžio, koks
įgalėtų būti tarp bernelio ir mergelės, kurie nėra giminės. Apskritai
lietuvių dainose erotinis elementas nelabai ryškus. Tūd galima

padaryti išvadą, kad čia naudojamasi brolio ir sesers santykio
modeliu apibūdinti jausmams, kurie pergyvenami tarp jauno vyro
ir jaunos mergaitės.
Aš kažkada rašiau studiją apie tai, kaip traktuojami įvairūs
santykiai lietuvių pasakojamosiose dainose. Jonas Balys, išeivijos
folkloristas ir etnologas, yra išleidęs rinkinį, kuriame klasifikavo
pasakojamųjų liaudies dainų motyvus. Naudodamasis tuo rinki
niu, aš bandžiau atsekti įvairių socialinių santykių, apie kuriuos
kalbama liaudies dainose, emocinį charakterį. Ir atradau, kad
vienas iš dažniausiai minimų socialinių santykių yra brolio ir
sesers santykis ir kad tas santykis emociškai yra pats pozityviau
sias. Statistiškai lyginau negatyvių, destruktyvių ir pozityvių san
tykių dažnumą ir atradau, kad negatyvių ir pozityvių emocijų
balansas pats palankiausias kalbant apie brolio ir sesers santykį.
Bernelio ir mergelės santykis patrauklus, bet nelabai patikimas,
mergelė gali būti neištikima berneliui, išvykusiam į karą. Sesuo
ištikimesnė, motina pati ištikimiausia, bet bendraamžių tarpe
santykis su mergele nėra labai patikimas, o santykis su seserim
išlieka ir visada - pozityvus: brolis saugo seserį, sesuo jį prisimena
ir myli. O žmonos ir vyro santykis neryškus, palyginti retai mini
mas ir bespalvis, be ryškesnių emocinių motyvų.
Tį studiją berašydamas prisiminiau kinų kilmės amerikiečių
antropologo F.Hsu straipsnį apie dominuojančius giminystės san
tykius. F.Hsu mano, kad kiekvienoje civilizacijoje vienas šeimos
santykis pasirenkamas modeliu, pagal kurį suvokiami ir kiti san
tykiai. Yra toks "pamatinis" santykis, kuris suteikia modelį visiems
kitiems santykiams suvokti. Kinijoje, pavyzdžiui, dominuojantis
santykis yra tėvo*ir sūnaus, tai yra ašis, modelis, pagal kurį apipa
vidalinami visi kiti santykiai. Tėvo ir sūnaus santykiui būdinga
pagarba autoritetui, atstumas, emocinis susilaikymas ir tęstinu
mas, nes kiekvienas sūnus užaugęs užima tėvo vietą, generacinis
lūžis neįvyksta, natūraliai įaugama į tėvo vaidmenį, kurį vaikas
buvo patyręs anksčiau.-Savybės, sukoncentruotos tėvo ir sūnaus
santykyje, yra būdingos visai kinų civilizacijai. Tėm tikras pagar
bumas, etiketas, emocinė distancija, susilaikymas ir tęstinumas.
Net valstybės istorija tęsiasi nenutraukiama du tūkstančius metų.
O XIX a. pab. dar vartojami prieš tūkstantį metų įvesti ministerių
titulai.
Indijoje dominuoja motinos ir sūnaus santykis. Šio santykio
formulė visai kita. Čia mažiau rodoma pagarbos, daugiau išrei
škiamas jausmas, tas santykis arčiau kūno, motina vaiką priglaud
žia prie savęs, jį glamonėja, tėvas ne tiek linkęs į tokį kūnišką
kontaktą, jis autoritetingesnis. Čia, žinoma, kalbame ne apie
šiandieninius tėvus ir motinas, bet apie tradicines tėvų ir motinų
elgesio sampratas. Motinos ir sūnaus santykis sensualesnis negu
tėvo ir sūnaus, mažiau rezervuotas, turi mažiau kontinuiteto
(tęstinumo), nes užaugęs sūnus netaps motina, o turės pereiti į
vyrų veiklos sferą. Moterų auginti berniukai tam tikru laikotarpiu
turi pereiti į kitą sferą, pergyvena lūžį, nutraukia savo šaknis ir
persikelia kažkur kitur. Tokios civilizacijos neturi tęstinumo, jų
politinės ir kultūrinės formos sugriūva, būna pakeičiamos kito
mis, sunku rašyti istoriją. Visa tai, Hsu nuomone, išplaukia iš
šeimos struktūros, iš to giminystės ryšio, kuris pasirenkamas pir
miniu modeliu Kinijoje ir Indijoje. Indija šiuo atžvilgiu panaši į
Japoniją, o Kinija turi savitą charakterį, kurį galbūt galima surasti
ankstyvesnėse europiečių kultūrose. XIX a; Vokietijoje, Olandi
joje gal irgi galima įžvelgti dominuojančią tėvo ir sūnaus ašį.
Moderniuosiuose Vakaruose, ypač Amerikoje, Hsu nuomo
ne, pagrindinis yra vyro ir žmonos santykis. Thm santykiui būdin
gas laisvas pasirinkimas. Jis nėra paveldėtas, kaip tėvo ir sūnaus
ar motinos ir sūnaus santykiai. Thi individualios išraiškos, laisvės
santykis. Civilizacija, kuri iškelia vyro ir žmonos santykį, pabrėžia
laisvo pasirinkimo principą. Vyro ir žmonos santykis taip pat iš
principo yra egalitarinis. Lygybė nėra įmanoma tėvo ir sūnaus
santykyje, bent iš pradžios, kadangi tėvas suaugęs, o vaikas ką tik
gimęs. Vaikas šiame santykyje gali būti ir diktatorius, jei visą laiką
šaukia, juda ir verčia reaguoti. Lygybė iš principo nėra įmanoma,
kol vaikas nesuaugęs ir netaps savo paties šeimos tėvu, o galbūt
ir tada nebus įmanoma. Tradicinėje Kinijoje šeimos struktūra

tokia, kad gyvena trys ar keturios kartos, ir visi su savo žmonomis
ir vaikais, bet galutinius sprendimus daro patriarchas - vyriausiasis
šeimos narys. Senelis, jau už siauginęs savo vaikų vaikus, turi gauti
leidimą iš savo tėvo pirkti traktorių (XX a.pr.). Thi - idealus
atvejis. Pagal savo kultūrinį modelį pajėgė gyventi tiktai turtinge
snieji, bet toks buvo Kinijos modelis ir tokia yra tėvo ir sūnaus
santykiu pagrįstos kultūros kryptis. O vyro ir žmonos santykiu
agrįstos kultūros kryptis yra laisvas apsisprendimas ir lygybė,
iame santykyje, suprantama, erotinis motyvas gali būti laisvai
išreiškiamas. Seksualumas turi teisėtą vietą. Kultūroje, kuri vyro
ir žmonos santykį laiko pirminiu modeliu, įsivyrauja individo
laisvės, lygybės motyvai ir seksualumo reiškimas gyvenime, žm o
nių elgesy, literatūroje. To nereikia slėpti, tai tampa legitimizuota.
Tįstinumo nebėra: vyro ir žmonos santykis prasideda vedybomis
ir baigiasi arba mirtimi, arba skyrybomis. Jis nėra įrakintas į
amžinai besitęsiančią giminystės struktūrą, kaip Kinijoje arba
Indijoje.
Skaitant Hsu teoriją, kilo mintis, jog būtų galima mano lietu
vių liaudies dainų analizės duomenis panaudoti hipotezei, kad
archaiškoje lietuvių kultūroje brolio ir sesers santykis galėjo turėti
tokį dominuojantį vaidmenį, galėjo būti suvoktas kaip modelis,
pagal kurį turėjo būti suvokiami kiti santykiai. Brolio ir sesers
santykio esminė savybė yra jausmas, reiškiamas be atviro erotinio
intereso, ir patikimas tarpusavio ryšys, kuris nesugriūva, kaip gali
sugriūti bernelio ir mergelės ryšys, kai ji pamilsta kitą. Brolio ir
sesers ryšys visą gyvenimą išlieka patikimas. Bernelio ir mergelės
santykis yra jausminis, jausmas gali praeiti, o brolio ir sesers
moralinis įsipareigojimas turi išlikti. Thd gal būtų galima hipoteti
škai svarstyti, kad archaiška lietuvių kultūra remiasi brolio ir
sesers santykio modeliu ir kad bandoma kitus ryšius, kitus santy
kius kiek galima priartinti būtent prie šio modelio. Patikrinti šiai
hipotezei reikėtų išsamesnių studijų.
'
Nors Šis modelis galėjęs būti archaiškoje lietuvių kultūroje, jis
netinka visiems vyrų ir moterų santykiams aprašyti. "Ko liūdi,
putinėli" modelis aprašo jaunus, nevedusius žmones, be to, jis
priklauso emocijos, o ne veiklos sferai. Mūsų nagrinėjamoje dai
noje aprašomi vien jausmai, o ne santykiai visuomenėje. Bernelis
ir mergelė tik linguoja, liūdesio pagauti, bet nieko neveikia. Thi
gal šitas modelis galioja tik emocijų sričiai. Žinoma, to ir būtų
galima laukti iš liaudies dainų, jos yra poezijos žanras, o poezija
rūpinasi jausmais, pergyvenimais, o ne socialine veikla.
Thd pažvelkime į kitą, taip pat archaiškos lietuvių kultūros
tekstą, kuriame jau kalbama apie veiklą ir emocijos palieka po
tekstėje. Thi pasakojamosios literatūros veikalas, pasaka "Eglė
žalčių karalienė". Pradžioje vaizduojama mergaitė, laiminga tarp
savųjų, žmonių bendruomenėje, dar vaikystės pasaulyje. Besi
maudant įjos marškinių rankovę įsiveržia žaltys, kuris prakalba
žmogaus balsu. Žaltys, kuris ne tik priklauso gamtai, bet turi ir
gamtą transcenduojančių sugebėjimų, stebuklingą galią kalbėti
žmogaus balsu. Vėliau paaiškės, kad tas žaltys gali pasiversti
ž mogumi, pieno ar kraujo puta. Jis turi transsūbstanciacijos galią,
- gali keisti savo formą. Tai jau, aišku, kažkoks stebuklingas
reiškinys, kuris nepriklauso antgamtai, kaip jąsuvoktų krikščionys
(jiems stebuklingi reiškiniai turi būti iš transcendencijos). Šiuo
atveju ta stebuklinga jėga ateina iš gamtos. Ir stebuklas kyla ne iš
dangaus, ne iš aukštesnių sferų, bet iš apačios - iš jūros dugno, iš
požemių. Žaltys reikalauja, kad Eglė už jo tekėtų, kitaip jis
neišsikrausfysiąs išjos marškinių rankovės. Eglei būtų didelė gėda
nuogai grįžti į kaimą, į žmonių bendruomenę. Iš gėdos jinai
sutinka, ne savo valia priversta už žalčio tekėti.
Vėliau žmonės bando susitarimo nesilaikyti. Žaltys laikosi
savo sutarties, o žmogus bando ją sulaužyti. Thip lietuvių folklore
santykiaujama su velniu: jie laikosi savo kontrakto su žmonėmis,
velniai - patikimi "biznieriai", o žmonės stengiasi išsisukti iš kon
traktų, kuriuos jie yra su velniais sudarę, ir laikoma didele gudrybe
kaimo žmogaus sugebėjimas apgauti velnią. Bet šitie bandymai
išsisukti Eglės tėvams nepavyksta, ir Eglė su žalčiais iškeliauja į jų
gyvenimo erdvę po jūra, į požeminę karalystę. Tėn egzistuoja
žmonių bendruomenės atitikmuo. Tėn irgi šeimos, irgi - socialinė
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struktūra, tie žalčiai savo tarpe naudoja žmonėms suprantamą
kalbą, tai nežmogiška bendruomenė, bet ją atitinkanti, lyg stebu
klinga, paslaptinga, bet organizuota panašiai kaip žmonių.
Šioje pasakoje, - vadinkime ją pasaka, vėliau gal paaiškės, kad
ji yra daugiau negu pasaka, - kalbama apie žmonių veiksmus, o
jausmai tiktai sugestijuojami. Thi kito - epinio žanro veikalas,
jame dominuoja žmonių veikla. Ir iš karto pastebime, kad vyro ir
moters traktavimas pasakoje ir dainoje daug kuo skiriasi. Visų
pirma vyrams ir moterims pasakoje skiriamos skirtingos psicho
loginės savybės. Aiškiausiai tas psichologinis skirtingumas mato
mas dviem atvejais. Pirmiausiai - pasakos gale, kai Eglė grįžta
ilgesio vedama į žmonių bendruomenę, jau užauginusi vaikus
žalčiui. Jos broliai stengiasi ją priversti pasilikti namuose. Kadangi
Eglė neišduoda paslapties, kaip prisišaukti Žilviną, tai jos broliai
išsiveda Eglės ir žalčio sūnus Ąžuolą, Beržą ir Uosį, o vėliau ir
dukterį Drebulę į mišką ir bando apgaule iš jų išgauti paslaptį.
Apgaulės būdu neišgavę paslapties, naudoja ir jėgą - nuplaka tuos
vaikus. Berniukai prieš plakimą ir klastą atsilaiko. Jie stiprūs iš
prigimties, nors dar vaikai. O Drebulė išsigąsta ir išplepa, kaip
prisišaukti žaltį. Žaltys prisišaukiamas ir brolių nužudomas. Įdo
mu bandyti suprasti, kodėl būtent Drebulė išduoda paslaptį. Jie
visi vaikai, bet berniukai yra stiprūs jau vaikystėje, o mergaitė
baili, silpna. Suaugusi moteris Eglė irgi stipri: ji ne tik išsaugo savo
ištikimybę vyrui, bet atsisako savo ir savo vaikų gyvybės žmogi
škąja prasme. Pati pavirsdama medžiu ir vaikus jais paversdama,
išreiškia savo ištikimybę vyrui - Eglė yra stipri. Bet Drebulė silpna.
Peršasi mintis, kad vyrai iš prigimties stiprūs (tokie Eglės
sūnūs), o moteris turi tapti stipria, kažką padarydama, tapdama
tuo, kuo Eglė tampa po vedybų. Ankstyvesniame epizode, kur
žaltys įsiveržia į Eglės marškinių rankovę, jįdar nėra įgijusi stipry
bės, dar neturi charakterio - ji verkia, bijo. Galima sakyti, kad
moteris įgyja stiprybės vedybiniame gyvenime ir augindama vai
kus. Čia skirtinga -psichogenezė: vyrai iš prigimties stiprūs, o
moterys turi savo pasiaukojimu šeimai įgyti charakterio stiprybę,
kurios neturi iš prigimties. Moteriai labiau reikia subręsti, vyras
jau tobulas savyje. Moteris turi pereiti tam tikrą brendimo proce
są, kad ji būtų tuo, kuo turi būti.
"Eglės ž alčių karalienės1' pasakoje yra ir politinis modelis, kuris
taip pat atskleidžia moterų ir vyrų skirtybę. Pasakos pabaigoje
Eglės broliai, besistengiantys susigrąžinti prarastą seserį į savo
namus, į ž-monių bendruomenę, už ima tradiciją saugojančių kon
servatorių poziciją. Svarbiausia - išsaugoti gyvenimo būdą šiuose
namuose, šioje žemėje, susigrąžinti į kažkokią nežinomą karaly
stę iškeliavusią seserį, sugrįžti į savo šaknis, į savo normalų gyve
nimo būdą. O Eglė, moteris, yra novatorė, jinai ne laisvai, ne
pasirinkdama apsisprendė už žalčio ištekėti, bet ištekėjusi lieka
šiam, nors ir nelaisvam apsisprendimui ištikima. Ji yra sudariusi
netradicinį ryšį su būtybe iš kito pasaulio, kuri nėra visiškai žm o
gus, nors gali įgauti žmogaus pavidalą, kuri turi savyje paslaptingą
ž monėms nesuprantamą galią ir kuri gyvena ne ž monių bendruo
menėje, ne tautoje, ne kaime, bet kažkur po jūromis - labai
pavojingoje ir įtartinoje sferoje. Eglė savo apsisprendimui lieka
ištikima, net kai atsiranda galimybė tą apsisprendimą pakeisti.
Sugrįžusi į žmonių bendruomenę, ji gali nutraukti tas vedybas ir
grįžti į savo žmonių tarpą. Bet ji lieka ištikima tam neįprastam
sprendimui išeiti iš bendruomenės ribų ir pradėti skirtingo tipo
gyvenimą.
Dažnai galvojama, kad vyrai labiau linkę į novacijas, eksperi
mentus, moterys kažkaip iš prigimties konservatyvesnės. Dažnai
istorijoje moterys ir pasirodo konservatyvesnės, Lietuvos kaime
jos ilgiau liko ištikimos senajai pagoniškai kultūrai negu vyrai, bet
šioje pasakoje moteris vaizduojama kaip novatorė. Jinai nesiima
iniciatyvos įvesti naujovę, bet ją gina, nepasiduoda spaudimui
sugrįžti į tradicinį kaimą. Ji gina naujovę taikiomis priemonėmis,
atsisakymu paklusti, demonstruodama savo ištikimybę.
O kokiomis priemonėmis ginama tradicija? Broliai pirmiau
siai bando apgaule išgauti paslaptį, po to naudoja jėgą prieš Eglės
vaikus ir galų gale - ginklą. Tradiciją saugojantys konservatoriai
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naudoja jėgą ir klastą, kad kitus priverstų jiems paklusti. Čia jau
yra politinio galvojimo modelis. Tėn, kur turime konfrontaciją
tarp tradiciją ginančių konservatorių ir taikių novatorių, jau gali
me kalbėti apie politinio tipo modelį, kurio, aišku, nebuvo liaudies
dainoje. Thi apskritai - politinio galvojimo rfiodelis, gana pažan
gus, gana modernus, bet šiuo atveju jis susiejamas su vyrų ir
moterų skirtumų analize. Moteris yra taikinga novatorė, vyrai plėšrūs konservatoriai, naudojantys jėgą ir klastą. Bet svarbiausia,
kad vyrai ir moterys čia jau vaizduojami skirtingais ir savo psichogeneze, ir savo, sakykim, politine veikla, savo santykiu su tradicija
ir su bendruomene.
"Eglė žalčių karalienė" taip pat yra archainės kultūros dalis,
bet ji kitaip vaizduoja broliškumą. Dainoje broliškumas yra šiltas
jausmas, kurį ir bernelis, ir mergelė panašiai pajunta drauge
linguodami, kai juos kas nors skriaudžia, o pasakoje broliškumas
tampa priverstiniu - brolis seseri verčia jam paklusti. Broiis turi
fizinę jėgą, sesuo tūFTmistinę galią pavirsti medžiu ir medžiais
paversti savo vaikus. Broliai tos mistinės galios neturi. Thi jau
skamba beveik feministiškai. Broliškumas skirtingas dainoje ir
pasakoje. "Eglėje žalčių karalienėje" galima įžvelgti, iš pasakos
teksto bandyti rekonstruoti kitą teorinę struktūrą - ritualinę.
Galbūt pasaka aprašo tam tikrą ritualą (gaLnetgi moterų ritualą),
bet pirmiausiai bandysime atskleisti jos teorinę struktūrą, jos
organizavimo būdą.
Visų pirma čia turime tam tikras simbolines kategorijas, pagal
kurias organizuojama patirtis. Iš vienos pusės - žmonių bendruo
menė, kuriai Eglė pradžioje priklauso. Th bendruomenė galėtų
būti sąlyginai pavadinta sekuliarine sfera, kadapgi ten viskas vyk
sta be magijos ir stebuklų, viskas kasdieniška. Į tą sferą įsiveržia
būtybė iš kažkur kitur. Yra kažkokia kita sfera, šalia žmonių
bendruomenės. Th sfera yra paslaptingesnė, ji savyje slepia nesu
prantamus dalykus: žalčio sugebėjimą kalbėti žmogaus balsu,
pavirsti žmogumi, vėl grįžti į žalčio būvį. Toje sferoje gyvena
stebuklai. Ją sąlyginai galėtume pavadinti sakraline sfera, nes čia
vyksta ne kasdieniniai, o stebuklingi reiškiniai. Sakralinė sfera
lokalizuota, ji yra įsikūrusi jūros dugne, požemyje.
Norbertas Vėlius baltų mitologijoje yra išskyręs tris organiza
cijos sferas ir skirtingus mitologinio galvojimo būdus sujungęs ne
tik su skirtingais arealais, bet ir su skirtingais luomais. Jis mano,
kad vakarinių baltų areale dominavo kunigai, ir tų dievų, kurie
priklausė kunigams, sfera buvo požeminė karalystė. Tų dievų,
kurie turėjo tiesioginį ryšį su kariais, sfera buvo viršžeminė, dan
gaus erdvė. O tų dievų, kurie turėjo artimiausią ryšį su žemdir
biais, sfera buvo žemės paviršius. Thi ta požeminė karalystė,
ekstrahuojant iš Vėliaus teorijos, būtų senosios baltų religijos
kunigų pasaulis. Žilvinas tokiu atveju tampa kunigu, jis galbūt
velnias, kuris taip pat priklausė tai požeminei sferai.
Kiekvienu atveju turime reikalą su sakralinės sferos įsiverži
mu į sekuliarinę sferą. Thi modernūs terminai, jų senovės lietuviai
nenaudojo, todėl norint išvengti anachronizmo, juos reikėtų rašy
ti kabutėse. Kaip bepavadintume, yra dvi skirtingos sferos. Jos abi
egzistuoja viename pasaulyje ir nėra absoliučiai izoliuotos viena
nuo kitos. "Sakralinės" sferos atstovas kaip paslaptinga jėga įsiver
žia į "sekuliarinę" sferą, iššaukdamas moterį būti savo partnere.
Ne savo pranaše, ne kokiu sau subordinuotu agentu, kaip kitų
dievų ar Dievo kartais iššaukiami žmonės tarnybon, bet savo
partnere, žmona. Pranašai įvairiose religinėse tradicijose daž
niausiai būna vyrai, o šiuo atveju "sakralinė" jėga išsišaukia moterį
ne skelbti kokias nors abstrakčias tiesas ar principus, o gimdyti
vaikus. Gimdyti vaikus nuo ž monių visuomenės atitrukusioje, bet
į ją panašioje bendrijoje. Eglė čia tampa tarsi vaidilutė, tik ne
tokia, kaip jas suvokė XIX a. romantikai, bet galbūt autentiškesnė
vaidilutė. Jos vieta yra kunigų bendruomenėje.
Žmogiškoji santykio su "sakraline" sfera partnerė pasirodo ne
visiškai klusni sakralinės sferos atstovui. Žaltys nori Eglę išlaikyti
savo pasaulyje, Eglė veržiasi namo. Aukštesnės jėgos pasirinktas
partneris ne iki galo paklūsta tos aukštesnės jėgos reikalavimams.
Krikščioniškoje tradicijoje tai būtų nuodėmė - jei nepaklūsti Die
vui iki galo, tai tau trūksta tobulumo, kažkoks nuodėmingumas

sulaiko tave nuo visiško klusnumo. Tuos suklydimus galima atlei
sti, bet vis tiek čia turima reikalo su tuo, ką būtų galima pavadinti
nuodėminguoju žmogaus aspektu. Neklusnumas nėra žalčio in
terpretuojamas moraliniais terminais. Jam nepatinka, kad Eglė
veržiasi namo, jis jai duoda visokių išbandymų. Eglė tuos išban
dymus išlaiko, padedant senai, į burtininkę panašiai moteriai, ir
žaltys sutinka, jo valia nugalima. Eglės neklusnumas yra moty
vuotas jos ilgesiu sugrįžti į žmonių bendruomenę, iš kurios ji
kilusi. Ji netampa vienuole, nutraukiančia ryšį su žmonių ben
druomene tam, kad tobulai siektų savo dvasinio tikslo. Žmonių
ilgesys verčia nepaklusti "sakralinės“ sferos, sakykim, religiniams
reikalavimams iki galo. Ir ji grįžta. Sugrįždama iš "sakralinės"
sferos į žmonių bendruomenę, ji tampa tarpininke tarp "sakrali
nės" ir "sekuliarinės" sferos. Būtent moteris tampa tarpininke.
Vyrai šioje pasakoje priklauso žmonių bendruomenei, kaip jos
broliai, arba sakralinei sferai, kaip žaltys. O moteris keliauja iš
vienos sferos į kitą.
Pirmoji jos kelionė iš "sekuliarinės" sferos į požemių karalystę
vyksta ne jos pačios iniciatyva, ji ne laisvai apsisprendė tuo tiltu
tapti, bet grįžti iš žalčio karalystės ji jau nusprendžia pati. Many
tume, kad netekėjusi moteris turėtų būti laisva. O čia - ištekėjusi
moteris tampa nepriklausoma būtybe, ne iki galo paklūstančia
sakralinės sferos, kuriai ji tarnauja, reikalavimams. Vaidilutė, kuri
nori laikinai sugrįžti į žmonių bendruomenę. Vyksta savotiškas
moters išsilaisvinimas, bet tik ištekėjusios moters, moters, tarnau
jančios dievui mažąja raide. Arba - velniui, dievui, neatskiriamam
nuo velnio. Bet grįžusi į žmonių bendruomenę, ji jai irgi nebepri
klauso taip, kaip priklauso jos broliai ir tėvai. Ji čia yra svetima,
nes atėjusi iš kitos, "sakralinės" sferos. Grįžusi iš religinės ben
druomenės kunige žmonių bendruomenei jau nebegali tobulai
priklausyti. Ji yra tarpininkė tarp tų dviejų sferų, visiškai nepri
klausydama nevienai. Iš žalčio karalystės ją žmonių bendruomenėn grąžina saviškių ilgesys, žmonių bendruomenėje ji lieka išti
kima savo vyrui, dievui, savo religinei funkcijai. Dvigubas išsilai
svinimas - ir iš religijos, ir iš bendruomenės, sakykim šiandienine
kalba. Namų ilgesys išlaisvina iš religijos absoliutizmo, ištikimybė
įasmenintam tikėjimui išlaisvina iš totalios priklausomybės savajai
bendruomenei. Ir moteris, kuri yra išsilaisvinusi ir nuo religijos, ir
nuo bendruomenės, galų gale įgyja magišką galią. Nužudžius
Žilviną, paaukojus jos religijos objektą, jinai pati įgyja raganišką
galią. Jos galia yra transsubstaneijuoti - grąžinti žmones į gamtą,
kurie jai iš esmės priklauso. Žmonės gyvena bendruomenėje, bet
jie priklauso gamtai, ir Eglė grąžina savo vaikus į gamtą, kuri yra
jų tikrieji namai, paversdama juos medžiais. Moteriškas stebuklas
yra žmogaus grąžinimas iš socialinės konvencijos į gamtą. Broliai
turi jėgą žudyti, tai - vyriškas sugebėjimas, bet Eglė turi ritualinę
galią. Ji yra tapusi kunige, vaidilute, ragana, ir jos raganavimas sugebėjimas grąžinti žmones į gamtos rėmus.
Pasakoje vyksta žmogaus ir dievybės susitikimas, taip ji tampa
ne vien pasakojimu, bet ir mitologiniu tekstu, nes mitologiniai
tekstai apgalvoja giliausius žmogausegzistencijos klausimus, jie
yra intelektinės kūrybos produktas. Žmogaus susitikimas su die
vybe taip pat gali būti ritualo tema. Ritualuose ir vyksta žmogaus
ir dievybės susitikimai. Gal galima hipotezė, kad "Eglė žalčių
karalienė" aprašo senovinį ritualą, suvoktą iš moters perspekty
vos, kuriame moteris užima centrinę vietą, kaip tarpininkė tarp
"sakralinės" ir "sekuliarinės" sferos. Jeigu Eglė iš tiesų yra tokia
tarpininkė, tai jos tapimas tarpininke yra šio ritualo turinys. Gal
būt čia yra iniciacija į vaidilutės statusą. Vaidilutės, kuri vėliau
tampa ragana. Galbūt senoji baltų kultūra neskyrė tų sąvokų, ir
ragana buvo suvokiama kaip senesnio amžiaus vaidilutė. O šituo
ritualu jauna moteris įvedama į tarpininkės tarp "sakralinės" ir
"sekuliarinės" sferos vaidmenį. Ji tampa autoritetinga ir gali ste
buklu grąžinti į gamtą.
Jeigu tai būtų ritualo aprašymas, įdomu, kad šiame rituale
išgananti jėga neateina iš aukščiau, kaip krikščioniškame rituale.
Ir "sakralinės" sferos, ir "sekuliarinės" sferos atstovai kenčia. Ir
žaltys miršta, ir Eglė miršta. Eglė - pavirsdama medžiu, Žaltys pavirtęs puta. Žmogiška ir dvasinė ar pusiau dvasinė būtybė virsta

grynu gamtos reiškiniu, ir abu kenčia, bet abu išreiškia savo
priklausomybę gamtai. Ji yra jų galutiniai namai, bet skirtingais
būdais. Vyriško ir moteriško, sakralaus ir sekuliaraus principų
susitikimai pasibaigia tuo, kad abu skausmingai pergyvena savo
skirtingą priklausomybę gamtai. Ritualinis spektaklis mums at
skleidžia, kaip ir "sekuliarinis", ir "sakralinis" principas sugrįžta į
priklausomybės gamtai namus.
Matome, kad "Eglė žalčių karalienė" mums pateikia kitokį
galvojimą apie vyrus ir moteris, negu "Ko liūdi, putinėli". Abu archaiškos kultūros kūriniai, bet juose įžvelgiame skirtingus da
lykus. Kalbama apie skirtingus tikrovės sluoksnius, svarstomos
skirtingos problemos - vienas tekstas svarsto emocijų organizavi
mą, kitas - žmonių veiksmus, viename tekste aukštesnė jėga
įsiveržia į žmonių bendruomenę, kitame tekste aukštesnės jėgos
nėra, ir tos problemos nereikia svarstyti. Sakytume, kad tie tekstai
veda prie skirtingų išvadų, kadangi jie sprendžia skirtingas pro
blemas arba nagrinėja skirtingus ž mogaus gyvenimo aspektus. Jie
taip pat aprašo skirtingas žmogaus gyvenimo fazes: daina - jauną
moterį ir vyrą, o pasakoje kalbama apie ištekėjusią moterį ir jos
santykius su broliais, tėvais iš vienos pusės, ir santykį su vyru - iš
kitos. Eglės biografija vaizduojama labiau subrendusi moteris.
Galbūt pasakos pradžioje ji būtų kaip ta dainos mergelė, linguo
janti iš liūdesio su savo seserimis ir berneliais. Galbūt dainos
modelis tiktų ankstyvesniam jos gyvenimo laikotarpiui. Bet dabar
ji jau yra subrendusi, įgijusi metafizinę reikšmę, galinti suvokti ne
vien artimiausią savo aplinką. Ir tai sferai jau reikia kitokio mo
delio. Paprasto, jautraus liaudies dainos modelio nebeužtenka.
Dar galima būtų sakyti, kad pasaka ir daina pasiūlo skirtingus
ideologinius modelius. Vienu atveju - inertiškas pasidavimas tam,
kas vyksta: medį laužo, žirgą išveda, o žmogus gali tik liūdėti.
Inertiškas pasidavimas galbūt artimas baudžiauninko gyvenimo
būdui, nors apskritai žmogiškai suprantamas bet kur ir bet kada.
O pasakoje vyksta kova, bandoma atsispirti, sulaužyti prievartinį
kontraktą, nepaklusti aukštesnei religinei galiai, nepasiduoti gimi
niškos bendruomenės spaudimui - žmonės yra aktyvūs, kovingi.
Ir čia galime prieiti išvadą, kad archaiška kultūra yra mažiau
integruota, daugiau kontestacinė negu paprastai apie ją galvoja
me. Ir archaiškame sluoksnyje egzistavo skirtingi vyrų ir moterų
bei jų tarpusavio santykių suvokimo modeliai.
Yra, žinoma, ir daugiau tų modelių. Įdomu čia pasvarstyti
senos moters įvaizdį, kurį apskritai archaiška kultūra idealizuoja,
ypač ištikimos motinos, amžinai prisimenančios savo vaikus ir
juos globojančios. Įdomu palyginti idealizuotą motiną su neidea
lizuojama žmona. Pražilusi motina kažkaip transfigūruojasi į
šventumą turinčią būtybę, koji neturi būdama žmona, t.y. m ote
ris traktuojama visai kitaip, jei ji suvokiama kaip motina.
Kitas vyresnio amžiaus moters tipas yra gelbstinti senutė, kuri
dažnai atrodo nepriklausanti žmonių bendruomenei, stovinti
kažkur už jos ribų ir turinti savybių,panašių į raganos. Vėliau nuo
XVI a. jas pradės Lietuvoje deginti ant laužų, ne karti kaip
Anglijoje ir Amerikoje, bet deginti, kaip kontinentinėje Europoje.
Bet archaiškame sluoksnyje ta moteris - ragana aprašoma kaip
gelbstinti senutė, kuri atrodo nepriklausanti žmonių bendruome
nei, bent jau nesusieta giminystės ryšiais su veikėjais, nors archai
škoje bendruomenėje kaip tik daugiausia galima pasitikėti gimi
nystės ryšiais. Žmonės, nesusieti giminystės ryšiais, neatrodo pa
tikimi, bet ta senutė dažnai burtais arba gerais patarimais gelbsti
ir vyrus, ir moteris.
Šios senutės savotišku antipodu galėtų būti jauna moteris, irgi
egzistuojanti už bendruomenės ribų - laumė. Laumė nėra žm o
gus kaip senutė,laum ė tik į žmogų panaši, bet ne žmogiškos
prigimties būtybė. Ji pavojinga jauniems, nevedusiems vyrams.
Vyrai stengiasi pasinaudoti jos suteikiamomis galimybėmis, - jau
na moteris už bendruomenės ribų, jos nereikia saugoti, - bet"
pasirodo, kad ta moteris jaunus vyrus nukankina. Neatrodo, kad
vedusiems vyrams grėstų kokie nors pavojai iš moterų pusės. Ir
daugiau čia būtų aspektų, kuriuos galima tyrinėti folkloro, tauto
sakos archyvų pagalba, apskaičiuojant motyvų dažnumus ir ke
liant panašias interpretacines problemas.
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PASODINAU IEVĄ...
Ingrida LEINASARE

