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ATLAIDAI
Ema MIKULĖNAITĖ
"Ištiesinsi upelio vingį ir nuž ūdysi kaimo sielą". Nebeatsimenu,
kokioje knygoje skaičiau tą sakinį, bet mintis tokia artima, kad net
nesvarbu, kas ištarė.
Sovietai irgi puikiai ją suprato, todėl, ištiesinę upelius, pavertė
grioviais, laukus - gamybos priemone, žmogų darbo jėga, kurią
gali naudoti kaip tinkamas...
Ik i gal ir nereikia stebėtis tuo, kas dabar Lietuvoj nutiko: kodėl
derlingų žemių rajonai, buvęs nepriklausomos valstybės ūkio pa»
matas, vieningiausiai rinkosi komunistinę praeitį? Tie pasiturin
tieji ūkininkai išvaž iavo į Sibiro kurortus, jų vaikai ž uvo miškuose,
jų žemę paėmė kolchozai, apgyvendinti nauja "darbo jėga", kuriai
buvę upelių vingiai - nei šilta, nei šalta, o šilta dažniau nuo degti»
nės.
Stebėtis reikia gal kaip tik tuo, kad šis tas iš senosios kaimo
dvasios liko. Žemės jėga matyt nesunaikinama, kartais atrodo,
kad ji iš paskutiniųjų spaudžia savo glėbyje likusius žmones, net
iškraipydama jų sąnarius, gniauždama kvapą. Ypač per atlaidus,
kai į maž us ir didesnius centrus suplūsta margos minios. Dabar jų
vaizdas pasikeitęs - laisvesnis, natūralesnis, tačiau sovietiniais lai«
kais tai būdavo tikras spektaklis. O nuoširdžiausi jų žiūrovai vyrukai su teleobjektyvu, iškištu pro nekaltai stovinčio automobi
lio duris.
Per šitą "akį" jie matydavo visą "socialinį pjūvį": senuosius
kolūkiečius, kurių dvasios upelius numelioravo svetima valdžia, iš
miesto atvažiavusius jų vaikus bei anūkėlius, atvežtus seneliams

pasidžiaugii. Svarbiausia, aišku, "vidurinioji grandis", taip sakant,
inteligentija, tarnautojai, šiaip "darbo žmonės", kuriuos reikia
turėti omenyje Ir kunigai. Jų suvažiuoja keletas.
I&igi vyrukai šypsosi, matydami, kaip gerai apsirengusi ir ne
prastai pavalgiusi antroji karta stovi minioje prie pavojingos ribos:
drąsesni nedrįsta žengti per bažnyčios slenkstį, bailesnieji - ir į
šventorių. Kai renka aukas prieš pakylėjimą, šie meta ypač stambų
pinigą (kad atsipirktų) ir dirsčioja į laikrodį, ar spės dar grįžę
išsimaudyti vonioje prieš sunkią darbo dieną gamykloje ar tuščią
nuobodžiavirną įstaigoje.
O štai suma pasibaigė, močiutės ir seneliai, iš kurių nieko
nebegalima atimti, pabyra iš bažnyčios su nuvargusiais anūkėliais
- mat čia neleido dūkti (kaip dabar Vilniaus arkikatedroje), pa
mokslas buvo ilgas, nuobodus.
Šią publiką vyrukai apžvelgia ironiškai: išties juokinga ir grau
du žiūrėti į sunkaus darbo sulankstytus, išklibintus senučių kūnus,
aptemptus nesudėvimais krimplinais, jų galvas, žėrinčias slaviška
spalvų ir piešinių gausa, jų kojas... Kojos remiasi į žemę plačiais
padais, ir jų į grakščius, bet nebemadingus dukros batelius jokiu
būdu neįsprausi. Tai dar graudžiau atrodo tie mieste siūti, pirkti,
mieste išėję iš mados drabužiai, prie visada sunkių, didelių batų.
Nenorom ima motinos tuos dukrų "išaugtinius", tačiau supranta,
kad gero daikto išmest nereikia, o pinigus verčiau vaikų butams,
mašinoms, baldams pataupyti. Ik i ir krypuoja krimplinuotos, lyg
tie žvirbliai su papūgos plunksnomis, išorės nedarna parodyda
mos ir vidinę sumaištį.
Štai dvi dar pusamžės, tik sunkaus darbo gerai aplamdytos
melžėjos sėda į brikelę. Nustebę klausiam, iš kur tokios šaunuolės
atvažiavusios:
- Iš "Bolševiko"! šūkte
li ir,šmėstelėjusios botagu,
nulekia pro žigulių virti
nes
Stovime išsižioję. Vie
nintelė brikelė, ir ta "Bolše
viko"...
Moterims nė nedingteli,
kas čia ne taip. Gal dar atsi
mena buvusį kaimo vardą,
brikelių dardėjimą vieške
liais, bet bolševiko miglos
jau užklojo smegenis, ir
praeities dvasia neatsišau
kia iš gelmės... Važiuoja jos
ne į gimtinę, o į gyvenimo
vietą - gyvenvietę, kuri atro
do kaip buldozeriu sustum
ta krūva be seno klevo prie
namų, be liepos, ąžuolo
globos, be paslapčių kupino
sodo. Ikm neužtenka že
mės...
O būdavo, brikelės ir ve
žėčios dunda viena po ki
tos. Ai kliai, lenktynių Šėlo
pagauti, kelia vaikams susi
žavėjimą ir siaubą. Paskui
palei šventorių sustatyti,
mosuoja abrako terbom lyg
šmėklos, raštuotos gūnios
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švyti ant jų nugarų ir
ant pasėstų.
Ir tais šiurpiaisiais
pokario metais.
Kai dabar pagalvoji,
rodos, negalėjo šito bū
ti. O kai atsimeni vaiky
stę, nieko, rodos, ir ne
randi - tik laimę,
džiaugsmą,
šventę.
Baisumo vaiko siela,
matyt,neaprėpia. Kita
vertus, kaimas visada
keičiasi lėtai. Kol dar
nebuvo suvaryti į kol
chozus, kad ir prispau
sti pyliavom žmonės
gyveno įprastą gyveni
mą: dar buvo sava že
mė, savas darbas, savas
poilsis. Sekmadieniai
dar buvo skirti maldai,
o ne darbui savame
sklypelyje. Ir partizanai
dar nedraudė šokti, nes
netikėjo, kad kova bus
tokia ilga ir ž iauri. Dva
sią gaivino skleidžiama
viltis, kad ateis kito mė
nesio pirma, penkiolik
ta, dvidešimta...
Ir patys atlaidai tarp tų pavojų ir vilties buvo ne šiaip sau
pramoga, pasižmonėjimas. Kiekvienas pasimatymas su giminė
mis, pažįstamais galėjo būti paskutinis, todėl nepaprastai bran
gus. Ir mes, vaikai, dažnai sustingdavom nuo kokio nugirsto
žodžio, sakinio, nebedrįsdavom dūkti, visai arti pajutę mirtiną
grėsmę.
Bet, aišku, neilgam.
Mūsų namai stovėjo pamiškėje ant ribos. Čia kirtosi visokios
linijos: okupacijos ir rezistencijos, trijų kaimų ir dviejų parapijų.
T&igi, gyvendami savo trobelėje po liepomis, naktį turėjom vieną
valdžią, dieną - kitą, priklausėm tai vienam, tai kitam kaimui ar
kolūkiui. Bet užtai šventėm dukart daugiau atlaidų. Įspūdingiau
si, aišku, būdavo vasarą: šventas Petras su Povilu bei Žolinė
Tauragnuose ir Santaika (Marija, Thikos karalienė) bei Dominy
kas Spitrėnuose, kur, takais bėgant, vienu kilometru arčiau. Ofi
cialiai priklausėm Tauragnams. Didelę medinę bažnyčią sudegi
no 1944 metų liepos pradžioje. Atsimenu, gulėjom paraistyje,
pasislėpę nuo karo, ir pro lapus žiūrėjom, kaip tankai važiuoja
per mūsų avižas. Staiga iškilo milžiniškas juodas stulpas, o tetos
sakė, kad mato ir kryžių. Iškart supratom, kad pleška bažnyčia,
nes ji stovėjo aukščiausioje vietoje, ant nuostabaus Labės ežero
šlaito, nuo kurio atsiveria toliai lig pat pasaulio krašto...
Dabar bažnyčios vietoje, išskyrus socializmo laikais užaugusį
drebulyną, pastatytas kryžius. Bet alkoholikai, pamėgę šitą jaukų
prieglobstį, ir dabar nesitraukia iš mielos teritorijos - prie pat
buvusio Šventoriaus parduotuvė ir alaus cisterna. O didelė, bene
seniausia Lietuvos parapija tebesimeldžia mažoje, iš dovanotos
daržinės suręstoje bažnytėlėje prie kapinių, kad nedarkytų švie
saus socialistinio miestelio veido. Jį puošia aukštas, iš toli mato
mas vandentiekio bokštas. Žmonės namuose turi vandenį, bet
nebeturi Dievo. Tikėjimas taipogi darosi dvasios patogumu, atlai
dai - pramoga. Pats žodis nebeteko buvusios reikšmės.
Kaip kantriai būdavo išklausomi ilgi pamokslai po ilgų giedo
tinių mišių, po to - ilgi mišparai, dabar dėl patogumo jau bene
visai išnykę iš bažnyčių. Niekam į galvą neateidavo, kad galima
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išeit nepasibaigus pamaldoms. Vaikams - ne tik kantrybės moky
kla, bet ir dangaus dalykų svarbos supratimas.
Užtat "po visam" kokia atvanga! Riestainiai, namie virti sal
dainiukai, o svarbiausia - svečiai.
Tauragnų šventės ir nebuvo taip laukiamos, kadangi giminės,
kaimynai toje pačioje parapijoje, juos bet kada gali sutikti, o iš toli
pas mus kažkodėl neatvažiuodavo. Kermošius atrodydavo pra
šmatnus, bet svetimas. Visko lyg ir per daug.
Kas kita - Santaika Spitrėnuose.
Svečiai iš Tolimėnų kaimo, kuris tikrai labai toli, net už Min
čios miško, atvažiuodavo jau šeštadienio vakare, kai būdavom
parėję iš pirties į švarią prikūrentą trobą, kvepiančią ką tik iškepta
duona, ajerais (nuo blusų), šviežiais šiaudais čiužiniuose, linu
paklodėse.
Žiūrėdavom prilipę prie langų, kada jų tamsiau širmas, nei
mūsų kumelė, užbėgs ant paskutinio kalnelio, nurisnos žemyn ir
suks į mūsų keliūtėlę.
Viskas čia būdavo nepaprasta - ir kad širmąjį arklį važnyčioja
moteriškė - našlė mamytės pusseserė, o jos sūnus ir duktė, tokie
pat paaugliai, kaip mes, yra mūsų giminės tame "miškinykų"
pasaulyje; ir kad jie kalba tęsdami galinę "o".
Po drovaus, nevykusio pasisveikinimo vakaras praeidavo daž niausiai klojime, šokinėjant nuo šieno (ten ir nakvodavom), o
rytą, lig važiuojant į bažnyčią, užtekdavo laiko ne tik sutepti, bet
ir suplėšyti šventinius drabužėlius. Mat jie lyg tyčia visur kliūdavo,
kai dūkti uždrausta. O uždrausta todėl, kad laikas iki pamaldų
pabaigos yra Dievo. Ir iš tikrųjų baugu būdavo tos viską matan
čios akies virš vaikiškų galvelių.
Važiuoti nekantraudavome ne tik mes, vaikai, bet anksti pa
sirengęs tėtė ir Širmoji. Jie visada troško lenktynių, ir mes, penki
peniukšliai, vienas per kitą grūdomės į prastesnį vežimą, palikę
mamą ir jos pusseserę važiuoti dviese lėtesniu širmiu ir dailia
svečių brikele.
Širmoji, vos pajutusi po kojom žvyrkelį, įsitempdavo kaip
styga, ir jau nė vienas vežimaitis negalėjo priekyje dardėti: visus
jinai turėjo pasivyti ir pralenkti. O būdavo jų pilni kalneliai ir
pakalnės. Kaip suverti rožančiaus karoliukai riedėdavo vienas po

kito į mažą užkampio bažnytkaimį, kuris
dukart per vasarą tapdavo svarbiu centru.
Sykį Širmoji tėškė mus į griovį, nes trūko
kažkokia pakinktų šikšna, ir nudūmė per
laukus su atsipalaidavusiu lanku. Jis daužė
jai per kojas, todėl parjojo tėtė po trijų
dienų, mažne už trisdešimties kilometrų
radęs.
Tki bent atlaidai!
Tie rytmečiai ligi važiuojant į bažnyčią
dar buvo ypatingi tuo, kad pro mus eidavo
pėstieji. Vėsiais pakrūmių takais artime sniems žingsniuoti - malonumas, ir kai ne
reikia pasipuikuoti Širmąja prieš atvykė
lius, - nepamatai, kaip kojos pačios nuneša.
O žmonės traukia jau iš anksto: kas į votyvą, kas šiaip nori ilgiau pasižmonėti, pasibūti, susitikti. Tki mes praleidžiam juos lyg
per valstybės sieną - žiūrim pro langus, pro
krūmus - ar skins kaip tik pražydusio jaz
mino kekę. Galima ir erškėčio žiedą, jei kas
nebijo aplink kryžių apsivijusių aštrių šakų.
Jei neskina - nesumokėtas muitas. Pa
rapijos riba pereita neteisėtai. Bet tokių
būdavo nedaug. Mūsų erškėtis ir jazminas
visada nukeliaudavo į laikos karalienės
atlaidus mergaičių kasose, vyrų atlapuose,
raukšlėtuose senučių delnuose. Jie visada
laiku pražysdavo, ir niekas negalėtų pasa
kyti, nuo ko šita skynimo mada prasidėjo.
O ypač saldu būdavo išleisti žiedus į
šventę, kai svečiai neatvažiuodavo. rI&da iš
noro dar skaudžiau liūdėti sutikdavau vie
na likti namie, kiaules šerti, veršelį pagirdy
ti, karves perkelti, Tfegu sau kiti kermošauja! Po dvi susikabinusios mergos tegu sau
sliūkina dulkėta keliūte po senais dvaro kle
vais, įsivaizduodamos, kad į jas žvilgčioja
bernai. Tfegu sau žvilgčioja. O vakarėlyje
šokdina tik viešnias, kad ir storiausias, ne
gražiausias, kojas mindančias, T&ip nusta
tyta: viešnia neturi sėdėti, bernai vieni kitus
paprašo.
Seniai irgi pabūna vakarėliuose, pažiū
ri, kaip jaunimas linksminasi, padeda vy
rams dainą traukti, kad laukai skambėtų,
lempos gestų. Lig sutemos jie vaikštinėjo
po laukus, rodė svečiams, mieliems giminė
lėms, javus, skaičiavo numatomą derlių, dėstė planus, glostė gy
vulius.
T&s vaikščiojimas po laukus man visada atrodė panašus į
pamaldas. Lyg tų pačių bažnyčios apeigų tąsa. Mes, vaikai, jei ir
sekdavom kada, tai tik iš tolo: tėvų, motinų rankos virš javų
tarytum laimino varpų galvas ar darė kokius magiškus ženklus,
prišaukiančius lietų ar kaitrą.
Atsimenu, kaip Švenčionių krašte sekmadieniais žmonės "ei
davo parugėn". Kaip į iškilmes. Visa šeima išbūdavo ten visą
popietę. Koks šventas, paprastas, l^et paslaptingas buvo tada
gyvenimas. Koks aiškus ryšys su dangum ir su žeme.
Santaikos atlaidai Spitrėnuose - mažame užkampio bažnyt
kaimyje - tais žiauriais ir viltingais metais,matyt, ne veltui ypač
traukė žmones, kaip šviesa.
Esu aprašiusi savo kelionę siaurojo geležinkelio bėgiais iš
Švenčionėlių, kai bėgte atbėgusi iš Švenčionėlių paskui pramiego
tą traukinį čia jo nebepavijau, o kitaip namų pasiekti nebuvo
galima. Penkiolikos metų būdama, tada sukoriau šešiasdešimt
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kilometrų be poilsio, kad spėčiau į Spitrėnų atlaidus, kad neapvil
čiau giminių iš Tblimėnų.
Deja, jie nebeatvažiavo. Tai buvo penkiasdešimt pirmi metai,
visuotinė Lietuvos kolektyvizacija. Sutinusiomis kojomis sėdėda
ma ant suolo, žiūrėjau, kaip išretėjusios žmonių vorelės - tik
seniai, moterys, vaikai - nelinksmi siekia mūsų jazmino, ir jau
nebetikėjau, kad jie eina melstis už mūsų gerovę ir taiką.
Matyt suaugau.
Nebevažiavau ir pas juos, į Švedriškės bažnytėlę "Raki" (per
šventą Roką), nei pas mamos seserį į Tmtiškio kaimą netoli
Kirdeikių.
Žmonės pradėjo gert, prievarta, skurdas kėlė neviltį ir siaubą.
Niekas nebetikėjo pažadais "penkioliktą", " dvidešimt penktą"
išvaduoti.
TcUgi ir nereikia stebėtis, kad kaimas niekaip neatsikelia iš
pusės amžiaus svaigulio.

Reikia stebėtis, kad kai kur dar yra noro atsikelti. Užsiauginti
savo medį ir - gal? - pačiam pasidaryt upelio vingį. Kad ir iš savo
prakaito.
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ŠILINIAI DZŪKAI
Henrikas GUDAVIČIUS

E tnografiniai kaim ai p rie Skroblaus ir Grūdos tebesaugo svarbiausius senojo patriarchalinio
ūkio ženklus.
Vaclovo B alevičiaus dienoraščiai, Juozo G aidžio poezija,
bylojan
tys apie pagoniškąją ir panteistinę gam tojautą, - autentiškiausi isto rijo s dokum entai, kurių dar
netyrinėjo isto rika i. Ką jie liud ija?

"ETNOGRAFAI YRA LAIMINGI
ŽMONĖS"
Lenkų etnografas Kazimieras Mošinskis rašė, kad
etnografai yra laim ingi žmonės, nes jie labiausiai jau
čia, kaip keičiasi žm onija. Tačiau toje pačioje knygoje
(Kultūra ludowa slovvian. Tom II. Kultūra duchowa. W.,
1967) autorius abejoja, ar nuolatinis kitimas jau yra
pažanga ir tobulėjim as. Sena liaudies daina, pavyzd
žiui, nesikeičia, bet ji yra graži ir miela. Simfonijai ar
oratorijai sukurti reikėjo visokios pažangos, o liaudies
daina skamba nė nebandydam a derintis prie naujau
sių civilizacijos laimėjimų, bet dėl to jos vertė anei kiek
nesumažėja. Kazimiero Mošinskio manymu, šis prie
štaravimas vaizdžiai parodo, kas yra dvasinė kultūra,

Alfonsas KIELĖ iš Dubninko kaimo.
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o kas - materialinė. Materialinės kultūros kitimas visada
yra paž anga, o dvasinis ž mogaus gyvenimas nepaklū
sta tokiems griežtiem s dėsningumams.
Stebėdami atskirų Lietuvos etnografinių regionų gy
venimą, šiandien mes galime konstatuoti dar vieną
svarbią priklausomybę: kai kur išliko daug senovinių,
dabar tebenaudojamų daiktų bei technologijų, kurios
nesikeičia, nors visa efemeriškoji inovacija egzistuoja
šalia ir siūlo naujas medž iagas bei naujus daiktus. Taip
yra todėl, kad patriarchalinio ūkio reliktai tebėra glaud
žiai susiję su panteistine ir pagoniškąja gamtojauta. Tai
ypač ryšku Dzūkijoje, labiausiai nuo inovacijos židinių
nutolusiuose kaimeliuose.
Kas ji - Dzūkija? Kiekvienas be vargo pastebi, kad
Dzūkijos miškai ir laukai yra kitokie nei Aukštaitijos,
Sūduvos ar Žemaitijos. Dzūko dirva - lengvas smėlis ar

Dubninko kaimo kapinėse

Skroblus (Kapiniškių k.)