M okslininkai daug d ėm esio skiria
visu om en ės vystym osi kokybinių paki
timų laikotarpiam s. Ž m ogau s fizinia
m e gyvenim e tok ie laikotarpiai išsiski
ria padidintu organizm o jautrum u. E t
nografinis šios p rob lem os aspektas apeigos, žym in čios perėjim ą iš vien os
socialin ės būklės į kitą, kaip antai: iš
vaikystės į paauglystę. Išskirtinis tokių
apeigų atvejis - iniciacijos.
Ž m o n ių skirstym o pagal am žių s e 
novės Latvijos teritorijoje nustatym ui
pasitelkta ne tik arch eologin ė, ta u to 
sakinė, bet ir a n trop ologin ė m edž iaga,
pagal kurią galim a gana tiksliai nusta
tyti m irusiojo am žių . Pastaraisiais
dešim tm ečiais tuo tikslu ištirtos latga
lių ir lyvių kapavietės.
Pirmoji 1966-67 m etais atidengta ir
ištyrinėta K ivutkalnio bronzos laikų
kapavietė (vadovavo J.G raudonis).
G auta m ed žiaga įgalina pateikti naujų
sam protavim ų iš etn oistorijos, e tn o 
kultūros srities. B en e reikšm ingiau
sias atradimas: paaugliai ir suaugusieji
laidoti atskirose kapavietėse.
A n tro p o lo g ei P .D enisovai pavyko
nustatyti paauglystės ribą: n uo 7-8 (ar
8-9) m etų iki 14-16. Vyresni nei 16
m etų jaunuoliai laidoti tarp suaugusių
vyrų. Paauglystės am žiau s riba, kaip
m atom e, nebuvo griežtai ap ibrėžta
(kaip yra šian dien ). Tai reiškia, kad
svarbiausia buvo ne tiek am žiu s, kiek
fizinis išsivystymas, sugebėjim as nau
jam e gyvenim o tarpsny atlikti atsirasiančias pareigas.
Vaikų, paauglių perėjim ą iš vien o
am žiaus tarpsnio į kitą lydėjo įvairios
apeigos, per kurias buvo įteikiam i ati
tinkam ą statusą ženk lin an tys daiktai:
papuošalas, ju osm u o, o jaun uoliam s ir ginklas.
K ivutkalnio kapinyne nustatytas
žm on ių skirstym as atsikartoja ir latgališkose Kivtų b ei
U plantų, lyviškose - S alaspilio, Vesturų, L aukskuolos
(V II-X II a.) kapavietėse, tyrinėtose E .Šnorės, A .Z arinės
ir Z .A palos. A nt septynm ečių aštuon m ečių berniukų kai
riosios rankos - b ron zin ė apyrankė ir po du spiralinius
žiedus. K etu riolik m ečiai - aštu on iolik m ečiai palaidoti be
m inėtų papuošalų, bet turi siauraašm enį kirvį, o nuo IX a.
- ir peilį, 11-12 m etų lyvių paaugliai - p eilį ir ietį, V ienaašm enį kardą galėjo n ešioti 18-20 m etų jaunuolis.
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M ergaičių skirstym as pagal am žių m ažai tesiskiria: tik
kitos pareigos ir daiktinė sim bolika. Jų darbai - šeim oje,
nam uose, gyvulių priežiūra. Kivtų ir N ukšų kapavietėse
rasta: 5-6 m etų m ergaitėm s ant rankos - apyrankė ir ž i e 
dai. E tnografinė m edžiaga liudija, kad tok io am žiau s
m ergaitės pradėdavo n ešioti m arškinius ir sijoną. R eik-

šm ingiausias jų gyvenim o laikotarpis - nuo d ešim ties iki
keturiolikos m etų, kai organ izm e vykstą pakitim ai, leidž ią
būti m otina. M ergaitė tapo m ergina, ir rytų L atvijoje ta
proga ją rengė šventiniu kostium u, p u o šė apyranke, ž i e 
dais, vėriniais, prie kurių nuo VII a. pritvirtindavo k eletą
kauni geldelių. N uo X a. kauri g eld elių kiekis didėja, ir
latgalįų kapavietėse aptinkam i jau ištisi jų vėriniai. Kauri
geldelės kaip papuošalas Latvijos šiaurvakarinėje dalyje
išliko iki pat X V III a. Paauglius ap juosdavo ju osm en iu ,
kurio rašte - ža lčio arba ru p ū žės m otyvas (vandens ir

gyvenim o sim b oliai). Tbkių ju o sm en ų su žalčiais aptinka
ma ir X -X V III a. L ietuvos a rch eologin iu ose radiniuose.
A r ilgas m ergaitės paauglės laikotarpis? V iena aišku,
kad pirm ykštėje b en druom en ėje jis nebuvo m atuojam as
metais: kai ieva, pasodinta m ergaitei gim us, išauga ir
pražysta, m ergaitė jau gali pradėti ruoštis vestuvėm s. Tao
m etu ji privalo išm okti visko, kas būtina gerai šeim in in 
kei, bei pasirūpinti kraičiu.
Pirm ykštėje ben druom en ėje, kada visos ap eigos buvo
kolektyvinės, įšventinim as į p aaugles vykdavo Janio nak
tį. K okiom is ap eigom is - n ežin ia. G alim a tik numanyti.
Pietų E u rop oje antikiniais laikais fiziologin io brandum o
sulaukusias m ergaites plakdavo rykštėm is. Latvijoje dar
X X a. p rad žioje m otina ta proga p lekšteldavo dukrai
antausį. Paprotys vakare prieš Janio naktį plakti vienas
kitą augalais - galbūt labai sen ų apeigų likutis Joninių
nakties nekantriausiai laukia b ūten t m ergaitės. Iš dainų
su žin om e, kad su b ern eliais šok ti aplink lau žą tegali
dėvinti juosm en į, t.y. sulaukusi 10-14 m etų m ergaitė.
Paauglystės laikotarpis prasidėdavo ir baigdavosi bū
tent Jon inių naktį. Pirm ykštėje b en druom en ėje šitai ga
lėjo sietis su m ergystės n etek im u , tačiau nebūtinai: tą patį
reiškė bendras valgym as, linksm ybės, juokas. M anyčiau,
kad šių tradicijų tąsa - vėlesn ių a m žių Laidene: paprotys
liepos antrą d ien ą išleisti dukteris pas su žad ėtin ius. Rusovas pažym i, kad liep o s an trosios, kaip ir Joninių, naktį
aplinkui\degdavę lau žai, visi d žiau gsm ingai šokdavę, dai
nuodavę, šokinėdavę. L iaudies d ain ose sakom a, kad Jon i
nių naktis ir k eletas savaičių p o jos su sietos su vestuvėm is:
pavasarį reikia rūpintis lop šiu , nes šeim ai ateisianti "did
žio ji diena", jaunoji žm o n a tapsianti m otina žm on a.
Švenčiant vasaros sau lėgrąžą, ypatingai svarbus Janio
M otin os (Jane M ate) vaidm uo, Thi seniausias šios šventės
klodas. Janio M otin os karvės - kaip d idelės lok ės ar elnės,
o ji pati panaši į juodąją angį, gyvatę, iš viln on ių siūlų
ruošia ju osm en į ar apdangalą. Jon inių naktis - būtent jos
naktis, kurią galim a ganyti avis, bet negalim a išleisti ar
klių. Janio M otin a dingsta vien in teliam e šios nakties ž i e 
de - papartyje. S uom ijoje, K arelijoje paparčio žied as va
dinam as m irties žied u , m irusiųjų patalu, m irusiųjų kum 
ščiu. M intis, kad papartis siejasi su m irtim i, nesvetim a ir
latgaliams: esam a kapų, kur m irusiajam po galva padėta
paparčių.
Thutosakinė m ed žiaga teigia, kad pabuvę m irusiųjų
šalyje ir sėkm ingai su g rįž ę žm o n ė s įgyja naują m agišką
galią. Janio naktį ten pabuvoja Janio M otina ir mergaitės.
Kad jos šį sunkų k elią saugiai n ueitų ir grįžtų, būtina tris
kartus ap sijuosti ju osm en iu (paprastai du).
Taigi Janio M otin a - žm o g u s, kuris parengia ir įveda
m ergaites į jaunam artes, ap saugo jas.
Vedų, h etitų šaltinių, Sibiro tautosakos, skandinavų
vedu tyrinėtojai kalbotyrininkai nustatė, kad tapdami
žem dirbiais, gyvulių augintojais, senovės žm o n ės lauki
nius gyvūnus įsivaizdavo esant D iev o gyvuliais. Thrkim,
vilkas - D iev o šuo. Todėl galėtu m e teigti, kad Janio M o 
tina - dievybė, nes jos karvės panašios į lok es ar elnes, su
plačiais ragais ir visai netinka laikyti tvarte. Liaudies
dainos tą patį byloja ir ap ie deivę Marą. Juodvi labai
panašios: abi siejasi su vandeniu, abi sėdi ievoj, abiejų
ženk las žaltys, ju od oji gyvatė, juod oji angis, papartis,
vilnoniai siūlai, abi gano avis, karves. Janio M otina g lo 

boja našlaičius, to am žiau s grupės žm o n es, kurie ir M a 
ros globoj. A bi jos - viena asm enybė.
Su žem dirbystės, gyvulininkystės įsigalėjim u vasaros
saulėgrąžų šventė darosi vis reikšm ingesnė. Ž m o n ių są 
m onėj atsiranda naujas jos supratimas: iki tol ta šven tė
buvo skirta savo, t.y. žm o n ių vaisingum ui u žtikrin ti, d a
bar tokią pačią reikšm ę ji įgauna laukų, gyvulių atžvilgiu.
Janio M otina aukso juosm en iu apjuosia rugių lauką. M a 
ra - brenda per jį, trypia, t.y.‘ verčia num irti, kad paskui
suvešėtų nauja jėga. Thip ir Janio naktį M otin a elg ėsi su
m ergaitėm is, m ušdam a, kad atgim tų naujam būviui. Ji
privalo pavalgydinti valstiečius ap eigin iu valgiu iš p ien o
ir grūdų: slegia devyniakam pį sūrį, o iš m iltų, m altų tris
rytus paeiliui, kepa d uoną - d id žiu lį karvojų, kurį neša
nepaneša visi devyni vyrai.
Praeis daug m etų, laukų derlingum u im s rūpintis P er
kūnas. M arai, kaip ir dera m oteriškei, liks tik nam ų g a l
vijai. B et šių dievybių sim b olik os perim am um as - labai
akivaizdus. Janio M otin os skaičius n e tik trys, bet ir devy
ni: devyniašakis papartis, devyniakam pis sūris. P erkūno
M otina turi devynis sūnus: trys m uša būgnus, trys pučia
dūdeles, o trys sk leid žia rūką u p elio žem up y. Išliko trys
panašaus turinio dainos, liudijančios, kad Perkūnas, M ara
bei Janio M otina iš p radžių buvo su siję su že m e. Kada
Perkūnas p ersikėlė dangun, dabar sunku pasakyti. V ien a
aišku: nuo to laiko Mara veržiasi į aukštį: vaikštinėdam a
n am o stogu, stebi m ergaites, jo s sim bolikoj atsiranda
kielė.
Pakito ir m ergaičių iniciacija.
Suirus giniininei santvarkai, kiekvienas ūkis darosi sa 
varankiškas gam ybinis vienetas. A rc h eo lo g in ė m ed žiaga
liudija, kad būtent šiu o m etu nam ų židin ys tam pa a u k o 
jim o vieta. G alim num anyti, kad tada individualizuojasi
ir šeim yninės tradicijos, o tuo pačiu k eičiasi senasis vasa
ros sau lėgrąžos turinys. Šeim a, su sikvietusi gim inaičius,
švenčia m ergaitės pilnam etystę ar vestu ves, kurios, beje,
darosi vis reikšm ingesnės. B ū ten t v estu v ėse p iln iausiai
išliko ap eigos, kadaise atsiradusios vasaros sa u lėg rą žo s
m etu. A nt vestuvinio vaišių stalo - tie patys p atiekalai
(sūris, karvojus). L iaudies d ainoje - ju o d o ji gyvatė, t.y.
Mara, ruošia m iltus pirm ajam vestu vių stalo patiekalui.
Kai Janio M otina sūryje įkepa varlę, vyro gim inaičiai
vestu vėse savo svečius įspėja, kad tie m ėsą iš b liū do im tų
nuo viršaus, nes apačioje - varlės kaulai. M aros valgis
turėjo laiduoti sėkm ę ir dviejų šeim ų gim inystę. V estuvių
namai pradėta p uošti ą ž u o lo šakom is, gilėm is. V akarinė
se Latvijos ir V idžem ės srityse vestuvių sim b o lik o je n u si
stovi medis. X V I a. aprašym e a p ie kuršių, žem a ičių , lie 
tuvių vestuvines apeigas (J.M en ecius) sk aitom e, kad priešvestuvinę naktį jaunąją plaka rykštėm is. A štu o n io lik to jo
am žiaus pabaigoje G arlib’as M erkelis rašo, kad latvė
m otina, keisdam a tekančios dukters galvos apdangalą,
p lekšteli antausį. A utorius pastebi, kad to veik sm o pra
sm ės jam išsiaiškinti nepavykę. Thi nestebina, nes tuo
m etu m ergaičių iniciacijos tradicija jau buvo išnykusi.
Ievos m otyvas iki m ūsų d ien ų taip pat m enkai teišlikęs:
vos k eliose dainose.
Iš rusų kalbos vertė Liudvikas GIEDRAITIS

15

DIDŽIAUSIAS BŪTIES STEBUKLAS
(Pirmosios nakties išbandymai)
Vestuviniame virsme susiduriame su itin nuo doros pri
klausančiu naujos gyvybės pradėjimu. Integraciniu visumos
suvokimu pagrįsta senoji kultūra gerai suprato, kokie pavojai
tyko šiame doroviniame žmogaus išbandyme, kai prieš jo
vidinę šviesą grėsmingai iškyla kūniškoji aistra.
įvairių tautų pasakose pirmosios nakties išbandymą už
pasakos herojų paprastai atlaiko jo ištikimas tarnas, padėjęs
nugalėti ir ankstesnius sunkumus. Priešingu atveju šio lauktų
mirtis: "Jeigu nori būti gyvas, leisk man gulti su karalaite vietoj
tavęs".1 Jaunojo pakeitimas pirmąją naktį toks dažnas pasa
kose reiškinys, kad tautosakos tyrinėtojas V. Propas daro išva
dą, jog "susiduriame su tam tikra pasakos norma, kanonu,
pagal kurį nekaltybę atima ne pats jaunikis, bet magija apsi
ginklavęs galingasis jo padėjėjas".2 (Tai, beje, labiau šiuolai
kinio mąstymo sąlygota nuomonė. Pasakos visiškai to nemi
ni). Čia padėjėjas sutramdo nuotaką, po to ima trijų rūšių
rykštes, peria jomis karalaitę ir tik tada pas ją siunčia jaunikį.
Artai nėra tų pačių velnių, žalčių ir kitokių bjaurybių išvarymas
kaip ir lietuviškose pasakose,3 tik kitokiu būdu?
V.Propas pastebi, kad pasakose ir pasakojimuose "atsi
spindi įsivaizdavimas apie moters defloracijos (nekaltybės
atėmimas - red.) pavojingumą ir kad tas pavojingumas yra
mitologinis"4 (pabr. A.Ž.). Ir, priminęs keletą mitų, kuriuose
deivės savo mylimuosius pirmąją naktį nužudo, jis daro išva
dą, kad "pirmoji sueitis su moterimi vyrui yra pavojinga".5 Iš
esmės išvada teisinga, tačiau gresia visų pirma ne fizinės, o
dvasinės, moralinės žūties pavojus. (Mat pirmosios nakties
paslaptingume, kaip ir paparčio žiedo ieškojime, susiduriame
su kiekviename virsme slypinčia etine grasa).
Toks pavojus visada yra realus nuo tada, kai vyro ir moters
santykiai tampa pažymėti nuodėmės ženklu*. Tai "išvarytojo
iš Rojaus" tragizmas, kai praradus vidinių gyvybinių galių
darną puolusio žmogaus veiksmams vadovauja ne dvasinė
esmė - siela, bet kūniškosios prigimties geidulys. Praradusio
vidinę darną žmogaus, arba "išvarytojo iš Rojaus", šis pavojus
tyko nuolatos. Apie jo mastą liudija šių dienų gyvenimas:
pirmoji sueitis dažnai esti ir dorovingo, ir skaistaus gyvenimo
pabaiga. Dorovinė ž mogaus ž utis atneša ir fizinį ž lugimą arba
tai, ką vadiname seksualinės revoliucijos pasekmėmis.
įvertindamos nuodėmės ženklu paženklintos vyro ir mo
ters sueities pavojus, religija ir senosios kultūros kiek įmano
ma bandė papročiais bei apeigomis tvarkyti ir atstatyti vyro
bei moters santykių darną. Mes gi, į moters ir vyro santykius
žiūrėdami geidulingai, kitaip juos ir vertiname. Todėl mums
atrodo, kad pasakose minimas pagalbininkas, kuris sugultuvių naktį praleidžia su jaunaisiais ar nuotaka, elgdavosi taip,
kaip daugelis geidulio skatinami pasielgtume - atlikdavo de
floraciją. O kodėl ne doros mokytojo vaidmenį, kurį nesunku
įžvelgti pasakose, ypač senuose sugultuvių papročiuose?
Vieną ar kitą požiūrį tiksliai įrodyti sunku dėl to, kad beveik
visais laikais netrūko šias dvi kraštutines nuomones atspin
dinčių papročių: nuo doriausių iki pačių žemiausių, kai vadi
namąja pirmosios nakties teise pasinaudodavo ž ėmės, kurio
je gyvendavo sutuoktiniai, valdovas. Skirtingo doros laipsnio
papročių buvimą ir jų .pasirinkimą sąlygodavo tos ar kitos
bendruomenės'dvasingumo lygis. Kaip visais laikais, taip ir
šiandien, tas lygis priklauso nuo sąmonės šviesos.
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Nesuvokiant pavojaus ir slypinčios grasos, vyro ir moters
sueitimi siekiama geismingo mąstymo sąlygojamų tikslų laukiama ydingo mūsų gyvenimo nuostatos sužadintų gei
smų patenkinimo. O senosios kultūros vyro ir moters sueitį
laikė atsakingiausios kūrybos aktu naujai gyvybei žadinti,
slėpiningiausiu žmogaus gyvenimo įvykiu, kuriame sukyla
arba kūrybinės jėgos, arba galinga naikinančioji galia. Todėl
pasakose sekama apie pavojus ir stebuklingą galią turinčius
padėjėjus, arba, kitaip tariant, šiam įvykiui būtinas dorovinis
pasirengimas.
Mūsų laikais, kai į vyro ir moters sueitį imta žiūrėti kaip į
didž iausią malonumą, neįmanoma suprasti senųjų sugultuvių
papročių, nes šie jau prieštarauja pačių išsiugdytiems gei
smams. Ar ne todėl apie juos nustota kalbėti ir stengiamasi
pabrėžti tik tuos pirmosios nakjies papročius, kurie atitinka
mūsų nuotaikas?
Šių dienų tyrinėtojų nuomone, svarbiausias sugultuvių
įvykis esąs defloracija, o pasakose ir senuosiuose papročiuo
se tai išvis neminima. Svarbiausia buvo pasirengti slėpinin
giausiam gyvenimo įvykiui.
O kaip kitur?
Nors ir keista, bet indų šventraščiuose minimose vestuvių
apeigose sugultuvių nėra. Po vestuvių sekdavo triratravratos
(trijų dienų susilaikymo) apeiga, kuri taip aprašyta: "Tris paras
tegul jie (jaunieji) nevalgo sūdyto * * maisto, tegu miega ant
žemės ir metus, dvylika dienų ar šešias naktis arba mažiausiai
tris naktis susilaiko nuo sueities".6 Rusų pasakoje ištikimas
pagalbininkas perspėja jaunąjį: "Žiūrėkite, jūsų didenybe, nežiopsokite! Pirmąsias tris naktis ji bandys jūsų jėgą, uždės
savo ranką ir ims stipriai spausti; jūs niekaip to neatlaikysite".7
Šis susilaikymo, savęs suvaldymo laikotarpis skirtas pasiren
gimui naujai gyvybei pradėti: "... kuo ilgesnis susilaikymas,
tuo didesnė tikimybė sulaukti geresnių palikuonių".8 Susilai
kymo pabaigą vainikuodavo dar vienas ritualas: jaunavedžiai
užsidėdavo papuošalus ir guldavosi į sutuoktuvių guolį. Tarp
jų padėdavo medžiaga aptrauktą udumbaro medžio laz
d ą ***, vaizdavusią deivę Visvavasu (pasveikimą nešanti, gy
danti). Perskirti jaunieji šitaip gulėdavo tris naktis.9 Ketvirtą
dieną, atlikus aukojimo apeigas, deivę Visvavasu paprašyda
vę jaunuosius palikti, po to deivės atvaizdą iš jaunųjų lovos
paimdavę. Tada nuotaka jaunavedžiui sakydavusi: "Žinau, ką
tu galvoji. Tu nori turėti sūnų, tęsti savo giminę". Jaunasis
atsakydavęs: "Ir aš žinau, ką tu galvoji. Tu meiliai lauki ir geidi,
kad tavo kūne būtų pasėta sėkla ir iš jos gimtų sūnus. Tegu
visi dievai sujungia mūsų širdis. Tegu Sarasvati (mokslo dei
vė) saugo mus nuo nepadorių kalbų. (...) Tegu mes tapsime
ateinančių genčių tėvais. Tegul Surija mus išmoko vienas kitą
mylėti".10
Iš kreipimosi matyti, kad jaunieji išlaikydavo pirmosios

* Nuodėmės ženklu yra paženklintos visos nenatūralios sueitys, kurio
se nenorima ir vengiama pradėti kūdikį. Ir priešingai - sueitis yra šven
tas ir Dievo palaimintas veiksmas, jei ji skirta naujos gyvybės žadini
mui.
** Indų tekstuose sūdytas valgis siejamas su lytiniais santykiais. Be to,
jaunieji kurį laiką dar ir tylėdavo.
*** Perskiriančios lazdos dėjimas į jaunųjų guolį - įvairių tautų pasako
jamojoje tautosakoje gana dažnas motyvas.

nakties išbandymus. Šie žodžiai padeda suvokti ir ilgo susi
laikymo bei tokių mums neįprastų sugultuvių apeigų prasmę.
Sugultuvėse dalyvaujantis mokytojas padėjėjas, ruošdamas
jaunuosius gyvybės pradėjimui, paaiškindavo kūniškosios
sueities paskirtį ir padėdavo įveikti su ja susijusius žemesnės
prigimties geidulius. Tuo būdavo siekiama apsaugoti nuo mo
ters ir vyro sueityje slypinčios grasos, nuo pražūtį nešančios
žmogaus gyvybinės energijos proveržio.
Maždaug prieš 3-4 tūkstantmečius užrašyti papročiai šiuo
laikinėse vestuvėse jau pamiršti. Panašių papročių-liekanų
aptikta atkampiuolse girių ir pelkių apsaugotose kaimyninėse
tautose. 1975-1977 m. renkant etnografinę medžiagą Volog
dos srityje, pirmosios nakties išbandymo paprotys dar buvo
gyvas. Jaunieji pirmąją sugultuvių naktį pagal senųjų pamoky 
mus susilaikydavo nuo sueities. "Ir dabar taip tebedaro", ~
tvirtino vienas kitas kaimo gyventojas.11 Jeigu jaunasis nuo
takos neliesdavęs, ryte, kai anyta atnešdavusi praustuvių van
denį, jaunoji sakydavusi: "O man, motinėle, nereikia!" Tokiu
atveju virš jaunųjų galvų jų garbei uždegdavę žvakę, o indą su
praustuvių vandeniu įnešdavę antrosios nakties rytą.12
Baltarusijoje, Bresto srities pelkėse, 1977 m. apie ,sugultuves užfiksuota tokia informacija: "Iki dviejų savaičių jaunieji
miega kartu, bet kaip brolis su seseria. Tik po vestuvių pirmą
kart apsilankę cerkvėje (apeiga vadinama - uvodiny), jie gali
miegoti kaip vyras su žmona".13 XIX amž. pabaigoje pirmo
sios nakties išbandymo papročiai dar buvo gyvi ir atkampiuo
se šiaurės Karelijos miškuose. "Pirmąją naktį, o neretai ir tris
sugultuvių naktis jauniesiems rekomenduodavo susilaikyti
nuo sueities. Daugelyje šaltinių tiesiog sakoma, kad asmuo,
vadovaujantis vestuvių apeigoms (kar. patvaška), drausdavęs
jaunajam liesti nuotaką, kol nepasibaigdavęs nustatytas ap
saugos laikas".14
Kad taip būta ir lietuviškose vestuvėse, netiesiogiai įrodo
tai, kad netikrindavo sugultuvių paklodės ar jaunosios marški
nių. Tuo, anot J. Balio, lietuviškos vestuvės skiriasi nuo slavi
škų.15 Reikia pastebėti, kad A.Vyšniauskaitė, remdamasi
L.A.Jucevičiumi, prie lietuviškų apeigų priskiria, ir "jaunosios
nekaltumo įrodymų" tikrinimą.16 Suprantama, kad nykstant
seniesiems papročiams, apeiga kai kur "pasiskolinta" iš svetur,
ką rodo ir L.A.Jucevičiaus pavartotas nelietuviškas apeigos
pavadinimas - revizija.* Pasirodo, kad sugultuvių lovą tikrinda
vo, tačiau ne paklodę, bet "jei lovoje ar palei lovą randa kviečio,
rugio ar miežio grūdą, tai pirmasis gims berniukas, jei randa
avižą - mergaitė. Jeigu lovoje ar palei lovą neranda jokio
grūdo, tada spėja, jog pora bus bevaikė".18 Silpstant senie
siems papročiams ir stiprėjant kaimynų įtakai, šitoks jaunųjų
guolio apžiūrėjimas lengvai galėjo virsti jaunosios nekaltumo
patikrinimu. Kada keltuvių ryte jaunosios nekaltumo įrodymai
-netikrinami, drįstu pasvarstymui iškelti keletą galimų prieža
sčių:
1) kai tautos dora yra tokio lygio, jog jaunųjų nekaltumas
nekelia abejonės;
2) kai vestuvėse nebūna sugultuvių arba kai jaunieji kurį
laiką nuo sueities susilaiko;
3) kai tautos dora tokio žemo lygio, jog tikrinimo rezultatas
niekam nekelia rūpesčio.
Paskutinysis atvejis - akivaizdus dabartinių laikų pavyzdys,

Romo LINIONIO nuotraukos

* Z.Slaviūnas, kaip ir J.Balys, aiškindamas šį LJucevičiaus teiginį, pa
stebi, kad tai lietuviams nebūdingas paprotys.
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ir jj galima atmesti. Galimas dalykas, dvi tarpusavyje susiju
sios pirmosios priežastys ir sąlygojo, kad lietuvių vestuvėse
nebuvo jaunosios nekaltybės tikrinimo papročio.
O kokios gi priežastys lemia tikrinimo (revizijos) paprotį?
1) Buvusi aukšto lygio, bet smunkanti tautos dora pereina
muoju laikotarpiu palaikoma formaliais viešo pasmerkimo
papročiais;
2) vyriškojo, formalaus prado vyravimas, kai skaistumo ir
nekaltybės reikalaujama tik iš merginos.
Vyriškasis, formalus pradas lietuvių kultūrai nebūdingas.
Taigi lietuvių vestuvėse užfiksuotą tikrinimo paprotį *, matyt,
sąlygojo ne tik kaimynų įtaka, bet ir smunkanti tautos dora.
Kuo senesni lietuviškų vestuvių sugultuvių papročiai, tuo
daugiau juose slapties, pagarbos ir šventumo. Kai kurie šalti
niai mini ir jaunųjų mokinimą. Apie tai užsimena M.Pretorijus,
rašęs apie XVI a. Mažosios Lietuvos vestuves ir B.Buračas,
rinkęs medžiagą jau apie XX a. Jis rašo, kad jaunuosius guldo
svočia nuleidėja, kuri"... paaiškina viską, ką turi veikti žmonės,
gyvendami šeimyninį gyvenimą. Peržegnodama jaunuosius
palaimina (pabr. A.Ž.), palinki vaisingo ir laimingo gyveni
mo".22 Pajaunys, klodamas lovą,"... peržegnoja ir pabučiuoja
patalą, kur jaunieji gulės".23 Jaunųjų lovon po pagalve būda
vo padedamas didelis juodos duonos kepalas.24
Apie sugultuvių šventumą ir slėpiningumą liudija ir žodžiai,
kuriais dar XVIII a. rusų vestuvėse joms vadovaujantis asmuo
palydėdavo jaunuosius į sugultuves: "idite na delo blagoslovennoje" - "atlikite palaimintą darbą".25
Pož iūrį į vyro ir moters sueities šventumą liudija ir pasninko
paprotys, kuris nuo seno buvo praktikuojamas prieš didžią
sias šventes, įžadus ar kitus sakralinius veiksmus. Jaunųjų
susilaikymo nuo valgio ir gėrimo reikalaudavo lietuvių ir kitų
tautų vestuvių papročiai,26 o indų šventraščiai (pavyzdžiui,
Paraskara-grichjasutra)27 vyrui pataria pasninkauti prieš kiek
vienas sėkmingo gyvybės pradėjimo apeigas.
B.Buračas "Kupiškėnų vestuvėse" aprašo svarbų lietuvi
škų sugultuvių atributą - jaunųjų lovą, kuri buvus savotiška,
"vienakojine" vadinama. Ji visuomet stovėjusi klėties kertėje
prie durų, iš vienos vietos į kitą nebuvusi kilnojama: "vienas
lovos šonas ir galas įleisti klėties sienon, o kitas laikosi ant
vienos labai drūtos kojos, kuri stovi vidury klėties28 (pabr.
A.Ž.). Tokia plati, ketvirtadalį klėties užimanti lova labai ne
praktiška, tačiau apeiga reikalavusi būtent tokios. Klėties cen
tre stovinti viena drūto medžio koja - tai pasaulio, gyvybės ir
pažinimo medžio - Arbor mundi įvaizdis. Lietuviškos sugultuvės vykdavo gyvybės medžio ašyje.
Mūsų protėviams buvo šventa visa, kas susiję su naujos
gyvybės pradėjimu ir gimtuvėmis. Ypatinga šventumo nuo
jauta gaubė sugultuvių apeigas, kuriose jauniesiems atsisklei
sdavo būties slėpiniai. Sugultuvių misterijoje atsiverdavo
žmogaus atėjimo į erdvės ir laiko pasaulį slaptis bei vyro ir
moters sueities paskirtis: kūniškoje jungtyje esą tiesiamas
vertikalus tiltas - gyvybės medis - tarp Šiapus ir Anapus;

* Lietuvių tikrinimo papročiai, palyginti su slavų, labai delikatus. Kupi
škio apyl. užrašytame paprotyje net nenaudodavo raudonos spalvos.
Svočia atnešdavo svečiams rūtų šakute arba bulvienojų virkščia užkim
štą degtinės butelį.19 Kai kuriuose slavų papročiuose ypač ryškus viešo
pasmerkimo motyvas. Siaurės Ukrainoje, jeigu jaunoji nekalta, iškelia
ant aukšto stiebo raudona vėliavą, o jeigu ne, tai jaunosios giminai
čiams uždeda pavalkus. Arba jeigu jaunoji nekalta, tai jaunojo kie
me iškelia vestuvių vėliavą su pririštais raudonais kaspinais, o jeigu ne,
tai jaunojo giminaičiai važiuoja pas jaunosios tėvus, išgriauna jų pečių
įr visus ištepa suodžiais. Jaunasis viešai muša jaunąją ir turi teisę ją palikti.21
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sueitis nėra vien dviejų žmonių reikalas: šiame nepaprastai
atsakingame ir šventame vyksme - leidžiant į pasaulį naują
gyvybę vyras ir moteris bendradarbiauja su Dievu, kuris į
pasaulį leidžia sielą, o motina savo įsčiose jai nuaudžia ma
terialųjį rūbą - kūną. Prasidėjimo slėpinys - tai didžiausias
būties stebuklas, kuriame sielai susivienijus su materija ran
dasi naujas žmogus.
XXX

Civilizuotas, tačiau doriniu atžvilgiu - barbaras žmogus
šiame nuostabiame gyvenimo stebukle dažniausiai mato vien
malonumą. Toks požiūris suteikia tik dalinių žinių, kurios
augina žmogaus ydas, moko to, ko ne tik nereikia mokyti, bet
ir kenksminga, o svarbiausia, visai neužsimena apie tai, kas
žmogui žinoti būtina. Šiandieninis vadinamasis lytinis auklė
jimas, kuris temoko, kaip didesnį malonumą patirti ir kaip
išvengti pasekmių, žmogų palieka ne tik visiškoje dvasinėje
nežinioje, bet padaro jį savo aistrų vergu. Tad todėl dauguma
šiuolaikinių žmonių neišlaiko pirmosios nakties išbandymo ir
patenka į velnio, nuo kurio senosiose vestuvėse stengdavosi
pabėgti,29 glėbį.
Aleksandras ŽARSKUS
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TR O B ES IŲ PUO ŠYBO S A LB U M A S
Jurgis GIMBUTAS
m. Vilniuje išleista 15 "Lietuvių liaudies meno" tomų, kuriuos
parengė gausus specialistų kolektyvas. Dėl mažų tiražų (40008000 egz.) tų albumų jau nebegalima įsigyti. Daug dėmesio skirta
audiniams, juostoms, smulkiajai drožybai, religinio turinio skul
ptūroms ir paveikslams, margučiams, o ypač kryžiams ir koplytė
lėms. Gausi ir įvairi trobesių puošyba nesusilaukė specialaus
albumo ar mokslinio veikalo. Iki šiol būdavo pasitenkinama ben
drais veikalais apie Lietuvos kaimų tradicinę architektūrą, šiek
tiek pailiustruojant ir puošybą.
Būdavo, o kartais ir dabar puošiamos šios medinių trobesių
dalys: stogo skydas, vėjalentės, karnizai, lėkiai; kolonos, tvorelės
(baliustrados) ir sienų kertės; langai ir durys; varteliai ir vartai.
Per daugelį metų surinkau apie 3400 trobesių puošybos iliustra
cijų iš visų Lietuvos apskričių. Atitinkamiems pareigūnams lei
dus, galėjau pasinaudoti etnografinių bei architektūrinių ekspe
dicijų medžiaga, sukaupta tarpukaryje ir sovietinės okupacijos
metais. Gavau atskirų fotografų padarytų nuotraukų. Išsaugojau
ir savo Lietuvoje 1938-1943 metais darytų nuotraukų šimtinę,
taip pat šiek tiek iš atsilankymų tėvynėje po 1985 metų. Supla
nuotam albumui "Lietuvos kaimo trobesių puošyba" atrinkau
1430 iliustracijų ir parašiau 65 puslapius komentarų. Iliustracijos
sugrupuotos į 140 dalių, 95 nuotraukos pateiktos atskirai. Spe
cialistai Lietuvoje, etnografas dr. Vacys Milius ir architektas prof.
dr. Kazys Šešelgis sutiko paskaityti mano tekstą ir peržiūrėti
iliustracijų atranką. Dar nežinoma, kas galėtų išleisti tokį nepigų
leidinį. Savo komentaruose nesigilinu į ornamentų simboliką ir
jos ryšius su senovės tikėjimais ar prietarais. Apie tai jau nemažai
rašyta archeologų, mitologų ir folkloro žinovų. Man rūpi puo
šmenų forma, jų dekoratyvumas, nes trobesiai buvo ir tebėra
puošiami visų pirma tam, kad būtų gražiau gyventi ir kad neatsiK.DAUGĖLOS nuotrauka

Jurgis Gimbutas gimė 1918 metais. Baigė Kauno Vytauto Did
žiojo universiteto Statybos fakultetą (1941). Šiame universitete
dėstė enciklopedinį statybos kursą 1941-1944 m. (vyr. asistentas).
1945- 1948 m. rengė daktaratą Štutgarte. (Technische Hochschule). Gavo Dr.-Ing. laipsnį už disertaciją apie Lietuvos kai
mų stogus X IX amžiuje (knyga išspausdinta Štutgarte, 1948).
1946- 1948 m. dėstė tarptautiniame UNRRA universitete Miun
chene. 1949-1983 m. dirbo JAV Bostone, inžinierių konsultantų
firmoje F.S.& T. (nuo 1967 m. buvo tos firmos dailininkas). JAV
lituanistikos instituto pirmininkas (1973-1978), Amerikos civili
nių inžinierių sąjungos (ASCE) vyr narys (fellow). Keturių knygų,
daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių autorius, "Lietuvių enciklo
pedijos" ir "Encyclopedia Lithuanica" Bostone bendradarbis, pa
skutiniojo LE tomo redaktorius. Tyrinėjimų sritis: tradicinė kaimų
statyba ir architektūra. Nuo 1985 m. lankėsi Lietuvoje 4 kartus,
pasirinkdamas medžiagos kitai savo knygai. Kelių suvažiavimų
bei simpoziumų prelegentas.

Iki mūsų amžiaus vidurio Lietuvos kaimų, dvarelių ir miestelių
trobesiai daugiausia buvo mediniai. Gera dalis jų sunyko ar nu
griauti, o nauji buvo statomi iš patvaresnių medžiagų. Karai ir
okupacijos gerokai praretino Lietuvos miškus, tad statybai stigo
tinkamos medienos. Iš senų laikų mediniai trobesiai buvo puošia
mi pjaustiniais, drožiniais, retkarčiais rdižiniais ir tapyba. Ne tik
Lietuvoje, bet ir kaimyniniuose kraštuose, ir toliau. Turime lietu
viškų knygų ir albumų kai kurioms tautodailės šakoms pailiu
struoti ir panagrinėti. 1931-1937 metais Kaune išleisti 8 "Sodžiaus
meno" tomai, paruošti dailininko Antano Tamošaičio. 1956-1974

Pirkios antlangė, vėjalentė ir pagegnis skydelis. Kraupėnų k.
Ukmergės aps. Igno KONČIAUS nuotrauka, 1936 m.

liktum nuo kaimynų.
Benagrinėjant sukauptą iliustracinę medžiagą ir prisimenant
daugelį aplankytų kaimų ir miestelių, galimos tam tikros išvados.
Iš tradicijos buvo sakoma ir rašoma, kad Lietuvos kaimiečių, ar,
geriau sakyti, ūkininkų, meistrų ir amatininkų sukurtoji tautodailė
yra originalus lietuviškas menas. Tai tik dalis tiesos, nes esama ir
tarptautinių ar svetimų ornamentų. Nesutinku vadinti kaimiškąją
tautodailę liaudies menu, nes nei ūkininkai, nei kaimų ar miestelių
meistrai nelaikė savęs liaudimi tokia prasme, kaip pastaraisiais
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dešimtmečiais buvo propaguojama. Okupacija ir bolševizmas
sukompromitavo liaudies vardą, tad geriau susigrąžinti jau se 
niau naudotąjį tautodailės vardą. Tuo vardu yra pasivadinusi
veikli organizacija išeivijoje: Lietuvių tautodailės institutas.
Mano observacijų išvados tokios:
1. Trobesių išorės puošyboje pastebimas tam tikrų ornamentų
paplitimas ir tęstinumas Lietuvoje, kuriuos sąlyginai galima va
dinti lietuviškais.
|
2. Pastebėta artima sąsaja tarp vadinamosios tipiškos trobesių
ornamentikos ir kitų tautodailės šakų, kaip kryžiai, koplytėlės,
meniški namų apyvokos daiktai.
3. Esama ir originalių, plačiau nepaplitusių ornamentų ar jų
kompozicijų, kartais unikumų, kurių nedera ignoruoti ir išskirti
iš tautodailės.
4. Pasaulinėje ornamentikoje, ne tik Europoje, bet ir senovės
Egipte ar Mezopotamijoje būta ar esama ornamentų, kurie gana
dažnai užtinkami Lietuvos trobesių puošyboje.
5. Svetimos kilmės ornamentai galėjo ateiti Lietuvon su tar

Pirkios langai ir stoginėlio karnizas. Rubelninkų k. Švenčionių apskr.
Jurgio GIMBUTO nuotrauka, 1939 m.
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Klėties langelis. Bagdžių k. Šakių apskr. Slavikų vis.
Danutės GIEDRAITYTĖS pieš. 1944 m.

ptautiniais architektūros stiliais ir importuotais daiktais nuo vidu
ramžių iki mūsų laikų. Kaimų meistrai galėjo įsidėmėti juos
bažnyčių, pilių, rūmų ir turtingų miestiečių namų puošyboje.
Pavyzdžiui, iš griuvėsių atkasti kokliai Vilniuje, Klaipėdoje, Kau
ne ir kitur papuošti zigzagais, spiralėmis, tulpėmis, vazonais su
augalais. Tokie ornamentai dažnai užtinkami kaimo antlangėse,
langinėse, skrynių ir spintų puošyboje.
6.
Kas dabar ar ir seniau buvo plačiai paplitę ir tapo tipiška
Lietuvai, iš pradžių galėjo būti kieno nors sukurtas ar perkurtas
unikumas. Galėjo patikti kaimynams - ir paplito plačiau.
Mano paruoštas trobesių puošybos albumas, kai bus išspau
sdintas, galėtų būti įdomus ir naudingas ne tik tautodailės tyrinė
tojams ar mėgėjams, bet ir architektams, dailininkams, dekorato
riams ar amatininkams. Čia jie galės rasti motyvų naujiems tro
besiams papuošti, scenovaizdžiams sukurti, spaudiniams iliu
struoti.

Pirkios langai su nesimetriškomis langinėmis. Gilučių k. Utenos apskr,
Molėtų vis. Jurgio GIMBUTO nuotrauka, 1940 m.

Nors jaujos Lietuvoje buvo statomos iki XXa. penktojo dešimtmečio vidurio, iki mūsų dienų jų išliko nedaug. Kraštotyrininko Kazio
Kėdaičio-Kėdavičiaus aprašas, padalytas prieš penkiasdešimt metų, yra vertingas šaltinis, nušviečiantis jaujų ir viso ūkio raidą autoriaus
gimtosiose apylinkėse (tuometinė Tauragės apskritis, Laukuvos valsčius). Išsamiai pateikti pastebėjimai - neblogas pavyzdys tiems, kurie
patys sumanytų aprašyti vieną ar kitą trobesį. Ruošiant aprašą spaudai, palikti tarminiai pavadinimai, nedaug redaguota gana vaizdinga
kalba.
Kad jaujos kaimiečio gyvenime buvo reikšmingas trobesys, rodo irtai, kad jis dažnai minimas pasakose, papročiuose, tikėjimuose.
Jaujose, kaip ir pirtyse, dalydavo alų, gydydavo ligonius, čia gimdydavo moteiys, didelių pobūvių metu nakčiai guldydavo gimines.
Jaujose ir gyvendavo, kol pastatys gyvenamąjį namą, slapstydamiesi nuo reknitų. Jos būdavo jaunų vyty susibūrimo vieta; čia paauglius
"įšventindavo"į vyrus.
Jaują iškūrenti reikėjo didelio išmanymo. Per neapsižiūrėjimą ar nepatyrimą dažnai kildavę gaisrai paversdavo plėnimis ne tik jaują,
bet ir ištisus kaimus. Kad ugnis nepersimestiį į kitus trobesius, jaujas statė atokiau. Žemaitijos valsčių revizoriaus J.Laškauskio 1562 m.
įraše Karšuvos valsčiaus inventoriuje vaitams prisakyta, kad "ugnį jaujose turi tikrinti kas 4 savaitės, kur netvarka būtų, įsakyti, kad
sutvarkytų, kad žalos iš to visiems nepasidalytų" (Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. V., 1965. - T.L - P.179).
A r jauja neperkaitusi, tikrindavo taip: kūrikas pagaliu perbraukdavo per susikaupusius ant sienų suodžius - jei jie atšokę nuo sienos
raudonuoja, reikia skubiai nustoti kūrenti. Jaujose ugnį prižiūrėti buvo šeimininko ar vyriausiojo šeimoje pareiga. Prie vyresniųjų,
išmanančių gyvenimą, burdavosi jaunesni paklausyti būtų nebūtų istorijų, pasakų, išmokti dainų ar įvairių darbų (šakes, spragilą, gi'ėblį
pasidalyti).
Kas negirdėjo pasakojimų ar pasakų apie jaujoje gyvenančius vaiduoklius, velnius, kurie per linamynį net pasirodydavę žmonėms?
Nuo piktų dvasių gintis jaujose buvo laikoma šermukšnio vytis, šventintos žvakės galiukas. Kad jaujose mažiau vaidentųsi, kaip rašo
KKėdaitis-Kedavičius, žiūrėjo, kad pirties (jaujos) sienų vainikų skaičius nebūtų tiylika.
Stasys GUTAUTAS

JUODAINIŲ KAIMO JAUJOS
Kazys K Ė D A IT IS - K Ė D A V IČ IU S

Šioje apylinkėje, kai kalbama apie jaują, turima galvoje ne vien
jaują, bet visus po vienu stogu esančius trobesius: klojimą, darži
nę šiaudams, pirtį džiovinimui, taip pat peludę, tarpinę (tarm.),
šiaudinę (krėstiems šiaudams, paruoštiems stogams dengti, dėti).
Jauja arba jaus yra trobesių, esančių po vienu stogu ir naudojamų
kūlimui, mynimui, sėklos paruošimui, žiemkenčių šiaudų sudėji
mui, bendras pavadinimas. Jeigu klojimą ar daržinę pastatytum
atskirai, tai jaujos vardas atkristų, būtų tie trobesiai vadinami savo
vardais - klojimu ar daržine. Jaujai nepriklauso daržinės šienui ir
vasariniams šiaudams dėti. Vasariniai šiaudai, kad nereikėtų jų
nešioti žiemą, kūlės metu dažniausiai sunešami į šieninių darži
nių tarpeklius, nes jų ir šieno mišiniu žiemą šeriami galvijai.
Netilpę ten paliekami daržinėje prie jaujos. Ir žieminiai dažniau
siai tededami į tarpeklius, kad galėtų pakraikui geriau prieiti pešti.
Vasariniai šiaudai dedami į daržingalius ar ant viršaus. Jie paju
dinami pavasarį, kai nebėra sniego. Nešimui naudojamos tos
pačios kestės, kaip ir šienui į pakūges ar kupsčius sunešti. Tai dvi
gerai nuaugusių eglaičių kartelės. Vietos nusitverti rankoms ap
dailinamos, kai kur net padaromi tam tikri bumbolai, kad neišslystų benešant.
Paties klojimo dabar niekuomet neprikrauna, nes nebeturėtų
susisiekimo su pirtimi ar pelude, be to, užėmus aslą, nebebūtų
kur sėklai žiemkenčių išsikulti. Seniau, prieš 1915-uosius, visai į
jaują nieko nedėdavo, visa jauja ir jaugalis būdavo tuščias.
Šioje apylinkėje ir dabar kūlius daro daugiausia savaip, be
krėtaricos ir mašinos. Išdžiovina javus pirtyse ir spragilais iškulia.
Sako, kad naminiu būdu kūliams paruošti šiaudai tvirtesni, ir
pelės stogo taip negadina. Jaugalis visur užkraunamas žieminiais
javais tik dabar, kai mašinomis pradėta kulti.
Apžvelgę, kas bendresnio beveik visai apylinkei, imsime tipingesnę jaują, nes jos pirtyje dar tebėra pečius. Tai Vinco Kėdavi
čiaus iš Juodainių kaimo, Laukuvos valsčiaus, Tauragės apskrities
jauja. Ji turi visas išvardintas dalis, tik be šiaudinės. Šiaudai kū
liams čia būdavo ir tebėra dedami ant pirties viškų, šalia kurtinio.
Jauja stovi sodybos pietuose, prie bendros kaimo ganyklos,
nors kitų kaimo ūkininkų stovi šiaurinėje sodybos dalyje. Patogu
mo atžvilgiu ne kas - važiuojant pro privartes, trobas, daug

nusibarsto.
Kur jauja stovi, kadaise būta valdiškos žemės. Eigulys neno
rėjęs leisti tos jaujos Vinco Kėdavičiaus motinos tėvui Montvydui
statytis, bet vaitas pasakęs, kad "ar ant s. statysiąs, jei nėra kur
aukštesnės vietos". Thip jaujos pastatymu ant valdiškos žem ės
(dabar - kaimo bendrų ganyklų) praturtino ūkį, t.y. padidino. Be
to, buvęs ir išskaičiavimas šioks toks: Montvydas, vėliau Kėdavičiai buvę geri medžiotojai, tai jaujoj galėdavę saugoti jaukus
žvėreliams vilioti. Pietinėse duryse ir dabar tebėra trikampė išp
jova žvėreliams sekti ir šaudyti. Saugodami žvėrelius, žiemą
.pasidėdavę patalus ir prisnūsdavę, kol prie jaukų atbėgdavęs ki
škis. Jaukai buvo padedami netoli durų, už kokių 20 žingsnių ar
arčiau. Kiškiams įsmaigstydavę obelaičių šakų, dobilų, kurap
koms pabarstydavę pelų. Kiškius sergėdavę tik naktimis. Pastatyta
pietinėje dalyje jauja turėjo padėti medžioti.
Jauja statyta Montvydo, dar gyvos Agnieškos Kėdavičienės, 90
metų senutės, dabartinio šeimininko Vinco kėdavičiaus motinos
tėvo prieš kokį šimtą metų ar seniau. To neatmena nė Agnieška
Kėdavičienė, kuri didesne dalimi ir žinias suteikė.
Statyta iš apvalių rąstų, kerčių sukirtimai jau pjūklu suleisti.
Po ušokais padėti akmenys, kad jie nesulįstų taip greitai žem ėn ir
apatinė dalis nepradėtų pūti. Visur kitur jokio pamato, išskyrus
plūktą molį. Tii charakteringas visų šios rūšies pastatų bruožas.
Akmenis dėdavo ir po kerčiomis. Visas pamato paruošimas - tai
žemės viršutinės velėnos nuėmimas ir plūkto molio papylimas. Ir
klojime, ir pirtyje, ir daržinėje - asla. Pirties asla išpilta šiek tiek
aukščiau Šiaudinės ir tarpinės niekas nė moliu negrįsdavo. Pelu
dę šiek tiek plūktu moliu išlaistydavo, kad taip greit pelai nepri
kibtų prie žemės ar su ja nesusimaišytų. Pirtyje vienoje vietoje
būdavo paliekama gilesnė duobė ir ji stipriai primušama molio;
Tai asla pečiui.
Sienos iš apvalių, vietomis šiek tiek aptašytų rąstų. Vienoje
lauko sienoje yra trylika rąstų. Šis skaičius netaikomas pirtims. Ir
šiaip pirtyse vaidenosi visoki velniai, o trylika - tai bieso tuzinas.
Rąstų galai viršuje ilgesni, apačioje - trumpesni, bet visai lygių
nėra. Patys viršutiniai ir apatiniai rąstai turi atskirus pavadinimus.
Pats viršutinis - murliotas, apatinis - pamatinis. Ant murlioto

21

22
V

<*««.

pasidėjęs kazilas. Rąstai dažniausiai ištisiniai, sudūrimai retai kur
pastebimi. Suduriama karpu, t.y. viename rąste ištašomas iškili. mas, kitame - įdubimas, tada galai suneriami. Rąstų storis - apie
35 cm. Prieš galus apvalieji rąstai patašomi iš abiejų pusių plok
ščiai, galuose maždaug prieš 40 cm abiejose pusėse užpjaunama,
tašoma nuo rąsto galo į už pjovą taip, kad galai lieka storesnį, o
prieš išpjovą - plonesni. Iš vidaus sienos rąstas irgi paliekamas
storesnis. Kertėse lieka tokie galai, kad galima sienomis kur
norima be kopėčių palipti (1 pav.). Daržinių sienos - tik iš apvalių
rąstų. Į tarpus jokios medžiagos nedėta. Pirties sienose, kad
rąstas su rąstu sugultų, rąstai patašyti ne tik vienas prieš kitą, bet
ir iš išorės ir vidaus. Taip pat dedama kiminų (tam tikrų šlapių
samanų). Vidurinės pertvarų sienos daromos iš tokios pat med
žiagos kaip ir išorinės. Jos suneriamos su išorinėmis sienomis jau
statant pastatą: išorinių sienų rąstuose iškertamos skylės ir juose
suneriami pertvarinių sienų rąstai (2 pav.).
Aprašomojo pastato pamatiniai pasidėję ant žemės ir apipu
vę.
Durys iš palagos pirmiausia veda į jaują (klojimą), kitos yra ir
į daržinę. Durų aukštis - daugiau kaip pustrečio metro. Durikės
iš jaujos į pirtį ir iš jaujos laukan po metrą aukščio. Didžiųjų durų
plotis toks pat kaip ir aukštis. Durikės iš jaujos į pirtį ir į lauką taip
pat ne platesnės už aukštį. Durys į jaują pusiauvėrinės. Prie
murlioto medinėm vinim prikalta kaladikė (išpjovos viduriu prie
sienos), į ją įkišama durų "koja", ant žem ės padedama kaladikė
su duobute, kad durys geriau varinėtųsi. Kartais į apatinę durų
"koją" įkalama geležėlė. Tada po durim dedamas akmuo. Vaik
ščiojant į jaują paprastai tedarinėjamos vienos durys. Antrosios
(antroji durų pusė) užremiamos kartele. Ji vienu galu ties viršu
tine durų dalimi įremiama į murliotą arba į prikaltą kaladę su
karpu, o antru - į žemę. Veriamos į vidaus pusę. Durys į daržinę
iš palagos pusės veriamos į vidų, iš anos pusės - į lauką. Jos
vienvėrės, prie sienos viršuj pritvirtintos lankėtu, žemai, kad
varinėtųsi, ant akmens padėtos įkalta geležėle (3 pav.).
Durų lentos sujungtos varais ir iš abiejų pusių sukaltos medi
nėmis vinimis. Tos mažosios durikės, kur minėjau, sandariai pa
darytos - varai į lentas įleisti grioveliu. Matyti ir geležinių vinių.
Patogu, kad durys iš_palagos į vidų daromos, o iš jaujos ar
daržinės - į lauką. Lauko duris iš vidaus uždarome, o pro šias
(palagoj) išeiname. Tos mažosios durikės paprastai vadinamos
duralėmis. Durų angos šulai vadinami ušokais. Viršuj ušokai
įtaisomi į murliotą (4 pav.).
Ušoke padaromas griovys viename šone, abiejuose galuose;
murliote iš abiejų pusių iškertame po karpą (vidury pasilieka
iškilimas); ušoką užmauname ant to karpo iškilimo ir ant sienos
rąstų. Didžiųjų durų, kur įvažiuojama, slenksčiai išimami, ten
paprasti rąstgaliai padėti: Tų mažųjų durikių slenksčius atstoja
apatinių sienų rąstas.
Šiame pastate tėra tik vienas langelis (40x40 cm) vakarų pusėj,
pirty, žiemą užkemšamas lingalviais. Vasarą langas išimamas, kad
pirtis vėdintųsi. Kad neįlįstų kas pro langą, džiovinant grūdus ar
linų pluoštą laikant, vidaus pusėje skersai užkalama geležinė
štangelė.
Langelis taip pat kartais išimamas, kai džiovina neišmintus
linus, kol jie dar šlapi. Šiaip garai ir dūmai eina pro pirties durales.
Kad, durales pradarius, šiluma neišeitų, iš pirties vidaus pusės
durysna įstatoma lentelė ir mediniu sukiojamu skąsčiu prisklendžiama. Iš pirties į jaują patekę dūmai išeina per stogų galų kertes
- čiukurus.
Lubos tėra tik ant pirties. Aplink jaznyčią visos lubos apipiltos
plūktu moliu. Jaznyčioj lubos su skyle, kuri uždengiama dangte
liu. Ta skylė neatitinka nei pečiaus, nei pirties vidurio, yra arčiau
pečiaus. Lubos - skeltinių lentų, tuo laiku tai ir buvo tokių pastatų
požymis. Lubos pritvirtintos virš balkių, apipiltų moliu. Vinių
nėra.
Stogas šiaudinis, visai nuleistais galais. Stogo vidurys, ta vieta,
krur daržinės ir jaujos su pirtim susikirtimas, vadinamas vinkeliu
(7 pav.).
Kazilai, prie kurių pritvirtinami lotai (kartelės), įkirtimu įleisti
į murliotus; viršuje jie sukalami medinėm vinim, vienas su kitu
suleisti vienodu iškirtimu (8 pav.).
Lotai kalami medinėmis vinimis prie karčių 25 cm atstu. Ant
jų skleidžiami šiaudai, ant šiaudų dedamos klotės (lazdynų ar
alksnių lazdelės) ir pritvirtinamos žilvičiais prie lotų per šiaudus.
Ant tos eilės vėl skleidž iami šiaudai ir taip pat klotėmis ir ž ilvičiais

pritvirtinami prie lotų. Maždaug taip dengiamas stogas. Tiesa,
pradžioje padedami kūlikai. Kūlikai padaromi taip: paimama
stora sauja ilginių šiaudų, perskleidžiama ir antraip - varpos su
galais, galai su varpomis sudedama, per vidurį dviem šiaudiniais
ryšiais surišama, tarp tų ryšių perkertama pusiau. Tūda ta pusė,
kur ne varpos, bet galai susidūrę, kirviu padailinama, apkertama
(9 pav.). T&ip padarytas kūlikas dedamas ant pradinio (pirmojo)
loto ir įduriamas į pirmąją klotį. Ant kūlikų skleidžiami šiaudai.
Kazilai, kad stogas nepersiskleistų, vienas su kitu dar sujungiami
tam tikromis kartelėmis (juostomis).
Juostos prikalamos medinėmis vinimis. Pačiame viršuje, iš
vienos ir kitos stogo pusės, šiaudai užlenkiami ir pritvirtinami
klotėmis ir žilvičiais. Kad kločių nebūtų matyti ir kad už jų
nesustotų vanduo ir nebėgtų į pastatą, jos apipinamos kūlikais,
bet kitokiais negu dengimo pradžioje. Paimamos ilginių (gali būti
ir trakinių) šiaudų saujos surišamos ir klotės abejose pusėse
aprišamos jomis. Ant viršaus užpilama spalių, pilama žvyro,
akmenukų, kad vėjas spalių nenuneštų. Kad vėjas stogo nešiau
štų, uždedamos plytos, t.y. lygūs, plokšti lyg lentikės akmenys.
Pakloti šiaudai sulyginami lentike, vadinama stoglente (10 pav.),
kurios galuose įkalta vinių stogui nugrėbstyti. Viena lentikės pusė
karpuota rievelėm.
Pirty džiovinti ilginiai šiaudai stogams geriausi, nes nė pelės jų
negriaužia, paukščiai nedrasko, ir ilgai išsilaiko. Seniau stogas
išsilaikydavo net po penkiasdešimt metų. Ne pirtyje džiovintais ir
spragilu krėstais šiaudais dengtas stogas retai laiko apie 8-10
metų.
Dar truputį apie pastato dalių pavadinimus. Vieta nuo vienų
durų iki kitų vadinama tarpekliu. Viršuje ušoko (šulo) einąs
rąstas yra vadinamas balkiu. Balkis reikalingas krovimui reguliuo
ti ir kad prikrautas daržingalis neišvirstų. Jaujoj jo nėra.
Ties jaujos ir pirties siena viršuj, prie juostos kabo sričas, vinda
sėmenims (dažniausiai), grūdams ir kt. ant pirties pakelti. Virvę
uždėję per ratą, prie vieno jos galo pririjame norimą pakelti
daiktą, už antro savo svoriu traukiame žemyn. Grūdus, sėmenis
keliame supylus drobėn ir tam tikru pagaliuku užnėrus prie
drobulės virvę. Ant pirties esąs žmogus atneria virvę, grūdus ar
sėmenis iškrato jaznyčion, o pagaliuką su drobule numeta žemai
esančiam (11 pav.).
Visas aukštas ant pirties yra vadinamas kurtinių, o vidury
atitverta dalis - jeznyčia (eznyčia, aznyčia, jaznyčia). Šiaip namo
aukštas (ne pirties) vadinamas viškomis. Ant greta pirties esan
čios peludės nėra lubų, tik užmetami keli lotgaliai ar šiaip paga
liai, kad galėtų per viršų pelus sumurdyti. Thip pat čia laikomas
binkis, rąstas mintuvams įdėti. Jis guli pagal sieną, palėpyje. Jo
geras galas yra išsikišęs į jaują. Prilaikyti, kad jis nesvirtų į jaują,
kampe tarp jaujos ir pirties sienos prikaltas rąstgalis.
Užrašyta 1942 08 09. ES 247(70)

RETESNIŲ Ž O D Ž IŲ REIKŠMĖS:
Ilginiai - ištisi, nesuinaigyti ruginiai šiaudai.
Jeznyčia (jaznyčia, eznyčia, aznyčia) - rentinys ant pirties javams, sėm e
nims džiovinti.
Kazilas - gegnė, sparas.
Krėtarka, krėtarinė - speciali mašina ilginiams daryti.
Kūlikas - šiaudų kūlelis stogo kraštui pradėti dengti.
Kurtinys - sėmenų, javų džiovykla.
Lankėtas - lankelis.
Palaga - stoginė, padanga prie jaujos.
Trakiniai - mašinomis kulti šiaudai.
Sričas, vindas - skritulys ant ašies, naudojamas daiktams kelti.

Duomenų pateikėjo piešinius spaudai parengė dailininkė
Rita PILKAITĖ-BUTVILIENĖ
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MEDINIAI RUNŲ KALENDORIAI
Praeitame mūsų žurnalo numeryje aptarėme medinius runų kalen
dorius, pagamintus XVII a. pirmoje pusėje. Juose sužymėtos krikščio
niškųjų šventųjų vardo dienas atitinkančios šventės, su žemės ūkio
darbais, fenologiniais reiškiniais susijusios datos. Tikėtasi rasti senojo
baltų kalendoriaus pėdsakų. Daugelis požymių rodo, kad abu kalendo
riai (medinės knygutės ir lazdos) buvo naudojami I Jetuvoje, čia ir daryti,
norsv- pagal skandinaviškus pavyzdžius.
Šįkart norime parodyti runų (lazdos) (A) ir medinių lapų knygelės
(B) išskirtinių dienų, švenčių simbolius, savaitės dienų (C), Mėnulio
fazių (D) žymėjimo fragmentus. Nustatydami ženklų prasmę, lyginome
su skandinaviškaisiais, kitų Baltijos šalių kalendoriais 1, bei krikščioni
škojo meno simboliais2. Kai kuriuos iš jų įdomu, prasminga būtų panau
doti ir šiandien, tarkim, kaip etninių švenčių simbolius, taikomųjų dirbi
nių dekore ir pan.
Brėžinyje pateikiamos pirmųjų keturių mėnesių šventės, pradedant
Naujaisiais Metais. Lazdoje dažnai pasitaiko žuvelės, o knygelėje augalo šakelės raižiniai, - jie žymi svarbesnes pasninko dienas.
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Sausis

1.1. Naujieji Metai (pripildyta linksmybių taurė).
1.6. Trys karaliai.
1.13. Žiemos švenčių pabaiga (tuščia taurė).
1.14. Miške girdėti genio balsas.2
1.19. Šv. Petro bažnyčios pašventinimas (ganytojo lazda ir maldos na
mai).
I. 25. Apaštalo Pauliaus atsivertimas. Viduržiemis (žynys laiko krivulę
su Saulės ženklu - senojo baltų kalendoriaus Naujieji Metai).
Vasaris

II. 2. Kristaus Paaukojimas - Grabnyčios. Šv. p. Marijos purifikacija
(žiedas).
11.3. Sv. Blažiejus (raktas į gerą linų derlių).
11.5 Šv^ Agota (pirmoji metuose Perkūno diena).
II. 15. Sv. kankiniai baustinas ir Jovita (budelio kirvis).
11.24. Šv. Motiejus. Vieversio diena (žeberklas, žuvelė - žvejybos prad
žia; garuoja šaltiniai 2, jų vanduo įgyja gydomųjų savybių).

Kovas

III.7. Šv. Tomas Akvinietis.
III.12. Šv. Grigalius (augalo šakelė, išbrinksta pumpurai).
III.17. Šv. Gertrūda (vienuolynas). Iš žiemos miego pabunda miško
žvėrys. v
III.21. Šv. Benediktas. Gyvulių diena (pirmoji vaga).
III. 25. Apreiškimas šv. p. Marijai. Gandrinės, bičių diena (lelijos žiedas
- šv. p. Marijos simbolis).
Balandis

IV. 4. Lydekų nerštas (žeberklas).'
IV14. Augalų vegetacijos pradžia (sprogstantys pumpurai).
IV. 21. Ganiavos pradžia.
^
IV.23. Šv. Jurgis (riterio ietis)..
IV.25v. Šv. Morkus (jautis, paukštis).
V'l. Šv. Pilypas ir Jokūbas.

Libertas KLIMKA

1 Pfaff A. Aus alten kalendern. - Augsburg.
2 Hupel A.W. Topographischer Nachrichten von Liet’ und Ehstland. Riga, 1782.
3 Giriai J.E. A Dictionary or Symbols. N.Y., 1982.
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VEIDAI

daugelį ledynmečio Sibiro vietovardžių. O senieji įrašai esą patvirtina,
kad ir Kretos-Mikėnų kultūra - bal
tiška...
"... betgi Baltų kraštai antroji visuomet tamsi mėnulio
pusė"tai įvaro Ivasko "Baltiškosios
elegijos" balsas, - priartėjame prie
dar vieno šio pasakojimo skirsnio - apie žiūrėjimo į tą mėnulio
tamsiąją pusę atkaklumą, apie neįveikiamą troškimą įžiūrėti joje
gyvenus savo protėvius. "Žiūrėjimo" būdas - tūkstantmečių įrašų
šifravimas.
Tį darbą Vyt.Rimša pradėjęs 1982 metais, kai į jo rankas
patekus A.Molčanovo knygutė "Tainstvennyje pismena pervych
evropeijcev". Joje dėmesį patraukęs autoriui nepasisekęs (nebaig
tas) Paisto (Festo, Faesto) skridinio (apie 1600 m. pr. Kr.) įrašo
šifravimas. "Pastebėjau, kad ten daug baltiškų žodžių, baltiškai
skamba, ir pabandžiau skaityti tai, ko Molčanovas nebaigė. Pavy
ko. Susidarė visai geras lietuviškas tekstas". Antrasis darbas Kre.os kirvio (XVI a. pr. Kr. pirmoji pusė) įrašo šifravimas. "Irgi
pavyko. Na, o kiti - žymiai lengviau: Kipro Mino molinės plokšte
lės iš Ugarito įrašas, Kipro Enkomio plokštelės (XIII a. pr. Kr.
paskutinis ketvirtis), Lemno salos stelos (VII a. pr. Kr.), eteokiprietiškas akmenų įrašas (elegija "Vytylė") (IV-VI a. pr. Kr.), apie
160 Kretos (Knoso) linijinio B rašto plokštelių įrašų asmenvar
džiai, septyni Lietuvos, vienas Lenkijos, trys Švedijos runų įrašai".
Visi jie esą baltiški. Kaip tai įrodoma? "6500-3500 m. pr. Kr., Vyt.Rimšos žodžiais, - klestėjo mūsų tautietės M.Gimbutienės
aprašytoįrSenosios Europos kultūra. Jos hidronimija, kaip sakyta,
baltiška - pasklidusi visame senosios Europos, pilkapių ir kai kurių
kitų kultūrų plote. Baltiški vietovardžiai pasklidę ir visame virve
linės keramikos kultūros, gyvavusios nuo III tūkst. pr. Kr. vidurio
iki II tūkst. pradžios, plote. Kurios nors nebaltiškos kalbos sluok-,
snio, apimančio visą šį plotą, nėra, todėl galima manyti, kad visa
virvelinės keramikos kultūra buvo baltiška. Vadovaujantis L.Kiliano nurodytu brūkšnių pluoštais puoštų virvelinės keramikos
amforų paplitimu, galima manyti, kad baltai dar minėtu virvelinės
keramikos kultūros gyvavimo laikotarpiu gyveno ligi pat Egėjo
jūros. (...)
M.Gimbutienė teigia, kad prie Egėjo jūros senųjų europiečių
kultūra gyvavo 2 tūkstantmečiais ilgiau negu Dunojaus upyne,
kad 3500-1500 m. pr. Kr. Egėjo ir Viduržemio kultūros (ir auk
štoji Kretos kultūra) išsiplėtojo iš 6500-3500 m. pr. Kr. Senosios
Europos kultūros. Prie Egėjo jūros išliko ir senųjų europiečių
rašmenys. Jie panašūs į raižytinius Egėjo, Mino įj* Kipro anksty
vojo žalvario amžiaus rašmenis. VII-IV tūkst. pr. Kr. senųjų
europiečių raštas giminingas II tūkst. pr. Kr. pirmosios pusės ir
XV a. pr. Kr. Kretos linijiniam A, XV-XIV a. pr. Kr. linijiniam B,
II tūkst. pr. Kr. vidurio ir antrosios pusės Kretos-Mikėnų kultūros
Kipro raštui, labai panašus ir į klasikinį Kipro raštą, kuris buvo
vartojamas nuo VII ligi II a. pr. Kr. Šie duomenys leidžia manyti,
kad Kretos-Mikėnų, arba Egėjo, kultūros žmonės tebebuvo baltai
bent jau ligi II tūkst. pr. Kr. vidurio, kai Kretą užėmė achajai. Thi
verčia domėtis senųjų europiečių, Kretos-Mikėnų kultūros ir jos
palikuonių raštais, nes jų baltiškumas patvirtina nuomonę, kad
senieji europiečiai, Kretos-Mikenų kultūros žmonės ir jų palikuo
nys buvo baltai. (...)
J.Basanavičius ir A.Srba, remdamiesi baltų (ypač lietuvių)
kalbomis, perskaitė 1912 m. Bulgarijoje rasto aukso žiedo traki
šką įrašą. N.Susloparovas perskaitė Žemutinės Padnieprės indo
runų įrašą. Mokslininkas teigė, kad šio indo įrašo sukūrimo metu
kairiajame Žemutinio Dniepro krante gyveno dabartinių lietuvių
senoliai, kad senovės lietuviai - dabartinio Dniepropetrovsko sri
ties gyventojai - mokėjo skaityti bei rašyti jau prieš 3000 metų.
Baltišku galima laikyti ir Susloparovo iš esmės perskaitytą Tripolės
kultūros Kijevo verpstės įrašą (apytikriai III tūkst. pr. Kr.). Įraše
yra ir baltiškas vardas Elulė. Šis įrašas, matyt, - seniausias išskaity
tas baltų runų ir apskritai baltų rašto paminklas".