priesmėlis, dzūko giria - skurdokas pušynas. Bet
lengvą dirvą nesunku suarti, o retame pušyne
gerai matyti dygstantys baravykai. Nelabai Die
vas ir tenuskriaudė dzūkus. Užtat jie ir dainuoja
- lyg juokaudami, lyg pasigirdami: "Jei ne grybai,
jei ne uogos, šilų mergos būtų nuogos; jei ne
pupos, jei ne lyšiai, gruntų vyrai būt nuplyšę..."
Ne visa Dzūkija vienoda, yra šilai, "gruntai" ir
panemunė. Šiluose gyvena giriniai dzūkai. Ka
daise giria juos ir maitino, ir rengė. ” Gruntuose"
žemę aria dzūkai “laukininkai", ir jų išaugintas
javas yra skalsesnis. O panemuniečiai ne į šilus
ir ne į laukus ž iūrėjo, o į Nemuną. Gaudė jie ž uvj
ir sielius plukdė, žemės mažai turėjo... Šilinių
dzūkų ūkis ir šiandien labai skiriasi nuo gruntinių
ar panemuniečių. Girios dzūkai, dirbdam i savo
kasdienius ūkio darbus, toli eina ir toli važiuoja.
Ir žemaitis, ir suvalkietis, ir aukštaitis, ir gruntinis
dzūkas dažniausiai visą savo žemę gali iš kiemo
regėti, gi šilinis dzūkas j savo valdas keliauja toli.
O keliaudamas savo kelią pažymi tam tikrais
ženklais, kurie jau parodo dvasinj žmogaus gy
venimą. Yra žinoma, kad senasis Lietuvos kaimo
kraštovaizdis ir senasis ūkis tenkino ne tik mate
rialinius, bet ir dvasinius žm onių poreikius. Bet
kai lygumų ir mažai miškingų rajonų kraštovaiz
dis iš esmės pasikeitė, sunku beatsekti tą buvu
sią kaimo žmogaus gyvenimo harmoniją. Tiktai
šiliniai dzūkai šiandien dar mato tuos pačius
savo kelionių ir darbo orientyrus, kuriuos regėjo
jų tėvai ir seneliai. Kėdainių krašte prapuolė gar
sieji Vinco Svirskio kryžiai, Žem aitijoje išliko tik
šimtoji dalis tų pakelės paminklų, kuriuos prieš
karą suskaičiavo profesorius Ignas Končius, o
kai kuriuose Dzūkijos kaimuose tebestovi visi
senieji kryžiai ir koplytstulpiai. Štai knygoje "Lie
tuvių liaudies menas", kuri paruošta buvo labai
seniai, bet pasirodė tik 1990-aisiais metais, ma
tome penkis garsiojo Mončiagirės kaimo dailidės
Tomo Miškinio kryžius. Šie kryžiai fotografuoti
seniai, bet ir šiandien jie
tebestovi ten, kur pa
statė juos meistras
prieš pusę amž iaus. Te
bėra senutėlis kryžius ir
prie Šventų eglių. Vieto
vė Šventos eglės yra
pusiaukelyje tarp Zervynų ir Marcinkonių.
Seniausieji Zervynų gy
ventojai pasakoja, kad
čia nuo neatmenamų
laikų buvo poilsio vieta
zervyniškiams, keliau
jantiems j Marcinkonių
bažnyčią. Jdomu, kad
šioje vietoje nėra kryž
kelės, niekas taip pat
neatmena kokio nors
atsitikimo, paliudijančio
tos vietos istoriškumą.
O vis tiek stovi kryžius,
tebėra ir šulinėlis. Šven
tų eglių vietovę norisi
dabar palyginti su Bubių miškeliu, kuriame
prieš 30 metų dar su-
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stodavo valstiečiai, važiuojantys į Šiaulių turgų. Jie čia
šildydavosi prie laužų, užkandžiaudavo, ilsindavo ar
klius, susitikdavo su pažįstam ais iš gretimų kaimų ir,
žinoma, pasakodavo įvairias istorijas. Šiandien Bubių
miškelio nebėra. Naujieji keliai ir tiltai šioje kryžkelėje
neatpažįstamai pakeitė vietovę. Šitokių palyginimų ga
lima labai daug prisim inti. Ir išvada bus viena: savitas
šilinių dzūkų ūkis ir savitas kraštovaizdis, maž ai nuken
tėjęs nuo kovingojo ateizmo ir nuo ideologizuoto že
mės ūkio, ir šiandien veikia žm ogaus dvasinj gyveni
mą.
Šilinių dzūkų pasaulėjauta per pastaruosius dešim
tmečius pasikeitė daug mažiau nei suvalkiečių, auk
štaičių ar žemaičių. Istorikai, tyrinėjantys pirmykštes
žmonių bendruomenes, kalba apie
žemę ir apie
svetim ą žemę. Tie plotai, j kuriuos nenuklysdavo pir
mykštės genties žmogus, buvo svetima žemė, ir ten
buvo galima daryti ką nori. Kolūkiai ir tarybiniai ūkiai
daugumai kaimo ž monių irgi buvo tokia svetima žemė.
Ir tiktai šiliniai dzūkai savosios žemės sąvoką labai
išplėtė - ir toli esančios pievos bei miškai jiems yra sava
žemė, ir elgiasi toje žemėje jie ne kaip laikini atėjūnai,
o kaip šeimininkai. Marcinkonių etnografinio ansam
blio programa "Pūskie, vėjeli, dziovyk šienelj" parodo
mums, kaip toli nuo namų atsiranda šventos vietos,
šventi vardai ir netgi legendos. Marcinkoniškiai visada
šienaudavo toli - Čepkelių ir Katros upės pievose,
šienaudavo ilgai, j namus grįždavo tik sekmadieniais.
Jaunimui gyvenimas Čepkelių raisto salose buvo ¡do
mus ir linksmas. Dainos skambėdavo per naktį, {vairūs
nutikimai ir istorijos buvo perduodamos vis naujoms
šienautojų kartoms. Bet šitos pievos nebuvo marcinkoniškių nuosavybė. Ir carinės Rusijos, ir lenkų okupaci
jos laikais "Gudo šalies" pievas marcinkoniškiams val
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džia pardavinėdavo varžytinėse. Kasmet dzūkas šie
naudavo vis kitą pievą, tačiau toji "Gudo šalis" jam buvo
labai artima ir sava. Tai paliudija ne tik šienapjūtės
dainos, ne tiktai su šienapjūte susiję papročiai, bet ir
mikrotoponimika. Gražiais ir meiliais vardais dzūkai ir
dabar tebevadina šilus, klonius ir šaltinius.
Lietuvos nacionalinių parkų projektuotojai ir moksli
ninkai, tyrinėjantys jau esančių ir būsimųjų parkų teri
torijas, vieningai pažymi, jog Dzūkijos nacionalinis par
kas yra vertingiausias tiek gamtiniu, tiek etnografiniu
požiūriu. Tik Dzūkijoje šiandien bepamatysi, kaip ru
gius sėja "po plūgu“, kaip tuos pačius rugelius iškulia
spragilu, kaip užkalba žaizdą ar išnertą sąnarį, kaip
lapkričio pradžioje net dešimt vakarų kūrena laužus
kapinėse pagerbdami mirusiuosius, kaip puošia kry
žius rankšluosčiais... Taigi, keliaudami po Dzūkiją, dar
kartą prisiminkime etnologo Kazimiero Mošinskio tezes
ir pasijuskime laimingi, matydami ne efemeriškąją ino
vaciją, o tradicinę senovę. Pagalvokime, kokius pago
niškus papročius čia primena baltas drobinis rankšluo
stis, užrištas antZervynų kryžiaus, paklausykime, kaip
vilioja vilkus Musteikos medžioklis Vladas Averka, pa
žiūrėkime, kaip Maksimų kaimo gyventoja Jonė Stonkaitė įspraudžia į žibinčių pušinę balaną ir uždega ją.

GYVENIMAS PRIE SKROBLAUS
Margionių kaimas ir Skroblaus aukštupys yra ypa
tinga antropoekosistema, žm onių veiklos ir natūralios
gamtos harmonijos pavyzdys. Upelis prasideda staiga
- galingi šaltiniai veržiasi iš žemės, ir už kelių šim tų
metrų nuo pirmųjų versmių Skroblus jau geras upok
šnis, gaivinantis šienaujamas pievas ir ariamus laukus.

Arimai abipus Skroblaus rėžiais yra išdalinti visiems
Margionių kaimo gyventojams, todėl visi kasdien mato
savo upe lį visi žino paskroblio šaltinių, pievų ir laukų
vardus. Upelis margioniškiams buvo ir yra ne tiktai
ūkinės veiklos, bet ir jausm ų bei prisiminimų orienty
ras. Visi čia žino poringę apie tai, kad 1863 m. sukilėliai
slėpėsi prie Bironų šaltinio, visi prisimena savo senelių
pasakojimus apie tai, kad Kalnuočė kadaise buvo gū
dus miškas ir augo ten ne pušelės, o ąžuolai, guobos,
liepos ir skroblai. Ž iūrint j Bironų šaltinį nuo aukšto
Bobos darž o kranto atrodo, kad Gamta šičia tyčia rodo
ir savo g ro ž į ir sveikatą: daug vandens srovelių sun
kiasi šlaito apačioje, toliau tie mažyčiai upeliukai pra
puola žolynuose, bet greitai jie susirenka j vieną srovę,
ir ta srovė jau yra pirmasis tikras Skroblaus intakas.
Upelis atsiranda čia pat, tą pačią akimirką, kai pažliu
gusiuose žolynuose pamatai srovę, kuri jau turi smėlio
dugną ir aiškius krantus. Tereikia tais krantais nueiti du
šimtus metrų - ir pamatysi pirm ąjį tiltą per Skroblų. Ne
lieptą, o tiltą. Upelio plotis čia jau du metrai, skaidrus
vanduo be perstojo plūsta, supdamas šaltinines vero
nikas ir vandenines mėtas. Tokių upelių Lietuvoje yra
nedaug. Šitokių kaimų - taip pat. Margionyse tebėra
klojimo teatras, kurio vaidinim ų nesutrukdė nei Ž eli
govskio armija, nei Stalino kolūkiai. Margionyse tebe
stovi senolė pušis - dravė, prie kurios vykdavo kaimo
sueigos. Tik prieš metus paliko kaimą poetas ir rež isierius Juozas Gaidys. O kaimo metraštininkas Vaclovas
Balevičius jau sutinka 88-ąjį savo gimtadienį... Štai
kodėl pažintį su šilų dzūkais reikia pradėti Margionyse.
Gamtos ir kultūros paralelės čia labai ryškios: kaip iš
gyvybingų šaltinių bematant randasi upelis, taip ir margioniškio Juozo G aidžio kalba už kelių minučių tapda
vo eilėraščiu ar daina. Juozas Gaidys buvo tikras liau

dies dainius. "Dainą apie Skroblų" jis kiekvieną kartą
dainuodavo vis kitaip, jis kūrė ir tobulino savo kūrinį čia
pat, savo kieme, ir vis klausdavo, kuris variantas gere
snis. Liūdnas, bet labai prasmingas yra šis Juozo
Gaidžio ketureilis:
Tikbaltas berželis, kiem e pasodintas,
Vėjeliui papūtus, liūdnai sušlam ės.
O kas jį sodino, kas laistė, augino,
To niekas, o i niekas niekad nem inės.
Padeklamavęs dvi šio eilėraščio eilutes, Juozas Gai
dys parodydavo ranka išlakų beržą, augantj prie to
kiemo vartų, pasakydavo, kad jisai ir yra tas "baltas
berželis“, ir tada deklamuodavo eilėraštį toliau. Tokią
minutę klausytojas turbūt gali įspėti liaudies talento
atsiradimo mįslę: pirma medį reikia pasodinti, paskui
galėsi jj apdainuoti.
Juozo Gaidžio prisjminimai, kuriuos sutvarkė kra
štotyrininkas Bronius Šukys, padeda mums išsiaiškin
ti, kodėl Margionių žmonės, nors neturtingi ir pavargę,
vis dėlto yra gabūs dainininkai, poetai ir artistai. "Kal
čiausia" dėl to yra Gamta - nepaprastai vaizdingas
Skroblaus slėnis, skaidrūs šaltiniai, žiem ą vasarą srū
vantys ¡Skroblų, Kalnuočės ir Golios šilai, paslaptingas
Bakanauskų ežerėlis, šilai aplink Margionis gana skur
dūs, juose gerai jaučiasi tiktai kerpės, kadagiai ir vir
žiai. Bet būtent tokiuose kerpšiliuose gražiausiai atro
do baravykai. Kai pražysta viržiai - irgi gražu, šta i šičia
vėlgi slypi gamtos ir kultūros harmonija: viržis auga
skurdžioje žemėje, bet jis nėra skurdeiva, dzūkas yra
neturtingas, bet jis neprapuola savo žemėje ir, patekęs
į svetimą kraštą, jos labai ilgisi...
Kaimo mokytojas iš Margionių Vaclovas Balevičius
visą gyvenimą rašė dienoraštį Rašė nuoširdžiai ir at
virai, rašė apie viską, nejausdamas jokios vidinės cen-

Kašėtos.
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Kapiniškių kaimo vyrai lenkia lanką.

zūros, todėl tarybiniais metais kai kuriuos sąsiuvinius
slėpė žemėje. Ne visi užrašai išliko iki šių dienų.
Vaclovas Balevičius - giliai tikintis katalikas, bet jo
prisiminimuose yra labai daug senosios pagoniško
sios pasaulėjautos. Aprašydamas Margionių kaimo ka
sdienybę ir šventes jis nutolsta nuo krikščioniškųjų
tikėjimo tiesų ir samprotauja lyg filosofas - liaudies
išminčius. Vaclovas Balevičius daug metų mokytojavo
toli nuo namų - Jurgiškėse (netoli Matuizų) ir Dubinin
ke. Ši aplinkybė yra svarbi, aiškinantis dienoraščių
autoriaus nedogmatiškos pasaulėjautos priežastis. Il
gais rudens ir žiemos vakarais jis skaitė knygas (žavė
josi L.Tolstojumi, V.Krėve), sėdėjo prie savo dienora
ščių ir meldėsi vienas prieš krosnelės ugnj. Pagoniškoji
(iš dalies - panteistinė) Vaclovo Balevičiaus gamtojauta
aiškiai jaučiama senojo patriarchalinio ūkio ir gamtos
aprašymuose. Senį pasakorių jis sulygina su senovės
ž y n iu :"... tie seniai pasakodami dažnai jautė kažkokį
įkvėpimą ir savo pasakų tikrenybe patys buvo patikėję,
kas versdavo tikėti ir klausytojus. Jie atrodydavo tikri
pasakų vaidilos, nes naktigonės vietovės vaizdas buvo
labai įspūdingas. Aukštos, storos ir šakotos eglės,
kurios prieglobsty laikydavo kasmet mūsų ir kitų kaimų
naktigonius, laužo šviesos apšviestos atrodė labai
įspūdingai. Šiuos medžius sužeisti kirviu ar kuo kitu
buvo didelis prasikaltimas..."
Magiški kaimo žm onių veiksmai aprašyti Vaclovo
Balevičiaus dienoraštyje 1937 m. birželio 14d.: "Vis dar
karšta. Sausroms galo nematyti - labai liūdna, žmonės
nusiminę, būriuojasi prie kryžių - poteriauja, meldžia
lietaus. Bažnyčioje vakar giedojo "Pone Karaliau, Dieve
Abraomo, dovanok lietų ir pašalink sausrą". Bet lietaus
vis nėra. Kai kurie griebiasi burtų. Nakties metu nusi
neša arklą (plūgą) ir aria upę - tikima, kad tai turėtų
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prišaukti lietų".

"TU, KREGŽDELE MĖLYNOJI, TU
AUKŠTAI LAKIOJI"
Sako, kad Afrikoje kokią nors svarbią ž inią bematant
paskelbia būgno garsas. Sako, kad Lietuvoje, didžiųjų
upių krantuose, tebestūkso signaliniai piliakalniai, ka
daise pranešdavę apie kryžiuočių užpuolimus. Šilų
Dzūkijoje piliakalnių nėra. Bet kai skaistšilyje uždainuo
ja dzūkas, jam atrodo, kad jį girdi visi, nes ir pušys kartu
dainuoja. Pušis yra šviesus ir skambus medis. Todėl
tokios skambios dzūkų dainos. Sunku ir įsivaizduoti,
kaip jos skambėtų Žem aitijos eglynuose arba Šušvės
slėnio drebulynuose. Eglė yra niūrus medis. Eglyne
visuomet truputį baugu, ir taip yra todėl, kad po eglės
žaliomis skaromis gali kas nors tūnoti pasislėpęs. Tu
jo nematai, o jis tave mato. Eglė ir pušis yra nelyginami
medžiai. Todėl virš eglynų, drebulynų ir beržynų iškyla
signaliniai piliakalniai, o ten, kur tik šilai ir šilai - dzūkai
dainuoja. Ir toji daina taip pat yra tam tikra informacija
tiems, kas ją girdi. Pavasario sėjos, šienapjūtės, ru
giapjūtės dainos vis kitos, ne tos pačios. Visų aplinki
nių kaimų gyventojai šiandien gerai prisimena, kad
Kapiniškėse žmonės ypač mėgdavo sueiti būrin - pa
silinksminti ir padainuoti. Girdėdavo tas dainas Margionyse ir Rudnioje, Darželiuose ir Šunupyje. Ir taip suži
nodavo, kada Kapiniškių vyrai pradeda šienapjūtę, o
kada švenčia krikštynas. Margioniškiai irgi mėgo dai
nuoti. Agota Gaidienė, atėjusi į Margionis iš kaimyninio
Šklėrių kaimo, pasakoja: "... mes gyvenome antroje
sėdzyboje, tai būdava markatna, bet kai išgirstam, kad
Margionys dainuoja - oi, kaip gražu, verkti norisi...

gegužės vakarais kai pradeda dainuoti, tai jau
žinom, kad gegužinės pamaldos pasibaigė...
arba grįžta m edkirčiai iš Golių miško, užlipa ant
Aukštakalnio ir už dainuoja. Graž iai dainuodavo,
ir visi jau žino, kad paraina vyrai iš Golių".
Didžiausias dainininkas,, Margionyse, žino
ma, buvo Juozas Gaidys. Žiem ą margioniškiai
veždavosi namo šieną iš Čepkelių. Kelias toli
mas, o diena trum pa - ir išvažiuodavo naktj, ir
grįždavo naktj. O kad kelias neprailgtų - dainuo
davo. Juozas Gaidys tose kelionėse labiausiai
mėgdavo liūdną RVaičaičio dainą "Oi, ūžia, švil
pia blogas oras". Visai kitokios dainos skambė
davo Čepkeliuose per šienapjūtę. Arba laukuo
se prie šlavinto kalno: Gražiausios Dzūkijoje yra
šienapjūtės ir rugiapjūtės dainos. Juozas Averka, dainininkas ir pasakorius iš Marcinkonių kai
mo, taip pasakoja: važiuoji kur nors, ir kai arklys
užkopia į kalnelį, atsidūsti ir uždainuoji: "Tu, kre
gždele mėlynoji, tu aukštai lakioji".
... Nedideli kalnai aplink Marcinkonis, bet visi
keliukai smėlėti ir arkliams tem pti vež imus nelen
gva, todėl ir atsidūsta važ nyčiotojas ant kalnelio,
todėl ir uždainuoja apie kregždelę, kuri sklando
lengvai, rodos, be jokių pastangų. O Vaclovas
Balevičius šitaip rašo savo prisiminimuose: "Įsi
gyveno pas mumis toks paprotys - prieš sekma
dienį, naktį, važiuoti į Marcinkonis su malkomis.
L .) Saulei nusileidus buvome Marcinkonyse.
Čia labai susižavėjau dainomis, kurias puikiais,
skambančiais balsais dainavo Marcinkonių jau
nimas, grįžtantis iš Gudų šalies, iš kažkokių
darbų. Dainos mane giliai sujaudino. Matosi, čia
stipri lietuviška dvasia". O štai marcinkoniškės
dainininkės Marijos Gaidienės prisiminimas:
Meistro Tomo M AZGELIO senoviškai pastatyta pirtis ir jo namo langas. Kapiniškės.
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"Būdavo, kur cik aini, ty giedzi, ir savo džiaugsmus, ir
širdies sopulius ton giesmėn ¡pindamas. Širdzį gal kadu kap raplėm spaudžia, ale cik neduodzi valios aša
rom, išsigiedzi iš dūšios - žiūrėk tas kalnas nuog krūcinės ir nuslanka. Niekas mūs tų giesmių nemokino - kap
šnekėc, tep ir giedoc išmokau. Būdavo, žiem os vaka
rais motulė verpia ir gieda, o aš sustraukiu kampelio ir
klausau. Porų roz išgirstu, ir jau pači giedu. O ir tos
giesmės tokios gražios atrodė. Rodos, ir saulė josa
skaistesnė, ir rūtos gražiau darželiuose žaliuoja". Pa
našiai apie dzūkų dainavimą porina ir Rožė Sabaliau
skienė knygoje "Prie Merkio mano kaimas": "Eidavome
namo dainuodamos. Dainuoji ir nuovargį pamiršti. Sau
lei nusileidus oras atvėsta, pasidaro laidus,ir balsas toli
eina. Kai dainuoji, rodos, visi laukai dainuoja, o širdy
pilna ramybės".
Daina suteikia dzūkui ir džiaugsmą, ir ramybę. Dai
nuojantis žmogus yra ramus, pasitikintis savimi, savo
artimaisiais ir visu gyvenimu. Dainuodamas jis jaučia
giminystę su savo tėvais ir seneliais, su visu kaimu.
Girinių dzūkų kaimas pasikeitė nedaug. Ir rugeliai vis
dar noksta gubose. Todėl ir šiandien darbo dainos,
tegu dažniau ir scenoje dainuojamos, vis dėlto tebėra
gyvenimo dalis, o ne vaidinimas.

ŠVENTĖS IR APEIGOS
Vaclovo Balevičiaus prisiminimuose katalikiškos
šventės bei apeigos aprašytos labai vaizdingai. Labai
dažnai autorius rašo pirmuoju asmeniu,ir visi užfiksuoti
jo išgyvenimai mums dabar atrodo lyg nuoširdi išpaž intis. Nei Juozo Gaidžio, nei Rožės Sabaliauskienės pri
siminimuose nėra tokio nuoširdumo. Rožės Sabaliau-
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Marija GAIDIENĖ iš Marcinkonių ; pina sodus.