ANTROJOJ MENULIO PUSĖJ
... tik kur tos baltų žemės?
Kas gi atspėtų neišnarpliojęs surizgusių indoeuropiečių irfinou
grų kalbų šeimų, neperkėlęs Babelio bokšto arčiau Baltijos, kad
galop paaiškėtų Baltai, - kas rastų laiko tokiems nereikšmingiems
mitams?
įvaras Ivaškas. "Baltiškosios elegijos

Žmogui, apie kurį noriu kalbėti, ta subtili estų poeto ironija
"nereikšmingiems mitams" visai nevietoj: Vytautui Rimšai, kalbi
ninkui, seniausios raštijos, kultūros tyrinėtojui, jie patys reikšmin
giausi, be to, ne mitai, o pati mūsų praeities tikrovė, pasirinkta
mokslinių tyrinėjimų objektu. Esame linkę nepasitikėti beveik
neįrodomų teiginių, idėjų apsėstaisiais, neigti jų "mokslą": tai esą
moksliniu rūbu apvilkta idėja, "apsėstumas", troškimai, kaip jau
darę, tarkim, aušrininkai. Bet yra ir kita galimybė: viską, kiek
pajėgu, išsiaiškinti, suprasti, gal net pasidžiaugti, kad tarp savųjų
turim taip atkaklių aušrininkų dvasios žmonių: Dievas tikrai kal
bėjo lietuvių kalba, tik, sakau, gal tuo metu neatsirado nė vieno iš
mūsų (apkrėstųjų nepilnavertiškumo bacilomis), kas Jam atsiliep
tų tuo pačiu. Pripažinddfni savo kalbą seniausia Europos kalba bijom įsisąmoninti, kad tūkstantmečių šaknimis ir mes - "kaip visi",
ar bent - "niekuo neprastesni, o - gal rojaus žaltys tikrai pirmuosius
pasauly žodžius Ievai pakuždėjo lietuviškai?.. Taigi galim pasid
žiaugti turį atkaklų pasišventėlį: te šiuo atveju labai neiškalbų, te
vis atstumiamą, te mūsų naujaisiais biržų fetišavimo laikais jau
atsidūrusį ir bedarbių gretoj, o - nenugalimą, net jeigu Jo tiesa visai ne "mokslinė" tiesa, nes Jo ieškojimus maitina kiekviename
iš mūsų esantis savo genties nevienadieniškumo, nepraeinamu
mo, - reikšmingumo amžinas troškimas.
O tiesa Jo tokia. Pirmiausia - dėl baltų ir trakų kalbų santykio
(neapgintosios disertacijos tema). Vieni mokslininkai esą mano,
kad egzistavo baltų-slavų prokalbė, kiti - kad baltų ir slavų kalbos
bei gentys gilioj senovėj buvo tolimos, o suartėjo palyginti labai
vėlai. Jis bandąs suderinti tas priešingas teorijas: slavų kalba susi
darė iš baltų-trakų tarmių, į jas įsiliejus, susimaišius su jomis
atėjūnų tarmėms. "Iš esmės teigiamai" vertindamas Jono Basana
vičiaus antropologinio, kultūrinio, kalbinio bendrumo tarp baltų
ir trakų ieškojimus, Vyt.Rimša mano, kad J.Basanavičius klydo tik
teiginiu, jog mes - atsikėlę trakai. Dabartinio mokslo duomenys
esą "labiau liudija", kad nuo senovės gyvenome prie Baltijos, o
jeigu esame kieno nors "giminės", tai pirmiausia - trakų. Pastarųjų
kalbos duomenų menkai telikę, bet esantys - "visai" baltiški".
Pavyzdžiu galima pateikti rumunų kalboje išlikusius dakiškus
(dakai - trakų gentis) žodžius: "doina", "greble" ir pan. Į neaprė
piamą mūsų senolių arealą įsirėžę atėjūnai tarsi perskėlė jį pusiau.
Pietinėje to arealo dalyje susiformavę trakai...
Štai ir priartėjome prie antrojo Vyt.Rimšos tiesos ieškojimų
rato:
"... tik kur tos baltų žem ės..."
Septintą - ketvirtą tūkstantmetį prieš Kristaus gimimą, "ne taip
senais laikais", baltiškoji kultūra gyvavus nuo Baltijos - per visą
vidurio Europą, kur dabartinė Vengrija, Čekoslovakija, Balkanai
(remiamasi vietovardžiais). Dar daugiau: visa Senosios Europos
hidronimija esanti baltiška (bulgarų akademikas V.Georgijevas
manąs, kad jai apie aštuonis tūkstančius metų). Pavolgy taip pat
apstu baltiškų vietovardžių. A.Seibutis indoeuropietiškais laikąs
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Po tokių Vyt.Rimšos paaiškinimų mes turėtume nebesistebėti,
kodėl mokslininkai, tarkim, Paisto skridinio įrašo negalėjo išskai
tyti jokia žinoma senąja kalba, o pabandę baltiškųjų kalbų pagrin
du - šį tą laimėjo.1 Arba - kad stelos Lemno saloje įrašas, išrėžtas
prieš du tūkstančius septynis šimtus metų - galįs būti, Jo požiūriu,
senovės baltų poeto eilėraštis. Na, o "Vytylė" - seniausia išskaityta
baltiškoji elegija... Gražu klausytis, ar ne! "T&čiau ar negalį taip
atsitikti, - panūstu atvėsinti žmogaus entuziazmą, - kad bet kurios
tautos užsispyrėlis galėtų lygiai taip pat sėkmingai savo kalba
skaityti visas tas elegijas ir kitus tūkstantmečių tamsos užklotus
įrašus". Žinoma, esą, žinoma. Bet viskas atsiremia į "patikimumo
laipsnį". Tarkim, ankstesni skridinio šifruotojai, skaitę graikiškai,
prikaišiojo ideogramų. O tai mažina perskaitymo patikimumą.
Patikimiausia pasirodė - "baltiškai"... Tį "patikimumo laipsnį" dar
galima nustatyti tekstą perskaitant kitais metodais: komudatoriniu, akrofoniniu ir pan. Bet esama ir tokių tekstų, kaip elegija
"Vytylė", kur visi ženklai esą žinomi, taisymų beveik nereikią, nes
jau pats TDžounsas 2 buvo sudėjęs ženklus, suskirstęs skiemenis,
tik prasmės neradęs, nesupratęs teksto. Thrp ženklų tenai visur
vienodi tarpai, ir skiemenis, žodžius reikia pačiam sudėt. Tarkim,
"taravi" T.Džounsas visai nesupratęs. O juk galima ištarti "ta ravi",
t.y. "ta išraunama, lengvai išraunama". Arba "tumira". Džounsas
manęs, kad tai vardas. Bet - "tu mira" - ir iš karto atsiskleidžia
prasmė. "Tu mirtinga".
Vyt.Rimšos perskaitymais domėjosi "Vestnik drevnei istoriji"
redaktorė maskvietė mokslų daktarė Lilija Bajun. Ir vis esą stebė
josi, vis klausinėjus, kaip jis galįs pagrįsti, kodėl taip toli nuo
dabartinių baltų - net Lemno saloje - baltiški įrašai. Paaiškinimas
jai pasirodęs visai įtikinamas. Turįs rėmėjų tarp Lenkijos hetitologų. Prancūzijoj gyvenantis mokslininkas iš Rumunijos Čičeronas
Pogirkas labai stębėjęsis ir džiaugęsis, kad gal baltiški įrašai per
skaityti. Žmogus tai esąs "gana baltiško tipo. Galįs būti dakiškos
kilmės: mėlynakis, šviesiaplaukis..." O disertacijos vadovu buvęs
V.Toporovas. Darbą esą teigiamai vertinęs. Bet tarp savųjų na
muose, kaip žinia, pranašu būti itin sunku. Tiesa, čia nesą nė tos
srities specialistų, galinčių kvalifikuotai vertinti, bet ištarti "nepa
tikima" ir atmesti - daug kas mano turįs teisę...
"Mūsų elegijose svarbiausia išgyventi..." - priėjome paskutinįjį
(galėjo būti ir pirmuoju) pasakojimo apie Vytautą Rimšą skirsnį:
tirpsta mūsų baltiškoji balta snaigė - šimtmetis po šimtmečio,
metai po metų... "Istorija mus išskaidė. Reikią ieškoti bendros
kilmės, bendro kultūrinio, dvasinio pagrindo su visais buvusiais
baltais, iki būtina mūsų išlikimui..." Didieji politikai taip ir laukią,
kada užmiršim, nebežinosim, iš kur ir kuo esą. Be to, kiekvienam
žmogui,* kuo jis šiandien save vadintų, visada reikia ir malonu
žinoti savo kilmę, surasti, atpažinti protėvius, pasijusti jų ainiu.
Žmonės už tiesos ieškojimą neturėtų smerkti ar pykti.3

APIE KRETOS IR KIPRO
SENŲJŲ ĮRAŠŲ DEŠIFRAVIMĄ
Jau daugel metų kalbininkas Vytautas Rimša bando įtikinti
lietuvius, kad, remiantis dabartine lietuvių kalba, galima per
skaityti ir suprasti daugybę įrašų, padarytų II ir I tūkstantmetyje
prieš Kr. Kretos ir Kipro salose. Oficialus kalbininkai į šiuos
V.Rimšos darbus žiūri su abejingumu ir nepasitikėjimu, man
dagiai primindami, kad Lietuvoje nėra senųjų raštų šifravimo
specialistų. Tokių specialistų netrūksta už Lietuvos ribų, bet jie
nemoka arba nepakankamai moka lietuvių kalbą. Dėl šios
priežasties V.Rimsos darbai nei patvirtinami, nei sukritikuoja
mi. Moksliniai žurnalai šių darbų vengia, bet jų autorius nau
dojasi mokslinių konferencijų tribūna. Dėl to V.Rimšos darbai
ne kartą buvo spausdinami konferencijų pranešimų santrau
kose. Deja, tokios santraukos neduoda pilno vaizdo apie
senovės raštų dešifravimo patikimumą.
Man, kaip senovės lietuviu rašto entuziastui, buvo labai
įdomu susipažinti su V.Rimšos darbais ir čia noriu apie juos
pateikti savo pastabas.
Pirmiausia reikia prisiminti ž inomas tiesas apie senųjų laikų

Liudvikas GIEDRAITIS

PAAIŠKINIMAI:
1. 1991 metų gegužės 23-30 dienomis vykusio Septintojo pasaulio
lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo metu profesorius iš JAV A.Gustaitis Kernavėje skaitė pranešimą tema "Senojo lietuvių genčių rašto
beieškant". Šnekėta būtent apie šį skridinį (tik prelegentas tarė ne Paisto,
bet Faesto). Skridinio įrašus bandę šifruoti daugelis pasaulio mokslinin
kų, bet vis bevaisiai: nė viena tradicine senąja kalba tekstas "nesidavė"
išskaitomas. Ir tik škotas A.Grantas, mokąs lietuvių kalbą, atkreipęs
dėmesį į to įrašo "baltiškumą", triūsęs 23 metus ir iššifravęs jį, anot prof.
AGustaičio, remdamasis būtent lietuvių kalba.
2. Žr. šiame numeryje "Elegija "Vytylė".
3. Lauksime pirmosios Vytauto Rimšos knygos "Senovės baltų kultū
ra" (išskaityti tekstai ir apie senųjų įrašų skaitymą). Knyga įteikta "Min
ties" leidyklai, 1992 metais turinti pasirodyti knygynuose.

Europą ir ypač - Viduržemio jūros rytinę dalį. Nuo 7-ojo
tūkstantmečio prieš Kr. vidurio pietryčių Europoje aptinkamos
senosios Europos kultūros liekanos. Šią nuostabiai aukštą ir
taikingą kultūrą nuodugniai tyrinėjo ir smulkiai aprašė mūsų
-tėvynainė archeologė Marija Gimbutienė, Kalifornijos univer
siteto profesorė. Apie 4000 m. prieš Kr. į pietryčių Europą ėmė
brautis karingi indoeuropiečiai, kurie keliomis bangomis už
plūdo visą žemyną. Ryškiausi Senosios Europos pėdsakai
pietuose - Kretos, Kipro kultūros, vakaruose - megalitinė kul
tūra Normandijoje ir Britanijoje, o šiaurėje - Nemuno ir Narvos
kultūros. Labiausiai išsivysčiusi iš šių Senosios Europos kul
tūrų buvo Kretos saloje, kuri gana detaliai aprašyta senovės
graikų mitologijoje. Deivė Europa, karalius Minas, išminčius
Dedalas ir jo sūnus Ikaras, Labirintas, Minotauras, Tesėjas ir
t.t. - tai vis iš Kretos salos. Nuo 3000 m. prieš Kr. kretiečiai
turėjo piktografinio rašto užuomazgas, statėsi puikius ir gra
žiai suplanuotus rumus. Apie 2100 m. prieš Kr. Kretoje pasi
rodė hieroglifinis raštas, o po 300 m. - skiemeninis. Kretos
kultūros įtaka buvo jaučiama visame Viduržemio juros basei
ne, įskaitant ir kontinentinę Graikiją, kurią apie 1900 m. prieš
Kr. užėmė achajų gentys. Tačiau maždaug 1550 m. prieš Kr.
šalia Kretos esančioje Santorino saloje įvyko milžiniškas ugni-
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kalnio išsiveržimas, ir sala susprogo. Kretos miestai, derlingi
laukai buvo nušluoti potvynio bangų, palaidoti po storu pele
nų sluoksniu. Tuoj po to salą užėmė graikai achajai, ir senoji
Kretos kultūra pamažu sunyko. Ją is dalies perėmė graikai
(Kretos-Mikėnų kultūra). Liekanų liko ir Kipro saloje.
Indoeuropiečiams smelkiantis j Senosios Europos kultūrą,
vienose srityse vyravo senosios kultūros likučiai, kitur - atne
štinė. Senosios Europos kultūros rudimentus bene geriausiai
išsaugojo senovės graikai ir j šiaurę nuo jų gyvenę trakai. Abi
šios tautos išnyko kovoje su Romos imperija paskutiniaisiais
amžiais prieš Kr. Hekatėjas Miletietis ir Pindaras V a. prieš Kr.,
Herodotas IV a. prieš Kr. ir kiti graikų istorikai, rašytojai aprašo
graikams giminingą hiperborėjų gentį, gyvenusią kažkur į
šiaurę nuo skitų. Hiperborėjai turėję tą pačią religiją kaip ir
graikai. Jų žemėje gimusi titanidė Leta, dvynių dievaičių Arte
midės ir Apolono motina. Apolonas kas metai vykdavęs
aplankyti savo tėvynės ir ten praleisdavęs šaltuosius metų
mėnesius. Išanalizavęs daugybę istorinių duomenų rusų et
nografas B.Rybakovas priėjo išvadą, kad hiperborėjai Vl-V a.
prieš Kr. buvo ne kas kita, kaip baltų gentys. Taigi atrodytų,
kad musų protėviai draugavo
su senovės graikais. Sunku
tuo tikėti, nes senoji graikų
kalba yra gana skirtinga nuo
baltiškų. Tad gal hiperborėjų
ir jų dievų mitas yra atspindys
tų laikų, kada baltai kalbėjo
panašiai kaip ir Graikijos gy
ventojai? Tai galėjo būti tūk
stančiu metų anksčiau, kai
Graikijoje ir Kretoje dar gyve
no pelazgai, kurie galėjo būti
mūsų giminės. Jų, kaip ir bal
tų bei trakų kalba, galėjo būti
senųjų europiečių kalba su
nedidele indoeuropiečių kal
bos priemaiša. Taigi istoriškai
galima rasti vienokį ar kitokį
paaiškinimą, kaip mūsų pro
tėviai prieš 3-4 tūkstančius
metų galėjo susikalbėti su gi
minaičiais pietų Europoje.
Bet grįžkime prie Kretos
salos rasto liekanų. Yra ketu
rios šio rašto atmainos - hieroglifiniai raštai A ir B, kurie
buvo vartojami 2100-1700 m.
prieš Kr., skiemeninis raštas
A, vartotas tarp 1800-1500 m. '
prieš Kr., ir skiemeninis raštas
B, vartotas trumpą laiką po
Santorino salos sprogimo. Pastarąjį raštą iššifravo šip am
žiaus šeštajame dešimtmetyje anglai M.Ventris ir Dž.Cedvikas. Pasirodė, kad užrašai šiuo raštu daryti vienu iš graikųachajų kalbų dialektų. Tai natūralu, kadangi po Santorino
sprogimo salą okupavo graikų gentys.
A rašto ženklai labai panašūs į B rašto ženklus, tad nesun
ku buvo perskaityti ir senesnius užrašus. Deja, tie tekstai
parašyti niekam nesuprantama kalba. Dar didesnė mįslė 1908 m. senovės Festo miesto griuvėsiuose atrastas 16 cm
skersmens degto molio diskas, kurio abi pusės spirale pri
rašytos nežinomų ženklių. Festo diską, kuris pagamintas apie
1600 m. prieš Kr., bandė šifruoti daug tyrinėtojų, iki šiol pasiū
lyta nemažai jo šifravimo variantų, bet visi jie nepatenkinami,
nes iššifruotuose tekstuose trūksta logikos. Viena aišku, kad
diske užrašyti 45 simboliai reiškia skiemenis ir kad pasikarto
janti "skiauterėta" žmogaus galva reiškia asmenvardžių prad
žią. Simbolių grupės brūkšniais suskirstytos į 61 žodį. Istori
kas A.Molčanovas pabandė rasti tarp šių žodžių senovės
Kretos miestų pavadinimus. Tai jam pavyko. Minimi miestai
Aminis, Knosas, Festas, Turisa ir kiti. Taip buvo išsiaiškinti
daugumos ženklų skiemeniniai atitikmenys, bet kai kurių žen
klų iššifravimas liko labai abejotinas. Nesupratęs perskaityto
teksto jokia jam žinoma kalba, A.Molčanovas padarė išvadą,
kad Festo diskas užrašytas nežinoma neindoeuropiečiųkal
ba. V.Rimšoą dėmesį patraukė kai kurių žodžių lietuviškas
skambesys. Siek tiek pakeitęs keleto ženklų prasmę, suteikęs
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ją keletui iki tol nesuprastų ženklų, V.Rimša gavo lietuviui
suprantamą abiejų disko pusių tekstą. Pasirodo, tai esanti
Kretos miestų-valstybių valdovų sutartis. Šių valdovų vardai
skamba visai lietuviškai - Sankrivis, Savanora, Santaika, Vykanonis, Satėtauta, Aptauka, Santuris, Davys, Taunas, Saunonis, Vyrtautis, Kirnis, Krivika, Kūlavis, Aravis, Taisitonis.
įdomu, kad dabar žinomas miestas Knosas užraše vadina
mas Kaunosa, o Festas - Paistas.
Pasisekimo paskatintas, V.Rimša ėmėsi ir kitų senųjų Kre
tos ir Kipro salose rastų užrašų šifravimo. Pavyko rasti pra
smingų lietuviškų žodžių užraše ant Kretos kovos kirvio (16
a. prieš Kr. I pusė), kuris atrodo užrašytas tais pačiais ženklais
kaip ir Festo diskas. Pavyko suprasti prasmę ir kitų įrašų,
padarytų skiemeniniais A ir B raštais.
*
Kipro saloje dar 24-21 a. prieš Kr., t.y. gerokai prieš Kretos
rašto atsiradimą, buvo vartojama kita skiemeninio rašto atmai
na, kuri iki šiol nėra iššifruota. Dar kita panašaus rašto atmaina
buvo vartojama Kipre ir Mikėnuose 14-11 a. prieš Kr. Šio rašto
paminklai, rašyti iki graikų okupacijos, yra perskaityti, bet
nesuprasti. V.Rimšos darbai leidžia suprasti ir Kipro sėlos
užrašų tekstus. Pavyzdžiui,
Enkomio molinėje lentelėje
(užrašas - anksčiau nei 13 a.
prieš Kr.) išvardinta kelios
dešimtys vardų ar pavar
džių, kuriy dauguma skam
ba lietuviškai: Dvilapis, Pavaipinienė, Antinė, Puikausis, Virausis, Kauknė, Kaušela, Pusragė, Pūslys, Piragė, Pupinė, Alke, Aputis, Nelepis, Vitikojis, Rašulis, Neširšė, Du Putinai, Antiną, Vytis,
Kaunetis, Pukolis, Kaulalis,
Viras, Senė ir kt.
Ką galima pasakyti dėl
šių tekstų lietuviško išskaity
mo realumo? Jei Kretos ir
Kipro salose III-I tūkstantme
čius prieš Kr. gyveno mums
giminingos tautos, senosios
Europos civilizacijos lieka
nos, toks kalbų artumas visi
škai suprantamas. Tačiau
tam, kad mes suprastume
mūsų gimines, gyvenusius
prieš 2500-4500 m., lietuvių
kalba per tą laiką turėjo be
veik nesikeisti arba keistis la
bai mažai. Nesu kalbininkas
Jr negaliu tvirtinti, kad mes
susikalbėtume su Kretuono ar Šventosios akmens amžiaus
baltais, gyvenusiais tuo pačiu laiku kaip ir senosios Kretos
civilizacijos žmonės. Daugelis, matyt, pasakytų - vargu, nes
mums net mūsų gimines ir kaimynus latvius ar prūsus sunko
ka suprasti. Be to, V.Rimšos hipotezei patvirtinti būtina dar
viena prielaida - kad senųjų europiečių kalba turėjo būti indo
europietiška ir netgi baltiška. Reikštų, indoeuropiečiai iš nie
kur neatėjo, o gyveno čia gal net nuo ledyno laikų. Šiai
prielaidai yra įrodymų, jos laikosi nemaža archeologų, įskai
tant Dr.R.Rimantienę. Jeigu ji pasitvirtintų, tai reikštų, kad
lietuvių ir latvių kalbos yra vienintelės pasaulyje gyvos seno
sios Europos civilizacijos kalbos.
Kad ir^toaip būtų, bet V.Rimšos atradimai yra labai įdomūs
ir svarbūs tautų istorijos mokslui.
Gal mano straipsnis paskatins naudingą pasikeitimą nuo
monėmis su kitais specialistais ir mėgėjais. Lietuvoje, mano
žiniomis, senovės kretiečių, kipjiečių ir etruskų raštus bando
šifruoti buvęs filosofas, dabar Žaslių ūkininkas Jonas Kilius,
žurnalistas iš Marijampolės Juozas Reinys:.. "Mokslo Lietuva"
1991 metais lapkričio 20 d. aprašė Škotijos lietuvio Aleksan
dro Granto darbus. Deja, visi mūsų mokslininkai tuos pačius
tekstus perskaito skirtingai. Gal jiems vertėtų susirinkti prie
bendro stalo ir suderinti: jei jie skirtingi, kai kurie (arba visi) klaidingi.
Vytautas STRAIŽYS

/

ELEGIJA "VYTYLE"

Vinie, ran(d)u taria m u n (s)o ti,
A ilo eki ja (u ) noti.
M ana, k o tou p a ra m (t)i?

(ETEOKIPRIETIŠKAS ĮRAŠAS)

R an (d)u tana m u n (s)o tL .
II

Kipro saloje yra surasta keturiolika V H V a. pr. m. e.
ikigraikiškų eteok ip rietišk ų įrašų. Jų žen k lai sk iem en i

A n a ta si(t) tusa, eki vija k (l)i(s) m a n a ...
A p o i eki m ari m a n a tu, m ira.

niai. S en ovės raštų tyrinėtojas T .D žou nsas, nesuprasda

I(r) mi, k a n i,p lu l (r)e(i)n em in a p a n a m o vo n io (s)

mas kas parašyta, p ateik ė pirm ojo, antrojo ir trečiojo (I,

Ta ravi kavalija, m a n a m i(lim a )!

II, III) įrašų išskaitym ą:

III

I. vi-ti-le ra-nu ta-na m u -n o-ti/a-i-lo e-ki ja-n o-ti ma-na

Tu ali ran (d)i, o(v)ite, tu, tu, taleja pa k u k e, anoti,

ko-/to-u-pa-ra (arba ki; arba la) -m i ra-nu ta-na m u-/no-ti

ta s(i)o ti(s)!
A p /u lem a o(v)ite, a, ram a m ana, ason a tu k (l)a , im ino-

IL a-na ta-si tu-sa e-k i vi-ja-ki m a-na/a-po-i e-ki ma-ri
ma-na tu-m i-ra/i-m i-ka-ni p u-e-ne-m i-na pa-na-m o/vo
(arba ka) - n i-o ta-ra-vi ka-va-li-ja ma-na mi-?
III. tu a-li-ra-ni o -i-te tu-tu (arba su) ta-le-ja pa-ku-ke
a-no-ti ta-so-ti/a-pu -e-m a o -i-te a-? (arba le)-m a ma-na

na.
A ja ja (i), ko(delgi?) ana ta (u ) aso n a tu k(l)a, im in o n a ?
Tu, m ira o(v)ite, i(r) mi, kani, o (v )ite , tako, e, n em in a!
0 (v )ite , ta ravo, e, nem ina!
Tila... Va k ake m ū so ti...

a-so-na tu-ka i-m i-n o-n a/a-ja-i-a ko-?-? a-na ta-? a-so-na
tu-ka i-m i-no-na/tu-m i-ra O-i-te i-m i-ka-ni o -i-te ta-ko
e-ne-m i-na o -/i-te ta-ra-vo e-n e-m i-n a? -ti (arba ka)-la-va-

D abartine bendrine lietuvių kalba elegija "Vytylė" ga
lėtų skam bėti taip:

ka (arba ti)-k e m u(arba va)-so-ti
T .D žou nsas pastebi, kad šių tekstų žen k la i translite

Vytyle, randu tan ą m u n soti (m ūsoti),

ruoti ir į ž o d ž iu s su dėti vietom is galbūt ir netiksliai. K al

Taip p a t ėgi ja u notį (bėdą).

botyros bei kitų m okslų tyrimai rodo, kad K retos-M ikėnų

M ana, ku o tave p a rem ti?

kultūra, ligi graikai atėjo G raikijon, buvo trakiška. Ten
gyveno vadinam ieji trakai, vad inęsi palaistais, o iš graikų
kalbos yra p aplitęs jų pavadinim as pelazgai. M anau, kad
trakų kalba ir tauta labai artim a b altų kalbom s ir tautom s.
Tbkia n u o m o n ė pasitvirtino, kai išskaičiau Paisto skridi
nio (Kreta, ap ie 1600 m. pr. m. e.), K retos kirvio (X V I a.
pr. m. e. I p usės), K ipro M in o m olin ės len telės iš U garito,
E n kom io len telės (K ipras, iki X III a. pr. m. e. paskutinio
ketvirčio), L em n o salos stelo s (V II a. pr. m. e.) ir ap ie 160
K retos lin ijin io B rašto le n telių įr a šu sx. D ž o u n so p ateik 
tu ose tek stu o se (M II) daug yra baltiškų, prim enančių
lietuviškus, ž o d ž ių . Tbdėl perrašiau šiu os tekstus pagal
lietuviškų ž o d ž ių prasm ę, kai kur truputį kitaip sudėda

R andu taną munsoti...
A n ą, tąsyte tąso, ėgi vijokli(s) m ano...
Upėj ėgi m ari m a n o tu, m iri (m irtinga).
Ir m i (m an), kanui (šykštuoliui), neprim ena p o n am u
vonios
Ta ravi (lengvai išraun am a) kalvine (K a lvio duktė?)
m a n o m ylim a!
A li (bet) tu randi, avyte, tu, tu, to lio ji gegute, a n o ti (su
nusistebėjim u žiū rėti), tąsyti(s)!
A p e m a (a p im a ) avytę, a,rantą (ram ią) m ano, ą so tis tu 
klus, įm intas.
A jajai, k o (d ėlg i? ) an as tau ą so tis tuklus, įm in ta s?
Tu, m iri avyte, ir mi, kanui, avyte, tako, ė, nem inėk!
Avyte, to ravo (griovio), ė, nem inėk!
Tyla... Va bloga m ūsoti...

mas sk iem en is į ž o d ž iu s, sk liau stu ose įrašydamas kai ku
rias D ž o u n so p a teik tu ose tek stu ose nesurašytas raides

U ž šią elegiją yra dar sen esn is lietuvių eilėraštis - V II

(tiesa, n em aža jų dalis nek eičia ž o d ž ių prasm ės), o vietoj

a. pr. m. e. L em n o stelo s įrašas. S eniausias išskaitytas

D žo u n so klaustukų - galim us sk iem en is. Ž e n k lo pu raidę

lietuvių raštas - ap ie 1600 m. pr. m. e. K retos Paisto

u įrašiau la u žtin iu o se sk liau stu ose, nes, atrodo, pu reiškė

skridinio įrašas.

lūpinį priebalsį p. D ž o u n so išskaityto III teksto ž o d ž io
a-ja-ia v ieto je i rašau j, nes šis žen k las, atsidūręs prieš

Vytautas RIMŠA

balsį, reikia m anyti, galėjo reikšti j. Suskam ba lietuviškas
lyrinis kūrinys, kurį galim a laikyti seniausia išskaityta lie 
tuvių elegija. Ją pavadinau "Vytyle". Pateikiu savąjį įrašo
išskaitymą:

x Rimša V.A.Dž. Evenso muziejus Kretoje.//Konferencijos ''Lietuvos
muziejininkystės istorijos klausimai" pranešimų tezės. 1985.10.18. Kaunas. 1985. - P.37-41.
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M ĮS L IŲ KILM ĖS
HIPO TEZĖS
Vienas iš daikto esmės pažinimo būdų - jo kilmės tyrimas,
ne sykj parodantis, kad po tarytum paprasta išore, nepreten
zinga forma gali slypėti įdomi praeitis, sudėtinga raida. Šiuo
požiūriu galima paradoksaliai sugretinti šiandien mažą, silpną,
bet didingą praeitį menančią valstybę (lietuviams labai artimas
pavyzdys), neišvaizdžią, sutrintą seną knygą ir mus dominantį
mįslių žanrą. Tačiau paradoksalus sugretinimas ir yra mįslės
esmė...
Noras išsiaiškinti mįslių kilmę, žanro raidą nėra senas ir
siekia turbūt ne toliau XIX amžiaus, kai apskritai atsirado
pirmieji darbai apie žodinę tautos kūrybą. Tautosakos tyrinė
tojų siūlomi žanro kilmės modeliai paprastai siejasi su tuo
metu vyraujančiais įtakingais moksliniais metodais, net pasaulėžiūros sistemomis: mitologija, Z. Froido sapnų teorija, K.
Jungo archetipų teorija ir kt. Mes trumpai apžvelgsime keletą
mįslių kilmės aiškinimų, kai kur juos kritiškai pakomentuodami
bei iliustruodami.
Vienas iš mįslių genezės aiškinimų, taip ir neišsivystęs iki
stipriau suręstos teorijos, buvo L. Hanika-Otto teiginys,, jog
mįslės "išauga iš burtų pasaulio ir sapnų aiškinimo". Pasak
mokslininkės, sapnų aiškinimo paskirtis - suprasti, kas slypi
po vienokiu ar kitokiu pavidalu. Nuo čia per gamtos reiškinių
aiškinimus, interpretavimus ir prieinama prie mįslių. Deja, dau
giau kokių nors aiškinimų ar argumentų L. Hanika-Otto nepa
teikė. Sapnų ir mįslių ryšio idėją pratęsė V.Adrianova-Peretc
straipsnyje "Sapnų simbolika ir rusiškos mįslės". Ji elgėsi gana
atsargiai, apsiribodama mėginimu rusų mįslėmis iliustruoti
Z.Froido iškeltus seksualinius simbolius. Štai namą Z. Froidas
interpretuoja kaip žmogaus, asmens simbolį, patikslindamas,
kad namas lygiomis sienomis - vyro, o namas su išsikišimais
ir balkonais - moters simbolis. Žvėrių jaunikliai, anot jo, reiškia
mažus vaikus, durys - vėigi moteriškas simbolis. L. Adrianova-Peretc pateikia daug rusiškų mįslių, atitinkančių šią simbo
liką:
Chleb na uglu izby ležit, a v chlebe krysa sidit. (Nėščia
moteris)
Skrebiotsia v uglu, puzyrčiatyj myšonok v briuche. (Nėščia
moteris)
Dve kumuški klaniajutsia, a vmeste ne schodiatsia. (Dve
jos durys priemenėj)
Taip pat galima paminėti mįsles, kuriose užmenama daiktų
pora: grūstuvas ir piesta, pirštas ir žiedas, plunksna ir rašalinė,
adata ir siūlas, raktas ir spyna. Daug mįslių, užmenančių šias
daiktų poras, yra dviprasmiškos nevienoje indoeuropietiškoje
tradicijoje (pavyzdžiui, lietuviškos: Jonukas Grigutę skvirbina;
Senis stač’, boba p/ac’).
Ši mįslių analizės kryptis, vargiai tegalinti pretenduoti į
kilmės teoriją, turėtų būti aktuali ir šiandien, kadangi Z. Froido
ir K. Jungo teorijos turėjo ir tebeturi didelę įtaką mitų, mitinės
mąstysenos tyrimui.1 Mįslės šiuo požiūriu "nuskriaustos", o
juk kiekvienas žanras turi pakliūti į visų stipriausiųjų metodikų
akiratį.
Nemažai teiginių apie mįsles, netgi ištisas jų raidos (taip pat
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ir struktūros, funkcijos) teorijas persmelkia mintis apie magi
šką žodžio galią tais archaiškais mitinio mąstymo laikais, kai
pasaulis neatrodė toks stabilus kaip šiandien. Viena iš svar
biausiųjų mitinio mąstymo ypatybių - laiko cikliškumas,
priešintinas dabartiniam linijiniam jo suvokimui. Pirmykštis
žmogus, paprašytas vaizdingai paaiškinti, kas yra laikas, vei
kiau būtų piešęs ne tiesę, o apskritimą - metų, dvylikos metų
ar didesnio ciklo ratą. Laikės žmogaus sąmonėje kartojosi,
kaip kartojasi gamta ir žmogaus gyvenimas. Tačiau tautą,
gentį kartas nuo karto ištikdavo dideli sukrėtimai - karai, persi
kraustymai, gamtos kataklizmai. Visa tai išlikdavo ne vienos
kartos atmintyje. Gana reikšminga buvo ir vadų, valdovų ge
nealogija, patenkinanti poreikį sieti savo kilmę su didžiomis,
dažnai antgamtiškomis asmenybėmis, argumentuoti preten
zijas į teritoriją. Kadangi visuomenė neturėjo tokių patikimų
"istorijos" fiksavimo priemonių, kokias turime šiandien, vienin
telis būdas, leidžiantis perduoti išmintį, supintą su svarbiau
siais, esmingiausiais įvykiais, buvo pasakojimas. Deja, kaip
rodo dabartiniai stebėjimai, žmogaus atmintis tiksliai saugo
įvykius vidutiniškai dvidešimt metų, o po dviejų kartų net labai
svarbūs tautos gyvenimo įvykiai iškreipiami, apauginami pa
davimais, "suderinami" su tam tikru jau daugybę šimtmečių
gyvuojančiu šablonu, atitinkančiu mitinio mąstymo struktūrą.
Istorinis įvykis, be visa kita, įtraukiamas į cikliško laiko ratą.
Šiame įvykių, "istorijos" rate esama pavojingų, kritiškų momen
tų, kai kosmoso tvarka suyra, jai graso piktosios jėgos. Tada
reikia tam tikrais ritualiniais veiksmais atstatyti pažeistą vieno
vę, kosmoso sąrangą. Vienas iš tokių veiksmų - aukojimas.
Indoeuropiečių tradicijoje, užfiksuotoje "Vedose", svarbiau
sias aukojimo akto vaidmuo skiriamas aukai, sutapatinamai
su pasaulio centru ir įkūnijančiai svarbiausias jo dalis, bei
dialogui, kuris rituališkai apvalo aukotoją, grąžina jam "tauru
mą ir spindesį". Abu klausimų:atsakymų dialogo dalyviai brahmanas ir hotaras, ugnies šventikas, pateikia vienas kitam
klausimus apie svarbiausius sakralinius objektus, tuo tarsi vėl
atkurdami yrančią pasaulio tvarką.
"Iš tiesų, netenka spindesio ir dievobaimingumo tas, kuris
atlieka Asvamedha, žirgo aukojimą"2. Hotaras ir brahmanas
užduoda vienas kitam šventas mįsles; jos grąžina jam (auko
tojui) spindesį ir dievobaimingumą.
Dešinėje (nuo aukuro) stovi brahmanas; iš tiesų, dešinioji
pusė - brahmano pusė; iš tiesų, brahmanas yra Brhaspati
įsikūnijimas; ir iš dešinės jis suteikia (aukotojui) dievobaimin
gumo. Todėl dešinioji (kūno) pusė dievobaimingesnė (negu
kairioji).
Kairėje (nuo aukuro) stovi hotaras; iš tiesų, hotaras - tai
Agni įsikūnijimas; Agni - tai spindesys, ir jis iš kairės teikia
spindesį (aukotojui). Todėl kairioji (kūno) pusė spindulingesnė (negu dešinioji).
(Stovėdami) abipus aukuro, jie kalbasi (mena mįsles). Iš
tiesų, aukuras yra aukotojo įsikūnijimas; ir jie (brahmanas ir
hotaras) grąžina aukotojui spindesį ir dievobaimingumą.
"Kas buvo pirmoji mintis?", - klausia (hotaras). "Dangus,
lietus - štai kas iš tiesų buvo pirmoji mintis" (, - atsako brah
manas). Ir (aukotojui) paklūsta dangus ir lietus.
"Kas buvo didysis paukštis?", - klausia (hotaras). "Žirgas tai iš tiesų didysis paukštis (, - atsako brahmanas). Ir žirgas
paklūsta (aukotojui).
"Kas buvo tamsus?", - klausia (hotaras). "Naktis iš tiesų
buvo tamsi (, - atsako brahmanas). Ir (aukotojui) paklūsta
naktis.

"Kas buvo apkūnus?", - klausia (hotaras): "Gerovės deivė3
iš tiesų apkūni" (, - atsako brahmanas). Ir (aukotojas) užvaldo
maistą ir kitas gėrybes.
"Kas keliauja v ie n iš a s - klausia (brahmanas). "Tai saulė
išties keliauja vFeniša" (, - atsako hotaras). Ir (aukotojas) įgyja
spindesį.
"Kas gimsta iš naujo?", - klausia (brahmanas). "Mėnuo štai kas išties kaskart gimsta iš naujo" (, - atsako hotaras). Ir
(aukotojas) įgyja ilgą gyvenimą.
"Kas yra vaistas nuo šalčio?", - klausia (brahmanas).
"Ugnis iš tiesų yra vaistas nuo šalčio" (, - atsako hotaras). Ir
(aukotojas) įgyja dievobaimingumą.
"Kas yra didysis pasėlis?", - klausia (brahmanas)."Pasau
lis - štai kas iš tiesų yra didysis pasėlis" (, - atsako hotaras).
Ir (aukotojas) įsitvirtina šiame pasaulyje.
"Aš klausiu tavęs, kur viršutinė žemės riba?", - sako (hota
ras). "Vedi (aukuras) - štai iš tiesų viršutinė žemės riba" (, atsako brahmanas). Ir (aukotojas) užvaldo aukurą.
"Aš klausiu tavęs, kur Visatos bamba?", - sako (hotaras).
"Auka - štai kas iš tiesų yra Visatos bamba" (, - atsako
brahmanas). Ir (aukotojas) užvaldo auką.
"Aš klausiu tavęs, kas yra eržilo sėkla?", - sęko (hotaras).
"Soma"4- štai kas iš tiesų yra eržilo sėkla" (, - atsako brahma
nas). Ir štai - (aukotojui) atitenka somos gėrimas.
"Aš klausiu tavęs, kas yra aukščiausias Žodžio dangus?",
- sako (hotaras). Brahmanas - štai kas iš tiesų yra aukščiau
sias Žodžio dangus" (, - atsako brahmanas). Ir (aukotojas)
įgyja dievobaimingumą.
(jaittirija-brahmana,III, 9,5)x
. Reikia pažymėti vieną pateiktojo dialogo, šventųjų mįslių
ypatybę, skiriančią jas nuo dabartinių mįslių: abu kalbėtojai iš
anksto žino atsakymus, todėl vadinti tekstus mįslėmis galima
tik sąlyginai. Svarbiausia pats sakymo aktas, žinojimo turėji
mas.
Suprantama, teigti, jog mįslių žanras kilo vien iš ritualinių
dialogų, būtų kraštutinumas. Greta, kasdieninėje buityje, bu
vo menamos mįslės apie kasdieniškus daiktus bei reiškinius,
skirtos daugiau pramogai ar mąstymui, fantazijai, pastabumui
ugdyti. Palaipsniui kintant pasaulėžiūrai ir menkėjant aukoji
mo ritualo reikšmei, profaniškosios mįslės įgijo vis daugiau
"pilietinių teisių", įtraukdamos į savo ratą dalį buvusių šventųjų
dialogų. Tokia mįslių žanro raida gerai iliustruotų jau senokai
etnologų pastebėtą "pertekėjimą" iš sakralinės sferos į profa
niškąją.
Ezoterinis žinojimas yra kertinė sąvoka ir kadaise populia
rioje A. Jolles teorijoje, išdėstytoje veikale "Paprastosios for
mos" ("Einfache Formen", 1929). Jis siejo mįslę su mitu,
apibūdindamas ją kaip klausimą, į kurį reikia atsakyti, o mitą
- kaip atsakymą, kuriam nesuformuluotas klausimas. Abi šias
"dvasinės veiklos" (Geistesbeschaftigung) sritis sieja, kaip jau
minėta, žinojimo sąvoka. Mitas reprezentuoja žinių atskleidi
mą, sugebėjimą numatyti, o mįslės klausimas yra savotiškas
tą žinojimą patikrinantis egzaminavimo būdas. Pati mįslės
pateikimo situacija apibūdina santykį tarp klausiančiojo ir
atsakančiojo: pirmajam visai nesvarbus jau ir taip žinomas
atsakymas: jam rūpi pats teisingo įminimo faktas, parodantis,

x Versta iš Jelizarenkova T.J., Toporov V.N. O vedijskoj zagadke tipą
brahmodya.//Paremiologičeskije issledovanija. 1984, - S. 18-19 ir
Eismann W., Grzybek P. (eds.) Semiotische Studien zum Ratsel. - Bochum, 1987, - S. 44-45.

jog antrasis dialogo dalyvis disponuoja reikiamomis žiniomis.
A. Jolles nuomone, tokio egzamino tikslas - raktas į slaptą
kulto paslaptis saugančią draugiją. Ezoterinių žinių saugoto
jai .nenori įsileisti pakankamai nepasiruošusio, specialių žinių
minimumo neturinčio naujoko. Priėmimo į slaptąją draugiją
ritualas (primenantis masonų apeigas), klausimų ir atsakymų
dialogas ir davė pradžią mįslių žanrui.
A. Jolles teorija turi silpnų pusių. Jos tikrasis tikslas nėra
žanro raidos tyrimas, todėl ir nepaaiškina situacijos iki to
laiko, kai ėmė kurtis tokios draugijos, organizacijos. Sunku
tikėti, kad iki kažkokio istorinio periodo neegzistavo mįslių ar
joms artimų tekstų žanras, ir tik priėmimą į ezoterines žinias
saugančią draugiją lydinčios apeigos galėjo pagimdyti vėliau
labai išpopuliarėjusi žanrą. Antra, teorijos teiginiai nepakan
kamai pagrįsti praktika. Štai W. E. Poikertas (Will Reich Peuckert) pagrįstai suabejojo, ar tikrai visada iš kandidatų į slaptųjų
organizacijų narius reikalaujama ezoterinio ž inojimo ir - tai dar
svarbiau - ar jiems pateikiamos mįslės. Kaip parodė W. E.
Poikerto išanalizuoti etnologiniai duomenys, primityviosiose
tautose iniciantai, priimami į slaptas vyrų draugijas, mokomi
slaptosios kalbos (Sondersprache). Jie yra mokiniai, o ne
"egzaminuojami" kandidatai, kaip teigia A. Jolles. Jis kūrė
idealų kulto organizacijos įvaizdį, nepakankamai remdamasis
faktais ir ignoruodamas tai, jog paprastai mįslių funkcija yra
žymiai racionalesnė; t.y. mįslės skirtos platesnei, kasdieniškesnei patirčiai perduoti. Apie tai liudijama trumpame K.
Gęrdo pranešime "Votiakų (udmurtų) mįslių vakarai", kuriame
pasakojama, kaip udmurtai rinkdavosi į mįslių minimo vakarusjr senesnieji žmonės mindavo jaunimui mįsles. Taip pat
nurodoma, kad mįslės menamos tokia tvarka: žmogus, jo
kūno dalys bei funkcijos, drabužiai; namas, apyvokos daiktai;
kiemas, daržas, sodas, bitynas; laukai, miškai, gamtos reiški
niai. Taigi nuosekliai pateikiamos mįslės apima realųjį pasaulį,
jo daiktus bei reiškinius. Kitas dalykas, kad pačiuose mįslių
vaizduose galima aptikti sakmėms, tikėjimams būdingo miti
nio tikėjimo nuotrupų. K. Gerdas mini, jog udmurtų mįsles
stipriai paveikė mitologinė vaizduotė: perkūną jie užmena
kaip pramotę, malančią girnomis, iš kurių žyra kibirkštys žaibai ir pan. Kaip matyti iš istorinių šaltinių bei dabartinių
stebėjimų, mįslių funkcijos su laiku keitėsi - apeiginė, ugdo
moji, žaidybinė. Tačiau nėra patikimų duomenų, patvirtinan
čių A. Jolles aprašytąją mįslės kaip slaptažodžio, įleidžiančio
į slaptąją draugiją, paskirtį.
Tabu teorija. Šis maorių kalbos žodis, reiškiantis draudimą
paliesti kokį nors daiktą ar asmenį, įžengti į teritoriją ar atlikti
veiksmą ir pačius visų tų draudimų objektus, pasireiškia ir
kalbiniuose draudimuose. Pirmykščiuose tikėjimuose daikto
ar asmens įvardijimas siejamas su galimybe padaryti daiktą
arba turėti galios, įtakos asmeniui ar gyvūnui. Pavyzdžių tam
galime parinkti daugybę. Populiariausias tų pačių polineziečių mitologijoje personažas Maui (taip vadinasi ir viena Ha
vajų archipelago sala) žvejodamas sugauna vardus burei,
balansyrui, stiebo skersiniui ir taip "stato" tvirtą laivą. Atkreip
kime dėmesį - iš vandenyno ištraukiami ne daiktai, iš kurių
lygiai taip pat sėkmingai (šiandieniniu požiūriu - dar sėkmin
giau) galima pasidaryti laivą, o jų pavadinimai. Vardo žinoji
mas tolygus daikto turėjimui, gal net svarbesnis. Žinodamas
vardą, gali ne tik įgyti, valdyti daiktą ar žmogų, bet ir pakenkti
jam. Negalima garsiai sakyti vaiko, vyro, žmonos vardo, nes
jį išgirs, sužinos piktosios dvasios ir galės jam pakenkti. Todėl
neatsitiktinai primityvesnėse tautose sutuoktiniai kreipiasi vie
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nas j kitą "mano sūnaus motina", "mano vyre" ir pan. Jei eini
medžioti meškos, barsuko ar elnio, neminėk jų vardų, nes
nepasiseks. Todėl dažnai tas pats gyvūnas, priklausomai nuo
situacijos, vadinamas skirtingais vardais. Štai jau minėtieji
udmurtai, šiaipjau mešką vadinantys "gondyr", miške visada
sako "didysis senis" (badžym - ’dada). Minčių apie meškos
pavadinimo ir žodžių tabu sąsają kelia ir rusiškas žodis
m e d v e d "medaus valgytojas": tai kadaise irgi galėjo būti
pagrindinio pavadinimo.pakaitalas. Daug vardo, pavadinimo
sugretinimo pavyzdžių galima rasti herojiniuose epuose, taip
pat ir mūsų tautosakoje, būtent padavimuose apie gamtos
objektų atsiradimą, kai vardo atspėjimas ar atsitiktinis pami
nėjimas priverčia nusileisti danguje kybantį ežerą, savotiškai
"sukuria" jį. Lietuviams nesvetimas dar vienas tikėjimas, - kad
gyvūnai supranta žmonių kalbą (gyvulių kalbėjimas Kalėdų
naktį). Tad žodžio tabu apėmė labai plačią žmonių gyvenimo
sritį.
Mįslėms tabu teoriją pritaikė rusų folkloristas V. Anikinas,
išplėtodamas jos pagrindu hipotezę apie mįslių kilmę iš slap
tosios kalbos, kuria kalbėjo įvairių profesijų žmonės (medžio
tojai, žvejai), socialiniai sluoksniai (vagys); savo slaptąją kal
bą taip pat turėjusios moterys. Istoriniai šaltiniai yra užfiksavę
nemažai duomenų apie tokias slaptąsias kalbas. Ilgainiui iš
dalinių draudimų susiformavo visa slaptosios kalbos sistema,
kurios menkas likutis yra dabartinės mįslės.
Daug duomenų slaptosios kalbos teorijai patvirtinti galima
rasti ir pačiose mįslėse. V. Anikinas pastebi, kad daiktų, gyvū
nų užminimas žodžiais - pakaitalais slavų folklore siejasi su
įvairiais draudimais. Tarkim, V. Dalio žodyno duomenimis,
lokys Sibire buvo vadinamas jaučiu, o meška karve. Analogi
šku jaučio arba karvės įvaizdžiu lokys ar meška užmenami ir
mįslėse. Ši teorija leidžia įdomiai paaiškinti, kodėl nėra rusų
mįslių apie bojariną, poną, valdininką, vaivadą, carą, nors
patarlėse ir priežodžiuose jie knibždėte knibžda, bet yra
nfemažai mįslių apie cerkvę, popus, ikonas ir kitą krikščioni
škąją atributiką. Šio fenomeno šaknys, anot V. Anikino, iš tų
laikų, kai animistinės pasaulėžiūros žmonės miške vengė
minėti namų dvasių vardus bei joms atstovaujančius daiktus,
bijodami tuo įžeisti miško dvasias, konfliktavusias su namų
dvasiomis ar bent jau joms priešinamas. Namuose elgėsi
atvirkščiai - slaptakalbe "užšifruodavę" reikalingas paminėti
miško ar lauko dvasias bei jas reprezentuojančius daiktus ir
reiškinius, kad nesupyktų namų dvasios. Lygiai taip pereina
muoju nuo pagonybės_prie krikščionybės laikotarpiu ilgą laiką
vengta minėti krikščioniškojo pasaulio atstovus bei jų atribu
tiką ten, kur galėjo išgirsti animistinio pasaulio gyventojai miške, prie vandens, laukuose. Šaltiniuose užfiksuota, kad
medžioklėje negalima sakyti "cerkvė". Pskovo ežero žvejai
žūklės metu nesakydavo "popas". Juk lygiai taip pat nederėtų
(gal net ir pavojinga) tarti pagoniškųjų dievų vardus bažny
čioje! O štai "valdžią" minintys žodžiai panašaus pavojaus
nekėlė. Pastarąjį aiškinimą galima kritikuoti, kadangi esama
mįslių, kuriose popai, angelai minimi pačiame mįslės vaizde,1234
1. Žr., pavyzdžiui: Henderson J. Senovės mitai ir šiuolaikinis žm o
gus// Liaudies kultūra. -1991. - Nr. 6. - P. 28-36.
2. Spindesį aukotojas praranda dėl fizinių pastangų, dievobaimingu
mą - dėl himno deklamavimo klaidų; hotaras (orig. hotr) - ugnies šventi
kas.
3. Gerovės deivė, Šri, personifikuota gerovė.
4. Soma - šventasis gėrimas, nektaras.
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pavyzdžiui, rusiškose mįslėse apie malimą:
Bilisj popy,
Perebylisj popy,
Perekokatisj;
Pošli popy,
Perevešalisj.

arba skiltuvą, titnagą, žiežirbą ir pintį:
Angely v Kitajach,
Koroli v Litvach.
Priletel, priskakaf
Lisavet - čelovek:
"Daj mne bulatu,
Vyseku palatų
Iz Petrovoj ženy".

Antra vertus, stiprus argumentas tabu teorijos naudai būtų
ypatingi, "retieji mįslių žodžiai" - okazionalizmai - individualios
darybos žodžiai, paprastai suprantami tik kokiame nors kon
tekste: šarangė varangė, cite ritė, kamandikis, kudubudu,
kidibidi, pucikas, rikė ir kt. Slaptąją kalbą primena dialoginės
mįslės:

- Sveiks, knerpei
- Sveiks, drieliau!
- Kur gul ūdra?
- Namo gale.
- O girdelius?
- Po klėčia.
(Vilkas klausia katės, kur guli kiaulė ir šuva).
Juk vilkas, katė, šuo irgi galėjo būti į tabu sferą patekę
žodžiai ir juos pakeitė "drieliai" ir "girdeliai", Šią įdomią teoriją
galima ir pakritikuoti. V. Anikinas slaptosios kalbos kilme
paaiškina mįsles, kurių vaizdas nelabai įtikinamas. Štai Arch
angelsko žvejai šarką vadina "vovere". Sunku patikėti aiškini
mu neva "liaudies mintis" intensyviai dirbo, pereidama nuo
atsitiktinai, nemotyvuotai parinktų slaptakalbės pakaitalų prie
motyvuoto vaizdo mįslių, bet,va, ne viską suspėjo.
Nėra nė vienos mokslinės teorijos, kuri pateiktų pakanka
mai svarų mįslių žanro aiškinimą. Norint sukurti išbaigtą teo
riją, visų pirma reikia atsižvelgti į tai, kad mįslės patyrė nema
žus funkcijos, pritaikymo pakitimus. Galbūt vienose tautose
toji raida buvo paprastesnė, kitose sudėtingesnė, ir nėra nė
vieno reiškinio, nulėmusio ar stimuliavusio viscf žanro kilmę
ar raidą. Čia, matyt, veikė daug įtakų, iš kurios pagrindinės
suminėtos aptartosiose teorijose.
*

Audrius VALOTKA
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IŠ K U L T Ū R I N Ė S A N T R O P O L O G I J O S

RUTH BENEDICT IR JOS "KULTŪROS MODELIAI"
R.Benedict palikimas, palyginti su jos mokytojų ir kolegų
F.Boaso, A.Kroeberio, A.A.Goldenweiserio, M.Mead ir kitų kū
ryba, atrodo negausus. Bet jos įnašas į amerikietiškąją kultūrinę
antropologiją yra svarus, sulaukęs plataus tarptautinio susidomė
jimo, todėl antropologijos recepcija Lietuvoje, nors ir pavėluota,
turi ne tik pažintinę prasmę. R.Benedict kūryboje galima rasti
idėjų, galinčių ir šiandien turėti poveikį kultūrologiniams tyri
mams.
Ruth Fulton Benedict gimė Niujorke 1887 metais. 1909 m.
garbės laipsniu baigė Niujorko Vassar koledžą, įgydama humani
tarinių mokslų bakalaurą. Po to dirbo anglų kalbos mokytoja, rašė
ir Anne Singleton slapyvardžiu spausdino eilėraščius. 1914 m.
išteka už Stanley R.Benedict. Kultūrine antropologija susidomi
tik apie 1919 m. Vadovaujama El.Cl.Parsons, A.A.Goldenweiserio, F.Boaso,A. Kroeberio, tiria indėnų kultūras Meksikoje. Iš
pradžių, 1922 m., tyrinėja Serrano gentį. 1923 m. Kolumbijos
universitete, vadovaujama A.Kroeberio, apgina filosofijos dakta
ro laipsnį ir tame pačiame universitete ima dėstyti antropologiją.
1924 m. pradeda tyrinėti zunius. 1925 m. toliau tyrinėja zunius ir
čochiti, 1926 m. - pima gentis. 1923 m. tęstiniame leidinyje "Ame
rikos antropologijos asociacijos mokslo darbai" išspausdino pirmą
didesnį straipsnį "Globojančios dvasios samprata Šiaurės Ameri
koje". Tyrinėdama pima gentį, suformulavo kultūros modelio
koncepciją ir išdėstė ją straipsnyje "Pietvakarių kultūrų psicholo
giniai tipai" (1928), o vėliau išplėtojo savo garsioje knygoje "Kul
tūros modeliai" (1934). 1935 m. išleido surinktą zunių genties
mitologiją. 1940 m. - "Rasė: mokslas ir politika". Paskutinis didelis
antropologijos veikalas - "Chrizantema ir kardas: japonų kultūros
modeliai" (1946).1
Be tiesioginės teorinės ir praktinės mokslinės veiklos, R.Bene
dict dirbo mokslo administravimo darbą, redagavo žurnalus.
1927-1929 m. buvo Amerikos etnologijos asociacijos prezidentė,
1934 m. - Niujorko Mokslo Akademijos tarybos narė, 1945 m. Vašingtono Psichiatrijos mokyklos tarybos narė. 1946 m. - Ame
rikos psichopatologijos asociacijos viceprezidentė, 1947-1948 m.
- Amerikos antropologijos asociacijos prezidentė.
1925-1939 m. redagavo "Amerikos folkloro žurnalą", 19361940 m. buvo Kolumbijos universitete antropologijos vystymo
vadovė, 1937-1945 m. žurnalo "Charakteris ir asmenybė" redko
legijos narė, 1941-1942 m. - žurnalo "Demokratijos ribos" redko
legijos narė, 1942-1944 m. - žurnalo "Amerikos mokyklos" red
kolegijos narė, 1946 m. - "Psichiatrijos" žurnalo redaktoriaus
padėjėja.
R.Benedict, kaip ir F.Boasas, ne tiek neigia kultūros evoliuciją,
kurią jie traktuoja kaip kitimą (change) bei kultūros elementų
difuziją, kurią liudija tyrimų duomenys, kiek atmeta šių požiūrių
suabsoliutinimą. F.Boasas reikalavo pirmiausia surinkti visą įma
nomą medžiagą apie kultūras ir tik po to kalbėti apie kitimus ir
difuziją. R.Benedict išeities tašku pasirenka kultūros visumos
modelį (pattern), kuris, anot jos, turi lemiamą reikšmę tiek kul
tūrų kitimams, tiek ir kontaktams. Kitaip tariant, kultūros kinta
ir sąveikauja ne atskirais bruožais ar elementais, o viso savito
kultūros modelio atžvilgiu.2
Konkretus elementas, patekęs į kitą kultūrą, arba keičia jos
atskiro komplekso elementų konsteliaciją (jeigu elementas yra
labai svarbus), arba, o tai vyksta dažniausiai, yra priderinamas
prie tam tikro komplekso, kuris savo ruožtu yra veikiamas savito
kultūros modelio. Šis modelis - tai tam tikra nuostatų į visus
kultūros reiškinius visuma, todėl jo nustatymas nėra sudėtingas
dalykas. Pakanka apklausti kultūros atstovus ir aprašyti jų elgesį.
Neatsitiktinai R.Benedict kritikai kaltina ją kultūros aiškinimo
psichologizavimu. Iš tiesų, ji domisi psichologinėmis nuostatomis,
net taiko įvairius psichologinius testus kultūros tyrimams. Tačiau
kritikai ne visada pastebi, kad R.Benedict domina vertybinis šių
nuostatų turinys, kad psichologiniai terminai čia žymi ne psichi

nius procesus, o kultūrinį šių nuostatų sąlygptumą, kurį autorė ir
mėgina aprašyti kultūros modeliu.3 Anot R.Benedict, dauguma
kultūrų turi savo dominantes, kurios lemia savitą pasikartojančių
žmonijos biologinio gyvenimo įvykių - gimimo, brendimo, daugi
nimosi, senatvės, mirties, mitybos, savisaugos - pobūdį. Kultūrų
įvairovė yra beveik beribė, todėl reikia tirti ne apskritai kultūrą, o
k u l t ū r a s . "Kultūros modeliuose" aprašytos indėnų kultūros
(kvakiutlių, zunių, dobų) kaip tik ir iliustruoja šią idėją, kad
kultūros visumos konfigūracijos integraciją lemia tam tikras kul
tūros modelis. Kultūros funkcionavimas, anot R.Benedict, pa
našus į individą, kaip daugiau ar mažiau vientisas mąstymo ir
veiklos modelis. Thčiau, kaip minėta, ne psichika lemia kultūrą, o
atvirkščiai, kultūra - psichiką. Kitaip tariant, genties genijus (tribalgenius) suprantamas ne psichologiškai, o kultūriškai. R.Bene
dict čia seka W.Dilthey’aus ir O.Spenglerio istoriosofijos tautos
dvasios (volksgeist) sampratos tradicija. Thčiau "tautos dvasią"
R.Benedict interpretuoja kultūrinės antropologijos požiūriu, t.y.
laikosi empirinės aprašomosios metodologijos, vengdama iracio
nalumo, slypinčio O.Spenglerio istoriosofijoje.
Pripažindama, kad būtina tirti ne kultūrą, o kultūras, kad yra
begalinė kultūrų įvairovė, R.Benedict padaro išvadą, artimą kul
tūrinio reliatyvizmo koncepcijai - kultūros yra unikalios ir nepaly
ginamos.
Autorė neišplėtojo kultūrinio reliatyvumo į sistemingą kultū
ros tyrimo metodologiją, tai vėliau padarė kitas F.Boaso mokinys
- J.M.Herskovitsas, tačiau R.Benedict kultūros modelio idėja
padėjo antropologijai vaduotis iš begalinės atskirų kultūrų bruo
žų įvairovės aprašinėjimo, kurį, būdamas nuosekliu empiriku,
skatino F.Boasas. Dar daugiau, idėja apie dominuojančias mąsty
mo struktūras turėjo įtakos toms kultūros tyrimo tendencijoms,
kurios kultūrą traktuoja kaip kognityvinę sistemą (W.H.Goodenouggas), kaip struktūralistinę sistemą (Cl.Lewi-Strausas), kaip
simbolinę sistemą (Cl.Geertzas, D.Schneideris) t.y. visoms toms
teorijoms, kurios kultūrą supranta kaip įvairias neįsisąmonintas
kognityvines sistemas, kaip tam tikras neįsisąmonintas konvencionalių "žaidimo" taisyklių sistemas.
Vylius LEONAVIČIUS1
3
2

1. Pilną R.Benedict bibliografiją ž r.: Mead M. Ruth Fulton Benedict
1887-1948 //American Anthropologist. -1949 - vol. 51- - Nr. 3. - P.
457-468.
2. Meksikos zunių genties kultūros modelį R.Benedict apibūdina san
tūrumo, blaivumo, racionalumo požymiais. Šalia gyvenančių mohave
ir pima genčių kultūras nusako ypatingu šių kultūrų atstovų polinkiu^
egzaltaciją, į nesaikingą narkotinių medžiagų vartojimą ritualų metu.
Nepaisant to, kad šios gentys gyvena greta ir nuolat bendrauja, jų pa
pročių pobūdis išlieka skirtingas. Pima gentyje iniciacijos ar kitų ritua
lų metu apsisvaiginama datura prarandant sąmonę trim keturiom die
nom, padidinus dozes, pasitaiko net mirties atvejų, o zuniai tuos pat
nuodus naudoja labai atsargiai, mažomis dozėmis ir nesiekia sukelti
haliucinacijų.
3. R.Benedict teorijai neabejotinai artimas funkcionalistinis požiūris,
pripažįstantis visuomenę ir kultūrą kaip tikrovę sui generis bei šios ti
krovės vieningos visumos-primatą, aiškinant įvairias visuomenės ir kul
tūros problemas. Dar daugiau, gretinant R.Benedict teoriją su antro
pologijos klasikinio funkcionalizmo atstovais R.Redcliffe-Brovvnu ir
B.Malinovvskiu, jos požiūris artimesnis pirmajam, pripažįstančiam
bendro visuomenės gyvenimo funkcijos pirmumą atskirų elementų
funkcijų atžvilgiu. B.Malinowskiui išeities taškas - atskiro individo po
reikiai, todėl jo kultūros sampratą galima traktuoti kaip individų porei
kių išvestinę.
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KULTŪRŲ ĮVAIROVĖ1
Žemkasių (Digger Indians - Kalifornijos indėnai, maistui naudojantys iškasamas šaknis - V.L.), kaip juos vadina kaliforniečiai,
vadas man daug pasakojo apie savo genties gyvenimą senaisiais
laikais. Jis buvo krikščionis ir savo genties vadas sodinant persikus
ir abrikosus drėkinamuose laukuose, tačiau kai pasakodavo apie
šamanus, kurie meškos šokio metu jam matant pavirsdavo meško
mis, jo rankos drebėdavo, ir balsas trūkčiodavo iš susijaudinimo.
Tai neprilygstamas dalykas - kokią galią jo gentis turėjo anais
laikais. Labiausiai jis mėgo kalbėti apie jų valgytą maistą. Kiekvie
ną išrautą augalą jis atnešdavo su meile ir nesugriaunamu įsitiki
nimu jo svarbumu. Anomis dienomis jo gentis valgė ''dykumų
sveikatą" ir nieko nežinojo apie konservus bei kitus mėsinėse
parduodamus maisto produktus. Tos naujovės ir nulėriiė jo gimi
nės degradaciją vėlesniais laikais.
Vieną dieną į savo pasakojimą apie miskvito2 malimą ir gilių
sriubą Ramonas lyg niekur nieko įtempė: "Iš pradžių, - pasakė jis,
- Dievas kiekvienai tautai davė puodelį, molinį puodelį, ir iš šio
puodelio jos gėrė savo gyvenimą". Aš nežinau, ar šis įvaizdis
pasitaiko kuriame nors tradiciniame jo genties rituale (niekados
nieko panašaus neaptikau), ar tai buvo jo paties poetinė kūryba.
Sunku tikėtis, kad jis tai galėjo išgirsti iš baltųjų, kuriuos pažinojo
Banninge. Jie negalėjo suteikti progos aptarti skirtingų tautų
ethos (-stilius). Šiaip ar taip šio kuklaus indėno įvaizdis buvo aiškus
ir prasmingas. "Jie visi pasisėmė vandens , - tęsė jis, - tačiau jų
puodukai buvo skirtingi. Mūsų puodukas jau sudaužytas. Visa tai
išnyko".
Mūsų puodelis sudaužytas. Daiktai, kurie suteikdavo prasmę
šių žmonių gyvenimui, jų valgymo ritualai, ekonominės sistemos
įsipareigojimai, apeigų tvarka kaimuose, apsėdimas meškos šoky
je, gėrio ir blogio standartai - visa tai dingo, o kartu išnyko ir jų
gyvenimo būdas bei prasmė. Senasis indėnas tebebuvo stiprus ir
tebesijautė vadu bendraudamas su baltaisiais. Jis nė nemanė apie
savo genties išnykimą. Jis norėjo pasakyti, kad netekta kažko, kas
* turėjo tokią pat vertę kaip ir gyv enimas, - genties normų ir tikėjimų
visumos. Išliko kiti gyvenimo puodukai, kurie tikriausiai buvo
pripildyti to pačio vandens, tačiau netektis neatitaisoma. Tai nebu
vo kažko pridėjimas šen, kažko netekimas ten. Modeliavimas
buvo esminis, kažkoks vientisas. Jis buvo jų pačių.
Tai, apie ką kalbėjo, Ramonas buvo pergyvenęs pats. Jis gyveno
dviejose kultūrose, kurių vertybės ir mąstymo būdas nebendramačiai. Tai - sunki lemtis. Vakarų civilizacijos žmogaus atvejąs yra
kitoks. Mes esame vienos kosmopolitinės kultūros vaikai, ir mūsų
socialiniai mokslai, mūsų psichologija, mūsų tikėjimas nuolat
ignoruoja tą tiesą, kurią išreiškia Ramono įvaizdis.
Gyvenimo būdas ir aplinkos įtaka, nekalbant apie žmogaus
vaizduotės turtingumą, sukuria neįtikėtiną skaičių galimų mode
lių, kurie visi, pasirodo, gali padėti visuomenei išlikti. Tai ir nuosa
vybės teisės, socialinės hierarchijos schemos, kurios gali būti susi
jusios su valdymu; tai ir materialūs daiktai, jų ištobulinta techno
logija, ir visi seksualinio gyvenimo, tėvystės ir senatvės apribojimai,
ir organizacijos ir kultai, galintys suteikti visuomenei struktūrą, ir
ekonominiai mainai, dievai ar antgamtinės sankcijos. Kiekvienas
jų ir daugelis kitų gali būti realizuoti išvystant kultūrą ir apeigas,
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kurios monopolizuoja kultūrinę energiją ir palieka tik nedidelį jos
perteklių kitiems bruožams kurti. Tiems gyvenimo aspektams,
kurie mums atrodo reikšmingiausi, kitos orientacijos, bet toli
gražu ne primityvios kultūros, žmonės skiria nedaug dėmesio.
Arba tas pats bruožas gali būti taip smarkiai išvystytas, jog mes jį
laikysime išgalvotu.
(...)