Skroblaus aukštupio Šaltiniai.

to

Vaclovas ir Stefa BALEVIČIAI. Margionys.

skienės knygoje "Prie Merkio mano kaimas" gražiai ir
vaizdingai aprašyta kelionė j Vilnių, j Kalvarijų šventę,
bet čia pasigendame autorės pož iūrio j tikėjim o tiesas.
Vaclovas Balevičius yra giliai tikintis katalikas, bet tai
jam netrukdo maištauti - ginčytis su kunigais bei kriti
kuoti kai kurias bažnytines dogmas. Ir būtent šiose
"erezijose" mes dabar aiškiausiai matome pagoniško
sios pasaulėjautos ženklus. Tokį gerą maištingumą
galbūt skatino irta aplinkybė, kad daugelį metų Vaclo
vas Balevičius mokytojavo toli nuo namų, gyveno vie
nas ir... meldėsi prieš krosnelės ugnį. įdomūs ir svar
būs yra šitokie dienoraščio autoriaus prisiminimai: "Aš
negalėčiau rasti pasauly garbingesnio ir praktiškesnio
altoriaus, kaip ugnies altorius, kokį garbino mūsų bo
čiai. (...) Mūsų bočiai gerbė ugnį, jai aukojo visa, ją
saugojo tauriausios lietuvaitės. Lietuviai, būdami pa
gonys, tikėjo tą patį Dievą, ką ir krikščionys. Krikščio
nybė tik pridėjo dar vieną Dievą - Kristų. 1955 m.
gruodžio 13 d." “Pakoriau krosnelę, prie krosnelės
pasimeldžiau lyg prie altoriaus, rimtai susikaupęs ir
karštai, už save ir savuosius kaip ir naktį. Išgėręs
ramunėlių arbatos su duona, išėjau į mokyklą. 1959
gruodžio 25 d."
Labai gražiai Vaclovas Balevičius aprašo senąsias
Margionių kapines. ‘Atsikėliau saulei netekėjus ir po
neilgai trukusios apydairos, pasiėmęs kibirą ir puodu
ką nuėjau į kapus. Juralių šulinyje pasisėmiau van
dens, paliejau gėles ir medelius. Man beeinantį kapus,
patekėjo saulė. O koks malonus pavasario rytas. Ir
neapsakomai ramu čia, kapinėse, pušys lyg apkerpėję
senoviniai kryžiai. Šiandien viskas čia šventiškai ramu.
Ir ta senoji dravė, šių kapų senovės saugotoja, o po ja
lyg senovės aukuru ugniavietė, kur kasmet šv. Mor
kaus dieną maldininkai, lankydami kryžius, kūrena

ugnį. (...) Žiūriu ¡sužydusius vyšnių medelius, kuriuos
pasodino mano tėvelis. Jųžieduose apstu bičių, kurios
čiulpdamos medutį stebuklingai zirzeno, lyg maloniau
sia muzika pasaulyje. Rytmingas jų zyziavimas pa
našus į dangišką vargonų muziką, iškilmingai grojant
rytinę maldą. (...) Ilgai žiūrėjau į vieną palinkusią, ker
pėmis apaugusią vyšnelę, kuri man priminė tėvo silue
tą. į ją žiūrėjau lyg į tikrą savo tėvą, kuris, senatvės
palenktas, pasirėmęs ant lazdos, dažnai žvelgdavo į
mane, kažką matydamas. Tuomet jo žvilgsnio nemo
kėjau įvertinti, neatjaučiau jo, nesupratau; bet šian
dien, šiandien jis man už visus maloniausias, ir aš
kiekvienam vyšnios žiedely matau gailestingas tėvo
akis, o kerpėse - žilus jo plaukus. Stovėjau lyg stabo
ištiktas, nekrustelėdamas, širdim i kalbėjausi su tėvo
šešėliu, įsikūnijusiu vyšnios medyje, o ant veido paju
tau šiltą motinos pabučiavimą, kurį man jinai padova
nojo 1920 metų lapkričio mėnesį, prieš paskutinę savo
gyvenimo naktį. 1948 m. gegužės 6 d.“
Kasmet Vaclovas Balevičius grožėjosi kapinėmis ir
Vėlinių naktį, kai degdavo ne tiktai žvakės, bet ir laužas
kapinių vidury, prie senosios dravės. Dešimt dienų nuo lapkričio pirmosios iki dešimtosios - dega laužas
Margionių kapinėse, o susirinkę žm onės ne tiktai mel
džiasi ir gieda, bet ir pasikalba, pabūna visi kartu.
Rudeninių dziedų šventės vaizdai irgi primena pa
goniškąją pasaulėjautą: vaišinami elgetos, prisim ena
mi visi mirę artimieji, paliekamas maistas vėlėms - ir
visa tai daroma rudenį, dėkojant dievams už derlių,
kuris jau aruoduose ir kluonuose. Šitų apeigų aprašy
muose jaučiama ypatinga altruistinė, o kartu ir pantei
stinė nuotaika - čia nieko nėra utilitariško, čia visuotinis
teisingumas aukščiau už asmeninius d alykus." Dziedai švenčiami dukart metuose. Pirmąkart liepos mėne-
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sį, papjovus naujo derliaus, jie vadinami vasariniais
dziedais, o antrąkart - nuėmus viską nuo laukų (spalio
mėnesio pabaigoje), jie vadinami rudeniniais dziedais.
Visuomet švenčiami sekmadienį, ir kiekvienas pagal
išgales gaminasi geresnius valgius. Vasarą verdama
grikių kruopų košė, kepama pautienė, verdama mėsa,
kas ką išgali. Kepama nauja duonutė, kurios pirmutinė
bandelė paskiriama dziedams, tai yra vargingiesiems
ir pavargėliams, kad jie pasimelstų už mirusiųjų bočių
sielas. Rudeniniams dziedams pjaunamas avinas arba
paršas, iš vakaro verdami šaltanosiai - ragaišiai iš
bulvių ir grikių miltų. Ta tešla sueiliuojama su trintomis
kanapių ir aguonų sėklomis. (...) Per pietus šeimininkas

Ona ir Antanas JASKELEVIČIAI iš Kapiniškių kaimo.

prie žvakių išvardina mirusius, visi meldžiasi ir valgo.
1947 m. spalio 12d."
Pagoniškas vėlių pasaulio suvokimas jaučiamas ir
šiose Vaclovo Balevičiaus dienoraščio eilutėse: "...
Šiandien buvau ant kapelių. Ant kankinių anūkėlių ka
po nunešiau paukščiams lesyklėlę ir įvairaus maisto.
Lai bent alkani paukšteliai aplanko jų kapelį. 1965 m.
gruodžio 4 d.”. Etnologai galėtų priminti, kad pagony
bės laikais paukščiams buvo aukojamos ypatingu bū
du iškeptos bandelės, o elgetos dziedų šventėse sim
bolizuoja žynius.
O štai kaip autorius įsivaizduoja būsimąjį savo kapą:
"Aš netgi nenorėčiau, kad mano kapas būtų prislėgtas
tokia našta - cementiniais paminklais. Maloniau būtų
turėti kapą, papuoštą gėlėmis ar kokiu medeliu. Norė
čiau, kad man mirus, tie, kurie panorėtų padaryti man
atmintį, vietoje tų sunkių paminklų pasodintų kokį me
delį. 1966 m. lapkričio 2 d.". "Rytą pabudęs ilgai nemi
gau ir leidausi į gilesnius apmąstymus, net ir apie mirtį
pasvajojau. Šį kartą man atrodo, kad mirusiems geriau
sia butų vietoje paminklo ant kapo pasodinti vaismedį
ir jį prižiūrėti. Po keliolikos metų mes turėtume kiekvie
nas nuosavus sodus, kuriems tarpininkaujant ben
drautume .su mirusiais ir vaišintumėmės jų teikiamais
vaisiais. 1969 m. rugsėjo 7 d.*. Čia belieka prisiminti
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medinius pagoniškuosius krikštus ir Prano Mikalausko
pagoniškąsias Antalkių legendas, paaiškinančias,
kaip vėlės įsikuria medžiuose.
Artimo meilė ir ištikimybė prosenelių tradicijom s nuolat pasikartojanti Vaclovo Balevičiaus dienoraščių
tema. Nuoširdi autoriaus pagarba praeičiai dabar
mums gali atrodyti ir kaip labai svarbi moralinė nuosta
ta: “Raudonieji siautė ir dieną, ir naktį. Šie laikai labai
ištampė žmonėms nervus (...). Naujieji valdovai dažnai
mane puldinėjo už šventuosius paveikslus, kam laikau
kambary ir nesunaikinu. (Tautiškus jie patys sunaikino,
o kai kur ir šventuosius). Aš paveikslus nukabinti griež
tai atsisakiau. (...) Nelaikau aš tų paveikslų labai šven
tais, juos nupiešė gal vi
sai paprastas žmogus,
bet man jie šventi, nes
jais tikėjo mano tėvai ir
seneliai. Jie, sunkiam
gyvenimo smūgiui išti
kus, prie jų klūpodami
pasiskųsdavo savo ne
dalia,
sielvartu
ir,
nuoširdžiai pasimeldę,
atsikeldavo sustiprėję.
Neretai ir džiaugsm o
valandą klūpodami prie
jų dėkojo Dievui ir džiū
gavo jausdami dangi
šką palaimą. (...) Todėl
nutariau saugoti pa
veikslus iki savo gyve
nimo pabaigos ir prašy
ti, kad saugotų juos
mano palikuonys" (Die
noraščio
"Penkių
dešimtmečių išpažin
tis" 343-344 psl.).

APIE MEILĘ
KIEKVIENAM
DAIKTUI
Vaclovas Balevičius buvo labai kruopštus kaimo
mokyklos mokytojas, tvarkingas ūkininkas ir rūpestin
gas šeimos žmogus, bet pats gyveno gana asketiškai,
kartais sąmoningai ribodamas savo poreikius. Ir tai
mums primena Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą. Su
randame Vaclovo Balevičiaus dienoraščiuose ir tokių
puslapių, kur apie darbą mąstoma ne kaip apie pragy
venimo šaltinį, o kaip apie normalią žm ogaus būseną,
kaip apie tam tikrą Gamtos ir žmogaus harmonijos
ženklą: "Palijo šiltas lietus, ir aš, negalėdamas iškęsti,
dalį savo auginamu žolynų persodinau, kad anies ge
riau augtų. Šiandien sekmadienis, bet manau, kad už
tai Dievas neturėtų užsigauti, juk tai geras darbas ir gali
teikti Dievui pagarbą, nors dirbu sekmadienį. 1970 m.
gegužės 31 d." Asketizmo nuotaikos ypač jaučiamos
tuose dienoraščio puslapiuose, kur aprašomas atsi
sveikinimas su kaimu. Kiekvieną rudenį išvaž iuodamas
mokytojauti į Jurgiškes, Vaclovas Balevičius jaučiasi
lyg tremtinys ir, rodos, iš anksto ruošiasi ilgiems vienat
vės vakarams, susitaiko su tokiu likimu: "Is namų išėjau
liūdnas, mano krūtinėje subangavo liūdesio bangos,
kurias aš kaip visuomet pradėjau tram dyti malda ir
atsidavimu likimui. Smarkiai lijo lietus, ir nepadėjo man

net rudeninis paltas. Kol atėjau j Senovę, mane perlijo.
Žentas siūlė pavėžėti, bet aš atsisakiau ir išėjau su
savo nešuliu pėsčias. Gal ir geriau padariau, nes sulijo
tik mane vieną, o tai būtų suliję ir jį, ir dar a rklį 1957 m.
rugsėjo 1 d. Sekmadienis".
Ir šiose, ir kitose nostalgiškose eilutėse jaučiama ne
tiktai askezės, bet ir orumo nuotaika. Vaclovo Balevičiaus dienoraščiai mus jtikino, kad ir neturtingas, ir
gyvenimo palaužtas ž mogus gali ž inoti savo vertę, gali
turėti savo principus ir visada jais vadovautis.
Sekmadieniniai dienoraščių puslapiai dažniausiai
išsiskiria iš kitų - čia daug apmąstymų apie gyvenimo
prasmę ir amžinybę. Ramų ir tylų margioniškių gyveni
mą gražiai įprasm ina ir sekmadieniniai Vaclovo Balevičiaus pasivaikščiojimai prie savojo upelio, ir sekmadie
ninė ramybė ganant savo gyvulius, prisimenant, ką
apie Kalnuočę ar Bironų šaltinį kalbėjo tėvai ir seneliai.
Gamtos aprašymuose ir Vaclovo Balevičiaus vizijose
nesunku pajusti ir gyvenimo amžinybės temą. Galima
netgi prognozuoti, kad gražiausi šių dienoraščių pu
slapiai po daugelio metų bus tokie pat vertingi, kaip iš
baudžiavos laikų atėjusios poringės. "Man atrodo, kad
niekur nėra sveikesnės ir tokios dieviškų gėrybių gam
tos kaip čia - prie Skroblaus. Tyliai plaukia gaivinantis
Skroblaus vandenėlis, nelyginant dangišku nektaru
pagirdo pievų, laukų ir miškų gėlyčių aromatas. įkaitu
sios smiltelės lyg šilta motinos ranka šildo, o vėjelio
judinamos pušys ir pušaitės ritm ingai ošdamos neša
paguodą ir palaimą čia vargstantiems geros valios
z moneliams. Tyliai plūškaudam as Skroblaus vandenė
lis tarsi kalbėte kalba: budėk, gyvenime, nenusimink,
Restauruotas senovinis šulinys Dubninko kaime.

vargingasis keleivi, semk kiek išgali Visagalinčio gėry
bes, už kurias nieko nereikalaujama iš tavęs, tik vieną
tylų padėkos atodūsį paaukok tam, kuris visa tai sutvė
rė. 1935 m. sausio 6 d.".
Vaclovo Balevičiaus meilę savo upeliui ir savo kai
mui gražiai papildo toks paprastas Juozo G aidžio pri
sipažinimas: "Senatvėje, pasižvalgęs į gim tinės aplin
ką, supranti, kiek širdyje yra jausmo kiekvienam daik
tui. Taip beplakdama širdis pradeda posm uoti..." Margionių poetas ir režisierius Juozas Gaidys šitaip lyg ir
paaiškino savo poezijos kilmės paslaptį, bet filosofai
čia surastų svarbesnį dalyką: nei daiktai, nei augalai,
nei vietovės patriarchalinio kaimo žm ogui nėra bevar
džiai. Tik tada, kai žm ogus išeina į naują kaimą ar į
miestą (tą didįjį Anonimą), daiktai praranda vardus, o
žmogaus gyvenimas pasidaro nebetikras, nebesaugus. Jai įtikinamai paaiškino filosofas Arvydas Šliogeris
(žr.: Žmogaus egzistencija ir dabarties rom anas// Per
galė. -1988. - Nr.4).
Svarbiausias senojo kaimo bruožas yra tas, kad
žmonės jame yra saugūs. Kaimo žm ogus negali pra
pulti, nes jo sodyboje, jo lauke ir jo miške visada atsiras
rezervų, tyčia ar netyčia saugotų pačiai sunkiausiai
dienai. Apie tai "Mūsų senovėje" yra rašęs Juozas
Tumas-Vaižgantas, tai patvirtina šiandien šiliniai dzū
kai, įsikūrę prie Skroblaus, Grūdos ir Ūlos. Senasis
dzūkų kaimas ir šiandien tebesaugo savo dainininkus,
savo išminčius ir šviesuolius, kurie gali paporinti apie
"jausmą kiekvienam daiktui".

Brolių ČERNIAUSKŲ nuotraukos.
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LIAUDIES DAINŲ TYRINĖJIMAI
Dr. Jo n a s BALYS
Daina apie karvelėlį
Tkutosakos rinkėjas labai apsidžiaugia, kai jis išgirsta
kokią nors retą arba jam dar visai negirdėtą dainą. Juk
atsibosta vis už rašinėti ž inomų dainų nuotrupas, nors jos
irgi naudingos nustatyti dainos geografinį išplitimą, be to,
rodo, kaip atsiranda dainos atmainos arba variantai.
Mane nustebino Jonė Karlonienė-Meškiniūtė, gim.
Marcinkonyse 1887 m. ir Amerikoje gyvenanti nuo 1907
m. Ją suradau So. Bostone 1950 m. Tikriau, ji mane
surado ir pasikvietė. Ji buvo laikoma "dipukų globėja",
daug kam iš jų padėjo naujame krašte įsikurti.
Per dvi dieni viešėdamas jos namuose, užrašiau fono
grafu į kaspinus 37 dainas, jų tarpe 17 baladžių, tipingų
rugiapjūtės ir gavėnios dainų. Jeigu ji kur pamiršdavo
kelis žodžius ar posmelį, tai pati improvizuodavo pagal
turinį.
Man įdomiausia buvo grikių rovimo daina "Karvelėli
pilkuonėli". Iki unikumas. Atrodo, grikių dainos yra se
nesnės už rugiapjūtės dainas. Kai aš ją pademonstravau
iš kaspino komp. Vladui Jakubėnui ir paklausiau, kaip
jam patinka melodija, tai jis atsakė: "Čia nėra melodijos,
tai rečitatyvas". Ir iš tikrųjų, tai yra epinis rečitatyvas. Iki
nėra dainavimas, bet tai, ką aš vadinu skandavimu. Ma
nau, kad panašiu būdu buvo perteikiamos epinės poe
mos, tokios kaip suomių "Kalevala" ir rusų bylinos, gal ir
senųjų indų "Mahabarata".
Pagrindinis dalykas čia yra ritmas. Dėl ritmo išlaikymo
yra pakeičiamas net normalus žodžių kirčiavimas. Pvz.,
Karlonienė vietoje "Duos tau gertie žalio vyno", skanda
vo "Duos tau gertie ž alio vyno"... Šitą mūsų dainų ypatybę,
dainuojant pakeisti žodžio kirtį, pastebėjo jau G. Nesselmannas 1853 m. Stropiai išlaikoma cezūra.
Be ritmo nėra poezijos, visai nesvarbu, ar eilutėje bus
parašyti tik trys, du, ar vienas žodis. Daugelis moderniškų
poezijos rinkinių yra gryna proza. Gera proza irgi gali
turėti ritmą.
Štai tos neįprastos dainos tekstas (žr. J. Balys, Lietu
vių dainos Amerikoje, 1958,1 nr. 466. Toliau bus cituoja
ma: L D A I ar II rinkinys).

Karvelėli pilkuonėli
Marcinkonys
1. - Karvelėlio pilkuonėlia,
Dar tu netupėk prie kelalio.
2. Čionai josie raitelių pulkas,
Pajims tavi pilkuonėlia.
3. Nuneš tavi vuošvelio dvarėn,
Htpdis tavi už skobnelių.
4. Duos tau gertie žalio vyno,
Duos tau lastie kviečio grūdų.
5. - Nei mano kūsnys kviečio grūdas,
Nei mano gurkšnys ž alias vynas.
6. Tik mano kūsnys - saujala žvyro,
Tik mano gurkšnys - klonėn vanduo.
Labai aišku, kad tas neįprastos dainos "karvelėlis" yra
mergaitė, kurią raitelių pulkas paims ir nuneš "uošvelio
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dvaran", bus vestuvių apeigos, kurių ji nenori. Tiesa, ž o 
dis "karvelis" yra vyriškos giminės, o čia kalbama apie
mergaitę. Atkreipkime dėmesį į žodžių galūnes "-lia"
(ištariama "-le"), tai jau daro žodį panašų į moteriškos
giminės.
Dabar persikelsime į etnologijos sritį. Tk daina prime
na "vogtines" arba tikriau "pagrobimo" vestuves. Apie tai
yra daug legendų. Pagal istoriką Livijų, naujai įkurto
Romos miesto gyventojams romėnams trūkę moterų, tai
jie pasigrobę kaimynų sabinų moteris ir jas vedę.
Labai populiari ir iki šiol lietuviuose ir latviuose bala
dė apie "pagrobtą nuotaką" (seniausias lietuviškas užra
šas yra iš 1780 m.). Baladė dar žinoma gudams, lenkams,
ukrainiečiams ir net mordvinams (pasiskolinta iš rusų?).
Dainininkė U. Žemaitienė, padainavusi šią dainą, pridė
jo pastabą: "kaip kitąsyk totoriai mergaites gaudydavo"
(LDA I nr. 183). Tbkia buvo susidariusi populiari nuomo
nė, kurios nereikia imti paž odž iui. Paprastai, taip atsitik
davo su mergaitės sutikimu, taigi buvo, ką vokiečiai vadi
na "Entfuehrung" ir anglai" Elopement". Tkip atsitikda
vo, kai vienos ar kitos pusės tėvai pasipriešindavo jaunųjų
norui, arba ir visiems sutinkant, kai buvo norima išvengti
didelių vestuvinių išlaidų. Tikras pagrobimas paprastai
būdavo "casus belli". Vėliau tai išvirto tik į vestuvinę
apeigą.
Anksti rytą motina neranda klėtyje dukters ir ragina
brolius vytis grobikus. Paprastai broliai vaduotojai atjoja
per vėlai ir sesuo atsisako grįžti. "Reike atjuotie vakar
vakare", nes "vakar buvau puo štunčkeliu, /Po rūtelių
vainikėliu./ Šyndien esu puo čipkeliu, /Puo baltuo’ skuskeli."Arba: "Ko vakar ne’atjojot? /Vakar buvau jūs sesu
tė,/ Motutės dukrelė./ O jau šiandie totorkėlė, /Tbtorių
martelė". (LDA I nr. 179 ir 177). Tki reiškia, kad buvo
atliktos vestuvinės apeigos. Broliai su tuo susitaiko ir
konfliktas neįvyksta. Gerų dainos variantų yra užrašyta
visoje Lietuvoje (žr. LDA I nr. 175-182).
Evoliucionistai etnologai buvo sudarę teoriją, kad Neanderthalio pirmykštis ž mogus, sutikęs patinkamą mote
rį, trenkdavęs jai kuoka į galvą, tada apsvaigintą parsinešdavęs į savo olą ir su ja gyvendavęs. Tkip nėra net gyvulių
tarpe: stipresnis patinas neprievartauja patelės, jeigu ji
nenori, jeigu ne jos laikas ir neskleidžia kvapo "ready",
kurį patinai labai gerai iš tolo užuodžia. Modemiški
"homo sapiens" šį instinktą prarado.
Pabaigai anekdotas apie senovės dievaitį Kukutį ir
lietuves moteris. Matydamos, kaip gyvulių patelės len
gvai atsiveda vaikus, o moterims gimdant reikia daug
prisikentėti, nuėjo dideliu būriu pas dievaitį Kukulį ir
prašė jį padaryti, kad ir jos galėtų vaikus gimdyti be
skausmų. Dievaitis atsakė: "Gyvulių patelės susieina su
patinais paprastai tik kartą į metus. Padarysiu, kad ir jūs
gimdysite be skausmų, bet su sąlyga, kad su vyrais susiei
site tik kartą per metus. Visos moterys pradėjo šaukti:
"Palikite viską po senovei, kaip dabar yra". Šį anekdotą
užrašė lenkai ir priskyrė lietuvėms.
Lietuvių balsas. (Chicago). -1992 gruodžio 24, Nr. 25.

Redakcijos pastaba: Šį straipsnįperspausdinti"Liaudies
kultūroje"atsiuntė autorius.