(...) kultūrą mes turime įsivaizduoti kaip didžiulį lanką, ant
kurio yra išrikiuoti visi galimi interesai, atsirandantys dėl žmogaus
amžiaus kaitos, dėl aplinkos įtakos ar įvairios žmogaus veiklos.
Vien tik reikšmingus dydžius vertinanti kultūra bus taip pat nesu
prantama kaip ir kalba, kuri vartoja visus trakštelėjimus ir balso
aparato pauzes, visus lūpinius, šnypščiančius, dantų, gerklės gar
sus, nuo begarsių iki garsinių ir nuooralinių iki nosinių. Kultūros
identiškumas priklauso nuo tam tikrų segmentų iš šio lanko pasi
rinkimo. Kiekviena žmonių visuomenė savo kultūriniais institu
tais yra atsirinkusi segmentus. Kiekviena kultūra, kitos akimis
žiūrint, ignoruoja svarbiausius ir eksploatuoja nereikšmingus da
lykus. Viena kultūra beveik nepripažįsta piniginių vertybių, kita pinigus padaro fundamentalia visų bendravimo sričių priemone.
Vienoje visuomenėje technologija yra neįtikėtinai atsilikusi, netgi
tose srityse, kurios, atrodytų, yra būtinos, kad užtikrintų išlikimą;
kitoje, taip pat primityvioje visuomenėje, technologiniai pasieki
mai yra sudėtingi ir puikiai pritaikomi situacijai. Vienos kuria
didžiausias paauglių kultūros superstruktūras, kitos - mirties, dar
kitos - pomirtinio gyvenimo.
Paauglių atvejis ypač įdomus, kadangi ši problema yra ir mūsų
civilizacijos dėmesio centre, be to, apie tai turime daug informa
cijos iš kitų kultūrų. Visos mūsų civilizacijos psichologinės studijos
pabrėžia neišvengiamus brendimo sunkumus. Mums būdinga
fiziologinę būseną apibūdinti šeimyniniais protrūkiais ir maištavi
mu, lygiai taip pat, kaip šiltinę - pakilusiu karščiu. Kalbama ne apie
faktus - jie tokie pat visoje Amerikoje, o apie jų neišvengiamumą.
Netgi labai atsitiktinė būdų, kuriais skirtingos visuomenės
sprendžia paauglystės problemą, apžvalga leidžia pastebėti vieną
neišvengiamą faktą: net tose kultūrose, kuriose šis bruožas yra
vienas iš svarbiausių, amžius, ties kuriuo sukoncentruojamas dė
mesys, skiriasi. Taigi iš pradžių tampa akivaizdu, kad vadinamieji
brandos institutai yra nukrypimas, jei mes ir toliau juos tapatina
me su biologiniu brendimu. Jie pripažįsta socialinę brandą, o
apeigos - tik vienoks ar kitoks būdas pripažinti naują vaiko statusą
suaugusiųjų visuomenėje. Šis įgaliojimų kartu su naujais užsiėmi
mais ir pareigomis suteikimas yra tiek pat įvairus ir kultūriškai
sąlygotas, kiek įvairūs ir patys užsiėmimai bei pareigos. Jeigu
vienintelė garbinga vyro pareiga yra kariauti, tai kario įgaliojimai
suteikiami vėliau ir kitaip negu visuomenėse, kur subrendimas
duoda teisę šokti vaizduojant kaukėtus dievus. Kad geriau supra
stume brandos papročius, mums svarbiau žinoti, kas skirtingose
kultūrose yra laikoma subrendimo pradžia ir kokiais būdais yra
priimamas naujas statusas, negu analizuoti "rites de passage"
(papročių kintamumo) neišvengiamumą, t.y. ne biologinį subren
dimą, bet tai, ką reiškia subrendimas tose kultūrinėse sąlygose brandos apeigas.
-Būti suaugusiu Centrinėje Šiaurės Amerikoje reiškia kariauti.
Pagrindinis visų vyrų tikslas - pasižymėti kare. Suaugusiais tam
pantys jaunuoliai, kaip ir bet kurio amžiaus karo žygiams besiruo
šiantys žmonės, nuolat kartoja magišką ritualą sėkmei kare užti
krinti. Jie kankina ne vienas kitą, bet save: išsipjauna odos juoste
les nuo rankų ir kojų, nusikapoja pirštus, tampo prie krūtinės ar
kojų raumenų prismeigtus sunkumus. Atpildas už tai - didėjanti
narsa karo žygiuose.

Būti suaugusiu Australijoje reiškia dalyvauti išimtinai vyriško
se apeigose, kurių pagrindinis bruožas yra atsiskyrimas nuo mo
terų. Jeigu moteris per apeigas išgirsta nors mažiausią buliaus
riaumojimą, ji nužudoma. Jos privalo nieko nežinoti apie ritua
lus. Brandos apeigos - tai detalizuotas ir simbolinis ryšių su mo
teriška lytimi atsižadėjimas; vyrai simboliškai padaromi nepri
klausomais ir perima visą atsakomybę už benduomenę. Tam
pasiekti jie naudoja drastiškus seksualinius ritualus, ir jiems su
teikiamos antgamtinės garantijos.
Grynai fiziologiniai paauglystės faktai pirmiausiai interpretuo
jami socialiai, net ten, kur jie pabrėžiami. Bet brandos institutų
apžvalga akivaizdžiai atskleidžia ir tokį faktą: moterų ir vyrų
branda fiziologiškai labai skiriasi. Jeigu kultūrinis išryškinimas
atitiktų fiziologinį išryškėjimą, tai mergaičių apeigos turėtų išsi
skirti labiau negu berniukų, tačiau taip nėra. Apeigos paryškina
socialinį faktą: kiekvienoje kultūroje suaugę vyrai turi kur kas
daugiau privilegijų už moteris, taigi nuoseklu, kad visuomenėms
būdingiau yra pažymėti berniukų, o ne mergaičių brandą.
Tūčiau mergaičių ir berniukų branda toje pačioje gentyje gali
būti socialiai švenčiama ir visiškai vienodai. Pavyzdžiui, Vidinėje
Britų Kolumbijos dalyje jaunuolių ritualai yra magiška treniruotė
atlikti visus darbus, mergaitės daro beveik tą patį, ką ir berniukai.
Berniukai miklina kojas ridendami nuo kalnų akmenis arba svai
do lazdas ir stengiasi jas pagauti; mergaitės neša vandenį iš tolimų
šaltinių arba mėto akmenukus į suknelių iškirptes idant jų vaikai
gimtų taip lengvai, kaip ant žem ės nukrentantis žvirgždas.
Pavyzdžiui, Nandi gentyje, kuri gyvena Rytų Afrikos ežerų
teritorijoje, mergaitės ir berniukai taipogi dalyvauja vienoduose
brandos ritualuose, nors dėl vyro dominuojančio vaidmens kul
tūroje jo paauglystės mokymosi periodas yra labiau pabrėžiamas
negu moterų. Čia tie, kurie jau turi suaugusiųjų statusą, primeta
skausmingus paauglystės ritualus tiems, kurie dabar yra verčiami
to siekti. Reikalaujama absoliutaus stoiškumo išradingų kankini
mų, susijusių su apipjaustymu, metu. Abiejų lyčių ritualai skiriasi,
tačiau remiasi tuo pačiu modeliu. "Naujakrikštai" per apeigas vilki
savo mylimųjų drabužiais. Operacijos metu jų veide nepastebė
site nė vieno virptelėjimo, o atpildas už drąsą yra mylimojo,
bėgančio atsiimti savo papuošalų, džiūgavimas. Tiek berniukų,
tiek mergaičių ritualai pažymi jų naują statusą: berniukas dabar
yra karys ir gali turėti mylimąją, mergaitė tampa nuotaka. Jau
nuolių ritualai yra sunkus priešvedybinis išmėginimas, kurio metu
mylimieji dovanoja kits kitam palmės šakelę.
Brandos ritualai gali būti skirti tik mergaitėms, ignoruojant
berniukus. Viena iš naiviausių tokių institucijų yra mergaičių
storėjimo namai Centrinėje Afrikoje. Šiame regione, kur moters
grožis tapatinamas su nutukimu, paauglė yra izoliuojama, kartais
net metų metais, maitinama saldžiu ir riebiu maistu, jai neleid
žiama judėti, ir jos visas kūnas apauga riebalais. Tuo laikotarpiu
ji yra mokoma atlikti būsimas pareigas, o atskyrimas baigiasi
storumo demonstravimu, kuris vyksta po jungtuvių su išdidžiu
jaunikiu. Iš vyro to nereikalaujama.
įprasta, kad mergaičių brandos papročiai dažniausiai yra su
siję su menstruacijomis, taigi jie negali būti lengvai pritaikomi
berniukams. Požiūris, kad menstruacijomis serganti moteris ne
švari, yra labai paplitęs, ir kai kuriudse regionuose pirmosios
menstruacijos tampa visų kitų su tut) susijusių nuostatų centru.
Brandos ritualai šiuo atveju labai skiriasi nuo visų aukščiau
aprašytųjų. Didžiausią baimę ir siaubą mergaičių brendimas kėlė
Britų Kolumbijos Carrier indėnams. Čia mergaitė trejus ar ket
verius metus gyveno atskirta (tie metai vadinami ‘'palaidota gy
va") - tyruose, lūšnelėje iš šakų, toli nuo pramintų takelių. Ji kėlė

grėsmę kiekvienam, ją pastebėjusiam, o jos įminta pėda galėjo
išniekinti upę ar kelią. Ji apsigaubdavo didžiuliu rudos odos
apdangalu, kuris dengė veidą, krūtinę ir užpakalyje buvo nutįsęs
iki žemės. Jos rankos ir kojos buvo apjuostos sausgyslių raiščiais,
kad apsaugotų nuo piktosios dvasios, kuri joje tūnojo. Jai pačiai
grėsė pavojus, taip pat ji buvo pavojinga visiems kitiems.
Mergaičių brandos’apeigos, susijusios su menstruacijomis,
gali būti lengvai pakeičiamos, tam tikru požiūriu, į visiškai priešin
gas. Visuomet yra du galimi šventumo aspektai: tai gali būti arba
pavojaus, arba palaiminimo šaltinis. Kai kuriose gentyse pirmo
sios mergaičių mėnesinės yra galingas antgamtinis palaiminimas.
Būdama tarp apačų, aš mačiau, kaip šventikas puolė ant kelių
prieš iškilmingą mažų mergaičių eilę, kad jos savo prisilietimu jį
palaimintų. Visi kūdikiai ir seniai, siekdami atitolinti ligą, ateina
čia. Paauglės neatskiriamos kaip pavojingos. Kaip tiesioginiam
antgamtiniam palaiminimo šaltiniui, joms yra merginamasi. Ka
dangi tiek Carrier, tiek apačų indėnų mergaičių brandos ritualus
apibrėžia tikėjimai, susiję su menstruacijomis, šios apeigos netin
ka berniukams, ir jų branda pažymima paprastai, nesunkiais
išmėginimais bei vyriškumo įrodymais.
Tiigi jaunuolių, netgi mergaičių elgesį greičiau sąlygojo ne
fiziologiniai to periodo požymiai, o socialiai su tuo susijęs vedybų
ar magijos poreikis. Šie tikėjimai vienoje gentyje paauglystę pa
verčia tyliai tikinčia ir mielaširdinga, o kitoje - tokią pavojingai
nešvarią, kad mergaitė šaukdama iš tolo įspėja kitus, kad šie
galėtų jos išvengti. Tačiau gali būti ir taip, jog brandos institutai
visiškai nepaliečia mergaičių. Ten (pavyzdžiui, daugumoje Au
stralijos genčių), kur berniukai rūpestingai ruošiami subrendi
mui, ritualai gali būti skirti vyriškumo statuso suteikimui ir vyrų
įtraukimui į genties reikalus, o mergaitės šiuo periodu negauna
jokio formalaus pripažinimo.
Tačiau vis dėlto šie faktai nepadeda atsakyti į svarbiausią
klausimą. Ar visos kultūros turi įveikti šio periodo sunkumus, net
jeigu tam nebus suteikiama institucinė išraiška? Daktarė M.Mead tyrinėjo šį klausimą Samoa. Čia mergaičių gyvenime yra keli
ryškūs periodai. Pirmuosius gyvenimo metus mergaitė praleidžia
bendraamžių būryje, kuriame nėra berniukų. Kaimo kampelis,
kuriam ji priklauso, yra pats svarbiausias, o maži berniukai tampa
tradiciniais priešais. Vienintelė mergaitės pareiga - prižiūrėti kū
dikį, bet ji mieliau pasiima vaiką su savimi negu pasilieka rūpintis
juo namuose, taigi jos vaikiški ž aidimai labai nesutrukdomi. Likus
keleriems metams iki brandos, kai ji pakankamai išauga, sustiprė
ja ir gali atlikti daug sudėtingesnes užduotis, mažosios mergaitės
žaidimų grupė, kurioje ji užaugo, nustoja egzistavusi. Mergaitė
įsigyja moteriškų drabužių ir privalo padėti dirbti namų ruošos
darbus. Šis gyvenimo periodas yra pakankamai ramus, bet jai
neįdomus. Branda neatneša jokių pasikeitimų.
Prabėgus keleriems metams nuo pilnametystės, ji pradės ma
lonius atsitiktinių ir neatsakingų meilės nuotykių metus ir tęs juos
kuo ilgiau, kol bus tinkama vedybiniam gyvenimui. Pati branda
nėra pažymėta jokiu socialiniu pripažinimu, jokiu požiūrių ar
tikėjimų pasikeitimu. Manoma, kad jos vaikiškas drovumas išlie
ka nepakitęs metų metais. Samoa genties mergaičių gyvenimo
problemų priežastys nėra fiziologinis lytinis subrendimas, todėl
paauglystė - ramus, taikus periodais, kuriame neiškyla jokių kon
fliktų. Taigi paauglystė gali būti nė tik kultūriškai pergyventa be
jokio ceremonialo, ji gali būti visa^nereikšminga tiek emociniam
vaiko gyvenimui, tiek ir kaimo pož iūriui į ją.
Karingumas yra kita socialinė tema. Jis gali reikštis arba nesireikšti kultūroje. Ten, kur karas labai sureikšminamas, jis gali būti
išreiškiamas aiškiai apibrėžtais tikslais, griežta organizacija,
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griežtomis sankcijomis. Karas gali būti, kaip actekams, tik būdas
paimti belaisvius religiniams aukojimams. Ispanai kariavo tam,
kad žudytų, tad, actekų supratimu, jie nesilaikė žaidimo taisyklių.
Actekai atsitraukdavo su baime, ir Kortesas įžengė į sostinę
nugalėtoju.
Mūsų akimis žiūrint, įvairiose pasaulio dalyse yra net keistų
požiūrių į karo žygius. Mums visiškai pakanka paminėti tuos
regionus, kur organizuotos priemonės abipusiam žudymui nėra
naudojamos tarp atskirų socialinių grupių. Tiktai mūsų be didelių
ceremonijų santykis su karu gali sąlygoti požiūrį, jog, kelioms
gentims sprendžiant tarpusavio problemas, karo būklė yra
priešinga taikos būklei. Ši idėja, be abejo, yra bendra visam
pasauliui. Tačiau, iš vienos pusės, kai kurioms tautoms neįmano
ma suvokti taikos galimybę, nes tai reikštų, jog priešo gentis
priskiriama žmonių kategorijai. Jų požiūriu priešai negali būti
laikomi žmonėmis, nors ir būtų tos pačios rasės ir kultūros.
Antra vertus, lygiai taip pat žmonėms gali būti neįmanoma
suvokti karo būklės galimybės. Rasmusenas pasakojo apie su
mišimą, su kuriuo eskimai sutiko jo ekspoziciją apie mūsų papro
čius. Eskimai puikiausiai supranta, ką reiškia nužudyti žmogų.
Jeigu jis stoja tau skersai kelio, tu apskaičiuoji savo jėgas ir, kai
esi tam pasiruošęs, nužudai į\. Stipraus nevaržo jokios socialinės
bausmės. Tačiau mįptis, kad vienas eskimų kaimas užpultų kitą,
arba susikibtų kelios gentys ar koks nors kaimas kariautų iš
pasalų, - visiškai jiems svetima. Apsiribojama viena galva, ir žu 
dymas vertinamas kitaip nei pas mus, - nei giriamas, nei smerkia
mas.
Aš mėginau kalbėti apie karą su Kalifornijos Mission indėnais,
tačiau nesusikalbėjau. Jie absoliučiai negalėjo suvokti, kas yra
karas. Savo kultūroje jie neturėjo tokio pagrindo, į kurį būtų
galėję atsiremti, ir jų pastangos tai apgalvoti nužemindavo did
žiuosius karus (kuriems mes galėjome save pašvęsti su moraliniu
įsitikinimu) iki skersgatvio peštynių lygio. Jų kultūroje nebuvo
tokio modelio, kuris padėtų suvokti esminį tų dalykų skirtumą.
Karas yra asocialus bruožas, mes esame priversti tai pripažinti
nepaisant, kad jis užima didžiulę vietą mūsų civilizacijoje. Po
pasaulinio karo kilus chaosui, visi karo meto argumentai, kad jis
puoselėjęs drąsą, altruizmą, dvasines vertybes, buvo paskelbti
klaidingais ir įžeidžiančiais. Karas mūsų civilizacijoje gerai iliu
struoja, kokį destruktyvų mastą gali pasiekti kultūriškai išskirtas
bruožas. Jeigu mes pateisiname karą, tai tik dėl to, kad visi
žmonės visada pateisina sau būdingus bruožus, o ne dėl to, kad
karas objektyviai turi privalumų.
^
Kariavimas nėra pavienis atvejis. Bet kurioje pasaulio dalyje ir
visuose kultūrinio sudėtingumo lygiuose galima aptikti pernelyg
didelį kokio nors kultūrinio bruožo vertinimą ir galų gale asocialų
jo išvystymą. Tokie atvejai akivaizdžiausi ten, kur (pavyzdžiui,
reguliuojant maistą ar poravimąsi) tradiciškumas supriešinamas
su biologiniais poreikiais. Socialinė organizacija antropologijoje
turi itin specializuotą visoms visuomenėms universalią prasmę. Ji
nustato giminaičių grupes, kurioms draudžiama tuoktis. Jokia
mums žinoma tauta nelaikys visų moterų potencialiomis žmono
mis. Tai nėra pastangos, kaip dažnai manoma, uždrausti kraujo
maišą. Didž iajai pasaulio daliai pusbrolis ir pusseserė yra iš anksto
numatomi sutuoktiniai. Įvairiose tautose draudžiama vestis slčif7
tingo lygio giminaičiams, tačiau visos žmonių visuomenės pana
šios tokių apribojimų įvesdinimu. Jokia kita žmogaus idėja kultū
roje nebuvo taip nuosekliai ir kompleksiškai vystoma kaip krau
jomaiša. Kraujomaišos grupės dažnai yra reikšmingiausi genties
funkcionavimo vienetai, ir individų tarpusavio pareigos yra nusta
tomos pagal jų giminystę tose grupėse. Šios grupės funkcionuoja
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kaip vienetai religinėse apeigose bei ekonominiuose mainuose,
todėl neįmanoma pervertinti to vaidmens, kurį jos atlieka sociali
nėje istorijoje.
Kai kuriose teritorijose kraujomaišos tabu yra interpretuoja
mas nuosaikiau. Nepaisant draudimų, tam tikra, gan didelė mo
terų dalis gali tapti ž monomis. Kitur - tabu grupė gali būti praple
čiama dėl socialinės fikcijos, įtraukiant begalinį individų, kurie
neturi jokių bendrų protėvių, skaičių, todėl šiuo atveju poros
pasirinkimas labai problemiškas. Ši socialinė fikcija aiškiai išreik
šta jų naudojamais giminystės ryšių terminais. Užuot atskyrus
tiesioginius giminaičius nuo antraeilių, kaip mes kad skiriame tėvą
ir dėdę, brolį ir pusbrolį, čia vienu terminu tepasakoma, jog tai žmogus iš mano tėvo kartos grupės (giminės, vietovės ir t.t.),
neskiriant tiesioginių ir šalutinių giminystės linijų, tačiau nurodant
kitus skirtumus, kurie mums nesuprantami. Kai kurios Rytų
Australijos gentys naudoja labai griežtą giminystės klasifikacijos
formą. Broliais ir seserimis jie vadina visus, su kuriais yra susiję
kokiais nors tolimiausios giminystės ryšiais. Nėra jokios pusbrolių
kategorijos ar ko nors panašaus. Visi vienos kurios nors genera
cijos giminės yra broliai bei seserys.
Toks giminystės nustatymo būdas nėra retas, o Australijoje, be
to, vedybos su "seserimi" yra pasibaisėtinas dalykas. Egzogamijos
apribojimai čia labai dideli. Pavyzdžiui, kurnai, turintys labai
griežtą giminės klasifikavimo sistemą, jaučia australišką pasibai
sėjimą seksualiniais santykiais su visomis savo "seserimis", t.y. tos
pačios generacijos moterimis, kurios kokiais nors giminystės
ryšiais yra su jais susijusios. Be to, kurnai turi griežtas vietines
žmonos pasirinkimo taisykles. Kartais dvi skirtingų vietovių gru
pės, gentys pę 15-16 žmonių pasikeičia moterimis ir negali paimti
į žmonas jokios kitos grupės moters. O kartais grupės iš trijų ar
keturių skirtingų vietovių gali keistis moterimis su kitomis dviem
ar trim vietovėm. Dar daugiau, kadangi visoje Australijoje seni
vyrai yra privilegijuota grupė; tai jiems atitenka pirmenybė vesti
jaunas ir patrauklias merginas. Dėl šių taisyklių visose lokalinėse
grupėse, kurios pagal nerašytus įstatymus turėtų aprūpinti jaunus
vyrus žmonomis, nelieka nė vienos merginos, kuriai negaliotų
koks nors tabu. Arba ji yra viena "seserų" pagal motinos liniją,
arba jau numatyta kokiam senam vyrui, arba dėl kokios dar
menkesnės priežasties jam uždrausta.
Tai nepaskatina kurnu pakeisti savo egzogamines taisykles.
Kiekvieną kartą jėga priverčiama jų laikytis. Taigi paprastai vie
nintelis būdas vesti - nepaklustant toms taisyklėms. Jie slapta
pabėga. Kai tiktai kaimas sužino apie pabėgimą, ima porą perse
kioti ir, jeigu pagauna, abudu nužudo. Nesvarbu, kad, galimas
daiktas, visi persekiotojai vedė tokiu pat būdu - slaptai pabėgda
mi. Moralinis pasipiktinimas yra didžiulis. Tačiau egzistuoja sala,
tradiciškai pripažįstama kaip išsigelbėjimo uostas, ir jeigu pora į
ją nusigauna ir pasilieka joje kol gims kūdikis, nors ir būna
sugrąžinama prievarta, bet gali save apginti. Prabėgę pro rikiuotę,
kuri muša juos rykštėmis ir lazdomis, jie gentyje įgyja vedusių
žmonių statusą.
Kurnai sprendžia savo kultūrinę dilemą gana tipiškai. Tam
tikrą elgesio aspektą jie išpūtė iki socialinės kliūties. Jie privalo
arba modifikuoti jį, arba apeiti gudraudami. Jie pasirenka gudra
vimą - išvengia išnykimo ir tuo pačiu išlaiko savo etikos normas
nepripažindami pataisų. Toks būdas spręsti papročių (mores)
klausimą civilizacijos proceso eigoje liko nepakitęs. Vyriausioji
mūsų civilizacijos karta panašiai išlaikė monogamiją ir parėmė
prostituciją, o panegirikos monogamijai niekada nebuvo tokios
karštos, kaip kad viešųjų namų kvartalų klestėjimo dienomis.
Visuomenės visuomet pateisina pagrindines tradicines formas.

Kai tam tikri bruožai nebekontroliuojami ir šalutinė elgesio for
ma nebeišvengiama, tai ir tada žodžiais pripažįstama tik tradicinė
forma, tarytum tas papildomas elgesys neegzistuotų.
Tokia paviršutiniška žmogiškųjų kultūros formų apžvalga at
skleidžia kelis bendrus nesusipratimus. Pirmiausia, tradicijos, ku
rias žmogiškosios kultūros sukuria remdamosios aplinkos ar fizi
nių ž mogaus poreikių sąlygotomis už uominomis, nėra taip glaud
žiai susijusios su pradiniais akstinais (biologiniais - V.L.), kaip kad
mes linkę lengvai įsivaizduoti. Realiai šios užuominos - tiktai
grubūs apmatai, nuogų faktų eilė. Tai yra nereikšmingos galimy
bės, ir jų tyrimas yra sąlygotas daugelio artimai nesusijusių sam
protavimų. Karas nėra polinkio muštis išraiška. Žmogaus polinkis
į peštynes tėra viena menka jo savybė, kuri negali veikti santykių
tarp genčių. Kada ji tampa kultūros institucija, tai jos išraiška labai
smarkiai nutolsta nuo pradinės. Polinkis peštis tik bruoželis pa
pročių rate, ir jis gali būti nuslopintas.
Toks požiūris į kultūrinius procesus verčia iš naujo peržiūrėti
daugelį dabartinių argumentų mūsų tradiciniams institutams pa
grįsti. Šie argumentai paprastai yra paremti tuo, kad žmogus be
tų ypatingų tradicinių formų negali funkcionuoti. Taip vertinti
galime net labai specifinius bruožus, pavyzdžiui, tam tikrą eko
nominio poreikio formą, kurią lemia nuosavybės valdymo siste
ma. Tii yra išskirtinai speciali motyvacija, ir akivaizdu, kad net
mūsų kartoje ji labai stipriai modifikuojama. Šiaip ar taip mes
neturime supainioti problemos ginčais apie motyvaciją kaip bio
loginio išlikimo vertybę. Savarankiškumas - tai motyvas, kurį
išaukštino mūsų civilizacija. Jeigu mūsų ekonominė struktūra
keičiasi tiek, kad tas motyvas nebėra toks svarbus raidai, kaip kad
buvo didžiojo persikėlimo (turima galvoje į Vakarų Ameriką y.L.) ir besivystančio industrializmo laikais, yra daug kitų motyvų,
kurie bus pritaikyti pakitusiai ekonominei organizacijai. Kiekvie
na kultūra, kiekviena era iš daugelio galimybių eksploatuoja tik
keletą. Pasikeitimai gali būti labai jaudinantys ir sukelti dideles
netektis, tačiau tai susiję su mūsų pačių keitimosi sunkumais, o
ne su faktu, kad mūsų amžius ar kraštas sudavė smūgį vienintelei
galimai motyvacijai, pagal kurią galėjo būti valdomas žmonių
gyvenimas: Mes privalome prisiminti, kad pasikeitimai, kad ir
kokie jie sunkūs, yra neišvengiami. Mūsų baimė dėl daugelio
nežymių papročių pasikeitimų paprastai yra neesminė. Civilizaci
jos gali pasikeisti kur kas radikaliau negu kad kokia nors žmonių
valdžia kada nors būtų norėjusi ar bent įsivaizdavusi ir išlikti
visiškai funkcionalios. Nežymūs pasikeitimai, kurie šiandien taip
kritikuojami, - didėjantis skyrybų skaičius, auganti sekuliarizacija
mūsų miestuose, nereikšmingų partijų įsivyravimas ir daug kas
kita, - be jokio vargo galėtų būti perkelti į šiek tiek kitą kultūros
modelį. Tapdami tradiciniais, jie suteiktų tą patį turinio turtingu
mą, tą patį reikšmingumą ir vertę, kaip ir senieji kitų kartų
modeliai.
Tiesa yra ta, kad kiekvienoje kultūrinio paprastumo ir sudė
tingumo plokštumoje egzistuoja daugybė galimų žmogiškųjų in
stitutų ir motyvų, o išmintis pasireiškia vis labiau didėjančia skir
tumų tolerancija. Joks žmogus negali dalyvauti jokioje kultūroje,
jeigu jis nėra jos išauklėtas ir negyvena pagal jos formas, tačiau jis
gali suteikti kitoms kultūroms ir jų dalyviams tokį patį reikšmin
gumą, kokį teikia savajai.
II
Kultūros įvairovė atsiranda ne tik dėl to, kad visuomenės gana
laisvai išvysto arba atmeta galimus egzistavimo aspektus. Tai daug
labiau susiję su persipinančių kultūros bruožų visuma. Galutinė

kiekvieno tradicinio instituto forma, kaip jau minėjome, labai
nutolsta nuo pradinio (biologinio - V.L.) žmogiškojo impulso.
Galutinė forma daugiausia priklauso nuo to, kaip šis bruožas
susijungia su kitais, kitų patyrimo sričių bruožais.
Vienoje tautoje labai paplitęs buožas gali būti persmelktas
religiniais tikėjimais ir funkcionuoti kaip reikšmingas jų religijos
aspektas. Kitur tai gali būti visiškai ekonominio perdavimo daly
kas, dėl to - ir jų piniginės sistemos aspektas. Galimybės yra
neribotos, ir jų pritaikymas dažnai būna neįprastas. Bruožo pri
gimtis atskirose vietovėse bus visiškai skirtinga, priklausomai nuo
to, kokie elementai jį sudaro.
Mums svarbu išsiaiškinti šį procesą, nes priešingu atveju len
gvai galime lokalinių bruožų susiliejimo rezultatą apibendrinti
kaip socialinį dėsnį, arba manyti, kad šis susiliejimas yra universa
lus fenomenas. Didžioji Europos skulptūra rėmėsi religija. Me
nas vaizdavo ir padarė bendra nuosavybe religines scenas ir dog
mas, kurios buvo fundamentalios tų laikų pasaulėžiūroje. Mo
dernioji Europos estetika būtų buvusi visai kitokia, jeigu Vidu
ramžių menas būtų buvęs tik dekoratyvus ir nebūtų turėjęs nieko
bendra su religija.
Istorine prasme didžiosios permainos mene dažnai būna aki
vaizdžiai nepriklausomos nuo.religinio motyvavimo ir vartojimo.
Menas gali egzistuoti visiškai atskirai nuo religijos, net jeigu abi
sritys labai išvystytos. JAV pietvakarinės dalies indėnų kaimų
moliniai indai ir tekstilė galėtų būti pripažinti meniškais kiekvie
noje kultūroje, tačiau jų šventosios taurės, kurias laiko šventikai
ar kuriomis yra puošiamas altorius, - menkavertės, papuošimai
grubūs ir nestilizuoti. Žinoma, kad muziejai išmetė tuos Pietva
karių religinius daiktus kaip daug prastesnius už tradicinio meno
dirbinius. "Mums reikia čia įdėti varlę", - sako zuniai, - o tai reiškia,
kad religinis būtinumas eliminuoja bet kokį meniškumo poreikį.
Šis religijos ir meno atskyrimas nėra unikalus indėnų kaimų bruo
žas. Pietų Amerikos ir Sibiro gentys šiuos dalykus taip pat atskiria,
tačiau pagrindžia įvairiai. Jie nenaudoja meninių sugebėjimų
religiniuose patarnavimuose. Užuot ieškoję meno šaltinių lokali
nės reikšmės dalykuose, religijoje, kaip kad kartais darydavo
senieji meno kritikai, turėtume aiškintis, kaip šios sritys abipusiai
prasiskverbia viena į kitą ir kaip tas susiliejimas paveikia ir religiją,
ir meną.
Gilus skirtingų patyrimo sferų susiliejimasjr šio stisiliejimo
pasekmė - tų sferų modifikacija gali būti parodoma visose egzi
stavimo fazėse: ekonomikoje, seksualiniuose santykiuose, folklo
re, materialinėje kultūroje, religijoje. Procesas gali būti pailiu
struotas vienu labai paplitusiu Šiaurės Amerikos indėnų religijos
bruožu. Visose kontinento dalyse, kiekvienoje lokalinėje kultūro
je, išskyrus Pietvakarių kaimus, sapnams ir vizijoms yra suteikia
ma antgamtinė jėga. Gyvenimo sėkmė, pagal jų tikėjimus, pri
klauso nuo asmeninio kontakto su antgamtine jėga. Kiekvieno
žmogaus vizija suteikia jam jėgų gyventi, ir kai kurių genčių
atstovai, nuolat atnaujindami asmeninius kontaktus su dvasiomis,
“Siekia tolesnių vizijų. Nesvarbu, ką pamatydavo - gyvūną ar žvai
gždę, augalą ar antgamtinę būtybę, suvokdavo jį kaip asmeninį
globėją ir galėdavo tą viziją išsikviesti vėl, kai to prireikdavo.
Įsipareigodavo šiam globėjui vizijai, privalėjo dovanoti dovanų ir
duoti įvairius pažadus. Atsidėkodama už tai dvasia suteikdavo
ypatingą galią, kurią buvo pažadėjusi vizijos metu.
Kiekviename didžiajame Šiaurės Amerikos regione šis dva
sios globėjos kompleksas įgauna skirtingas formas, priklausomai
nuo kitų kultūros bruožų, su kuriais jis yra glaudžiausiai susijęs.
Britų Kolumbijos plynaukštėje tai susilieja su paauglystės apeigo
mis, apie kurias mes jau kalbėjome. Šių genčių ir mergaitės, ir
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berniukai paauglystės laikotarpiu išeina į kalnus maginiam auklė
jimui. Brandos apeigos labai paplitusios visoje Ramiojo vandeny
no pakrantėje, nors didesnėje šio regiono dalyje jos labai skiriasi
nuo dvasios globėjos išpažinimo. Thčiau Britų Kolumbijoje visa
tai susilieja. Berniukų maginio auklėjimo viršūnė yra įsigyti dvasią
globėją, kuri savo dovanomis nurodo jaunam vyrui jo profesiją.
*Jis gali tapti kariu, šamanu,'medžiotoju ar lošėju. Mergaitės taip
pat įsigyja dvasią globėją, kuri atstovauja jos pareigoms namuose.
Šiose gentyse dvasios globėjos pergyvenimo patyrimas yra taip
stipriai formuojamas sąsajų su paauglystės apeigomis, jog šį re
gioną pažįstantys antropologai* įrodinėja esą Amerikos indėnų
vizijų kompleksas kyla iš brandos ritualų. Tačiau vizijos ir ritualai
nėra genetiškai susiję. Jie yra tik lokališkai susilieję ir dėl to įgavę
ypatingų savybių.
Kitose kontinento dalyse dvasios globėjos paauglystėje nesie
kiama, to nedaro nė visi kiti jauni genties nariai. Thigi šiose
kultūrose minėtas kompleksas nėra siejamas su brandos ritualais,
net jeigu tam tikras ryšys ir egzistuoja. Pietiniuose rajonuose tik
suaugę žmonės privalo priiniti mistines sankcijas. Vizijos kom
pleksas susilieja su bruožu, kuris labai skiriasi nuo brandos apei
gų. Osage indėnai susiskirstę į giminių grupes, kuriose kilmė yra
nustatoma pagal tėvo liniją, ignoruojant motinos. Šios klano gru
pės paveldi bendrą antgamtinį palaiminimą. Kiekvieno klano le
genda pasakoja’, kaip jo protėviai siekė vizijos ir buvo palaiminti
gyvūno, kurio vardą klanas ir paveldėjo. Moliusko klano protėvis
su ašaromis akyse septynis kartus ieškojo antgamtinio palaimini
mo.