RALIO, KARVUTE, RALIO...
AUKŠTAIČIŲ GANYMO PAPROČIAI

Iki išskirstymo į vienkiemius Pakruojo krašto kaimai
bandą ganė bendrai. Vidutiniame kaime buvo maž
daug 20-30 kiemų. Pasitaikė ir mažesnių. Ūkininkas
turėjo nuo 10 iki 40 hektarų žemės. Kaimo bandą
sudarė 60-80 karvių. Ganykla buvo net 1-2 kilometrai
nuo kaimo, paprastai pamiškėse, kūlynuose (krūmuo
se, brūzgynuose). Kelias, kuriuo j ganyklą ginė gyvu
lius, buvo aptvertas medine arba pinučių tvora, vadin
tas "progonais".
Ir ko tiktai žm onės neprisigalvodavo...
Pirmą kartą išgenant bandą, po slenksčiu padėda
vo dalgį <r ant j° užmesdavo mėšlo; kad gyvuliai nesiskirstytų, po slenksčiu pamesdavo visus tvarto raktus;
kad raganos neapstotų, prieš išgenant i tvartą nune
šdavo žarijų; išgintus gyvulius apšlakstydavo vande
niu; kartais prie tvarto durų sukurdavo ugnį, j ją įme
sdavo šventintos verbos šakelę ir per laužo dūmus iš
tvarto varydavo gyvulius (kad karvės daugiau pieno
duotų, o jaučiai stipresni būtų), paukščius gindavo
(kad daugiau kiaušinių dėtų).
Gyvulius per vandenį varydavo tikėdami, jog visas
ligas nuplaus, arba iš ryto išvesdavo į rūką ir laukdavo,
kol jis išsisklaidys - tada išnyks ir gyvulių ligos. Smilky
davo gyvulius ir šventinto ėglio šakele.
Jeigu gyvulius reikėdavo perginti į kitą ganyklą, vėl
turėdavo per upelį pervaryti, nes pieva gali būti užkrė
sta kokia lig a
Pirmąkart bandą parginusį piemenį perliedavo van
deniu, kad greičiau užaugtų. Vakarienei jam duodavo
kiaušinių, o tai reiškė būsiant gražią bandą, gerą prie
auglį.
Ganydavo maždaug iki spalio vidurio. Ganymo pa
baiga ypatingiau pažymima nebūdavo.
Bandą ganė kerdžius, viršininku vadinamas, jam
padėjo keli piemenys (6-12 metų). Kiti piemenys ganė
kiaules, avis, žąsis, turėjo laisvą dieną. Kerdžius iš
vakaro paskirstydavo, ką kuris ganys.
"Kartais viršininkas būdavo iš to paties kaimo, kur ir
banda, kartais iš toliau. Kaimas viršininką rengdavo ir
maitindavo. Dėl drabužių, ką kuris gaspadorius duos,
susitardavo. Valgydavo paeiliui pas visus gaspadorius
ir tik tuo atveju, jeigu šis iš to paties kaimo, valgydavo
savo maistą. Jeigu viršininkas namų neturėjo, tai nak
vojo paeiliui pas visus gaspadorius tiek naktų, kiek
kuris turėjo karvių.
Viršininką samdydavo visas kaimas. Kartais jis kai
mui pindavo vyžas, už tai moterys apdovanodavo
sūriais" (Ona Seliukienė-Vaškaitė, g. 1905 m. Talačkonių km. Pasvalio raj.).
Iš anksto sutardavo, kaip atlygins - pinigais ar natū
ra, atitinkamai pagal gyvulių kiekį. Natūra duodavo
grūdų, bulvių, paršų, paukščių, vilnų, pasiūtų marški
nių, megztų kojinių, pirštinių.
Piemenims už darbą atlygindavo gaspadorius,
duodamas centnerį grūdų ir pinigų.
Viršininkais daugiausia samdydavo 50-60 metų amžiaus grytelninkus, šie kartais būdavo invalidai (be
rankos), turėdavo pravardę. Paprastai būdavo vieniši,
bet pasitaikydavo ir šeimą turinčių. Tokie žiemai grįž
davo pas žm oną ir vaikus.
Saulei tekant gindamas bandą, viršininkas “triūbuo-

davo". Piemenims pagal signalą reikėdavo nustatyti,
kokius gyvulius ginti. Jeigu pražiopsos, reikės "nešti
medinę kaladę".
Viršininkas eidavo bandos priekyje, pirmesni pie
menys - bandos šonuose, paskutiniai - gale. Viršinin
kas nurodydavo, kuriam piemeniui kur atsistoti, ką
daryti, kada galima bėgti žaisti.
Jeigu karvė mėgėja lįsti į brūzgynus, jai po kaklu
parišdavo skambaliuką. Pietums karves sugindavo
vienon vieton. Jeigu ganydavo prie upės, gyvuliai ga
lėdavo maudytis. Jeigu lydavo arba karšta, į namus
pargindavo anksčiau, o jeigu ganykla netoli kaimo, tai
pietų varydavo namo.
Kai karvės gulėdavo, viršininkas su piemenimis
šnekėdavosi, mokydavo poterių, dainų, žaidim ų. Kai
šie imdavo peštis, užtvodavo botagu. Kiti viršininkai su
"pavaldiniais" beveik nebendraudavo.
Ganydami piemenys prisigalvodavo įvairiausių ža i
dimų: "mušdavo" palianką, ripką, žaisdavo čirylą, da
rydavosi kojokus ir su jais vaikščiodavo, kūrendavo
laužą. Iš žilvičių darydavo švilpynes, iš eglės žievės
dūdas, į balą įmesdavo plutą, ir jeigu ši į paviršių
iškildavo ir plaukiodavo, tai reiške, kad šeimininko
aruodai bus pilni, o jei neiškildavo - tušti, nėra ko gero
valgio tikėtis.
Kai šalta ir greičiau nori parginti, piemenys prašy
davo:
Lyk, lyk, lietelėl,
išvanok piemenei,
kad greičiau pargytum,
kad greičiau pargytum.
Arba: "Die, die, karvės, namolia - bizzz, bizzz..." Ir
karvės, pripratusios prie "bizzz", kaip mat pakeldavo
uodegas ir dumdavo namo.
Kiaulių ganytojai keldavosi vėliau, po pusryčių. Ga
nydami pūdymuose, piemenys iš kaimo galo šaukda
vo:
Ei, kiauls laukan varykėt,
Mergiots kūtė uždarykėt,
Kad jos kelią neberastų,
* Prie berniukų nepriprastų.
Kiaules pargindavo anksčiau uz kitus gyvulius. Už
tekdavo surikti: "Jovalą jovala brr-rrr...", ir kiaulės risnodavo namų link.
Per Sekmines piemenėliai karves apkaišydavo lau
ko gėlėmis, pindavo vainikus. Seimininkės, laukdamos
prie vartelių, žiūrėdavo, kieno karvės gražiau apkaišy
tos, ir atsilygindavo kiaušiniene, sūriu, sviestu. Sekmi
nėms šeimininkai pasigamindavo ir alaus.
Per Devintines irgi pindavo vainikus, o šeimininkė
už tai savo piemenėliui duodavo bandelę, vakarienei
išvirdavo virtinukų su varške arba su mėsa.
Viršininkas turėdavo terbelę, kurioje nešiodavosi
triūbą, vagonę su maistu. Valgyti jam įdėdavo su svie
stu pertrintos varškės, kartais mėsos gabaliuką. Jeigu
ganykla netoli, tai šiltus pietus, ką patys valgydavo,
atnešdavo šeimininkė arba pasiųsdavo vaikus.
Piemenys pietus irgi įsidėdavo. Vagonėje turėdavo
varškės, sviesto, lašinių, į kopūstlapį suvyniotą mėsos
gabalą. Maisto nesidalydavo, kiekvienas valgė iš savo
terbelės.
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Piemenėlj rengdavo gaspadorius. Dėvėdavo drobi
nes kojines, namų darbo nagines, drobinį švarkiuką,
kelnes paprastai mėlynais, baltais, raudonais ruože
liais.
Kerdžius (viršininkas), kol šilta, vaikščiodavo basas
arba avėdavo nagines (kartais iš karvės odos plaukuo
tas), kojas apsivyniodavo drobiniais autais. Vilkėdavo
linines, dažniausiai mėlynas arba juodas kelnes, poel
gius drobinius marškinius, susijuosdavo iš vilnonių
siūlų pinta juosta. Šaltesniu oru apsivilkdavo tamsaus
milo "ploščių" su kapišonu. Susirišdavo su pinta juosta
arba su lininiu pančiu. Žm onės sakydavo: jeigu kerdž ius apsileidęs, juosiasi su pančiu. Vasarą nešiodavo
šiaudinę skrybėlę, šaltesniu oru - milinį "kepalušą".
Viršininko drabužiai dažniausiai būdavo pačių gaspadoriųpadėvėti.
Triūbos signalu viršininkas kviesdavo išginti ir par
ginti gyvulius. Išgenant būdavo trumpas signalas, par

genant - ilgas. Ganydamas netriūbuodavo. Sudėtinge
snių melodijų negrodavo. Triūbą^darydavo iš minkšto
medžio - alksnio, liepos, kai sudziūdavo, pasidaryda
vo naują, iki 1,5 m ilgio, su mediniu muštuku. Kartais
viršininkas turėdavo varinę triūbą.
Norėdami, kad greičiau namo išleistų arba, kad
užsnigtų, piemenys vogdavo ožką ir vesdavo aplink
beržą. Vieną įkeldavo į beržą "pamokslo" sakyti.
Aušra JARAŠIŪNAITĖ
LITERATŪRA.
1. Šliavas J. Žeimelio apylinkės. - K., 1985. - P. 84.
2. Tautosakos rinkimo ekspedicijos po Pakruojo rajono apylinkes
1987-1989 m.
3. III instrumentologijosekspedicijos Aukštaitijoje 1989 m. medžia
ga.

U STOVAS
Tai autentiški kupiškėnų (¡Joginių, Pyragių, Gyvakarų
km.), apie 1910-1924 m. su ustovu kartu ganiusių bandą,
pasakojimai.
Ganymo papročiai 1989 m. užrašyti tarmiškai.

Ustovo samdymas
Pyrogių ulyčia.
Pavasarį kaimo gaspadoriai susirenka skodan.
Pakviečia ir ustovų. Sudaradavo atsilygint ustovui na
tūrų: vilnų, grūdais, linais ir nėt pinigais. Sutaria, kad
ustovų visi gaspadoriai valgydins padieniui. Skodi bu
vo sutariama, kad no žemes kiekio priklauso laikyt tiek
arba tiek korvių. Gaspadorius, turadamas vienų valokų (valokas - 20 hektarų), laiko aštuonias korvas, pusj
valoko - kėtrias korvas, ketvirtynykas - dvi korvas,
decincynikas - vienų korvj.
(Ona Slavinskienė-Matulionienė-Burokaitė, g. 1901
1016 Panevėžio apskr. Kupiškio vis. Kupiškio mieste
lyje. Gyvena* Kupiškyje, Topolių g.2)
LJoginių ulyčia.
Gaspadoriai susirenka skodan, nusumdo ustovų ir
už dorbų jom sudara mokėt no korvių skaičiaus: viena
korva - vienas pūdas grūdų, dešimt svarų linų (svaras
- 700 g), du svarus vilnų. Pridada tris aršinus milalio
kėlniom, kėtrius aršinus žakėtikui, kėtrius aršinus drobas kėlniom ir marškiniom.
Gaspadorius, turadamas daug karvių, ustovų val
gydins dvi dienas paeiliui, pas tų gaspadorių ustovas
tas dvi dienas ir gulas.
Gudri gaspadina duodavo ustovui kyšj, kad geriau
jos korvas paganytų, prižiūratų.
(Adomas Petrauskas, g. 1914 m. Biržų apskr. Va
balninko vis. Uoginių km.)
Gyvakarų ulyčia.
Viso kaimo vyrai susrinkj skodan, pasišaukia usto
vų. Sudara už dorbų ustovui mokėt natūrų: 5-6 gorčius
grūdų (gorčius - 5 kg), vilnų, linais, drabužiais. Usto
vas bus maitinamas žėdnam kiemi padieniui.

* Pateikėjai - senyvo amžiaus žmonės, o ketveri metai - ilgas laikas.
Kai kurių, galimas dalykas, nebėra gyvų.
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(Povilas Dyra, g. 1905 m. Panevėžio apskr. Kupiškio
vis. Gyvakarų km. Gyvena Kupiškio raj. Gyvakarų km.)
Ustovo asmenybė
Pyrogių ulyčia.
Ustovas Matulionis buvo pasamdytas iš Kupiškio
miestelio, virš 70 metų omžiaus, protingas, bet šlubas
ir su kupru.
Apsiovys būdavo su noginam, kartais ir vyžom.
Autai drobiniai, kėlnios drobinas čvilkinas. Vilkėdavo
drobinius marškinius, kai šolta, apsivilkdavo rudinj
(vilnos audeklas) pilkos arba juodos unt rudumu spal
vos. Visadu susjuosys magztu juostu, unt kokio šolką.
Unt galvos nešiodavo kepaliūšj, nupintų iš rugių. Triūbų nešiodavo persmėtys per petj.
Gyvakarų ulyčia.
Ustovas Liudvikas Gyvakarų ulyčioj praustovovo
apė dešimt metų. Nešiojo drobinius marškinius, kėlnias, avėjo vyžom, noginam, i kai kadu apsiaudavo ir
mediniais. Buvo nelabai gudras, tačiau geras. Savo
gryčios neturėjo, tai gyveno pas žmonas.

Sekminės
Pyrogių ulyčia.
Ustovas saulai takant užtriūbuoja, kad korvas gytų
ganyklos. Prieš ginant piemenys pina vainikus, puošia
korvas. Pargynus namo, laisvi no dorbų piemenys
paspuošia ilgais drobiniais marškiniais, pojėma didalas tarbas ir aina kiekvienan kieman malstuvių rinkt.
Pravodyrius šoko: "Atajom malstuvių rinkt, jeigu neduostat, tai korva pieno nedos". Gaspadinas pieme
nim duoda varškės, sūrio, sviesto, lašinių, pieno, miltų.
Piemenys, govj gaštinčiaus, paprašo kurių nors vienų
gaspadinj, kad ji paruoštų vakarienj. Piemenys susi
renka vienan kieman, pakviečia dalyvaut jų švintai ir
ustovų. Ustovas su gaspadorium atsisada galui stolo,
pačioj garbingiausioj vietoj. Apsukresnis gaspadorius
pavaišina ustovų alum.
Piemenys pavolgj prodada linksmintis. Šoka nėt iki
vidurnakčio.

Ganymo pradžia
Pyrogių ulyčia.
Potj pirmų kartų iš la id i iant gyvulius ganyklon parū
kydavo. Pojema švystas žolalas, kurias beria indan su
žarijom. Taip korvas parūko, kad neparaganotų, kad
neatsitiktų kokia neloima, kad gyvuliai būtų sveiki.
Ginant laukan gyvulius, stengias gaspadina apliet
vandeniu ustovų ir piemenis, kad korvas daugiau pie
no duotų, kad žola labiau augtų, kad korvas būtų
sotasnas. Apipylus vandeniu, visadu daudavo skanė
sto: sūrio, varškės.
Uoginių ulyčia.
Pirmų kartų išginant gyvulius laukan, gaspadorius
pojama unt lopatalas žarijų, apipila jas švistom žolalam ir parūko gyvulius, kad gyvuliai nesirgtų, nuo neloimių.
Ainant piemeniui iš gryčios gaspadina stengias apiP'lt vandeniu, kad korvas daugiau pieno duotų, kad
rytų rasa būtų.
Ganymo eiga
Uoginių ulyčia.
Ustovas atsikelia prieš saulas tekėjimų ir užtriūbuoja, kad gaspadinas priduotų jom gyvulius. Išgynus iš
tvarto, ustovas gyvulius voro pragonu ganyklon. Ustovui podada keturi piemenys. Ustovas aina prieky triūbuodamas, piemenys iš šonų. Nuvorius ganyklon
ustovas piemenis sustoto ir liepia saugot no iškodos.
Kai būdavo labai koršta, gyvulius gydavo rytelio. Pargynus namo gyvulius uždorotvartan, gaspadinas kor
vas pamėlžia ir gyvulius laiko tvarti apė dvi valundas.
Piemenys būdavo pamigdomi.
Ustovui užtriūbovus, gyvulius voro ganyklon. Gany
davo iki sauias sadimo.
Piemenim buvo nustatyta tvarka, kad dvi dienas
gono gyvulius, trečią dieną - kiautas.
Kiaulas ganydavo du piemenys. Jas išgina jau po
rytelio ir gono specialioj ganykloj pustiavniki iki pava
karių, kai saula jau no žemas par kačėrgos didumų. O
kad par unkšti nepargytų namo, tai vidutinio ūgio pie
muo atsistoja nugaru un šaulį, sudoro šešėlį. įsižiūri,
kur baigias jo šešėlis, ir iki tos vietos atmatuoja šešėlio
ilgumų, kad išeitų dvylika žingsnių. Įsitikinį piemenys
abu visu balsu užrėkia: "Kur lia lia lia lia lia kiaulas
namo, kur lia lia lia lia lia kiaulas namo'. Kiaulas pakelia
snukius, prodada ausim karpyt ir paslaidžia namo, tik
spėk paskui.

Pyrogių ulyčia.
(...) Kad greičiau gyvulius pargint namo, piemenys
sutartinai užrakdavo:" Kunda bitą vodegytan gyli gyli
biz, gyli gyli biz. Kunda bitą vodegytan, kunda bitą
vodegytan gyli gyli biz, gyli gyli biz.' Gyvuliai užgirdį
lakia namo kėp pasiutį. Namuos korvas pamėlžiamos
ir laikomos tvarti apė tris valandas. Kai nebešilta, usto
vui užtriūbovus, gyvulius vėl gina ganyklon. Gyvuliai
prisėdį atsiguldavo, aprimdavo, tai piemenys sugalvo
davo visokių štukų.
Gonimo matu piemenim buvo nustatyta tvarka: vie
ną dieną ganyt korvas ir avis, untra diena neganytina,
trečią dieną kiaulas ganyt, ketvirta diena neganytina,
pinktą dieną ganyt arklius, šešta diena neganytina.
Ganymo pabaiga
Uoginių ulyčia.
Kai ilgas ruduo, gono iki Visų švintas. Piemenys
pagaudavo boltų ož kų, ir kad sniegas graičiau iškristų,
kad nebaraiktų ilgiau ganyt, tai ožkų nuvasdavo j mi
škelį, kur yra beržų. Apė storų beržų, ožkų sučiupį už
ragų, vodegos, šėrių, atotupstų apvasdavotris kartus.
Ustovų triūbos gamyba
Pyrogių ulyčia.
Ustovas Matulionis turėjo triūbų pasdirbys iš beržo.
Pavoserj jaunų berželį nukerta, perskėlus į dvi dalis,
vidų išskaptuoja. Sudėjus abi dalis apvynioja baržo
tošim. Triūbos ilgis apė 50 cm.
Triūbuojant triūbų laikydavo tės lūpų viduriu. Stovadavo truputj atsilošys, iškėlys golvų. Dešini runku triū 
bų prilaikydavo prė burnos. Triūbuodavo triūba saulai
takant, tėp pot triūbuodavo ginant korves rytelio. Triū
buodavo tų pačių melodijų.
Ganykloj, korvam sugulus, ustovas patriūbuodavo
ir polkų. Tėp triūbuojant labiau ir gyvuliai rimdavo.
Gyvakarų ulyčia.
Ustovas Liudvikas užtriubuodavo tik vienų kartų,
unkstį ryto. Triūbų laikydavo ir tės lūpų viduriu, ir unt
šono. Stovadovobiškį atsilošys, golvų pakėljs. Naudo
davo tų počių melodijų.
Triūba buvo daroma iš jauno berželio. Nukirsdavo
jį, perskėlus vidų išskoptuodavo. Sudėjus abi puses
apvyniodavo baržo tošim. Triūba buvo apė 50 cm ilgio.
Užrašė Arvydas KIRDA

PIEMENĖLIAI ŠIAURĖS ŽEMAITIJOJE XX a. PRADŽIOJE
Gyvulius ganyti pradėdavo dešimtmečiai vaikai.
Samdomieji piemenukai paprastai metais arba dvejais
būdavo vyresni ir ganydavo ligi 14-15 metų.
Suaugusieji į piemenį paprastai žiūrėdavo su užuo
jauta, nes jis dar negalėjo apsiginti - nei žodžiu atsikir
sti, nei kaip kitaip. Norėdami pajuokauti, suaugusieji
dažnai pašiepdavo piemenį, o pyktelėję prasitardavo:
"Elgiatės kaip piemenys", "Nebūkite piemenys"... Ta
čiau kokiu nors konkrečiu atveju iš piemens nežinoji
mo ar nesugebėjimo nesijuokdavo - tai laikyta suau
gusiojo netaktu ir neišsiauklėjimu. Šeimininkai drau

sdavo suaugusiesiems užgaulioti piemenis, tuo labiau
juos mušti.
Samdytų piemenų drabužėliai buvo iš tos pat med
žiagos kaip ir kitų namiškių: lininiai, samplėšinio audi
nio ilgomis rankovėmis marškiniai irtokios pat medž iagos ilgos apatinės kelnės, švarkelis medžių žievių
nuovire dažyto milo, tamsios spalvos. Tos pat medžia
gos ir viršutinės kelnės. Avėjo dažniausiai naginėmis
su auteliais, o pačių vaikai kartais ir su kojinėmis (žekėmis). Prašlapus apsiaudavo klumpėmis, o kai šilta,
bėgiodavo basi.
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Vasarą dėvėjo iš lininio, dryžuoto, kaip ir suaugusių
vyrų, audinio siūtus drabužėlius. Galvą dengdavo na
mie siūta kepurė su snapeliu.
Piemenaičių baltinėliai buvo lininiai, ištisiniai, be sto
resnio audinio pridurų. Suknelės vilnonės, paprasto
kirpimo, iš plonesnės negu piemenų medžiagos švar
keliai. Galvą gobdavosi skarele.
Samdytam piemeniui skirdavo kamarėlę prie trobų,
prie tvartų arba klėčių. Žinom a, vieną mažiausių. Šalia
lovos būdavo mažytis stalelis, krėslelis, o ant sienos
keleto avies kojų kaulelių kabyklėlė. Kamarėlės sienos
netinkuotos, dažnai su šviečiančiais plyšiais, kuriuos
šeimininkai patardavo užsikamšyti. Grindys iš suglau
stų lentų, padėtų ant pakilių sijų, o lubos iš obliuotų
vožtinių lentų. Čia buvo paprasta, iš lentų sukalta su
užgaliais lova, minkštesnių šiaudų prikrauta ir šiur
kščia pašukine drobule, vadinama paklote, uždengta.
Kai kuriuose ūkiuose lovos šiaudus sukimšdavo į sto
ros lininės m edžiagos maišus - čiužinius. Užsiklodavo
nestorais, paprastų plėšytų plunksnų prikimštais pata
lais su lininės medžiagos užvalkalais. Tokia buvo ir
pagalvė.
(...)

Piemenj keldavo kartu su šeimyna, nes pamelžtas
karves tuojaus reikėjo išginti. Pusrytis (pusinė košė)
piemeniui buvo nešamas į ganyklą. Pridėdavo atskirai
j medinę ar skardinę lėkštelę. Taukų norma buvo supi
lama j mažą stiklinaitę ir įspaudžiam a į dubenėlio su
koše vidurį. Dubenėlis aprišamas švaria skarele, vadi
nama raišteliu, ir, pridėjus sklim belį duonos bei pusbuteliuką saldaus arba rūgusio pieno, kieno nors iš na
miškių skubiai nunešamas piemeniui. Pasaugojęs gy
vulius ir palaukęs, kol piemuo pavalgys, pusryčius
atnešusysis su indeliais grįždavo namo.
Pietums gyvulius gindavo namo, išskyrus tuos atve
jus, kai viso kaimo gyvuliai būdavo ganomi bendrai.
Pietų piemuo visada sėsdavo prie prastojo stalo
galo, pasiimdavo likusią lėkštelę, savo šaukštą ir pa
laukęs, kol valgio įsidės vyresnieji, dėdavosi sau. Mė
są, silkę ar kitą gabalinį valgį skirstydavo ir dalindavo
pati šeimininkė.
( ...)

Pavakariams įdėdavo duonos riekę (abraką), pieno
butelį ir ištekintame mediniame indelyje (abrinėlyje)
truputį sviesto arba grietinės.
Gyvulius reikėdavo parginti tuo pačiu saulės atžvil
giu laiku, kurį nurodydavo šeimininkė, kad dar su švie
sa mergė galėtų pam elžti karves ir sutvarkyti pieną.
(...)

Ganymas siauruose rėžiuose gana sunkus, didelio
atidumo reikalaujantis darbas. Ligi šiolei atsimenu ne
malonų nuotykį, kai gegužės viduryje, priešpiečių sau
lutei kaitinant, gyvuliams sugulus, įsileidau į griovį ir
ėmiau toliau skaityti iš tetos gautą sunkią knygą Senojo ir Naujojo įstatym o šventraštį. Nė nepajutau,
kaip užsnūdau, o didžiulė knyga taip ir liko atversta ant
pilvo.
Tik juntu, kažkas mane lengvai lazdos galu į pilvą
kutena. Pakeliu akis, ogi ant griovio krašto stovi raiša
sis mūsų kaimynas Šikšnius.
- Ar žinai, sūneli, kur tavo gyvuliai? - nepiktai, bet
gana balsiai ir įsakmiai paklausė.
Lyg pabaidytas kiškis šokau iš griovio, ogi mano
gyvuliai, jau tolokai įsibridę į Šikšniaus pirmamečius
besukylančius dobilus, begėdiškai pasigardžiuodam i
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juos šlemštė ir mindė kojomis.
Žinoma, savo gyvulėlius kuo skubiausiai išvariau,
bet mano aplaidaus ganymo pėdsakai liko matyti iš
tolo.
Na dabar bus man, galvoju, kaimynas tikriausiai
pasiskųs tėvui arba atsiųs savo sūnų Joną, kurio sunkų
odinį diržą nemaža dalis piemenų jau pažinojo.
Išvaręs gyvulius, atsistojau jų saugoti nuo Šikšniaus
dobilų pusės. Priklimbavo Šikšnius. Na, manau, duos
man dabar. Jau sukau užpakalį smūgiui, o Šikšnius su
visada jam būdinga atvira šypsena sustojo, ilgai žiūrė
jo ir sako: "Vaikeli, knygų į laukus nenešiokis. Skaityk
gyvulius parginęs. Matai, kas išėjo", - ir net nesubaręs,
nuklimbavo namų link.
Dar keletą dienų neramus laukiau rezultatų, bet jų
nebuvo. Ši rami pamoka mane veikė labiau negu dir
žas.
Aptvertose ganyklose laikydavo kiaules, o kitus gy
vulius į jas suleisdavo šventadieniais arba kada kurią
dieną be perstojo lijo.
Piemenys, ypač samdytieji, nekantriai laukdavo vai
nikų šventės. Tada jie apvainikuodavo karves iš beržo
šakelių nupintais vainikais. Taip papuoštas karves va
kare parginus, šeimininkė piemeniui visada padovano
davo didelį varškės sūrį, kurį šis pirma proga parne
šdavo savo mamai.
Ganant siauruose rėžiuose, piemeniui užsiim ti
pašaliniais darbais mažai telikdavo laiko. Šiek tiek
galėjo atsikvėpti, kai gyvuliai suguldavo poilsiui. Mėg
stamiausias darbas buvo ką nors drožinėti, rantyti.
Tam reikalui kiekvienas piemuo turėjo sulenkiamą, su
kilpele arba skylute prisirišim ui peilį. Mėgo dirbti įvai
rias švilpynes, klarnetus, birbynes, klegetkas, saido
kus, lankus, šautuvus, dviračius, ratų modelius ir pinti
įvairiausius krepšelius. Be to, vijo botagus ir aparas.
Piemenys labai laukė bendrojo gyvulių ganymo lai
ko. Bendrai gyvulius ganyti pradėdavo netrukus po
šienapjūtės pabaigos, šiek tiek atolui pakilus. Pirma
pradėdavome ganyti pievose, o paskui ir varstienose.
Tai būdavo tikros piemenų šventės.
(...)

Piemenys gerai mokėjo piemenų kalbą “per raidę".
Prieš žodžio skiemenis ištariant bet kurią pašalinę
raidę, kalba pasidarydavo sunkiai suprantama. Paša
liniai nesuprasdavo, ką piemenys kalba. Tai būdavo
skanaus juoko! Pavyzdžiui, dainelės posmas:
‘Tris dienas, tris naktis keleliu ėjau...", už rašytas "per
raidę", sakykim, "b", skambėtų taip:
"Btris bdiebnas, btris bnakbtis bkeblebliu bėbjau..."
Laisvalaikio tarpeliais piemenys žaisdavo iš suau
gusiųjų išmoktus įvairiausius žaidimus. Išmokti nebu
vo sudėtinga, nes kartu žaisdavo įvairaus amžiaus
žmonės, daugiausia paaugliai ir jaunimas. Vedusieji
dalyvaudavo tik rimtesniuose žaidim uose: dalijant žie
dą, mušant žiužį... Vyriškais žaidim ais laikytos ristynės, arklių lenktynės, tekinio mušimas. Vaikinai ir mer
ginos mušė žiužį, lauminėjo, dalijo žiedą, klausėsi
apkalbų ir t.t.
Žaisti nemėgo tingūs, nevikrūs, nesumanūs, apsi
leidėliai.
Kam žaidim ą pradėti, dažniausiai nuspręsdavo me
sta lazda. Vienos grupės vyresnysis iš arti mesdavo
lazdą kitos komandos vyresniajam. Lazdą metusysis
savo saują dėdavo virš lazdą nutverusiojo saujos. Taip
saujas perkėlinėjant, vieno saujoje lieka lazdos galas.

Kurio rankoje lieka lazda, tas iš viso žaidėjų būrio
pasirenka vieną žaidėją, o antras - sekantj. Tokiu būdu
grupių vyresnieji susirinkdavo savo komandą.
Piemenys ir paaugliai žaidė šiuos žaidimus: kiaulę
varė j dvarą, mušė vokytį, mušė tekinį, mušė ožką,
lenktyviavo, bėgdami su stypinėmis, pirko avižėles,
nesakė nei taip, nei ne, dalijo žiedą, ėjo ratelius ir kt.
Per Užgavėnes įvairaus didum o grupėmis eidavo
žydeliais. Žydelių pulką sudarydavo keletas kaukėtų:
pirkliai, čigonai (burdavo ir pranašaudavo), daktaras
(gydydavo), pribuvėja (tikrindavo jaunas moteris ir
merginas)... Vesdavosi persirengusius ožiu, meška,
gandru, kurie krėsdavo gerus ir piktus juokus.
Velykų antrą dieną iš ryto paaugliai ir jaunimas
pavieniui ir grupėmis vaikščiodavo po kaimą, pliekda
mi žmones ir šaukdami: "Velykos, Velykos!" Už "nau
jienos* paskelbim ą nupliektųjų pareiga buvo kokiu
nors menkniekiu atsilyginti. Šeimininkai paprastai duo
davo kiekvienam pliekėjui po virtą kiaušinį.
Per Kalėdas vilkdavo "bloką" - sunkų, stambų rą
stgalį - ir pajuokai palikdavo tame kieme, kur nepava
išindavo. "Bloką" vilkdavo paaugliai, vaikinai, mergi
nos. Suėję į trobą, pagiedodavo kalėdinių giesmių, po
to paaugliai mušdavo "tabalus", dainuodavo, girdavo
arba peikdavo šeimininkus. Už išmones buvo pavaiši
nami.
Didesnių kūdrų (prūdų) centre nuolat stūksodavo
įkalti stulpai su užm autais važiavimui nebetinkamais
ratais (tekiniais). Prie tekinio pritvirtinus ilgą kartį, o prie
jo galo roges, jaunimas pasidarydavo sukynę. Jei bū
davo kokia pakalnė, važinėdavosi nuo kalno rogutė
mis.
(...)

Piemenys ir paaugliai mėgdavo kiaulę varyti į dvarą.
Žaidimui geriausiai tikdavo žardiena. Lygioje sausoje
vietoje peiliu išrausdavo apie 12 cm skersmens ir 5-7
cm gilum o duobutę, o aplink ją maždaug už 1,5 m
lygiais tarpais padarydavo tiek mažesnių duobučių,
kiek buvo žaidėjų - sargų. Vienas liekantysis arba
skaičiavimu išsirinktas iš žaidėjų užnugario pradeda
kiaulę varyti į dvarą - centrinę duobutę.
Žaidėjai turi lazdas (panašias į ledo ritulininkų), o
kiaulė - tai medinis, 5r7 cm skersmens, 3-4 cm storio
medžio skridinėlis.
Sargai lazdas turi laikyti duobutėse ir kartu jomis turi
sukliudyti varovui įvaryti kiaulę į dvarą - centrinę duo
butę. Kol sargai gyniojasi ir palieka tuščias savo duo
butes, varovas turi teisę savo lazdą įstatyti į bet kurio
sargo laisvą duobutę. Tuo atveju savo duobutę pra
žiopsojusysis tam pa kiaulės varovu, ir žaidimas vėl
pradedamas iš sargų užnugario.
Kai varovui pasiseka kiaulę įvaryti į dvarą, sargai
keičiasi vietomis - duobutėm is, o varovas skubiai įstato
savo lazdą į pirm ą pasitaikiusią tuščią duobutę. Tuo
atveju kiaulės varovu tam pa vietos netekęs sargas.
Laimėtojais laikyti tie, kurie per žaidim ą mažiau kartų
buvo kiaulės varovais. Žaisdavo, kol nusibosdavo ar
ba pagal susitarimą.
Piemenys ir p aa u glia i žaisdavo vokytį. Žaisdavo
pievoje arba žardienoje. Žaisti pradėdavo pirmas pa
gal išsiskaičiavimą arba pagal saujų išsidėstymą laz
doje. Paėmęs lazdos galą paskutinis pradėdavo žaidi
mą, o sekantis žaidžia tas, kurio sauja liko žemiau
pirmojo nuo viršaus ir 1.1. Paprastai žaisdavo keliese,
taip pat ir mergaitės.

Žaidim o įrankiai: 1 m ilgio ir 2 cm storio lazda-paika
ir 15-20 cm ilgio, 2 cm storio vokytis - pagaliukas.
Žaidim ą pradedantysis viename aikštelės gale lazdos
galą stato į siaurą, 10 cm ilgio ravelį, o skersai jo
paguldo vokytį ir pasiruošia jį sprigti - išmesti žaidėjų
kryptimi. Prieš vokytį išmetant, pradedantysis žaisti
privalėdavo garsiai sušukti: "Gyvs", o vokyčio laukian
tieji turėdavo tą patį atsakyti. Tik po to lazdos galu
vokytis išmetamas į orą žaidėjų link.
Kiti žaidėjai išsidėsto taip, kad lengviau galėtų nu
daužti ore skrendantį vokytį. Nepavykus ore skriejan
čio vokyčio nudaužti, ž aidimą pradėjusysis savo lazdą
deda skersai ant ravelio, o vienas iš žaidėjų, prie kurio
arčiausiai nukrito vokytis, paėmęs jį meta - taiko ant
padėtos lazdos. Jei vokytis lazdą užkliuvo, žaidim ą
pradėjusysis asmuo vokytį perduoda sekančiam pa
gal eilę žaidėjui, o pats eina laukti lekiančio vokyčio.
Jei vokytis lazdos nekliudo, tai tada jis mušamas iš
paliaunės: žaidžiantysis vokytį ima pirštais už galo, o
dešine ranka stipriai lazda dauždam as į pagaliuko
svorio centrą, stengiasi jį numesti kuo toliau. Sį kartą
lekiantį vokytį mušti galima, bet jį kliudžius žaidėjai
nesikeičia. Arčiausiai prie vokyčio esantis žaidėjas
paima ir jį meta skersai ravelį padėtos lazdos link. Jei
metant vokytis nukrenta prie lazdos arba ją kliudo,
žaidžiantysis taškų negauna, o jei šis nukrenta toliau,
taškai matuojami lazdos ilgiais, pradedant nuo nukri
tusio vokyčio ligi ravelio centro. Kiek nuotolyje telpa
lazdų, tiek žaidžiantysis gauna taškų. Toliau seka tre 
čias veiksmas, vadinamas pirkimu. Šiuo atveju žaidė
jas kaire ranka horizontaliai laiko vokytį, o dešine iš
rankos paleistą vokytį stengiasi lazda užkliūti ne ma
žiau kaip du kartus. Pirma vokytis lazda truputį pamėtėjamas, antru smūgiu stengiamasi jį kuo toliau nusvie
sti, nes atstumas nuo nukritusio vokyčio ligi duobutės,
atmatuotas lazdos ilgiais, reiškia taškus. Perkant voky
čio mušti negalima. Jeigu vokytį pavyksta kliudyti ir
trečiuoju lazdos smūgiu, atstumas ligi duobutės ma
tuojamas vokyčio ilgiais.
Po pirkimo eina žaisti iš eilės kiti. Prie duobutės
viskas kartojama nuo pradžios. Laimi tas, kuris dau
giausia surenka taškų.
(...)

Lipimas į dangų - maž esniųjų piemenėlių ž aidimas.
Žaidžia dviese arba trise. Nusipjaunama apie 2 cm
storio labai šakoto jauno alksnio viršūnėlė ir nupjau
s im o s šakelės, prie stiebo paliekant 3-5 cm ilgio
"gembes“ kibekliams pakabinti. 5-7 cm ilgio gulsčios
"V" formos kibekliai daromi iš plonesnių, apie 0,5 cm
storio šakelių. Metamasis kauliukas daromas iš 1,5-2
cm sto rio jr 4 cm ilgio alksnio medžio, išilgai perskelto
pusiau. Žievė paliekama. Plokštumomis suglaustas
pagaliukas, pasukinėjus rankose, metamas žem yn iš
maždaug pusės metro aukščio ir žiūrima, kokia atsi
vertusių puselių padėtis. Kauliukas - metamasis paga
liukas, nukritęs plokštuma į viršų, žaidėjui suteikia
teisę savo kibeklį per vieną šakelę pakelti į viršų. Kupra
į viršų nukritęs pagaliukas teisės lipti į viršų nesuteikia.
Žaidim ą laimi pirmasis pasiekęs paskutinį medelio
atsišakojimą - dangų.

Ignas JABLONSKIS
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PIEMENŲ DAINOS

Folkloro koncertuose retkarčiais suskamba melodin
gos piemenų dainos. Mūsų laikų jaunimas šias dainas
priima kaip egzotišką reliktą, nes jam nebeteko pažinti
nei ganymo tradicijų, nei paties ganymo. T&ip ir nueina
užmarštin šį darbą lydėjusi tautosaka, visų pirma įdo
mios, vertingos, įvairios dainos.
Gyvulių ganymas - tai ne vien piemenų darbas. Pieme
nys, daugiausia maži vaikai, gane karvių bandas, kiaules,
avis, žąsis. Bet buvo ir naktigoniai - jauni vyrai, naktimis
ganę arklius, ir merginos, ganiusios darbinius jaučius.
Skyrėsi piemenų ir naktigonių amžius, darbo objektas,
skyrėsi ir jų dainos. Naktigonių vyrų dainos "berniškos”,
valiūkiškos - apie meilę, jaunų žmonių susitikimus. Jau
čių ganymas - seniai užmirštas dalykas, taigi ir dainų
išliko vos viena kita. O piemenų dainos gausumu išsiski
ria iš visų lietuvių liaudies darbo dainų, savo verte prilyg
sta senosioms rugiapjūtės dainoms.
Piemenų darbas, ganymo būdas, kintant laikams, neli
ko be pakitimų. Kaimo bendruomenė gyvulius ganydavo
bendrose ganyklose. Thm buvo samdomas kerdžius ir
būrys piemenėlių. Vėliau, išsiskirsčius į vienkiemius,
kiekvienas ūkininkas gyvulius ganė atskirai savo žemėje,
statydamas prie bandos savo vaikus arba samdydamas
piemenukus. Visa tai būtina prisiminti, norint suprasti
piemenų dainas, atspindinčias plačią darbo ir gyvenimo
panoramą.
Piemenų dainos - labai archaiškos. Th archaika ry
škiausia senovinės pasaulėjautos išraiškoje ir dainų vaid
menį atitinkančiose meninėse formose. Kaip tik todėl
šios dainos turi daug bendrų bruožų su kaimyninių tautų
(netgi tų, kur ganymas buvo pagrindinis žmonių užsiė
mimas) analogiškomis dainomis. Pavyzdžiui, Karpatų
areale - guculų, Alpėse - šveicarų ir kt. piemenų dainos,
kuriomis buvo susišaukiama kalnų pievų platybėse, ri
kiuojama, tvarkoma banda, turi atitikmenų ir lietuvių
piemenų dainose.
Ypač saviti yra piemenų signalai gyvuliams. Thi šūk
sniai, kuriais bandoma susišnekėti su gyvuliais. Jie skam
bėdavo rytą išgenant, vakare pargenant, buvo reikalingi
pavaryti, nuraminti, o kartais ir suerzinti, kad gyvulys
imtų zylioti, be laiko parbėgtų namo: vis piemenukams
poilsis.
Kiekvienam gyvuliui vis kitaip šaukiama: karvei - šiū,
kiaulei - us, udžiü, lio lio lio, aviai - škiuria. Thi pavarymui.
Kad gyvuliai rimtų, šaukiama išradingiau: ėdra, ėdra, ž a 
loji; ėdra, raja, karvytėlės. Kiaulėms taikoma pagal išvaiz
dą ir charakterį: dnbk, kiaulele, dribule; jurgalvėle, dribkojėle ir kt. Vakare, parvarant gyvulius namo, šūksniai ku
pini vilionių: ėdala, védala, kiaulės nori ėdalo; čiuk, čiuk,
meitėliuk, duos bobutė miltų! Gyvuliai raginami net len
ktyniauti, kad greičiau bėgtų namo: katra pirma - gaus
daugiau, katra paskui - gaus mažiau. Katra pirma - su
vieareliu, katras paskui - su kaušeliu!
Piemenukams ganymas buvo sunkus darbas. Nelengva
suvaldyti bandą, gerai ją priganyti, menku apdaru kęsti
vėjus, lietus, o sunkiausia - ankstų rytą keltis. Apie tai
dainos - nelyginant gailios raudos:
O aš išginiau anksti rytelį,
O aš išginiau dar be saulelės Nei kojelės autos,
Nei burnelė prausta,
Nei galvelė šukuota.
*
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Prikėlė ne motinėlė ir ne tėvelis, o
Prikėlė mikli beržo rykštelė.
*
Ginčiau karveles galan laukelio,
Gulčiau miegelio - bijau vilkelio.
Ginčiau namulio - bijau tėvulio:
Svetinis tėvelis kaip širšinėlis,
O močekėlė kaip žarijėlė.
Šitaip, kuo graudžiausiai guodžiasi piemenėliai na
šlaitėliai. Piemenukai vargingi, basi, neišmiegoję, maž ką
valgę, bet savo darbą dirbantys stropiai, rimtai. Dainose
- rūpestis ir meilė gyvuliams, kai jie raginami ėsti:
Ralio ralio, galvijėliai mano!
Ralio ralio, ėskit paėdraukit:
Čia balti dobilėliai,
Čia žali žolinėliai,
Čia aukso raselė,
^
Čia rami vietelė.
Niekur niekada nėra pykčio, pagiežos gyvuliams.
Kreipiamasi švelniai, maloniai:
Ralio, karvytė juodamargytė,
Ralio, karvytė po žalią pievytę.
Net kai neklaužados gyvuliai įsipyksta, jie barami ar
peikiami grakščiai, vis meiliais žodžiais:
Olia, karvele padaužuolėle,
Olia, karvele baubuolėle:
Ateik, karvele, rasą braukdama,
Ateik, žingsnelius skaitydama.
Pašaipiau skamba priekaištai arba patyčios:
Ach tu, tprukė, telyciukė’,
Davei pieno pilną šukę.
Žaly buly, juodnugari,
Trokšt, triokšt,
Į pakalnę keberiokšt.
*
Ožka karklą graužė Dantį nusilaužė.
Piemuo žino savo darbo vertę, suvokia savo pa
stangų reikšmę, tad ir sąmoningai siekia rezultato:
Ėsk, karvyte, žalią šieną,
Duok, karvyte, balto pieno.
Ėsk, karvyte, po pievą,
Nešk pienelio p o viedrą...
Dainose atsispindi mažųjų darbininkų nepakantumas
prastai dirbantiems, tinginiams, miegaliams, nedrau
smingiems:
Generalia, atgen miegalė,
Generalia, atgen snaudalė O mūsų priganyta,
Pulkan suvaryta!
Kaip ir visi vaikai, piemenys teisingi, bet negailestingi.
Tinginiams dainose išpilamos nežabotos patyčios, net
tikras plūdimas:
Kelk, Onute, pamigai!
Kur gulėjai ?
- Kiaulių migy Su paršeliais, su šuneliais.
*