(...) ■
Šioje gentyje yra visi mums žinomi vizijos ieškojimo elemen
tai, tačiau jie išlaikyti pirmojo klano protėvio dėka, ir jo palaimi
nimas yra paveldimas pagal kraujo giminystę.
Ši Osage indėnų situacija atspindi vieną iš išsamiausių totemizmo vaizdų, - glaudų socialinės organizacijos persipynimą su pro
tėvio religiniu garbinimu. Visų pasaulio dalių totemizmas yra
aprašytas. Antropologai nesutaria dėl to, ar klano totemas yra
kilęs S "asmeninio totemo", ar iš dvasios globėjos. Tačiau situacija
analogiška Britų Kolumbijos situacijai, kur vizijos ieškojimas su
silieja su paauglių apeigomis, tik čia ji sutampa su paveldimomis
klano privilegijomis. Ši nauja asociacija tapo tokia stipri, jog
išnyko net mintis, kad vizija gali suteikti žmogui jėgų automat
iškai. Vizijos palaiminimas tik paveldimas, ir Osage gentyje gie
smės, apdainuojančios protėvio susirėmimus ir detalizuojančios
palaiminimus, kurių jo palikuonys gali pareikalauti, vis ilgėjo.
Abiem atvejais ne tik vizijos kompleksas, susiliedamas su
brandos apeigomis ar klano organizacija, įgauna skirtingus bruo
žus skirtingose vietovėse. Įpynus vizijos ieškojimą, paauglių apei
gos ir socialinė organizacija yra taip pat nuspalvinamos. Ši sąveika
yra abipusė. Vizijos kompleksas, brandos ritualai, klano organi
zacija ir daugelis kitų artimai su vizija susijusių bruožų yra tartum
vėriniai, surinkti pagal įvairias kombinacijas. Šių skirtingų kombi
nacijų, atsirandančių bruožams persipynus, pasekmių negalime
neįvertinti. Abiejuose minėtuose regionuose, kur, kaip natūralus
bendros veiklos rezultatas, religinis patyrimas susijungė arba su
brandos apeigomis, arba su klano organizacija, visi genties indivi
dai galėjo gauti jėgos iš vizijos bet kokiai sėkmingai veiklai. Pro
fesinę sėkmę individas siejo su vizijos patyrimu. Sėkmingas lošėjas
ar geras medžiotojas savo jėgą kildino iš vizijos lygiai taip pat kaip
ir šamanas savąją. Pagal šią dogmą, visi keliai į sėkmę buvo uždari
tiems, kurie nesugebėjo įsigyti antgamtinio globėjo.
Kalifornijoje vizija - profesinė šamano garantija. Tai ženklino
jį kaip atstovą iš anapus. Tiktai šiame regione išsivystė labiausiai
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nuo normų nutolę šio patyrimo aspektai. Vizija čia nebebuvo
lengva haliucinacija, kuriai pasiekti pakako badavimo, kankinimų
ir izoliacijos. Thi buvo transo patyrimas, kurį pasiekdavo tik ypač
labilūs bendruomenės nariai, dažniausiai moterys. Shasta gentyje
buvo paplitęs įsitikinimas, kad tik moterys yra taip palaimintos.
Patyrimas, kurio buvo reikalaujama, buvo aiškiai kataleptinis ir
• ateidavo po to, kai pradedančiąją apimdavo miegas. Bejausmė ir
sustingusi, ji krisdavo ant žemės. Kai atsigaudavo, kraujas pliūp
telėdavo jai iš burnos. Po to, kai ji įrodydavo savo pašaukimą būti
šamane, visos apeigos metų metais tebuvo tik tolesnis jos jautru
mo katalepsijos priepuoliams demonstravimas. Tai buvo traktuo
jama kaip vaistai, gelbstintys jos gyvenimą. Tokiose gentyse kaip
Shasta ne tik pats vizijos patyrimas įgavo tokį žiaurų pavidalą,
išskiriantį religinguosius iš visų kitų; atitinkamai pagal ekstazės
prigimtį keitėsi ir šamanų charakteris. Thi - itin labilūs bendruo
menės nariai. Šiame regione šamanų varžybos įgauna šokių pavi
dalą, kur žiūrima, kas ilgiau išsilaikys, kol neišvengiamas katalep
tinis priepuolis nutrauks šokį. Tiek vizijos patyrimas, tiek šama
nizmas yra stipriai paveikti tarpusavio sąveikos. Thigi šių bruožų
susiliejimas nė kiek ne mažiau negu vizijos išgyvenimo susilieji
mas su brandos bruožais ar klano organizacija smarkiai modifi
kavo abi elgesio sferas.
Taip pat ir mūsų civilizacijoje bažnyčios ir vedybų sankcijų
atskyrimas yra istoriškai akivaizdus, tačiau religinis santuokos
sakramentas per amžius sąlygojo tiek seksualinio elgesio, tiek ir
bažnyčios raidą. Antra vertus, vedybos dažniausiai buvo priemo
nė turtui perduoti. Kultūrose, kur tai galioja, glaudus vedybų
ryšys su ekonominiu paveldėjimu gali pakankamai užtušuoti tą
faktą, kad iš esmės vedybos reguliuoja seksualinius ir vaikų auklė
jimo dalykus. Kiekvienu atveju vedybų negalima atskirti nuo kitų
bruožų, kurie jas asimiliavo; nereikėtų klysti galvojant, kad "ve
dybos" abiem atvejais gali būti suprastos remiantis ta pačia idėjų
visuma. Mes turime numatyti, jog egzistuoja skirtingi komponen
tai, galintys sukurti šį bruožą.
Mes turime sugebėti analizuoti mūsų pačių kultūrinio paliki
mo bruožus, skaidydami juos į kelias dalis. Mūsų diskusijos apie
socialinę tvarką taps aiškesnės, jeigu išmoksime tokiu būdu su
prasti visų mūsų paprasčiausio elgesio sudėtingumą. Rasiniai
skirtumai ir prestižinės privilegijos taip susipynė anglosaksų tau
tose, kad biologinių rasinių dalykų mums nepavyksta atskirti nuo
daugelio mūsų socialiai sąlygotų prietarų. Netgi ^tarp Lotynų
tautų, kurios glaudžiai susijusios su anglosaksais, šie prietarai
įgauna skirtingas formas, lygiai taip, kaip ir ispanų ir britų koloni
jose rasiniai skirtumai įgauna skirtingą socialinę reikšmę. Panašiai
krikščionybė ir moters pozicija istoriškai yra persipynę bruožai, ir
skirtingais laikotarpiais jie sąveikavo skirtingai. Dabartinė išauk
štinta moters padėtis krikščioniškose šalyse yra ne daugiau krik
ščionybės "rezultatas" negu tie negailestingi kankinimai poruojant
moteris origanų gentyje. Šie bruož ų susiliejimai atsiranda ir išnyk
sta, o kultūros istorija tam tikra dalimi yra jų atsiradimo, likimo
bei sąveikos istorija. Mūsų sugebėjimas pamatyti genetinį kom
pleksinio bruožo ryšį ir baimė, kad tas sąryšis gali suirti, iš esmės
yra iliuzija. Galimų kombinacijų įvairovė yra begalinė, ir reikia
mos socialinės struktūros gali būti sukurtos nepaisant didelės jų
pagrindų įvairovės.

KULTŪROS INTEGRACIJA
Kultūrų įvairovę galima fiksuoti be galo. Tam tikra žmonių
elgesio sritis tam tikrose visuomenėse gali būti ignoruojama kol ji
vos vos egzistuoja; kai kada ji gali būti net nesuvokiama. Antra

vertus, ta pati sritis gali ir monopolizuoti visą organizuotą visuo
menės elgesį, ir net tai sričiai svetimiausios situacijos gali būti
siejamos su ja. Vidinių tarpusavio ryšių neturintys ir istoriškai
buvę nepriklausomi bruožai susilieja ir tampa vientisu dariniu,
sąlygojančiu tam tikrą elgesį, kuris kitiems regionams, kur tokios
identifikacijos nėra, atrodo nesuprantamas. Taigi galima sakyti,
kad bet kurį elgesio aspektą liečiantys standartai skirtingose kul
tūrose gali kisti nuo teigiamo iki neigiamo poliaus. Mes tikėjomės,
kad gyvybės atėmimą visos tautos vertins vienodai, t.y. smerks.
Priešingai, žmogžudys gali būti nekaltas, jeigu tarp kaimyninių
šalių yra nutrūkę diplomatiniai santykiai, jeigu jis pagal tradiciją
nužudo du pirmus savo vaikus, jeigu vyras turi teisę dovanoti arba
atimti žmonai gyvybę, jeigu vaikų pareiga nužudyti savo tėvus
nelaukiant kol anie susens. Gali būti nužudomi tie, kurie pavogė
vištą, kuriems pirmiausiai iškrito viršutinis dantis arba tiesiog
gimę trečiadienį. Vienose tautose atsitiktinai ką nors nužudęs
žmogus yra kankinamas, kitose tam neteikiama jokios reikšmės.
Savižudybė taip pat gali būti lengvas dalykas, vienintelė išeitis
tam, kurį ištiko tegu ir nedidelė nesėkmė, nuolatinis genties gyve
nimo aktas. Savižudybė gali būti pačiu aukščiausiu ir kilniausiu
protingo žmogaus aktu. Antra vertus, ji gali suteikti skeptiško
džiaugsmo, bet pats aktas kaip viena iš žmogaus galimybių gali
likti nesuvoktas. Savižudybė gali būti ir nusikaltimas, baudžiamas
įstatymu, arba tiesiog gėda prieš dievus.
Tūčiau tradicijų įvairovė pasaulyje nėra toks dalykas, kurį mes
tik bejėgiškai aprašinėjame. Vienur savęs kankinimas, kitur galvos
nukirtimas; ikivedybinis skaistumas vienoje gentyje ir laisvumas
paauglystėje - kitoje. Tūi nėra nesusijusių faktų sąrašas, kiekvieną
iš jų turime sveikinti su nuostaba, ar jis aptinkamas, ar jo nėra.
Tabu save ar kitą nužudyti nėra atsitiktinis, nors jis ir nesusijęs su
kokiu nors absoliučiu standartu. Kultūrinio elgesio reikšmingu
mas nesibaigia supratus, jog tai labai įvairus, lokalinis žmonių
veiklos rezultatas. Kultūrinis elgesys linkęs būti integruotas. Kul
tūra, kaip ir individas, yra daugiau ar mažiau nuoseklus mąstymo
ir veiksmo modelis. Kiekvienoje kultūroje atsiranda tam tikrų
tikslų, ir jie nebūtinai tokie, kokie kitų tipų visuomenėse. Paklu
sdama šiems tikslams, kiekviena tauta vis kaupia ir kaupia savo
patirtį, o įvairiarūšis elgesys, atitinkamai poreikių būtinumui, vis
labiau panašėja. Atsidūrę gerai integruotoje kultūroje, patys nesuderinamiausi poelgiai parodo jos ypatingus tikslus, dažnai neįtikėčiausiomis metamorfozėmis. Šių poelgių formą mes galime
suprasti tik suvokdami tos visuomenės pagrindinius emocinius ir
intelektualinius akstinus.
Toks kultūros modeliavimas negali būti ignoruojamas lyg ne
reikšminga detalė. Visuma, kaip teigia modernusis įvairių sričių
mokslas, - nėra vien tik visų jos dalių suma, tai - unikali tų dalių
sąranga ir jų sąveikos rezultatas, sudarantis naują būtį. Parako
milteliai nėra vien tik sieros, salietros ir medžio anglies suma, ir
jokios žinios apie šiuos tris elementus, apie jų galimas formas
gamtoje mums neatskleis parako miltelių prigimties. Naujos sa
vybės čia atsiranda tik po susijungimo, jų nebuvo atskiruose
elementuose, o gautas rezultatas radikaliai skiriasi nuo kitų iš tų
pačių elementų sudarytų kombinacijų.
Kultūros taip pat yra kažkas daugiau negu jų bruožų suma.
lįles galime viską žinoti apie genties vedybų, ritualinių šokių,
paauglių iniciacijos pasiskirstymą ir nieko nesuprasti apie pačią
kultūrą kaip visumą, naudojančią tuos elementus sava tikslui. Šis
tikslas iš visų galimų, gretimuose regionuose esančių bruožų
atrenka tuos, kuriuos gali panaudoti, ir atsisako tų, kurių negali.
Kai kuriems bruožams gali suteikti tokią formą, kokios reikia.
Žinoma, šis procesas niekada nevyksta sąmoningai (nėra įsisąmo

nintas), bet apeiti jį tiriant žmogaus elgesio modelius - reikštų
atsisakyti protingos interpretacijos galimybės.
* Tokia kultūrų integracija nėra mistinė. Tai lygiai toks pat pro
cesas kaip ir naujo meno stiliaus atsiradimas ir egzistavimas.
Gotikos architektūra, pradėjusi nuo to, kas vargu buvo kas nors
daugiau negu pirmenybės teikimas aukščiui ir šviesai, naudoda
masi išjos pačios technikos kilusiu skonio kanonu, tapo unikaliu
ir homogenišku 13 a. menu. Ji atsisakė netinkamų elementų, kitus
modifikavo pagal savo tikslus, išrasdavo naujus, kurie derinosi su
jos skoniuKai aprašome šį procesą istoriškai, neišvengiamai nau
dojame animistines išraiškos formas, tarsi šio didžiojo meno
formos augimas būtų turėjęs kokį nors tikslą, būtų rinkęsis. Tai
kilo dėl mūsų kalbos ribotumo. Nebuvo jokio sąmoningo pasirin
kimo ar tikslo. Thi, kas iš pradžių buvo ne daugiau negu nežymus
nukrypimas nuo lokalinių formų ir technikų, reiškėsi vis stipriau,
integravosi į vis labiau apibrėžtus standartus ir galiausiai realiza
vosi kaip gotiškasis menas.
Tai, kas atsitinka su didžiaisiais meno stiliais, atsitinka ir su
kultūra kaip visuma. Visas įvairialypis elgesys - kaip užsidirbti
pragyvenimui, kaip vesti, kariauti ar garbinti dievus - yra perdir
bamas į nuoseklius modelius pagal pasąmoninius kultūros viduje
atsirandančius pasirinkimo kanonus. Kai kurios kultūros, kaip ir
kai kurie meno periodai, nesugeba taip integruotis, o apie dau
gelį kitų mes per mažai žinome, kad suprastume jas stimuliavu
sius motyvus. Tačiau kiekvienoje, net paprasčiausioje raidos pa
kopoje kultūra gali tokią integraciją pasiekti. Tokios kultūros - tai
daugiau ar mažiau sėkmingas integruoto elgesio rezultatas. Nuo
stabu tai, kad tokių elgesio konfigūracijų gali būti labai daug.
Tūčiau antropologinės studijos dažniausiai buvo skirtos kultū
ros bruožų analizei, daug dažniau negu kultūrų kaip visumų
tyrimui. Didžia dalimi tai priklausė nuo ankstesniųjų etnologinių
aprašymų prigimties. Klasikiniai antropologai nesinaudojo pirmi
nėmis žiniomis apie primityviąsias tautas. Jie buvo kabinetiniai
mokslininkai, disponuojantys keliautojų ir misionierių anekdo
tais, formaliomis bei schematiškomis pirmųjų etnologų ataskai
tomis. Pagal šias detales buvo galima atsekti tokių papročių kaip
danties ištraukimas ar ateities būrimas iš žarnų paplitimą, tačiau
nebuvo įmanoma atsekti, kaip šie bruožai įsitvirtina skirtingose
gentyse, kaip įgauna skirtingas konfigūracijas, suteikiančias šiai
procedūrai formą ir prasmę.
Tokie kultūros tyrimai kaip "Auksinė šaka" (garsus J.Frezerio
veikalas - V.L.) ir įprastiniai lyginamosios etnologijos veikalai yra
bruožų analizė, ignoruojanti bet kokius kultūrinės integracijos
aspektus. Tiek vedybos, tiek laidotuvės iliustruojamos iš skirtin
giausių kultūrų atsitiktinai atrinktomis elgesio nuotrupomis ir
sukuriama kažkas panašaus į mechaninį Frankenšteino monstrą,
kurio dešinė akis iš Fidži, o kairė - iš Europos, viena koja iš Tierra
dėl Fuego, o kita - iš Taičio, ir visi pirštai - iš gana skirtingų regionų.
Toks vaizdas neatitinka jokios realybės, nei praeities, nei dabar
ties. Jį būtų galima sulyginti su situacija psichiatrijos, jeigu ji
apsiribotų psichopatų naudojamų simbolių katalogu ir ignoruotų
simptominio elgesio modelius, į kuriuos tie simboliai įeina, t.y.
šizofrenijos, isterijos ir maniakinių depresinių sutrikimų tyrimą.
Ligos požymio vaidmuo psichinio ligonio elgesyje, jo santykis su
kitomis patyrimo sferomis iš esmės skiriasi nuo to, kokiu laipsniu
tas požymis pasireiškia visoje asmenybėje. Jei mums rūpi mąsty
mo procesai, galėsime nusiraminti tik susieję tam tikrą simbolį su
visa individo konfigūracija.
Panašiose kultūros studijose gausu prasimanymų. Jeigu mus
domina kultūrinis procesas, vienintelis būdas sužinoti apie pasi
rinktos elgesio detalės reikšmingumą, - analizuoti institualizuotų
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motyvų, emocijų bei vertybių kilmę. Šiandien akivaizdu, kad
svarbiausia ištirti gyvuojančią kultūrą, sužinoti jos mąstymo įpro
čius bei jos institutų funkcijas, o tokios žinios negali būti gautos
iš pomirtinės analizės bei rekonstrukcijos.
Malinovskis nuolat pabrėžia, jog būtinas funkcinis kultūros
tyrimas. Jis kritikuoja įprastinius difuzinius tyrinėjimus ir sulygina
juos su organizmų, kurių gyvenimą ir funkcionavimą būtų galima
tyrinėti jiems gyviems esant, pomirtiniu skrodimu. Vienas iš pir
mųjų geriausių visaapimančių pirmykštės tautos paveikslų, davu
sių pradžią moderniajai etnologijai, yra plati Malinovskio Melanezijos salų Trobriand gyventojų studija. Tačiau Malinovskis savo
etnologiniuose apibendrinimuose apsiriboja nurodydamas, kad
kultūros bruožai (t.y. jos dalys) egzistuoja gyvame kontekste, kad
jie fukcionuoja. Po to jis apibendrina Trobriand bruožus - tarpu
savio įsipareigojimų reikšmingumą; lokalinį jos magijos pobūdį,
šeimą - kaip galiojančius primityviame pasaulyje, užuot pripaži
nęs Trobriand konfigūraciją kaip vieną iš daugelio, su savitais
ekonomikos, religijos ir šeimos bruožais.
Kultūrinio elgesio tyrimas nebegali apsiriboti ypatingų lokali
nių išsidėstymų lyginimu su primityvumu. Antropologai nuo pri
mityvios kultūros tyrimo pereina prie primityvių kultūrų studijų,
ir šio perėjimo nuo vienaskaitos prie daugiskaitos prasmė tik
dabar ima aiškėti.
Modernusis mokslas nuolat pabrėžia, kad konfigūracijos kaip
visumos tyrimas yra daug reikšmingesnis negu tebesitęsianti visu
mos dalių analizė. Vilhelmas Sternas tuo remiasi savo filosofi
niuose bei psichologiniuose veikaluose. Jis tvirtina, kad atskaitos
tašku turi būti nedaloma asmenybės visuma. Jis kritikuoja atomistines studijas, kurios buvo labai plačiai naudojamos tiek introspektyviojoje, tiek ir eksperimentinėje psichologijoje, ir pradeda
tirti asmenybės konfigūraciją. Visa "Struktur" mokykla įvairiose
sferose ėmėsi tokio pobūdžio darbo. Woringeris parodė, kaip iš
esmės šis požiūris pakeitė estetiką. Jis lygina du labai ryškius
meno periodus: Graikijos ir Bizantijos ir tvirtina, kad ankstesnė
kritika, meną apibrėžusi absoliučiais terminais ir identifikavusįjį
pagal klasikinius standartus, galbūt negalėjo suprasti meno pro
cesų taip, kaip jie atsispindi bizantiškoje tapyboje ar mozaikoje.
Vieno periodo pasiekimai negali būti vertinami pagal kito pasie
kimus, nes kiekvienas periodas siekė visiškai skirtingų tikslų. Grai
kai savo menu mėgino išreikšti pasitenkinimą veikla, siekė įkūnyti
savo vitališkumo identiškumą objektyviam pasauliui. O bizanti
škasis menas objektyvizuoja abstrakcijas, gilų atsiskyrimo nuo
išorinio pasaulio jausmą. Norint suprasti šiuos du periodus, reikia
atsižvelgti ne tik į meninių sugebėjimų palyginimą, dar labiau - į
meninių intencijų skirtingumą. Šios dvi formos - tai kontrastingos,
integruotos konfigūracijos, kurių kiekviena galėjo naudotis tik
sau būdingais modeliais ir standartais.
Gestalt (konfigūracijos) psichologija atliko patį įspūdingiausią
darbą - ji pagrindė požiūrio, kad atskaitos tašku turi būti visuma,
o ne jos dalys, reikšmingumą. Gestalt psichologai parodė, kad
paprasčiausiame sensoriniame suvokime (percepcijoje) jokia at
skirų perceptų analizė nepaaiškina bendro patyrimo. Nepakanka
padalyti perceptus į objektyvius fragmentus. Subjektyvi struktū
ra, ankstesnio patyrimo sukurtos formos yra lemiamos, ir jų
nepaisyti negalima. Be elementarių asociacijų mechanizmų, ku
riais psichologija tenkinosi nuo J. Locko laikų, turi būti tiriama
"savybių visuma" ir "tendencijų visuma". Visuma sąlygoja savo
dalis, ne tik jų tarpusavio santykius, bet ir pačią prigimtf. T&rp
dviejų visumų egzistuoja rūšinis nesuderinamumas. Norint jas
suprasti reikia turėti omeny skirtingas šių visumų prigimtis, ne
paisant kad tiek viena, tiek kita gali turėti panašių elementų.
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Gestalt psichologija daž niausiai tyrė tas sferas, kurių akivaizdumą
buvo galima patvirtinti laboratorijoje, tačiau jos išvados buvo kur
kas reikšmingesnės.
Integracijos bei konfigūracijos reikšmę socialiniuose mok
sluose pabrėžė W.Dilthey’us. Labiausiai jis domėjosi didžiosio
mis filosofijomis ir gyvenimo interpretacijomis. Veikale "Die Typen der IVeltanshauung" ("Gyvenimo būdų tipai") jis analizuoja
minties istorijos dalį, kad parodytų filosofinių sistemų reliatyvumą
ir traktuoja jas kaip didžiąsias gyvenimo įvairovės išraiškas, nuo
taikas, Lebensstimmungen, integruotas pažiūras, kurių funda
mentalios kategorijos negali būti paaiškintos vienos kitomis. Jis
energingai prieštarauja prielaidai, kad kuri nors iš tų išraiškų gali
būti galutinė. Tų skirtingų požiūrių jis neformuluoja kaip kultū
rinių, tačiau, kadangi jo nagrinėjimo objektu yra didžiosios filo
sofinės konfigūracijos ir Didž iojo Fridricho istorinis periodas, tai
jo darbai natūraliai veda į vis sąmoningesnį kultūros vaidmens
pripažinimą.
Labiausiai išplėtotą tokio pripažinimo išraišką pateikė Osval
das Spengleris. Jo "Vakarų saulėlydžio" pavadinimas kilo ne iš
lemties idėjų, kaip jis vadina dominuojantį civilizacijos modeliavi
mą, temos, o iš tezės, kuri neturi nieko bendra su dabartine mūsų
diskusija, būtent kad šios kultūrinės konfigūracijos, kaip ir bet
koks organizmas, turi savo gyvenimo kelią, kurio negalima išven
gti: Ši mintis apie civilizacijų pabaigą grindžiama kultūrinių cen
trų Vakarų civilizacijoje keitimusi ir didelių kultūrinių pasiekimų
periodiškumu. Šiuos savo samprotavimus jis pagrindžia gyvų
organizmų gimimo ir mirties ciklo analogija, kuri niekuomet
negalės būti niekuo daugiau negu analogija. Jis tiki, kad kiekviena
civilizacija turi aistringą jaunystę, energingą brandą ir irstančią
senatvę.
Tokia yra vėlesnioji istorijos interpretacija, dažniausiai tapati
nama su "Vakarų saulėlydžiu", bet kur kas vertingesnė ir origina
lesnė yra Spenglerio Vakarų civilizacijos skirtingų konfigūracijų
analizė. Jis skiria dvi ryškias likimo idėjas: klasikinio pasaulio
apoloniškumą ir modernaus pasaulio faustiškumą. Apoloniškasis
žmogus savo sielą suvokia kaip "iš nuostabiausių dalių sudarytą
kosmosą". Jo pasaulyje nėra vietos jokiam valios reiškimuisi, o
konfliktas yra blogis, kurį jo filosofija atvirai pasmerkia. Mintis
apie vidinį asmenybės vystymąsi jam buvo svetima, ir į gyvenimą
jis žiūrėjo tarytum pro katastrofos, nuolat brutaliai grasinančios
jam iš išorės, šydą. Jo tragiška kulminacija - tai nuolatinė malo
naus normalios egzistencijos peizažo destrukcija. T&s pats, taip
pat ir su tomis pačiomis pasekmėmis galėjo atsitikti ir kitam
individui.
O faustiškasis žmogus save įsivaizduoja kaip nuolat su kliūti
mis kovojančią jėgą. Jo individualaus gyvenimo kelio versija vidinis tobulėjimas, o egzistencijos katastrofos įvyksta kaip nei
švengiama praeities patyrimo ir pasirinkimo kulminacija. Čia kon
fliktas - egzistencijos prasmė. Be jo asmeninis gyvenimas neturi
jokios reikšmės, ir gali būti pasiektos tiktai paviršutiniškos egzi
stencijos vertybės. Faustiškasis žmogus trokšta begalybės, ir jo
menas stengiasi to siekti. Faustiškasis ir apoloniškasis tipas - tai
priešingos egzistencijos interpretacijos, o vertybės, iškylančios
vienoje, yra svetimos ir trivialios kitai.
Klasikinio pasaulio civilizacija buvo kuriama remiantis apolo
niškuoju požiūriu į gyvenimą, o modernusis pasaulis visomis savo
institucijomis siekė išreikšti faustiškąjį požiūrį. Spengleris taip pat
išskyrė egiptiečius, "kurie save suvokė kaip siauru negailestingu
gyvenimo keliu einančius į mirusiųjų teismą", ir majus, dėl jų
griežto kūno ir sielos dualizmo. Tačiau daugiausia dėmesio jis
skiria apoloniškajam ir faustiškajam žmogui, o matematika, ar