Čiutoralia, gen snaudalė,
Čiutoralia, gen miegalė Panotrinė, užlipakė,
Dižiapilvė, ilgaliežuvė...
Ypatingą vietą piemenų gyvenime, taip pat ir dainose
turi saulė. Ji - mieliausia paguoda, gyva, suasmeninta saulutė močiutė. Saulė piemenukams siuva marškinai
čius, siūlėją skareles, išleidžia savo kaseles, kad piemenys

pasišildytų rankeles.
Saulute, motinėle,
Užtekėk, užtekėk.
Mes m aži piemenėliai,
Mūsų trumpi kailinėliai Mums šalta, šalta!
Šilta, miela saulutė prašoma, kad išgintų negandą debesis:
Išeik, saulute, su pyragais,
Nuvyk debesėlį su botagais.
Apskritai saule, debesys, lietus - bene visose piemenų
dainose, ir archaiškose, ir pačiose naujausiose.
Savitos yra piemenų vakaro dainos - parginimo paly
dovės, artimos rugiapjūtės vakaro dainoms, nes ir vieną,
ir kitą darbą riboja saulės laida. Lyg varpas, baigiantis
dienai, suskamba daina:
Saulutė motinėlė - vakaran, vakaran,
Piemenėliai vargdienėliai - patalan, patalan!
Nuovargis aštrina sunkios buitelės pojūtį, kelia graud
žias mintis: v
Šiū namo, galvijėliai,
Jau pavargo piemenėliai Anksti rytą rasa krito,
Piemenėliai balą brido.
Karvelės, brūkuočėlės, šiū namo:
Užsileido saufytėlė,
Už šliaukė motinėlė.
Įveikti nuovargį kartais padeda ir "piemeniškos”, pa
šaipiškos dainos:
Šiū namo, pargeno Duos močiutė pieno.
O berniukam kaip šuniukam
Supuvusio šieno.
*

Jurgis spurgis
Neturi botago Įsikandęs ožką varo!
*

Petriuks ilgakojis
Joja kiaulę pasbalnojęs.
Pargindami piemenys prisibėgioja, prisišūkalioja. Thda praverčia vadinamieji tylos žaidimai, kurie lyg ir sutei
kia galimybę pailsėti, atsikvėpti. Kuris nors išdykėlis ima

ir užtraukia:
Vivo vivolio, ginsim namolio!
Gale kiemo balelė,
Toj balelėj varlelė Kas pirmas prakalbės,
Tas tą varlę suės!
Tbkio tipo dainelių-žaidimųyra įvairių. Ir visose - apie
verdamą kokią nors bjaurią košę, varlę ar pan., kurių,
žinoma, niekas nenori valgyti. Thigi užsičiaupia ir tyli,
kankinasi, nes nekantriajam teks "priimti" visą apdainuo
tą bjaurastį.
Pateiktieji pavyzdžiai pailiustruoja pačius bendriau
sius piemenėlių dainų tematikos ir vaidmens bruožus.
Šios dainos savo turiningumu, didele menine verte, for
mų įvairove, archaiškumu labai išsiskiria iš visų kitų mū
sų liaudies darbo dainų. Šiandien jos, kaip ir kitos, susi
jusios su valstiečių darbais, prarado savo gyvavimo terpę.
Kintant žmonių gyvenimo ir veiklos pobūdžiui, tai, be
abejo, nenumaldomas procesas. Mūsų vaikai nebepiemenaus, tad neišlaikys nė senųjų ganymo dainų. Thčiau visas
piemenų folkloras gali būti naudingas estetiniam auklė
jimui, mokyklai. Juo labiau, kad mokykla šiandien turi ir
tautotyros tikslų.
Piemenų dainas dažnai nepelnytai pamiršta mūsų
liaudies kūrybos populiarintojai, etnografiniai ansam
bliai. Jų koncertų programose viena kita piemenų daina
skamba kiek atsitiktinai, be darnaus ryšio su visuma.
Didesnį įtaigumą suteiktų vaizdai iš piemenų gyvenimo,
pasitelkus itin dėkingą medžiagą - dainas, žaidimus ir
visą piemenų tautosaką. Jos palikimas gausus, prieina
mas (vien Lietuvių literatūros instituto Thutosakos sky
riuje sudarytame lietuvių liaudies dainų kataloge - apie
30u piemenų dainų tipų).
Be to, piemenų dainos Lietuvoje gyvavo dar ne taip
seniai, tad yra žmonių, kurie puikiai jas atsimena. Thrime
palyginti geras sąlygas paž inti ir populiarinti savo apylin
kių piemenų kūrybą. Ji įdomi ir maž iems, kurie tik iš
nuogirdų žino apie piemenavimą, ir suaugusiems, ku
riems ši tautosaka gal primins vaikystės dienas ir nelen
gvą darbą. Ths darbas jungė vaikus ir tėvus, kuriant šeimos
ir krašto gerovę.
Vanda MISEVIČIENĖ

MIRTIES ANTAGONISTE - ATMINTIS
... Mūsų tėra labai mažai - apie tris milijo
nus čia, prie žilosios Baltijos ir nepilnas mi
lijonas anapus Atlanto. Todėl branginkime
savaimingus nacionalinio charakterio ir ta
lento bruožus - įamžinkime juos raštu ir vaiz
dine medžiaga.
Didžiausias tautos, o tuo labiau mažos,
turtas - ne nafta, ne anglis ir ne auksas. Bet
jos puikūs žmonės, jų išmintis, jų kūrybinis
genijus.
Visus, kas su šiuo teiginiu sutinka, kvie
čiame imtis plunksnos ir rašyti apie iš gyve
nimo išėjusius kolegas, pažįstamus, gyve
nusius Lietuvoje arba už jos ribų, vertus at

minimo, pagarbos, įamžinimo... Mirtis - ga
linga, j i nugali viską, išskyrus Atmintį.
Rašinių žanrai gali būti patys įvairiausi:
straipsniai, apybraižos, atsiminimai, vaizde
liai, pokalbiai, interviu, eilėraščiai, apsaky
mai, apysakos, romanai, pjesės ir pan.
Rašinius ir iliustracijas siųskite adresu:
Leidinio MEMORIA rengėjams,
Erfurto 34-36
2043 Vilnius
Lietuva / Lithuania
tel. 44-02-04
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PARODOS

PRIEVERPSTĖS:
forma, ornamentas, simbolika
1992
m.
M.K.Čiurlionio dailės muziejuje surengta paroda "
ir
ornamentas lietuvių
prieverpstėse"norėta pasektiprieverpstės raidą nuo
panašių į verpstę iki kiautinių, lengvų ir grakščių. Taip pat siekta atkreipti
dėmesį į negausias, bet įvairias išraiškos priemones, turint omenyje orna
mento komponentus ir simbolius.
Parodą apžvelgia ją rengusios
M.Čiurlionio dailės muziejaus vy
riausioji mokslinė bendradarbė Gražina DAUNIENĖ ir skyriaus vedėja
Aušra KARGAUD1ENĖ.

G.DAUNIENĖ: Prieverpstė - darbo įrankis, verpimo ratelio dalis - lentelė linų ar
vilnų kuodeliui pritvirtinti. Kartais prie jų buvęs ir meniškai išpjaustinėtas smeigtu
3 pav. Utenos aps. Užpaliai Lt 1829
kas su pakabukais arba metalinis virbalas. Pats ratelis retai būdavo puošnus, o
prieverpstė - ratelio viršūnėlė - išsiskyrė būtent puošnumu.
Pagal formą prieverpstes bandyta suskirstyti į aštuonias grupes. Pirmajai grupei
priskirta iš verpsčių padarytos prieverpstės, jas sumažinus. Antrąją grupę sudaro į
Pirmoji grupė: iš verpsčių padarytos
verpstes panašios, į viršų siaurėjančios, la
prieverpstės (1-2 pav.)
po formos (fonduose jos yra seniausios, iš
XIX a. vidurio). Trečioji grupė - priever
pstės su vienu apskritimu viršuje ar apačio
je, kuriame pavaizduota saulutė, likusioje
dalyje - augaliniai motyvai. Ketvirtąją gru
pę sudaro prieverpstės su keletu saulučių;
jų muziejaus fondai turi mažiausiai. Pen
ktojoje (didžiausioje) grupėje yra priever
pstės iš dviejų apskritimų su juose pavaiz
duotomis nekiaurintomis ir kiaurintomis
saulutėmis, kurios sujungtos įvairių formų
kakleliais arba be jų. Šeštoji prieverpsčių
grupė - su augaliniu ornamentu (stilizuotos
augalų šakos ir gėlės, medelis ir kt.). Sep
tintosios grupės prieverpstės su zoomorfi
niais motyvais (žalčio, arklio, šuniukų,
paukštelių ir kt.). Aštuntoji grupė - iš įvai
rių ažūrinių formų, su architektūriniais ir
daiktiniais motyvais.
Dviejų pirmųjų grupių prieverpstės do
minavo Rytų Lietuvoje (apie Uteną, Uk
mergę), likusios - Žemaitijoje (Tfelšiai, Kre
tinga, Plungė). Eksponuotosios priever
pstės apėmė XIX a. vidurio - XX a. ketvir
tojo dešimtmečio laikotarpį. (Beje, pati se
niausia prieverpstė, padaryta iš verpstės,
datuota 1820 m.).
2 pav. Įtak ų aps. Kaišiadorių vis.
įdomi prieverpsčių ornamentika ir SimĮ P3'!;,Utenos aps. Anykščių vis. Šiaulių
Gudienos km. LT 1825
« i-i
p. *
* . km. Išdrožta 1820 m. Autorius nežinobolika. Daž nos segmentines saulutes - Saumas l t 2482
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Antroji grupė: lapo formos, į virių siaurėjančios prieverpstės £3-7 pav.)

4 pav. Ukmergės aps. Taujėnų vis.
Radžiūnų km. Lt 1828

5 pav. Dusetų raj.
Užpaliai Lt 2481

6 pav. Ukmergės aps. Žemaitkiemio vis. Butkiškių km. Lt 2454

7 pav. Utenos aps. Užpalių vis.
Butiškių km. Lt 1771

TVečioji grupė: prieverpstės su viena saulute, likusioje dalyje augaliniai motyvai (8-10 pav)

8 pav. Vietovė než inoma. Lt 1791

9 pav. Kretingos aps. Darbėnų vis.
Auksodžių km. Lt 1785

10 pav. Plungės raj. Šateikių apyl. Godelių km.
Išdrožė Justas Jonušys apie 1948 m. Lt 2838
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Ketvirtoji grupė: prieverpstės su keletu
saulučių (Ii pav.)

11 pav. Plungės raj. Stribaičių km.
Lt 2850

Penktoji grupė: prieverpstės su dviem f
saulutėm (12 pav.)

12 pav. Mažeikių raj. Sedos apyl.
Nausodoskm. Išdrožė
Feliksas Andriekus. LT 2956

lės sim boliai, trikam pėliai, sim bolizuojantys
vyriškąjį ir m oteriškąjį pradą, kryžiaus ž e n 
klas - ugnies sim bolis, paukšteliai - žem ės ir
dangaus ryšys.
Vaizduojam ieji "S" pavidalo sim boliai ga
lėjo reikšti tekančią ir besileidžiančią Saulę,
rytą ir vakarą.
A .K A R G A U D IE N Ė : D augelis prieverpstę laiko darbo įrankiu. Bet kodėl tas įra n 
kis, tiksliau įrankio dalis, tokia daili?
Reikia manyti, jog tradicinę prieverpstės
puošybą sąlygojo tai, kad ji buvo vienas iš
vestuvių apeigos atributų. Paskirtis lėm ė ir
jos vaizdą. Įrankis sim bolis tęsė prieš jį b u 
vusio verpim o įrankio - verpstės prasm inę
bei estetinę puošybos tradiciją, sąlygotą m i
tologinės pasaulio sam pratos.
Ir verpstė, ir ratelis su prieverpste (n et ir
viena prieverpste) yra Gyvybės m ed žio va
riantas. Prieverpste savo form a ir puošyba
įvairiai im ituoja Gyvybės m edį, kuris yra ne
tik Visatos, bet ir vestuvių archetipinis ž e n 
klas ir kartojasi an t visų taikom osios liaudies
dailės dirbinių. Prieverpstės form a - lapo,
viso m edžio kupolo; ornam entas - taip pat
Gyvybės medis ar jo dalys ir dangaus kūnai:
segm entinės saulutės, sūkurėliai, spiralės,
žalčiai ir kt. D ažnas ir kitas atvejis: p riever
pstės form a - dvi sujungtos saulutės, tarp jų
- augalų šakelės. K artais ir m edžio viršūnės
žiedas yra saulutė.

Šeštoji grupė: prieverpstės su augaliniais motyvais (13-18 pav.)

13 pav. Skuodo raj. Mosėdis
Lt 3071
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14 pav. P1u ngės raj. G egrė n ų a py1.
ir km. Išdrožta 1927 m. Autorius
nežinomas. Lt 2964

15 pav. Skuodo raj.
Daukšių apyl. ir km.
Lt 2863

16 pav. Plungės raj. Kulių
apyl. Mažųjų Mostaičių
km. 1920 m. Išdrožė Ignas
Steponkus. Lt 2833

T&igi prieverpstėse do
minuoja du simboliai: Gy
vybės medis ir saulutė, rei
škiantys
dviejų
prie
špriešų - Dangaus ir Ž e
mės -jungtį. Jie ir vestuvių
rituale simbolizuoja dvie
jų priešpriešų - Vyro ir
Moters - jungtuves, naujo
Gyvybės medž io - jų kūdi
kio - gimtį. Šiaipjau Gyvy
bės medžio simbolio pra
smė yra platesnė: tai drau
ge ir žmogaus, kelių kartų
ženklas, pradžių prad
žios, laiko, vietos erdvėje
ž enklas.
Prieverpstei,
kaip apeiginiam daiktui,
sakralumo suteikia ne
vien tai, kad ji buvo krai
čio dalis. Dažnai ji buvo
relikvija,
prisiminimas.
Juk ne visada ją išdrožęs
bernelis tapdavo vyru,
dažna mergina prieš savo
valią būdavo išleidžiama
už kito... Be to, tikėta, jog
daiktas perduoda lemtį
(motinos - dukrai), todėl
būdavo paveldimas kelių
kartų.

Septintoji grupė: prieverpstės su zoomorfiniais
motyvais (19-20 pav.)

19 pav. Kaišiadorių raj. Žiež ma
rių apyl. Palimšės km. Lt 3047

20 pav. Kaišiadorių raj. Kruonio
apyl. Avinėlių km. Lt 3033

Aštuntoji grupė: įvairių formų ažūri
nės prieverpstės su architektūriniais,
daiktiniais motyvais (21 pav.)

21 pav. Vietovė nežinoma. Lt 1877

G.DAUNIENĖ: Ne visi prieverpsčių autoriai ž i
nomi. Tie, kurie ž inomi, - buvę staliai, dailidės, dievdirbiai ar paprasčiausi žemdirbiai. Galbūt per visą
gyvenimą bus išdrožę vienintelę prieverpstę - dova
ną, meilės ir prieraišumo ženklą savo išrinktajai.
Dauguma drožėjų berneliai, rečiau - broliai.
A.KARGAUDIENĖ: Nors ilgainiui (muo XIXa.
paskutinio dešimtmečio iki XX a. vidurio) priever
pstės forma ir ornamentas kito (lentelė lengvėjo,
forma darėsi įvairesnė, atsirado naujų simbolių, va
dinamųjų krikščioniškųjų - koplyčių, arkų, ostijų,
širdžių), tačiau puošyboje išreikšta, jos apeiginės
paskirties sąlygota prieverpstės informacija - mito
loginė, ir prasmė liko stabili.
Kiekvienas autorius, labiau ar mažiau patyręs,
buvo kūrėjas, turėjo vidinę interpretavimo laisvę,
tačiau ji buvo ribojama apeiginių reikalavimų...
Svajoju apie iš visų Lietuvos muziejų surinktų
prieverpsčių arba kitos daiktų grupės parodą ir lei
dinį apie prieverpstes.

Kęstučio ŽITKAUS nuotraukos

17 pav. Telšių aps. Alsėdžių vis. Druksčių km. Kitoje pusėje išpjaustyta data

18 pav. Vietovė nežinoma. Lt 1845
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DVARAS IR TAUTINE KULTŪRA
Vytautas BERENIS
Nelengva rašyti apie kultūros reiškinius, kurie tiesio
giai nėra mūsų apm ąstytos tradicijos palikimo dalis.
Geriausiu atveju dvaras mūsų sąmonėje asocijuojasi
su nostalgija ir pagarba aristokratiškai, europietiškai
kultūrai, kita vertus, visada prisimenama, kad dvarai
buvo lenkiškos kultūros ir valstiečių išnaudojimo cen
trai. "Dvarelis ir dvaras lietuviui kaimiečiui buvo ir yra
svetimas kaip socialinės nelygybės, taip ir tautinio
skirtumo atžvilgiu"1. Šie Vilnijos prieškarinio kultūros
veikėjo R. Mackevičiaus žodžiai tapo, deja,, beveik
įprasta lietuviškos istoriografijos nuostata. Žinoma,
dvaruose dažniausiai skambėjo prancūzų ir lenkiu kal
bos, daug asmenų, gim usių nuostabios lietuviškos
gamtos fone įsikūrusiuose dvaruose, nuėjo ne tautinės
kultūros keliu. Bet mus turėtų dom inti dvarų kaip kul
tūros židinių poveikis Lietuvos kultūrai, ypač tam jos
laikotarpiui, kai valstiečių luomas, M.Biržiškos žod
žiais tariant, virto tauta. XIX a. lenkų kalbos vartojimas
dar neprieštaravo lietuvybės sampratai: T.Narbuto,
J.Jaroševičiaus, J.I.Kraševskio, VI.Syrokomlės-Kondratavičiaus istoriniai kūriniai padėjo aušrininkams su
kurti senosios Lietuvos provaizdį, be kurio nebūtų ir
naujųjų am žių Lietuvos valstybės.
Po 1830-1831 m. sukilim o numalšinimo Rusijos val
džiai uždarius Vilniaus universitetą, nutrūko legali kul
tūrinė veikla. Dalis studentų išvyko į Peterburgą ar
Varšuvą, kiti sugrįžo į gim tuosius dvarus, kurie labai
skyrėsi vienas nuo kito: grafui, kunigaikščiui priklau
santys rūmai su parku ir erdviomis arklidėmis buvo
nepanašūs į valstietišką trobą prim enantį dvarą, kurio
šeimininkas pats arė ir dirbo kitus ūkio darbus. Akalicos - gyvenvietės, kurias sudarė 4-8 šlėktiškos šeimos
- istoriškai kūrėsi prie upių. Nevėžio dešinysis intakas
- Liaudės upė, tekėjusi nuo Baisogalos iki Bakainių,
kitas jo intakas - Dotnuvėlė, apėmęs Baisogalos-Kėdainių ruožą, per Raseinių apskritį tekančios Kražan
tės krantai buvo tiesiog aplipę "plikbajorių" gyvenvietė
mis. Jų vidutinis gyvenamasis namas - "75-80 pėdų
ilgio ir 25-30 pėdų pločio keturkampis, suręstas is
eglinių ir pušinių rąstų, vieno aukšto, gerąja puse daž
niausiai atgręžtas į rytus. įėjus pro duris į priemenę,
dažnai gerai įrengtą ir prim enančią prieškambarį, atsi
duriama prie kitų, mažvų durų, vedančių į didelį židinį,
už imantį namo vidurį. Ž idinys atstoja virtuvę, į jį sueina
dūmtraukiai iš krosnių, kurių paprastai esti tiys ar ke
turi, pagal kambarių skaičių"2. Aišku, tokie dvarai ne
buvo mecenavimo centrai, o jų šeimininkai negalėjo
pasigirti plačiais visuomeniniais ryšiais ir pažintimis.
Tačiau kaip tik šie bajorai, ypač Žemaitijoje, aktyviai
reiškėsi gim tosios kultūros ugdyme.
įvairios ano meto bajorų kultūrinės veiklos formos korespondencija, kolekcionavimas, archeologiniai ka
sinėjimai, istoriniai ir etnografiniai tyrinėjim ai - atksleidžia XIX a. pirm osios pusės Lietuvos kultūrinio gyveni
mo reljefą, kuris anaiptol nebuvo toks niūrus, kaip
įprasta vaizduoti. Grafo Jurgio Plioterio Švėkšnos dva
re prieglobstį surado žem aičių švietėjas S.Stanevičius,
kurio parengtą dainų rinkinį 1829 m. savo lėšomis
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išleido Raseinių pavieto maršalka Adolfas Pšeciševskis. Jis taip pat padėjo L.Jucevičiui parengti poezijos
knygą. Žinoma, lietuviškos (žemaitiškos) kultūros
puoselėjimu rūpinosi tik kai kurie bajorai. Tuo metu
Europoje reiškėsi nacionalinės savimonės procesai,
paženklinti romantizmo postuluojamomis "tautinės
dvasios" vertybėmis. Pirmoji artimesnė paž intis su liau
diška kultūra parodė, kad tamsūs, užguiti valstiečiai
baudžiaunininkai išsaugojo “tautinės dvasios" reliktus
- kalbą, papročius, dainas, padavimus. To meto lenki
škai rašytuose Lietuvos bajorų istoriniuose veikaluose
mitologija ir folkloras plačiai naudojami kaip autenti
škas istorinis argumentas. Lydos pavieto Šiaurų dva
rininkas, "Lietuvių tautos istorijos" autorius T.Narbutas
susirašinėjo su Peterburge gyvenusiu S.Daukantu, ap
tarinėjo su juo Lietuvos istorinių šaltinių žurnalo leidi
mą. Savo dvare T Narbutas įkūrė lietuviškų senienų
muziejų, kuriame svečiai galėjo pamatyti ritualinį ak
menį, senovės lietuvių įkapes. Istorikas teigė, kad tarp
jo muziejaus eksponatų buvo karaliaus Mindaugo an
tkapio dalis, pagoniškų dievų statulėlės. Tuo metu
Nocios apylinkėse valstiečiai dar kalbėjo lietuviškai,
todėl T.Narbutas rūpinosi, kad į parapiją būtų paskirtas
lietuvių kalbą mokantis kunigas. T.Narbuto gyvenimas
ir jo veikla - ne išimtis: ir kituose dvaruose, gal tik ne
tokiu mastu, buvo plėtojama kultūrinė veikla.
Aukštaitijoje Rokiškio apskrities Obelių dvarininkas
grafas Rainoldas Tyzenhauzas įkūrė liaudies audinių ir
meno dirbinių muziejų. 1876 m. jis kreipėsi į Vilniaus
seminarijos rektorių, prašydamas pagalbos verčiant į
lietuvių kalbą Haidno oratoriją, religinę operą, Mocarto
“Te Deum" ir kai kurias mišias. Šiuos muzikos kūrinius
į lietuvių kalbą išvertė klierikas S.Gimžauskas. Sudė
tingus kūrinius choras lietuviškai atliko R.Tyzenhauzo
namuose, esančiuose dabartinėje Trakų gatvėje.3
Lietuvos dvaruose buvo sukaupta daug europietiškos kultūros - dailės, raštijos, skulptūros - vertybių.
Archeologas ir etnografas KTiškevičius, XIX a. šešta
jame dešimtmetyje plaukęs laivu Nerimi, savo kelionės
dienoraštyje pažymėjo 269 užusienius - vienkiemius,
akalicas, dvarus, kuriuose gyveno minėti "plikbajoriai",
bet jis aplankė ir puikius balto mūro rūmus su erdvio
mis meno kūrinių salėmis, senovinių pinigų ir knygų
kolekcijomis. Kernavėlės dvare, priklausiusiame daili
ninko K.Rusecko broliui, buvo saugoma didelė jo pa
veikslų kolekcija, A.Zaleskio Zubiškio dvare keliautojas
grožėjosi šeimininko nutapytais paveikslais "Konradas
Valenrodas", “Gražina". Paparčių dvare stebino turtin
ga saksų porceliano kolekcija.4
Poeto Š.Valiūno satyroje "Palemono kontubernija"
paminėtas Telšių pavieto maršalka Leopoldas Gorskis.
Jo Salantų dvaras garsėjo puikia biblioteka, kurioje
buvo saugomi seni leidiniai, tarp kurių išsiskyrė XVIXVII a. olandų spaustuvininkų Elzevirų knygos. L.Gorskio sūnus AJbertas išrūpino kunigui S.Čerskįui Salan
tų parapiją. Čia S.Čerskis, 1830 m. išleidęs "Žem aičių
vyskupijos aprašymą", įsteigė raižyklą knygų iliustraci
joms daryti.
Turtingų krašto dvarininkų finansinė parama iš liau
dies kilusiems šviesuoliams ir jų veiklos rėmimas rodo,
kad dvarai funkcionavo kaip kultūrinės institucijos. Ta-

čiau ne visi magnatai dom ėjosi tuo metu kai kam dar
egzotiška lietuvybe - buvo ir tokių, kuriuos smarkiai
veikė feodalinė lenkų kultūra ir tuo metu Europoje
populiarus orientalistikos mokslas.
Stanislovas Feliksas Kasakauskas (1795-1872) - žy
mus egiptologas, prancūzų mokslininko Ž.F. Šampoljono, perskaiciusio senovės egiptiečių raštą, draugas,
daug metų praleidęs užsienyje ir surinkęs gausią me
no kūrinių kolekciją ją atsivežė j Vaitkuškio dvarą (Uk
mergės apsk.). Čia ji buvo iki 1915 m., iki evakuacijos
j Rusiją, kur ir dingo. Kitas žym us egiptologas Mykolas
Tiškevičius, rinkęs Europos dailės kūrinius bei senovės
Egipto meno dalykus, savo kolekciją padovanojo Lu
vro muziejui. Kai tuo pasipiktino Vilniaus visuomenė,
kolekcionierius atsakė, jog Lietuvoje šie kūriniai sukel
tų tik žm onių smalsumą, o Paryžiuje mokslininkų tyri
nėjimai pavers juos ypatingais meno istorijos reiški
niais.5
1856 m. susikūrus Vilniaus Laikinajai archeologinei
komisijai, daugelis istorinio Lietuvos krašto bajorų at
siuntė vertingus raritetus steigiamam muziejui. Seno
vinės monetos, archeologiniai radiniai, retos knygos,
juvelyriniai dirbiniai tapo prieinami Vilniaus visuome
nei. Gydytojas ir kultūros veikėjas J.Vilčinskis parengė
litografinių lakštų kolekciją - "Vilniaus albumą”, atspin
dintį Lietuvos krašto kultūrinį peizaž ą - XIX a. pirmosios
pusės iškilių kultūros veikėjų portretai, Vilniaus miesto,
krašto gyventojų, dvarų ir krašto vaizdai. Po kelia
sdešimt metų pasirodęs N.Ordos piešinių albumas ir
T.Bulhako nuotraukos įam žino tik kažkada gyvavusio
kultūrinio fenomeno reliktus.
Provincijos dvarų gyvenimas pasižymėjo ypatingu
buitinio gyvenimo koloritu. Čia vyko pobūviai, patrioti
škai nusiteikusių dvarininkų susibūrimai. Kai kurie ba
jorai neblogai valdė plunksną. Nors tik retas galėjo
parašyti originalų veikalą ar eilėraštį, tačiau daugeliui
kasdienio dienoraščio rašymas buvo tapęs gyvenimo
būtinybe, šie įdom ūs užrašai atskleidžia valstiečių ir
bajorų santykių peripetijas, parodo dvarininko ekono
minę padėtį, politines pažiūras. Deja, kol kas šis įdo
mus žanras nesulaukė didesnio istorikų dėmesio.
Asmeninio ir kolektyvinio mecenavimo faktai atseka
mi ir švietimo istorijoje. 1859 m. susikūrus A.H. Kirkoro
spaustuvei, lietuvių švietėjas M.Akelaitis užmezga su
juo bendradarbiavimo ryšius. Jų tikslas - leisti pigią
"Liaudies bibliotekėlę" ir platinti ją tarp valstiečių. Pa
našus projektas buvo ruošiamas gudų valstiečiams.
Per penkis mėnesius dienos šviesą išvydo penkios
knygutės 25 tūkstančių egzem pliorių tiraž u. Jų leidimą
finansavo žym ūs Lietuvos magnatai F.Karpis, V.Radvi
la, A.Valickis, o Rietavo dvarininkas I.Oginskis išrūpino
cenzūros leidim ą spausdinti knygeles. Netrukus, caro
policijai ėmus persekioti M.Akelaitį, šis rado prieglobstį
Paliepių, Koronavo, Veleškų dvaruose. Lietuvos bajorai
finansavo parapines mokyklas. Vyskupo M.Valančiaus
pastangos šviesti ir dorinti valstiečius - tai, ką galima
būtų pavadinti kultūrine įpilietinim o programa - susilau
kė ir kai kurių dvarininkų pritarimo.
Romantizmo epochoje atsiradęs papročio ir tauty
bės determinizmas, besivystančios naujos visuome
nės kultūrinių normų stereotipizacija įgalino valstieti
šką kultūrą traktuoti kaip vienos žm onių bendrijos vis
dar "žemesnįjį luomą". Dvarininkų pastangos taikyti
ūkiuose Vakarų Europos žemės ūkio naujus darbo
metodus ir techniką reikalavo pakeisti valstiečių įgūd
žius. Dar XVIII a. pabaigos fiziokratų teorijose ir LDK
paiždininkio A.Tyzenhauzo reformose galime atsekti
pastangas šviesti valstiečius, kurių žinios turėjo tapti

visos visuomenės gerovės pagrindu.
XIX amžiuje bajorija deklasavosi ir etniškai diferen
cijavosi. Didžioji jos dalis liko ištikima bendros Lenki
jos-Lietuvos valstybės ir kultūros palikimo idėjai, XIX a.
antrojoje pusėje virtusiai lenkiškos kultūros provaizd
žiu ir sinonimu. Tačiau kiti Lietuvos bajorai su sim patija
žiūrėjo į lietuvių liaudies kultūros vertybes, kuriose
įžvelgė vieną iš besikuriančios visuomenės bendrakul
tūrinių parametrų. Tai nebuvo "ėjimas į liaudį“, o tik
pirmieji bandymai susivokti kintančioje socialinėje
struktūroje. Valstietiška kultūra turėjo padėti naujos
kartos bajorui identifikuotis su visuomene, o ne su savo
luomu, kaip buvo anksčiau. Gyvenimas keitėsi - Rusi
jos imperijos biurokratinė tvarka, nuolatinė cenzūra,
nauja valdžios hierarchija ir jos taikom os žaidim o tai
syklės ne vieną bajorą išstūmė iš oficialaus gyvenimo.
Atsirado šališkumas, pakeitęs patriarchalinio gyveni
mo betarpiškumą. Paskaitykime E.Riomerio dienora
ščio ištraukas: "1859 m. kovo 23 d. Dokumentų tvarky
mas, bendravimas su protėviais užima mano likusias
dienas. Jis suteikė man tokį malonumą, kad buvau
pasiruošęs už miršti dabartinius laikus..."E.Riom eris su
meile prisiminė tuos laikus, kai jis su motina vaikščiojo
iš vienos valstiečio trobos į kitą, per šventes aprengda
vo ir maitindavo neturtėlius, dvare žaisdavo kartu su
tarnų vaikais: "Ir niekas tuo nesigyrė, tai buvo įprasta
patriarchalinio gyvenimo taisyklė. Dabar gi daug kas
kalba apie brolybę ir meilę, kurios neturi."
Rusų pareigūnai skaldė bajorų luomą pagal turtą.
Ankstesnių laikų priežodis "akalicos šlėkta prilygsta
vaivadai" (pagal savo teises) virto anachronizmu. Dau
geliui bajorų buvo sunku išleisti savo vaikus į mokslus,
dingo praėjusių laikų prabanga. Ūkio darbų priežiūra
buvo gana monotoniška, gana stipriai ribojo bajoro
pasaulėžiūrą. Tuo tarpu valstybinė arba privati tarny
ba, gyvenimas miestuose ir miesteliuose plėtė akiratį,
socialiai už angažuodavo. Vienas Rusijos žandarų ge
nerolas taikliai pastebėjo: "Vakarų gubernijoje pastebi
mas susidomėjimas švietimu - tai išskirtinis krašto
bruožas. Apsišvietę valkatos čia sutinkami kiekviena
me žingsnyje". Tie "valkatos" - nusigyvenę bajorai, po
tencialūs inteligentai. Rusijos valdžia suprato čia sly
pintį pavojų: 1812, 1830-1831, 1863 metais bajorai
aktyviai kovojo prieš imperiją. Todėl iki 1863 m. sukilim o
vykusiuose surašymuose galima pastebėti šlėktiško
elemento mažėjimo tendenciją. Neturtingų, negalinčių
savo bajorystės įrodyti asmenų pervedimas į valstiečių
prievolininkų luomą kartu išbraukdavo iš rejestro jų
dvarus, pavirtusius valstietiškomis trobom is. Po 1863
m. sukilimo įvykęs dvarų konfiskavimas ir sekvestravimas labai sumažino šių kultūros židinių skaičių, o
galutinai jie išnyko po 1922 m. žemės reformos ir 1940
m. bolševikų okupacijos.
Taigi lietuviška kultūra formavosi ne tik valstietiškoje
gryčioje, gimnazijose, universitetuose, bet ir dvaruose.
Nuo seniausių laikų valstiečio ūkis buvo susietas su
dvaru. Šia prasme XIX a. Lietuvoje luominės ir tautinės
kultūros sąsajos sutampa.
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XVII-XV!II a. VILNIAUS SMUKLES
Stasys SAMALAVIČIUS
Nelengva pasakyti, kada Vilniuje ir apskritai Lietuvoje atsi
rado pirmosios smuklės. Jos minimos jau XIV a. pabaigos
istorijos šaltiniuose. Tačiau, atrodo, jų būta ir daug anksčiau,
kada Vilnius tapo didesne gyvenviete ir į jj atvykusiems ¡vairių
luomų bei profesijų žmonėms reikėjo nakvynės, vietos, kur
galėtų pavalgyti ir išgerti. Pradžioje miestiečiai, kurie priimda
vo nakvynei bei pavalgydindavo atvykusius j miestą, papra
stai dar vertėsi amatais, prekyba ar kuo kitu. Pakeleivių apsi
stojimas jiems duodavo tik papildomų pajamų. Ilgainiui atski
riems miestiečiams toks iš kitur į Vilnių atvykusiųjų aptarnavi
mas pasidarė pagrindiniu verslu.
Augant miestui, žmonių atvykdavo vis daugiau, pradėjo
skirtis ir aptarnavimo pobūdis. Steigėsi tokios užeigos, kurio
se buvo galima ne tik pavalgyti, nusipirkti ir išgerti svaigalų,
pernakvoti, bet ir pastogėje pasistatyti arklius, vežimą bei
roges. Jos dažniausiai vadintos karčiamomis, užvažiuoja
maisiais namais, austerijomis, statytos dažniausiai prie did
žiųjų traktų bei priemiesčiuose.
Antra vertus, būta užeigų, kurios prekiavo kokiu nors
vienos rūšies gėrimu. Iš jų paminėtinos midinės, vyninės, o
vėliau alinės, kavinės, arbatinės ir kt.
Tačiau gausiausi ir populiariausi buvo vadinamieji šinkai
(vokiškai "schenke", lenkiškai "szink"), kuriuos mes toliau
vadinsime smuklėmis. Jos prekiavo alumi, degtine, čia žm o
gus galėjo gauti ir užkandžio. Smuklės telkėsi senojoje Vil
niaus rinkoje (dab. Rutušės aikštėje) bei prekybiniu požiūriu
judriausiose gatvėse. Tačiau nemaža jų būta ir toliau nuo
centrinės miesto dalies, ¡vairiais miesto klestėjimo ar smuki
mo laikotarpiais jų skaičius keitėsi. Apytikriais duomenimis,
XVII-XVIII a. Vilnius turėjo apie 600-800 smuklių.
Norint sužinoti, kaip to meto smuklės atrodė, reikia pavar
tyti apie jas šaltinius.
Antai magistrato burmistro M. Kličiausko namo Savičiaus
gatvėje 1654 metų inventoriuje minima smuklė, į kurią buvo
patenkama iš šios gatvės pro pušines stalių darbo duris.
Patalpą juosė naujos lystės, pasieniais stovėjo nauji suolai.
Čia pat - stalas ir dvi kėdės su atkaltėmis. Iš gatvės pusės
buvo du langai, kuriuos dengė langinės, Iš šios patalpos per
dailidžių darbo duris buvo galima įeiti į prieangį, kuriame
stovėjo virykla su duonkepe krosnimi. Prieangyje stovėjo du
suolai. Vienas šios patalpos langas buvo su grotomis. Apie
tai, kad jis būtų buvęs įstiklintas, dokumente nieko nepasaky
ta.
Užsienio pirklių namų 1701 metų inventoriuje apibūdinta
name buvusi smuklė. Tai skliautuota patalpa prie pagrindinių
vartų. į ją vedė paprastos medinės durys. Buvo du įstiklinti
langai po keturis dalinimus. Langams pridengti - medinės
langinės. Smuklėje stovėjo sena krosnis, senas stalas, du
suolai. Atrodo, kad pastarieji rėmėsi ne ant kojų, o ant kulbių.
Iš karčiamos medinės durys vedė į kamarą su grotuotu me
dyje įstiklintu langu, reikalui esant, pridengiamu sena medžio
langine. Iš šono - prieangis, kuriame stovėjo krosnis.
Stanislovo Dembskio inventoriuje, kuris surašytas 1719 m.
kovo 11 d., paminėti smuklėje buvę baldai: trys paprasti stalai
ir trys medinės kėdės su atkaltėmis bei pasieniais stovėję
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suolai. Išvardinus inventoriuje karčiamos baldus, paminėtos
ir dvejos geležinės durys, bet kurioje patalpoje jos buvo,
nepasakyta. Dar vienerios geležinės durys su grotomis ir
užraktu paminėtos atskirai: jos buvusios name, kuriame gy
veno pats savininkas.
iš K. Gudelevičienės 1722 metų namo inventoriaus matyti,
kad čia taip pat buvo smuklė. Apie prieangį, iš kurio durys
vedė į smuklę, pasakyta, kad jo sienoje - spinta su durimis.
Smuklėje stovėjo stalas, trys suolai ir medinė kėdė su atkalte.
Pirklio Simono Straškevičiaus 1737 m. inventoriuje sako
ma smuklėje stovėjus dvi spintas. Viena buvo spalvota, su
grotelėmis, kita - paprasta nedažyta.
Apibūdinant 1750 metais netoli Vilniaus arsenalo buvusį
dvarelį, paminima buvus ir smuklę. Iš lauko pusės į ją vedė
storlenčių durys. Patalpoje buvo du medyje įstiklinti langai,
stovėjo koklių krosnis su virš jos išvestu mūro kaminu. Smu
klė turėjo medines grindis. Iš baldų paminėtas stalas su dviem
prie jo stovinčiais suolais ir sena medinė spinta. Pro kitas
storlenčių duris iš smuklės buvo patenkamai kambarį, iš kurio
vienerios durys vedė į kamarą, o kitos - į prieangį.
Apie Rūdninkų gatvėje stovėjusią smuklę 1773 m. pasaky
ta, kad į ją buvo du įėjimai: vienas iš gatvės, kitas iš kiemo. Iš
čia per prieangį su paprastomis durimis žmonės patekdavę į
smuklės vidų. Smuklėje buvo trys langai. Vienas iš jų įstiklin
tas medyje, kiti du - švine. Stovėjo paprastų koklių šildymo
krosnis ir iš plytų mūryta krosnis maistui gaminti.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo komisijos name
1788 metais buvo dvi smuklės. Viena jų vadinta didele. į ją
buvo patenkama per prieangį, atrodo, belangį. Jame stovėjo
virykla su kaminu. Iš prieangio į smuklę vedė paprastos durys.
Iš miesto rinkos pusės į smuklę buvo dvivėrės apdailos
lentelėmis apkaltos durys su mažu langeliu. Smuklė turėjo tris
langus. Du iš jų - į miesto rinkos pusę, keturių dalinimų.
Langams pridengti buvo apdailos lentelėmis apkaltos langi
nės. Šioje patalpoje stovėjo didelė žalia krosnis. Smuklėje
minima dailidžių darbo lentų pertvara su paprastomis duri
mis. Deja, ji plačiau neapibūdinta. Kaip ji skyrė patalpą, pasa
kyti sunku.
Kita smuklė buvo prie Rūdninkų gatvės, iš kurios į smuklę
vedė dvejos durys. Išorinės - apkaltos apdailos lentelėmis.
Kaip atrodė vidinės durys, šaltinyje nenurodyta. Pasakyta
smuklėje buvus pertvarą su durimis. Smuklę apšildė krosnis
ir židinys. Vienoje sienoje buvo įleista spinta su dvivėrėmis
tamsiai rudos spalvos durimis. Ši kaip ir anksčiau apibūdinta
smuklė turėjo tris langus, kurių vienas - virš durų. Apie jį
pasakyta, kad jis buvęs dvivėris. Iš smuklės vienerios durys
vedė į kiemą, kitos - į prieangį, kur stovėjo kepimo krosnis, o
laiptai vedė į antrą aukštą.
Miestiečio Eismonto inventoriuje, surašytame 1794-1795
metų sandūroje, randame žinių apie smuklės baldus ir iš
dalies - jų išdėstymą.
Stovėjo du stalai. Apie didįjį stalą pasakyta, kad jis tarnavo
gėrimų pilstymui. Prie jo - suolas, o prie mažesnio stalo buvo
kėdė su atkalte. Dvi tokios kėdės stovėjo ir prie karčiamos
krosnies. Buvo ir ketvirta tokia kėdė, tačiau kur ji stovėjo,
nenurodyta. Smuklėje stovėjo spinta gėrimams laikyti - su
dvivėrėmis durimis, dviem spynomis užrakinama. Čia, atro
do, buvo laikomi stiprūs gėrimai. Alus pilstytas iš statinių.