chitektūra, muzika ir tapyba, jo nuomone, išreiškia šias dvi didžią
sias ir priešingas skirtingų Vakarų civilizacijos periodų filosofijas.
Miglotą įspūdį, kurį palieka Spenglerio veikalai, tik iš dalies
sąlygoja vaizdavimo būdas. Kur kas labiau tai nulemia neišsprę
stos ir sudėtingos civilizacijų problemos, apie kurias jis šneka.
Vakarų civilizacijos su jų istoriniu skirtingumu, jų susiskaidymu į
klases ir profesijas, jų neprilygstamu turtingumu detalėmis, dar
nėra taip suprastos, kad galėtų būti apibendrintos keliais populia
riais žodžiais. Faustiškasis žmogus, jei jis atsiranda, negali egzi
stuoti mūsų civilizacijoje, būdamas griežtų intelektualinių bei
meninių ciklų nuošalyje. Bebitai, kaip ir faustiškieji žmonės, yra
stiprūs, veiksmo žmonės, ir joks etnologiniu požiūriu patenkina
mas modernios civilizacijos vaizdas negali ignoruoti tų nuolat
pasikartojančių tipų. Gana įtikinamai mūsų kultūrinį tipą galime
apibūdinti kaip absoliutų ekstrovertą, besiblaškantį nesibaigian
čioje žemiškoje veikloje, išrandantį, valdantį ir, kaip Edvardas
Carpenteris sako, "nuolat vėluojantį į traukinį" arba, kaip yra
apibūdinamas faustiškasis tipas, siekiantį begalybės.
Antropologiškai kalbant, Spenglerio kuriamas pasaulio civili
zacijų vaizdas yra neišsamus, kadangi apie modernią stratifikuotą
visuomenę kalbama taip, lyg ji turėtų liaudiškos kultūros homo:
geniškumą. Dabartiniam turimų žinių lygiui istoriniai Vakarų
Europos kultūros duomenys pernelyg sudėtingi, o socialinė dife
renciacija pernelyg radikali, kad būtų galima atlikti būtiniausią
analizę. Kadangi įtaigus Spenglerio faustiškojo žmogaus nagrinė
jimas nukrypsta į Europos literatūros ir filosofijos tyrinėjimą ir
pabrėžiamas kaip tik vertybių reliatyvumas, ši analizė negali būti
galutinė, - nes juk gali būti pateikti ir kiti lygiaverčiai vaizdai.
Retrospektyviai gal ir įmanoma adekvačiai apibūdinti tokią didžią
ir sudėtingą visumą kaip Vakarų Civilizacija, tačiau, nepaisant
Spenglerio postulato apie nepalyginamas lemties idėjas svarbos ir
teisingumo, šiais laikais pastangos Vakarų pasaulį interpretuoti
kurio nors pasirinkto bruožo požiūriu yra ne kas kita kaip painia
va.
Vienas iš filosofinių argumentų studijuoti primityvias tautas
yra tas, kad paprastų kultūrų faktai gali padėti suvokti socialinius
faktus, kuriuos kitaip sunku suprasti ir parodyti. Niekur nėra
daugiau tiesos negu fundamentaliose ir skirtingose kultūrinėse
konfigūracijose, modeliuojančiose tų kultūrų individų būtį ir sąly
gas, mąstymą ir emocijas. Visa individo įpročių modelių formavi
mo pagal tradicinius papročius problema geriausiai šiais laikais
gali būti suprantama tyrinėjant paprastas tautas. T&i nereiškia, kad
faktai ir procesai, kuriuos mes galime atrasti šiuo būdu, apsiriboja
jų pritaikymu primityvioms civilizacijoms. Labiausiai išsivysčiusio
se bei sudėtingiausiose visuomenėse, kurias mes tik kada nors
esame pažinę, kultūrinės konfigūracijos yra taip pat veiksmingos
ir reikšmingos. Tačiau medžiaga yra pernelyg paini ir pernelyg
paslėpta nuo mūsų akių, kad galėtume sėkmingai su ja susitvar
kyti.
(...)
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MUZIKINIS FOLKLORAS
MOKYKLOJE
Nuo seniausių laikų mokykloje buvo mokoma kalbos, isto
rijos, matematikos, chemijos ir kitų mokslų. Folklorui nebuvo
skiriama daug dėmesio, nes liaudies kūryba tebegyveno "na
mų mokykloje", t.y. šeimose, tradicinėje aplinkoje. Dar iki XX
a. vidurio kaimo jaunimas linksminosi vakarėliuose, patalkėse,
vestuvėse ir kt. suėjimuose, o žiemos vakarais vaikai, sulipę
ant krosnies, klausydavosi tėvų dainavimo, bandydami ir pa
tys pritarti... Tai kartai liaudies dainavimas buvo natūralus,
savas ir "jaugęs j kraują". Net dabar, nors dauguma jų jau
nutolę nuo kaimo, savo krašto daina kažką giliai širdyje suvir
pina. Aukštaičiui ar žemaičiui nejučia prasiveržia "turavojimas"
skambančiai melodijai. Šis "turavojimas" ne mokyklose, folklo
riniuose ansambliuose ar choruose išmoktas, o tiesiog glūdi
kažkur pasąmonėje, užkoduotas vaikystėje, o gal ir dar an
ksčiau...
Stebimės, kodėl šių dienų vaikai nebesugeba tradiciškai
pritarti paprasčiausiai melodijai. Ogi todėl, kad iš esmės viskas
pasikeitė. Šeimose folkloras nebeperduodamas iš kartos į
kartą, iš lūpų j lūpas. Tiesa, šiek tiek liaudies dainų dainuojama
mokyklose per muzikos pamokas, bet pradedama ne nuo jų,
o nuo "tradicinio" do, re, mi, fa, sol...
Kaip tik prie šio "tradicinio" muzikinio auklėjimo ir apsisto
siu, nes man kaip etnomuzikologei atrodo, kad jis turėtų remtis
liaudies tradicijomis.
Kiekviena tauta turi savo "įgimtas" muzikines intonacijas
(dažnai kalbame apie "vengriškas", "čigoniškas", "žydiškas",
"rytietiškas" intonacijas dėl tam tikrų melodijose vyraujančių
intervalų, jų išsidėstymo). Lietuvių liaudies muzikoje toks ypa
tingas yra mažosios tercijos intervalas. Tercija yra visų seniau
sių monodinių darbo dainų (rugiapjūtė, avižapjūtė, grikių rovi
mo ir t.t.), raudų, lopšinių, piemenų dainelių, grandininių dainų
ir net polifoninių sutartinių intonacinis pagrindas. Todėl vaikų
muzikinį auklėjimą reiktų pradėti būtent nuo šios (t.y. mažosios
tercijos) intonacijos.x Taip mano ir didžiausia vaikų muzikinio
auklėjimo specialistė Vida Krakauskaitė (vienas paskutinių jos
darbų - 1989 m. pasirodęs "Jaunasis pianistas"), būtent tokia
pozicija paranki ir etnomuzikologams. Tik gerai pajutę ir perė
mę "gimtąsias" intonacijas, vaikai gali pradėti mokytis europietiškos solfedžiavimo sistemos, vėlgi toliau derindami ją su
tradiciniu dainavimu.
Solfedžiavimo, elementarios muzikos teorijos žinių įgijimo
bei muzikos klausymo problemas palikdama specialistams
(minėtajai V. Krakauskaitei, E. Balčyčiui ir kt.), aš apsiribosiu
etnomuzikologinėmis rekomendacijomis dėl "folklorinio" vaikų
auklėjimo. Remsiuosi Vilniaus M.K. Čiurlionio vidurinės meno
mokyklos folklorinio ansamblio patirtimi.
Visų pirma, muzikinis folklorinis auklėjimas turėtų būti kom
pleksinis, t.y. aprėpti dainavimą, grojimą įvairiais liaudies in
strumentais, žaidimą, šokimą, pažintį su svarbiausiomis ka
lendorinėmis bei šeimos šventėmis, jų apeigomis ir t.t. Pirmo
siose klasėse matyt reikėtų gerai išmokti minėtąją tercijos
intonaciją, išugdyti ritmo pojūtį. Vėliau - pažintis su kalendori
nėmis dainomis, žaidimais, taip pat ir su sudėtingesnėmis
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dermėmis. Lygiagrečiai (arba tuojau po to) reikėtų supažin
dinti su pagrindiniais etnografiniais regionais, jų muzikiniu
stiliumi (monodija Dzūkijoje, šiek tiek Suvalkijoje, homofoni
nis dvibalsumas arba tribalsumas Aukštaitijoje ir Ž emaitijoje).
Tai labai apibendrintas planas, o detaliau jis atrodytų taip:
I etapas (I-II kl.). Mažosios tercijos intonacijos (arbasotmi)
pajutimas arba perėmimas. Tam tinka tik monodinės prigim
ties dainelės (taip pat lopšinės, kykavimai, žaidinimai ir kt.), o
ne dvibalsių dainų pirmas balsas, pagrįstas tercijos intonacija
(tai skirtingo mąstymo formos, apie tai reikėtų kalbėti vėliau).
Patartina šio amžiaus, vaikams dainuoti daug grandininių
dainų, kurios neretai atliekamos dialogo forma (pvz., "Ožkela
barzdela" - Nr. 708, "Du du du, atskrido bacėnas-Nr. 713,
"Išbėgs išbėgs pelė iš miško" - Nr. 767, "Slūžijau tūžijau pas
poną" - Nr. 780 ir kt.).** Tokio tipo dainos ne tik padeda gerai
išmokti minėtą intonaciją, lavina atmintį bei reakciją, bet, kaip
pastebėjo liaudies medicinos specialistė E. Šimkūnaitė, jos
padeda vystytis vaikų kvėpavimui.
Tiesa, kai kurios iš pasiūlytų dainų yra jau dvibalsės. Iš
pradžių antrą balsą dainuotų tik muzikos mokytojas, na, o
paskui palaipsniui, specialiai to nemokomi (dainuodami pir
mu, jie nuolatos girdi antrąjį balsą), įsijungtų ir vaikai.
Greta muzikos pamokose įprastų tradicinių ritminių figūrų
- plojimų ir trepsėjimų reikėtų panaudoti ir autentiškus būdus
ritmikai lavinti. Tam skirti rateliai "Vai išeiki, oželi, ant ulyčios
šokti" (su patrepsėjimais), "Aviža prašė dirvonų išarti" (su
plojimu), šokis "Oželis" ir kt. Nederėtų pamiršti ir tradicinių
kūlimo spragilais, velėjimo, taip pat varpų skambesio pa
mėgdžiojimų. Perimant ritmiką, ypač svarbūs skudučiai. Sku
dučių muzika - tai visa lietuvių ritmikos mokykla. Iš pradžių
reikėtų susipažinti su visomis galimomis skudučių muzikos
ritminėmis formulėmis, garso išgavimo principu, o tada jau
bandyti ir muzikuoti (lavinti koordinaciją, ansambliškumo pojūtfi.
II etapas (III kl.). Nuo skudučių sutartinių nelabai sudėtinga
pereiti ir prie vokalinių sutartinių, pagrįstų paralelių sekundų
sąskambiais, Daugelis muzikos mokytojų galbūt papriešta
raus šiam mano pasiūlymui, manydami, kad ankstyvame
amžiuje pereiti prie sekundos intervalo dar anksti. Nenorėčiau
su tuo sutikti, nes minėtoji nuomonė remiasi europietiškos
muzikos teorijos supratimu apie konsonansą ir disonansą.
Sekunda, kaip "negražus, nedarnus" intervalas priskiriama
disonansams, būtent taip jis traktuojamas ir mūsų šiuolaiki
nėje muzikinio auklėjimo sistemoje. Tuo tarpu sutartinių mu
zikinio mąstymo principai iš esmės skiriasi nuo homofoninio
daugiabalsumo. Patys liaudies dainininkai aštrų sekundų
skambėjimą laikė labai darniu, o sekundų "susimušimą" tiesiog grožio etalonu. Panašiai sekundos vertinamos bulga
rų, jugoslavų ir kitų tautų liaudies dainininkų. Neatsitiktinai
bulgarų etnomuzikologas N. Kaufmanas (atsižvelgdamas į
dainininkų estetinį vertinimą) sekundą vadina konsonansu, o
ne disonansu. Taigi kalta čia ne sekunda, o mūsų "sugadintas"
(t.y. nutolęs nuo tradicijos) muzikinis mąstymas.
Lietuvių (o ir pasaulinėje) kultūroje sutartinės vertinamos
kaip unikali dainų rūšis. Tai mūsų nacionalinis pasididžiavi
mas, todėl privalome pajusti jų vertę, prasmę ir grožį. Sekun
dos intervalas, dainavimas paralelėmis sekundomis neturėtų
vaikams kelti siaubo, o tik pasigėrėjimą, paveldėtą iš protėvių.
Dėl to ir reikia, kad vaikai priprastų prie sekundų kuo anksčiau,
kad susigrąžintų mūsų tėvų kartos prarastą jų grožio pojūtį
(meno mokyklos folklorinio ansamblio vaikai mielai dainuoja
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sutartines).
Sutartinių atskirų melodijų (teksto ir priegiesmio) pagrin
das yra dažniausia tercijos intonacija (vaikai ją įsimena jau
pirmaisiais metais). Dainuojant kanonu arba kontrapunktu,
minėtos melodijos dera sekundos intervalu. Abi melodijos yra
visiškai lygiateisės (nėra vienos vedančios, kitos pritarian
čios), todėl svarbiausia ir yra išlaikyti pusiausvyrą tarp jų,
nenukrypti nuo tercijos intonacijos. Atkreipus į tai dėmesį,
politonalumas nebus labai sudėtingas dalykas.
Sutartinės, pradedant paprastesnėmis, turėtų skambėti
visą mokymosi laikotarpį. Tai ne tik labai turtinga dainų rūšis.
Sutartinės grojamos įvairiais instrumentais, daugelis jų šoka
mos.
III etapas (IV-VII kl.). Bendrame vaikų žinių kontekste jau
galima plačiau aiškintis kalendorinių švenčių ciklą. Būtina
supažindinti su Kalėdų, Užgavėnių, Velykų, Sekminių, Joni
nių ir kt. svarbesnių švenčių apeigomis, dainomis, žaidimais
ir t.t. Kalendorinio rato kontekste pateikti ir darbo bei šeimos
švenčių papročių, dainų ir t.t. Tuo pačiu susipažįstama ir su
įvairiomis dermėmis.
IV etapas (VIII-XII kl.). Siekti, kad vyresniųjų klasių mokiniai
sugebėtų pajusti atskirų etnografinių regionų skirtumus netik
pagal tarmę, bet ir pagal muzikinį stilių. Reikėtų parinkti įvairių
vietovių charakteringiausių žanrų dainų, žaidimų, šokių. Pa
sibaigus balsų mutacijai, vertėtų įvesti diferencijuotą vaikinų
(Velykų lalavimai, šienapjūtės valiavimai, instrumentinė muzi
ka) ir merginų (sutartinės, rugiapjūtės, paruginės dainos ir kt.)
mokymą.
Vyresniosiose klasėse ypač daug dėmesio reikėtų skirti
daugiabalsiam (žemaitiškų ir aukštaitiškų dainų) dainavimui.
Mokiniai turėtų įprasti laisvai "turavoti": skambant pirmajam
balsui, turėtų atsirasti poreikis pridėti ir antrąjį.
Svarbus dalykas, apie kurį mūsų mokymo sistemoje an
ksčiau visiškai nebuvo šnekama, yra regioniniai skirtumai.
Mažesnių miestų ir kaimų mokyklose jie ypač ryškūs. Istorija,
matematika ir kt. disciplinos visur bendros, o muzikinis auklė
jimas, mano manymu, turėtų remtis savo krašto folkloro tra
dicijomis. Taigi nežiūrint pasiūlyto' plano (jis labiau tiktų didmiesčiams), žemaičiams ir dzūkams vis dėlto nereikia per
dėm žavėtis sutartinėmis - tai aukštaičių palikimas, ir atvir
kščiai - aukštaičiams nereikėtų dainuoti dzūkų dainų. Tebūnie
visatai tik pažinčiai. Kiekvieno regiono mokiniai turėtų perimti
būtent savo krašto dainavimo tradicijas (tai padaryti būtų
lengviau, jei mokiniai pabandytų už rašyti tautosaką iš senelių,
artimesnių bei tolimesnių kaimynų).
Daiva RAČIŪNAITĖ

x Apie liaudies muzikos intonacijų svarbą vaikų muzikiniam auklėji
mui kalba daugelio pasaulio šalių specialistai. Ypač svarbi Vengrijos
Z. Kodaji reliatyviosios solmizacijos sistema, kurią šiek tiek taikome ir
mes.
xx Šių dainų pavyzdžiai imti iš knygos: Vaikų dainos. - V, 1980.

T A U T O D A IL ĖS SIU Ž ET A I, P E R SO N A Ž A I, JŲ VAIZDAVIM AS

Šventėjų moterų lietuvių liaudies dailės kūriniuose
daug mažiau nei vyrų. Matyt visus savo jausmus, pasiti
kėjimą ir viltį mūsų liaudis išreiškė Mergelės Marijos
paveikslais (žr.: Liaudies kultūra. -1991. - Nr. 3), sukur
tais su tikrai didele menine nuovoka, ištobulintais, išgy
ventais ir susietais su kasdiene buitim ir šventėmis. Apta
riant kitas šventąsias moteris, nelengva suvokti kriterijus
ir motyvus, kodėl buvo pasirinkti šie, o ne kiti personažai.
Galbūt imponavo jų dvasinė jėga, gyvenimo ir likimo
tragiškumas, drąsa, su kuria jos liudijo ir gynė krikščiony
bę, nepaisydamos įvairių draudimų bei žiaurumų. Daž-

Šv. Ona su Marija. LDM, Lvg 204

niausiai tai kankinės, gyvenusios pirmaisiais krikščiony
bės eros amžiais.

ŠVENTOJI ONA
TM populiariausia Lietuvoje moteris šventoji, netapusi
kankine, susijusi su Senojo Testamento iškiliaisiais asme
nimis. Šv. Ona - Mergelės Marijos motina, moterų, našlių,
jūrininkų, kalnakasių ir įvairių amatininkų globėja. Jos
vardą mums pateikia šv. Jokūbo Protoevangelija, o vėliau
- legendos.
Rytuose šv. Onos kultas įsigalėjo VI a., Vakaruose VIII a., o itin jis išplito po kryžiaus karų - XIV-XVa. 1584
m. popiežius Grigalius šv. Onos šventę paskelbė privalo
ma visoje baž nyčioje. Ypač ji buvo garbinama Vokietijoje.

Garsiausios šv.Onos šventovės yra Bretanijoje ir Kanado
je. Šv.Onos kultą palaikė ir plėtė bernardinai. Apie XV a.
susikūrė šv.Onos brolija. Ji turėjo savo ženklą - medalį,
kurio vienoje pusėje buvo pavaizduota šv.Ona su Marija.
Brolijos nariai turėjo šelpti vargšus, vengti vaidų ir apkal
bų, girtavimo, guosti nelaiminguosius, taikyti susivaidiju
sius, uoliai praktikuoti ir ginti tikėjimą ir kt. Lietuvoje
brolija sunyko uždarius bernardinų vienuolynus.
Šv.Onos šventė XIX a. Lietuvoje kai kur buvo laikoma
naujos duonos diena, tada paprastai būdavo kepama nau
jo derliaus bandelė.

Šv. Ona. ČDM, Lv 1264

Visose tautose labai populiarus Onos krikštavardis.
Lietuvoje jis ėmė plisti dar prieš krikštą, o nuo XVI a.
buvo itin daž nas. Vietovardž ių - priešingai - labai nedaug.
Sunku ką nors tikresnio pasakyti apie šv.Onos gyveni
mą - istorija mums žinių apie ją nepaliko, išskyrus II a.
apokrifinę "Jokūbo Protoevangeliją". Tradiciškai mano
ma, kad šv.Ona - Betliejaus kunigo MatanQ duktė, turė
jusi dvi vyresnes seseris - Mariją (Marijos Salomės moti
ną) ir Sobę (Elžbietos motiną). Šv.Ona buvo ištekėjusi už
galilėjiečio Joakimo (Jokimo). Ilgai buvusi bevaikė, se
natvėje susilaukė dukters Marijos, kuri, sukakus trejiems
metams, buvo atiduota auklėti į Jeruzalės šventyklą ir
paaukota Dievui. Netrukus po to šv.Ona mirė.
Dailėje šv. Ona vaizduojama be ypatingų atributų, jos
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apranga dažniausiai - žalias apsiaustas ant raudono rūbo.
Mirties siužete vaizduojama šv.Ona su žvake rankoje ir
ją laiminantis Kristus. Kontrreformacijos laikais mėgsta
miausia tema - Marijos mokymas: Marija prie šv.Onos
kelių mokosi skaityti. Šis motyvas pamėgtas ir lietuvių
liaudies dailėje. Spaudos draudimo metais jis turėjo būti
labai artimas kaimo žmogui, kurio vaikai mokėsi rašto
prie verpiančios motinos ratelio ar slaptoje daraktoriaus
mokykloje. Kompozicijos schema paprastai tokia: šv.Ona
sėdi, ant kelių ar rankose laiko knygą, šalia jos (kartais
ant kelių) - Marija, aprengta ilgu rūbu. Kartais šv.Onos ir
Mergelės Marijos galvas puošia karališkos karūnos, kar
tais karūną turi tik šv.Ona, kartais - tik Mergelė Marija.
Rūbai, ypač Marijos, puošnūs, išrašyti augaliniais orna
mentais. Šv.Ona dar vaizduojama kartu su Marija ir Kū

Šv. Barbora. Reprodukcija iš albumo (LLM.
Grafika, tapyba, - V, 1968)

ma kaip orantė, pasipuošusi perlais nusagstytu apsiaustu.
Vakarų dailėje šv.Barboros paveikslas atsirado XII a.
Iš pradžių ji vaizduota be atributų, vėliau, nuo XIV a. jos
paveikslą papildė karūna, palmė, žaltys ir taurė, dar vė
liau jai į rankas "įduodama" taurė, Ostija arba Monstran
cija, kaip laimingos mirties simbolis. XV a. atsiranda ir
vario raižinių šv.Barboros tema. Kartais jos atributiką
papildo knyga, be to, ji gali būti vaizduojama su Vaikeliu
Jėzumi, apsupta mergaičiųftaip pat su ereliu. Šv.Barbora
gana daž nai paveiksluose būna kartu su kitais šventaisiais
- šv.Kotryna, šv.Jonu Krikštytoju ir kt. Be to, ją galima
pamatyti vainikuojamą dviejų angelų arba su Kūdikiu
Kristumi ant kelių ir kt. Nuo XVII a. vidurio šv.Barboros
atributai - stručio plunksna, taurė ir Ostija. Thi susiję su
legenda, kurioje Vaikelis Jėzus davė jai plunksną, kuri

Šv. Barbora. ČDM, Lv 1312

Šv. Kotryna iršv. Barbora. Reprodukcija iš
albumo (LLM. Tapyba, grafika. - V, 1968)

plakant pakeistų rykštes. XVI a. šv.Barboros paveiksluo
se atsiranda bokšto su trim langais motyvas (tikėjimo
šv.Trejybe simbolis), kartais dar ir palmė bei patrankos
vamzdis. Yra sukurta paveikslų, analogiškų Marijos Gai
lestingumo Motinos įvaizdžiui, - Barbora, panašiai kaip
ŠV E N T O JI BARBORA
Marija, gaubia apsiaustu pagalbos ieškančius žmones.
Kankinė, laimingos mirties, kalnakasių, sielininkų ir
Duomenų apie šv.Barboros gyvenimą nėra daug. Ž i
artileristų globėja. Nukirsdinta 300 m., jos šventė - gruod
noma tik tiek, kad jos tėvas, didikas Dioskuras, uždarė
žio 12 d.
dukterį bokšte. Bokštas turėjo du langus. Tėvui išvykus, ji
Šv.Barboros kultas atsirado IV a. -(Lenkijoje paplito
paprašė iškirsti trečią langą ir slapta pasikrikštijo. Grįž us
nuo XI a.). Jos paveikslas laikui bėgant kito, turtėjo atri - tėvui ji pareiškė, kad trys langai reiškia Dievą Tėvą, Sūnų
butais. Romoje, S.Marija Antiųua bažnyčios freskoje 705ir Šv.Dvasią. Įpykęs tėvas nukirsdino Barborą, bet ir pats
706 m. ji vaizduojama su apsiaustu, vualiu, kankinės kry
susilaukė atpildo - buvo nutrenktas perkūno.
žiumi ir knyga. Kapadosijos uolų piešiniuose ji traktuojaBarboros krikštavardis Lietuvoje buvo gana populiadikiu Kristumi ("Šv.Ona pati trečia"), Šventosios šeimos
scenose kartu su Joakimu (žr,: Liaudies kultūra. -1991. Nr.4).
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vaizduojamų šventųjų moterų. Paveiksluose ji viena arba
su kitais šventaisiais, atributai tie patys, kaip ir akademi
nėje dailėje.
ŠVENTOJI KOTRYNA

Mokslo ir žinių globėja, IV a. Romos imperatoriaus
nukirsdinta. Istorinių žinių apie ją nedaug. Anksčiausi
tyrinėjimai iš IX a. Savo populiarumu ji antroji po šv.Marijos Magdalenos. "Auksinės legendos" pasakoja, kad ji
buvo karališko kraujo, didelės erudicijos moteris. Tapusi
karaliene, atsivertė į krikščionybę, buvo atsiskyrėlio dyku
moje pakrikštyta ir vizijose patyrė mistinę santuoką su
Kristumi. Imperatorius Maxetius bandė palaužti jos tikė
jimą, pasiųsdamas į disputą^su ja penkiolika filosofų. Šie
pralaimėjo ginčą ir buvo prikalti prie gėdos stulpo. Impe-

ratorius paruošė kankinimo įrankį ir šv.Kotrynai - keturis
tekinius su gelež inėmis vinimis, prie kurių ji buvo pririšta
virvėmis ir turėjo būti kankinama. Thčiau tuo metu trenkė
perkūnas, ir ratai subyrėjo į šipulius. Thda imperatorius
šv.Kotryną nukirsdino. Jos kūną angelai nunešė į vienuolyną. •
Dailėje pagrindinis Šv.Kotrynos atributas - ratas (pa
prastas ar su vinimis, sveikas ar sudaužytas, mažas, kurį ji
laiko rankoje, ar didelis, į kurį atsirėmusi stovi), be to, ji
turi kankinės palmę ir žiedą. Kartais laiko knygą su už
rašu: "Ego me Christo tradidi" (aš save paskyriau Kristui).
Galvą gali puošti karūna. Kaip mokslo globėja ji vaizduo
jama su šiais simboliais: matematikos instrumentais, dan
gaus skliautu ir atversta knyga. Paveiksluose ji viena arba

su šv.Barbora, Marija Magdalena, Kotryna Sieniete arba
Uršule. Šv.Kotrynos cikluose kančios vaizduojamos re
tai, dažniausiai - mistinės sužadėtuvės. Šį vaizdinį patei
kia "Auksinės legendos" ir 1337 metų versija, paremta
nežinomais šaltiniais. Joje pasakojama, kad Šv.Kotrynos
mokytojas atsiskyrėlis kalbėjo jai apie Mariją su Kūdikiu.
Augant Kotrynos tikėjimui, jai teko išgyventi viziją, ku
rioje Kristus užmauna jai žiedą. Šios vizijos vaizdavimas
dailėje žinomas italų tapyboje nuo XIV a. Štai tos scenos
schema: Marija ant kelių laiko Kūdikį, kuris lenkiasi prie
klūpančios Šv.Kotrynos, norėdamas užmauti jai ant pir
što žiedą. Kotryna vaizduojama prabangiais rūbais (ypač
XVII a. Venecijos dailėje), kartais šiame siužete atsiran
da šv.Ona ir šv.Juozapas. Ši scena - dvasinių sužadėtuvių
metafora.
Lietuvių liaudies dailėje šv.Kotryna paprastai vaiz-

duojama su kankinimo įrankiais - ratu ir palme, kartais kardu. Išjos figūros sklinda ryžtas, energija, nugalėtojos
didybė. Kartais, kaip ir akademinėje dailėje, ji vaizduoja
ma su kitais šventaisiais.
Alė POČIULPAITĖ
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T A U T IN IA I D R A B U Ž I A I

VYTINĖS JUOSTOS
Vytinės juostos, kaip rodo archeologiniai duomenys,
buvo paplitusios visoje Lietuvoje. VIII-XIV a. kapuose
Lietuvoje bei Latvijoje rastų vytinių juostų raštai gana
sudėtingi, artimi XVIII a. - XX a. pr. rinktinėms juostoms.
Matyt, pastarosios laikui bėgant perėmė irvytinių juostų
raštus, irfunkcijas. XIX a. -XX a. pr. vytinės juostos išliko
Aukštaitijoje. Dažniausiai iš jų, vienspalvių arba truputį
raštuotų, buvo siuvami arklių pakinktai. Rytinėje Auk
štaitijoje siauromis vytinėmis juostomis juosėjo vyrai.
Juostų apmatai vilnoniai, ataudai vilnoniai arba lini-

2 pav.

niai. Raštai - smulkūs skersiniai ir išilginiai dryželiai,
slanksteliai, kvadratėliai. Vienoje juostoje dažniausiai
derinamos 2-5 spalvos. Deriniai panašūs kaip pintinėse
juostose: žalia, raudona, violetinė, geltona, juoda, mė
lyna, balta. Smulkūs raštai išsklaido spalvas, todėl vy
tinės juostos koloritas kartais atrodo blankokas. Gal
todėl prie šių juostelių dažnai rišami labai puošnūs ir
sudėtingi ryškiaspalviai kutai. Bet apie juos kiek vėliau.
Vytinė juosta vejama kvadratinėmis lentutėmis (1
pav.). Jų kampai gali būti suapvalinti, kad
mažiau kliūtų už siūlų. Lentutės kampuose
išgręžiamos keturios skylutės. Pradedančiąjai audėjai patartina lentutes sunumeruoti.
Taip pat sunumeruoti kiekvienos lentutės
skylutes pagal laikrodžio rodyklę. Audžiama
taip: apmetami siūlai (2,5 m juostai reikia apie
3,5 m ilgio siūlų), vienas metimo galas suriša
mas ir pritvirtinamas. Tuomet pagal pasirinktą
raštą siūlai suveriami j lentutes, lentutės su
dedamos viena prie kitos ir surišamos virvele,
kad nesuirtų jų sudėjimo tvarka. Metmenys
vienodai įtempiami. Tuomet surišamas antra
sis metmenų galas. Jj geriau pritvirtinti pa
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slankiai - pvz., prie kėdės atlošo arba sau prie diržo.
Metmenys paruošti (2 pav.). Ataudų siūlas gali būti
tiesiog susuktas j kamuoliuką, gali būti suvyniotas dėl
patogumo j plokščią-ritę - šios ritės šonu bus galima
primašti ataudus. Jei tokios ritės neturime, siūlus primušame mediniu "peiliu" (žr. str. "Rinktinės juostos"
Liaudies kultūra. - 1992. - Nr.1). Atrišame lenteles lai
kančią virvelę ir pradedame austi. Ataudų siūlą veriame
per žiotis taip, kaip parodyta 2 pav. Naujoms žiotims

lutė tada užima pirmosios padėtį. Vėl peršaunamas
ataudų siūlas. Lentelės visą laiką sukamos viena kryp
timi. Raštas susidaro savaime ir priklauso nuo siūlų
suvėrimo į lenteles. Antrajame metmenų gale, už len
telių, siūlai taip pat susisuka. Todėl laikas nuo laiko
tenka atrišti tą galą ir išvyti siūlus. Prieš tai, žinoma,
tvirtai surišus lenteles virvele. Apskritai, atsitraukiant
nuo juostos, patartina pirmiausia surišti lentutes.
Dabar trumpai apie rašto sudarymą. 3 pav. parody
ta vytinės juostos struktūra. Kiekvieną virvelę - takelį

sudaro keturi į vieną
lentelę suverti siūlai.
Jei jie bus vienos spal
vos, takelis bus vien
spalvis ir juostoje su
darys išilginį dryžį. Jei
visi keturi siūlai bus
skirtingi, su kiekvienu
ataudimu takelyje gau
sime kitos spalvos įstri
žą brūkšnelį. Jei į visų
lentelių skylutes I {ver
sime vienos spalvos
siūlus, skersai juostos
gausime siaurą tos
spalvos slankstelį. Jei
ta pati spalva bus įver
ta ir skylutėse II, slankstelis bus dvigubai platesnis.
Schemoje juodai pažymėtas ataudų siūlas juostoje
matomas tik kaip maži taškučiai šonuose - takeliai
aklinai susiglaudžia. Todėl šis siūlas paprastai būna
arba kraštinių takelių spalvos, arba koks nors neutralus,
pavyzdžiui, nebalintas lininis. Toliau šioje schemoje
matyti, kad ne visų takelių virvelės sukasi į tą pačią
pusę. Sukimosi kryptis priklauso nuo siūlų įvėrimo kryp
ties. 4 pav. parodytas dvejopas vėrimas:
a) siūlas veriamas iš viršaus (mūsų pavyzdžiuose
žymėsime į kairę pasvi
rusiu brūkšneliu \ );
b) siūlas veriamas iš
apačios (žymėsime į
dešinę pasvirusiu brūk
šneliu /) .
Žinoma, nebūtinai
pusė juostos takelių turi
suktis viena, pusė - kita
kryptimi. Tai pįklauso
taip pat ir nuo pasirin
kto rašto. Pavyzdžiui,
jei takelis Nr.1 sukasi
viena, o takelis Nr.2 kita
kryptimi, įvėrę į abiejų
skylutes I tos pačios
spalvos siūlus gausime
V pavidalo eglutės
slankstelį.
Lentelėse pateikiami
Lietuvos dailės muzie
juje saugomų vytinių
juostų raštai. Horizon
taliai
žymimi lentučių
5 pav.
numeriai, vertikaliai lentučių skylutės.
S
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I pav.\žnlia,\ geltona, H tamsiai raudona

I. Juosta iš Utenos raj., Saldutiškio apyl., Ripaičių
km. Matmenys 379x1,5 cm.
II. Juosta iš Ukmergės raj., Laičių apyl., Mikailiškių
km. Matmenys 217x2 cm.
III. Juosta iš buv. Švenčionėlių raj,, Santakos vien
kiemio. Matmenys 332x0,9 cm.
IV. Juosta iš Švenčionių rajono ir apylinkės. Matme
nys 272x1,5 cm.
V. Juosta iš Kupiškio raj., Puožoapyl., Duoniūnųkm.
Matmenys 236x2 cm.
Prie vytinių juostų dažnai buvo kabinami puošnūs,
sudėtingi kutai. Jų pagrindas paprastai būna ant ratu
ko daromi bumburai, perkirptais ir neperkirptais kra
štais. Perkirptais kraštais bumburą lengviausia daryti
ant kartono ratuko. Iškerpami du kartono ar storo po
pieriaus ratukai, apvarstomi vilnoniais siūlais, tada jų
kraštai atsargiai perkerpami. Tarp abiejų ratukų
įspraudžiamas stiprus siūlas, kelis kartus apsukamas
ir surišamas. Tada kartoniniai ratukai perkerpami ir
išimami, o bumburas pakočiojamas delnuose, kad pa
purtų, siūlai tolygiai pasiskirstytų. Bumburas neperkir
ptais kraštais daromas panašiai, tik ne ant kartoninio,
o jš tų pačių siūlų susukto ratuko. Jo kraštai neperker-

II pav.\lamsiai žalia\tamsiai raudona, H violetinė

pami, jis lieka plokštokas, o ne apvalus. Bumburai buvo daromi nedideli, 2-3 cm diametro, įvairių
spalvų, paprastai ryškiausių, esančių juostoje.
Prie juostų juos kartais tvirtindavo ištisomis gru
pėmis, ryšulėliais, kartais keletą jų užmaudavo
kaip žiedus ant pačios juostos (5 pav.).
Nepamirškime svarbiausia: vytines juostas
prie XVIII a. - XX a. pr. tautinių drabužių gali ryšėti
tik Rytų Aukštaitijos vyrai.

Teresė JURKUVIENĖ
IV pav. %violetinė7^žalia. \ b a l t a i geltona,’\ raudona
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MINKLĖ? MĮSLĖ?

M a ža kam arėlė balni VI^nl pilnutėlė.

Burnair dantys
Vartai m arm uriniai, langai krištoliniai, sto g a s šilkinis.

Dantys, akys, plaukai
A lk a n a - nebūk durna, kas tau du oda - išsižio k !
Ar skiriat m ink lę nuo m įslės? Sunkiai? Padedamas
filologijos m okslų daktaro, sm u lk iosios tautosakos tyri
nėtojo K azim iero G rigo, truputį padėsiu. Jos skiriasi "pir
miausia - form aV M in k lė tiesiogiai klausia. K okių akm e
nėlių upėj daugiausia? Šlapių. Kas bukesnis už kirvį,
aštresnis už kardą? L iežu vis. O m įslė, ką nori u žm inti,
stengiasi vaizdingai m etaforiškai nupasakoti. M įslių tėvas
klane guli. L iežuvis. Term inas m inklė ne taip seniai įsive
stas m okslininkų tyrinėjim o patogum ui ir atsiradęs iš
tarm inio m įslės pavadinim o: m įslas, m ukias, minklas...
Thigi kuo skiriasi dvynukės? A bi vien o am žiau s, vienų
tėvų, o patys tėvai net nebando jų bent vardu skirti... Kuo
gi skiriasi? O gi tuo, kad visos gražios ir - mūsų. N orit
skirkit, norit ne. Štai jų žiu p sn elis vien apie galvą, akis,
liežu vį, lūpas, dantis, nosį, plaukus... V isos parinktos L ie
tuvių literatūros ir tautosakos in stitu to Lietuvių tautosa
kos rankraštyne.

Burna
K am bary šeim ininkas vaišina visą p u sk a p į vaikelių.

Burna, liežuvis ir dantys
Tamsioj kam arėlėj slepias išraudęs melagis.

Burnair liežuvis
K okios sienos akių lem putes saugo?

Blakstienos, vokai
A tidarius dureles, šviesa džiugin seseles.

Akysir vokai
Du ežerėliai p a g a l m išką, ju o se visas p a sa u lis tviska.

Akysir plaukai
D vi sesutės dvynukės visą a m žių skiriam os sienutės.

Akysir nosis
A b ip u s kalnelio iš slėnelio du vienodi ežerė lia i žėri.

Akysir nosis
Du ža v iu ežerėliu p a g a l girią kalnelis skiria.

Akysir nosis
D vi seselės karui gidą, karui kelias, viena k ito s n em ato.

Liudvikas GIEDRAITIS

Akys
K okios durelės m ažia u sio s, va rsto m o s d a žn ia u sia i?

Akiųvokeliai
K odėl žm o g u s turi d vi akis ir d vi ran kas?

Akisakį daboja
rankarankąm
azgoja
K aip ja u n a ved žių dalykai susiklosto?
Brolis pirty m audos, o d vi seselės saugo.

Kaipplaukusglosto

Liežuvisir lūpos

K as gyvena vien kaklu be galvos?

R au don as g aid ž iukas prie baltų viščiuką sukas.

Girtuoklis

Liežuvis ir dantys

A bipu s gojelio budi d vi sesulės, ką nugirs - brolelis patirs.

M u zikan tas kaip groja, dainininkės taip dainuoja.

Ausysir liežuvis

Liežuvis ir lūpos

K aip a trodė seni prū sai?

r

Sūnelis p a lo ja p a lo ja ir u ž tvoros pasislepia.

Aukštagalva, plati barzda, ilgi ūsai

Liežuvis ir dantys

K oki buvo lietuvių bočiai?

Trisdešimt du išbalėliai kukia, vienas išraudėlis varto.

Barzdočiai, ūsočiai

Dantysir liežuvis

K as vienodai m a to į priekį ir į u žp a k a lį?

M įslių tėvas klan e guli.

Aklas, neregys

Liežuvisir burna

K am visada n aktis?

R au don as kapitonas, o j o p a ti raudona rožė.

Aklam, neregiui

Liežuvisir burna

D vi sesutės žib u tė s ž ė ri k aip žva ig žd u tės.

K as bukesnis u ž kirvį, aštresnis už kardą?

Akiųžvilgsnis

Liežuvis
K as be kaulų, o kaulus su la u žo ?

G alu os lauko viena sesučių p o ra vaikšto, kita p o ra viską
tvarko.

Liežuvis

Kojosir rankos

K as neina p e r tiltą ar ledą, į Vilnių veda?

D vi kilnojas, dešim tis joja.

Liežuvis

Kojosirjų pirštai

K as niekur kitur nebuvo, o klystančiam kelią rodo?

K as p ro pirštus į viską žiū ri?

Liežuvis

Kastarppirštųniekoneturi

Du būriai balni karių vieną išraudusį vagį-m elagį saugo.

K as ir m in kšto k ą st n ebando?

Dantys ir liežuvis

Kasliežuvį įsikando

M ėsos p u o d e kasdien tie p a ty s kau lai verda.

K as į akį giliau krinta?

Dantysburnoj

Kasmatyt užginta

Pilnos laktos baltų vištų.

A r spėsi/ įspėti, k a d a dulkė žm o g u i ta m p a basliu?

Dantysburnoj

Akinįkritus krislui
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