indu alui šildyti.
Pranciškonams priklausiusio namo 1826 m. inventoriuje
Taigi, ištyrinėjus minimo laikotarpio turimus šaltinius, ma
apibūdinta ir smuklė. J ją iš gatvės vedė apdailos lentelėmis
tyti, kad vario indai alui šildyti paprastai buvę tik smuklių
apkaltos paprastos durys. Atrodo, kad už jų dar buvo tokio*
krosnyse. Tų indų būta gana didelių, tad jie, be abejo, turėjo
mis pat lentelėmis apkaltos dvivėrės durys. Kitame patalpos
įtakos ir krosnies konstrukcijai, ir jos išvaizdai.
gale vienvėrės durys vedė j prieangį. Jos taip pat buvo apkal
Pasitaiko šaltinių, kuriuose minimi karčiamose naudoti ir
tos apdailos lentelėmis. Storlenčių lubos rėmėsi ant medinių
kiti indai. Antai 1738 metais magistrato tarėjo J. Šatravos
sijų, grindys - iš plytų. Iš gatvės pusės - trys dvivėriai langai
surašytame inventoriuje išvardinti smuklėje buvę indai: trijų
su "apkaustytais" medžio rėmais. Juose buvo ketvirčio akrušo
gorčių talpos skardinis "butelis", du pusgorčiai iš tokios pat
dydžio stiklai. Kiekviename rėme - po aštuonis stiklus. Langus
medžiagos, vienas ketvirčio gorčiaus talpos indas. Be to dengė dvivėrės apdailos lentelėmis apkaltos langinės. Šioje
skardos "livaras" ir trys piltuvai, du - gėrimams iš didelių indų
patalpoje stovėjo paprastų koklių švediška krosnis. Karčia(bosų, statinių) leisti. Mediniai indai suminėti tokie: du gorčiai
mos sienose buvo trys spintos: dvi didesnės - su dvivėrėmis
ir septyni pusgorčiai. Palyginti
durelėmis, mažiausioji - visai be
nemažas medinių pusgorčių
durelių.
kiekis byloja, kad iš jų smuklėje
Atkreiptinas dėmesys, kad
galėjo būti genama.
smuklių krosnys iš dalies skyrėsi
Atkreiptinas dėmesys ir į tai,
nuo krosnių patalpoms šildyti.
kad šioje smuklėje buvo skardi
Antai magistrato burmistro M.
nis žibintas su langeliais, paga
Klinčiausko namo, kurio invento
mintais iš rago.
rius surašytas 1654 m., smuklėje
Nemaža smuklės indų sumi
stovėjo krosnis su joje įmūrytu
nėta Leonavičienės 1759 metų
vario indu. Kituose kambariuose
inventorizacijoje: skardos indas
taip pat minimos krosnys, tačiau
su dangteliu degtinei, "miera"
tokie indai daugiau neminimi. El
šiam gėrimui bei piltuvai, penki
žbietos Radžiulienės 1682 m.
skardiniai gorčiai, keturi pu
spalio 5 d. inventoriuje pasakyta,
sgorčiai, dvi kvortos ir viena pukad jos name buvusioje smuklė
skvortė. Be to, dar nurodoma,
je stovėjo glazūruotų koklių kro
kad ir "šinkorka" turėjo indų iš
snis, kurioje taip pat buvo įmūry
skardos: piltuvas, "miera" degti
tas vario indas, XVII amžiaus an
nei, indas be dangtelio, gorčius,
trojoje pusėje Procevičiaus mūro
šeši pusgorčiai ir trys "kvortos".
name taip pat buvo viena baltų ir
Šaltiniuose minimos "šintrys žalių koklių krosnys, tačiau
kais" vadintos smuklės - tai ne
tik apibūdinant smuklės krosnį
didelės viešojo maitinimo įstai
nurodyta, kad joje buvo įmūrytas
gos, dažniausiai išsitenkančios
"varinis indas be viršaus".
viename namo kambary, lentų
1761 metais dalinti daiktai, likę
po Motiejaus Peškevičiaus mir Karčiamos vidus (Lenkija). Dailininkas Norblinas. 1790 m. Perfo arba plytų grindimis. Jeigu smu
ties. Dalybų rašte paminėtas ir tografuota iš kn.: Jan St. Bystron. Dzieje obyczajow wdawnej Polsce klė buvo ne skliautuotoje patal
(wiek XVI-XVII), t.2 ,1932. - P. 224, 5 įklija.
poje, ten jos medžio lubos daž
indas karčiamos krosnyje.
niausiai turėjo masyvias medines sijas. Apie dekoravimą duo
Iš Petro Zavadzki01744 m. kovo 16 d. inventoriaus matyti,
menų aptikti nepavyko.
kad jo name laikyta smuklė, kurioje stovėjo "nauja žalia kro
Taigi: smuklėse dažniausiai būdavo dvejos durys - vienos
snis su nauju dideliu vario indu". Gyvenamojoje patalpoje
iš gatvės pusės, kitos į prieangį. Iš prieangio galima buvo
buvo židinys ir nauja žalia krosnis. Vario indas joje nemini
patekti į gyvenamąją patalpą, taip pat išeiti į kiemą.
mas.
Kurioje krosnies vietoje tie indai buvo įtaisomi, šaltiniuose
Durys iš gatvės pusės neretai būdavo apkaltos apdailos
dažniausiai nenurodoma. Tik XIX a. pradžios inventoriuje,
lentelėmis. Vienos dažytos, kitos - ne. Kai kuriose karčiamose
apibūdinant vieną smuklę, pasakyta, kad joje stovėjusi koklių
virš įėjimo durų žibėdavo nedidelis įstiklintas langelis. Durys
į prieangį būdavo prastesnės.
krosnis, kurios šone buvęs senas varžtu pritvirtintas vario
indas.
Karčiamų langai nesiskyrė nuo kitų gyvenamųjų patalpų
Kokia tų indų paskirtis? Šaltiniuose kartais pasitaiko duo
langų. Stiklai buvo įstiklinami medyje arba švine, naktį priden
menų ir apie tai. 1749 metų vasario mėnesį Vilniaus magistrate
giami masyviomis medinėmis langinėmis.
buvo tardomi du vagys, Ragauskas ir Jasinskas. Jie prisipa
Būdingas smuklės elementas - koklių krosnis su įmontuo
žino padarę daug nusikaltimų. Vienas iš jų buvo įsilaužęs į
tu joje vario indu alui šildyti.
chirurgo Augustino namą. Iš pavogtų daiktų paminėta "galva"
Smuklių sienose buvo nuo vienos iki kelių sieninių spintų.
cukraus, svaras cinamono, paltis lašinių, dar keletas mažmo
Vienos su spalvotomis durelėmis, kitos - visai atviros, su
žių, taip pat alui šildyti indas, kuris įmūrijamas į krosnį. Nusi
matomomis lentynėlėmis. Dažniausiai dar stovėjo viena ar
kaltėliai jį pardavę už šešias timpas.
kelios kilnojamos spintos, kuriose, be kitų daiktų, atrodo,
Apie vieno tokio indo paskirtį byloja Antano Žano 1769 m.
laikydavo stiprius gėrimus.
kovo 13 d. testamentas, kuriame pasakyta, kad karčiamos
Smuklės pasieniais bei apie krosnį stovėdavo masyvūs
krosnyje buvęs alui šildyti vario indas. Pranciškonų vienuoly
suolai, buvo 2-3 stalai ir kelios medinės kėdės. Viduryje kabo
nui priklausiusio namo Trakų g. 1826 m. inventoriuje taip pat
davo metalinis žibintas. Gėrimų seikėjimui, gėrimui buvo nau
minima tokio indo paskirtis: nurodoma, kad name buvusioje
dojami medžio, metalo bei stiklo indai, atitikę ano meto saiko
karčiamoje stovėjo kavos spalvos lenkiška krosnis su vario
matus.
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SENOVINIAI MŪSŲ KRAŠTO ŽIBINTAI
Pakabinamieji žibintai

Vilniuje XVI a. viduryje "saugantis gaisrų buvo nustatyta, kada vakarais
gesinti žiburius ir kada rytais uždegti. Iš rotušės bokšto buvo stebima, ar kas po
varpo skambinimo nesavivaliauja. Jei kur matydavosi vienišas žiburys, ten eidavo
tvarkdarys užgesinti".1 Naktimis miestas skendėdavo tamsoje.
Miesto gyvenamuosiuose namuose žibintai dažniausiai būdavo laikomi jiems
skirtose nuolatinėse vietose - mūro sienose padarytose nišelėse. Tokių nišelių
(gotikinių, renesansinių, barokinių formų) aptinkame Vilniaus, Kauno senamie
sčių pastatuose. Dažniausiai jų yra laiptinėse, rūsiuose, tarpuvartėse. Nišelėse
būdavo statomi dažniausiai viena kryptimi šviečiantys nešiojamieji žibintai su
vaško, bet dažniau lajine žvake viduje. Tūčiau XVII a. Anglijoje buvo išrasta
reguliuojama dagtis aliejinėms lempelėms, kurias imta statyti žibintuose. Pritai
kius skysto kuro lempas, žibintus pradėta kabinti (nes šios lempos degė ilgiau nei
žvakės).
Nuo tada pakito ir žibintų forma: jei kabinama vieną žibinto sienelę glaud
žiam prie mūro, kitos sienelės įstiklinamos, - kad žibintas skleistų kuo daugiau
šviesos. Vėlesniais laikais (XVIII a. pab. - XX a.) kiemeliuose aptinkama ant
pritvirtintų prie sienos strypų pakabintų žibintų, kurie šviečia jau į visas puses visos sienelės įstiklintos (tai būdinga nuolatinio gatvių apšvietimo žibintams).
XVII a. pradžioje Vilniuje buvo įtaisyta nuolatinių žibintų. 1602 03 23
Lietuvos Metrikoje rašoma: "Vilnios upės potvynis Vilniaus pilies žibintų nepa
plovė".2 Nežinome, kaip atrodė tie žibintai, tačiau XVII a. Klaipėdos miesto
1 pav. Pakabina
masis nešiojamojo
tipo žibintas (Klai
pėda. Miestas ir
pilis. Nežinomo
autoriaus piešinys.
1678).

2 pav. Pakabinamasis nešiojamojo tipo žibintas (Francisco
Guardi paveikslo "Venecijos vaizdai", XVIII a., fragmentas).

30

3 pav. Pakabinamasis nešiojamojo tipo žibintas (Francisco Goya paveikslo "Caprichos", 1799, fragmentas).

4 pav. Pakabinamasis
žibintas-lempa (Gabriel
Metsu paveikslo
"Įsimylėjėliai pusryčiauja"
fragmentas).

piešinyje (1 pav.) pavaizduotas
nešiojamasis žibintas, paka
bintas ant kartelės prie medi
nio, į žemę įkasto stulpo, apa
čioje sutvirtinto dviem atramo
mis. T&ip įtaisytų žibintų vėle
sniais laikais (XVIII a. pabai
goje - XIX a. pradžioje) aptin
kama visoje Europoje. T&i vie
nas iš nuolatinio gatvių apšvie
timo žibintų tipų. Lietuvoje
juos statė apšviesti gatvėms,
aikštėms, tiltams, kiemams,
dvarų alėjoms bei parkams. Ta
čiau Klaipėdos piešinyje mato
mas pakabintas nešiojamasis
žibintas, o vėlesniais laikais ant
stulpų bus kabinami specialūs
pakabinamieji žibintai. Dažno
nebūtų galima pastatyti ant že
mės.
Francisco Guardi (17121793) paveiksle "Venecijos
vaizdai" nutapė arkoje ant
grandinės pakabintą ketur
kampį su žvakele žibintą (2
pav.). Toks pat nešiojamasis keturkampis įstiklintomis stačiakam
pėmis sienelėmis žibintas pavaizduotas Francisco Goya 1799 m.
sukurtame paveiksle "Caprichos" (3 pav.).
XVIII a. antroje pusėje A.Argad aliejinėms lempoms pritaikė
stiklą ir medvilninę dagtį. Vienas iš įdomesnių žibintų, pritaikytų
skystam kurui, pavaizduotas Gabriel Metsu (1629-1767) paveik

6 pav. Pakabinamasis nešiojamojo
tipo žibintas (Vilnius. Universiteto
g. Alumnato kiemas. Fotografija iš
LMA Centrinės bibliotekos
fotografijų rinkinio).

sle "Įsimylėjėliai pusryčiauja". T&i žibintas - aliejinė lempa (4
pav.), kurį sudaro plokščias apskritas dugnas, ant kurio pastatytas
stačiakampis indas degalams su dagtimi ir stiklu. Žibintas meta
linis. Jo sienelės stačiakampės, sudėtos iš tarpais išdėstytų strype
lių - keturių storesnių ir plonų virbelių. Viršuje juos visus jungia
dugno diametro žiedas. Žibintas stambus, skirtas ilgai degti.
Nutapytas smuklės ar užeigos interjere ir yra vienas iš geriausių
pakabinamųjų žibintų pavyzd
žių.
Vilniaus vaizduose (pieši
niuose, raižiniuose, tapyboje,
ankstyvosiose XIX a. fotografi
jose) aptinkame žibintų, pana
šių į nešiojamuosius iš Šiaulių
"Aušros" muziejaus rinkinio.
Būtent tokiais primityvokais ži
bintais buvo apšviečiamos Vil
niaus senamiesčio arkos, kie
mai. Tbi pirmieji pakabinamieji
Vilniaus žibintai. Jie yra nešio
jamųjų žibintų formos, miesto
vaizduose aptinkami iki XX a.
vidurio.
Pilies gatvės arkoje ant sie
nos kabėjo keturkampis, trimis
įstiklintomis stačiakampėmis
sienelėmis, skardiniu stogeliu
bei su kaminėliu žibintas. Virš
kaminėlio - žiedelis nešimui.
5 pav. Pakabinamasis
nešiojamojo tipo žibintas
(Vilnius. Pilies kiemas.
Fotografija iš KBinkio ir P.T&rulio kn. ’Vilnius 1323-1923". K., 1923).
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mokyklos kiemas. Fotografija iŠ LMA Centrinės
bibliotekos fotografijų rinkinio).
7 pav. Pakabinamasis nešiojamojo
tipo žibintas (Vilnius. Universiteto
kiemas. Fotografija iš LMA
Centrinės bibliotekos fotografijų
rinkinio).

8 pav. Pakabinamasis nešiojamojo
tipo žibintas (Vilnius. Šv. Onos
baž nyčios šventorius.
J.Bulhako fotografija).

10 pav. Pakabinamasis nešiojamojo tipo žibintas (Vilnius. Pilies g. tar
puvartė. Fotografija iš LMA Centrinės bibliotekos fotografijų rinkinio).
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Žibintas tiko ir žvakei, ir lajinei, o vėliau ir žiba
linei lempelei. Pakabintas senamiesčio kiemo
tarpuvartėje prie sienos (5 pav.). Panašus žibin
tas kabojo Alumnato pirmajame kieme.3 Žibintas (6 pav.) taip pat
keturkampis, stačiakampėmis sienelėmis, įstiklintas, su kupolėliu
ir žiedeliu nešimui, skirtas žvakei ar lempelei. Fotonuotraukoje
matyti buvus žibalinę lempelę su stiklu. Vilniaus universiteto (7
pav.) ir šv. Onos bažnyčios (8 pav.) kiemuose kabėjo tokie pat
žibintai, tik plokščiais stogeliais ir su stambesniais kaminėliais.
Šv.Onos bažnyčios kiemo žibintas keturkampis, bet ne stačiakam
pis. Jo šoninės kraštinės sudaro trapeciją; dugnas siauresnis už
viršų. Pilies gatvės kieme priešais tuometinius Pašto rūmus ant
sienos kabėjo trikampiu dugneliu, stačiakampėmis sienelėmis,
plokščiu stogu su kaminėliu žibintas, primenantis"Aušros” muzie
jaus rinkinio medinius žibintus. Keturkampis, masyvus, įstiklintas,
su kaminėliu žibintas kabėjo Žydų gatvės mokyklos kieme prie
portalo (9 pav.). Žibintas buvo pakabintas ne prie sienos, bet
įtvirtintas į strypą, paspirtą atramėle. Žibinto dugne buvo dėželė
degalams. Thi lajui, terpentinui ar žibalui pritaikytas žibintas. Kad
neaprūktų mūras, ž ibintas nuo sienos atitrauktas ir pakabintas ant
atramos. Tokių žibintų vėliau, pradėjus nuolatos apšviesti gatves,
Lietuvoje rasime daug. Kitoje to paties kiemo fotografijoje matyti
žibintas trikampiu dugnu, stačiakampis (10 pav.). Jame degusi
lempelė su stiklu.
Pilies gatvės kieme4 kabėjo žibintas, analogiškas mokyklos
kiemo keturkampiui žibintui. Jame buvusi lempelė su stiklu.
Visi šie Vilniaus kiemų žibintai, taip pat vienas kitas senamie
sčio gatvelės ar skersgatvio žibintas (11 pav.), užfiksuoti gana
vėlyvoje ikonografijoje, yra Viduriniais amžiais ir Renesanse pli
tusių ir naudotų žibintų atmainos.
Nešiojamieji ir nešiojamojo tipo pakabinamieji žibintai lauko
apšvietimui naudoti iki Klasicizmo, lai Gotikos, Renesanso ir
Baroko epochų dirbiniai. Keičiantis dailės stiliams, keitėsi ir žibin
tų formos, bet konstrukcija ir paskirtis išliko (12 pav.). XVIII a.
pabaigoje įsivyravus Klasicizmui, suklestėjus pramonei ir mie
stams, įgyvendinta daug išradimų, kurie iš esmės pakeitė žmonių
buitį ir visuomeninį gyvenimą. Vilniuje gatvių ir aikščių apšvietimu
pradėjo rūpintis miesto magistratas, žibintams prižiūrėti rotušėje

11 pav. Pakabinamas nešiojamasis žibintas (Vilnius.
Stiklių g. Spalvotas atvirukas. M.Dobužinskio tapybos
paveikslas).

13 pav. Pakabinamasis žibintas. (Paryžius. 1789 m. Didžioji prancūzų
revoliucija. Raižinys "Paryžius. Liaudies sargyba").

įvestos žibintininko pareigos.
Po 1789 m. Prancūzų revoliucijos Europoje iš esmės pasikeičia daugy
bė visuomeninių reiškinių, tarp jų - ir miestų buitis. Įsivyravo nuolatinis
gatvių ir viešųjų vietų apšvietimas. Prancūzų revoliuciją Paryžiuje vaiz
duojančiame raižinyje matome ant strypo su pasparomis kabantį rombo
pavidalo žibintą (13 pav.). Žibintas pritaikytas aliejinei ar lajinei lempai.
Vilniuje XVIII a. pabaigoje Europos pavyzdžiu pradėtas rengti nuo
latinis gatvių apšvietimas. Visuotinis Lietuvos miestų ir miestelių apšvie
timas buvo įvestas jau po prijungimo prie Rusijos imperijos, XIX a.
pirmoje pusėje.
Genovaitė KAIRYTĖ

NUORODOS

12 pav. Nešiojamojo tipo žibintas, kabantis prie
Rotenburgo miesto Senosios rotušės portalo (1890 m.
Vokietijoje leisto žurnalo "Der Sammler" iliustracija T ortai
am alten Rathausbau").

1. Vilniaus miesto istorija. - V., 1968. - P.78.
2. Lietuvos Metrika. - Nr. 86. - L.327 (pateikė R.Firkovičius).
3. LMA Centrinė biblioteka. Fotografijų rinkinys. - T.l -1912.
4. LMA Centrinė biblioteka. Fotografijų rinkinys. - T.3. - P.2 - 239.
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MIESTELIO DVASIOS IEŠKANT
Senųjų Viekšnių architektūros tyrimai
Marija PURVINIENĖ, Martynas PURVINAS

čius. Suvisuomeninus žemės ūkį bei verslus, panaiki
Senieji Lietuvos miesteliai, tenykštė gyvensena, tra
nus privatinę nuosavybę, Lietuvos miesteliai prarado
dicijos, ¡vairių etninių kultūrų derinys juose - reikšmin
savo pirminę paskirtį - būti tarpine grandim i tarp kaimo
gas liaudies kultūros klodas. Praktiškai sunykus tam
ir miesto. Ta paskirtis seniau reiškėsi dažnai vykusiais
fenomenui, šj bei tą dar galima sužinoti apie įdomų
didžiaisiais turgumis, j kuriuos savo produktus suvežreiškinį kad ir atvirkštiniu keliu - nagrinėjant senųjų
davo aplinkinių kaimų valstiečiai, gausiomis krautuvė
miestelių pasikeitimus sovietmečiu, jų dabartinę būklę.
mis (ir kaimiečiams skirtomis), dideliais turgaus aikščių
Tuos dalykus pabandėme nagrinėti 1991 m. tirdami
plotais, už imdavusiais pačią miestelio širdį. Ta nuolati
Viekšnių istorinės dalies architektūros paveldą. Tas
nė apyvarta tarp kaimo ir miesto, būtino tarpininko
praeityje garsus prekybos bei amatų centras sovietme
vaidmuo ir palaikė praeityje tradicinių miestelių gyvastį,
čiu ypač sumenko - jame gyvena mažiau žm onių nei
skatino jų plėtrą (arba nykimą nepalankiais laikotar
XIX a., nebeliko didžiųjų jomarkų, gausių dirbtuvių bei
piais).
krautuvėlių. Negailestingai naikintas ir senojo miestelio
pavidalas, jo istorinė terpė - užstatyta
erdvi prekyvietė, senovinės kapinės
paverstos profesinės techninės moky
klos komplekso statybos aikštele, nu
griauta senoji mokykla, klebonija, žydų
škala, jų vietoje įbrukti tipiniai daugia
aukščiai namai. Deja, m iesteliui nebu
vo suteiktas urbanistikos pam inklo sta
tusas, todėl visai "teisėtai' stengtasi
išguiti iš Viekšnių praeities dvasią, su
kurti čia socializm o epochos kūrinį.
Didieji naujojo pasaulio kūrimo pla
nai nebuvo iki galo įgyvendinti - popie
riuje teliko 1975 m. miestelio perplanavimo projektas, kuriame buvo numaty
ta išgriauti veik visus senuosius pasta
tus Viekšnių centre, pastatyti ten kelio
lika stam bių daugiaaukščių namų, be
veik dvigubai išplėsti miestelį. Nepajė
gus to padaryti, dar liko ir tradicinio
miestelio atplaišų, persipynusių su
chaotiškais sovietinio gyvenimo pėd
sakais. Tirdami šiandienos Viekšnius,
pamėginome gretinti tuos klodus, pa
ieškoti svarbesnių kiekvienos epochos
dėsningumų.
Akivaizdžiausias senojo ir naujojo
miestelio skirtumas - tradicinės aptar
navimo sistemos sunykimas. Senuo
siuose Viekšniuose XIX a. veikė apie 60
parduotuvių, kelios puodininkų, odų,
vilnų verpimo bei karšimo dirbtuvės ir
kt., o dabar neradome nė dešimties
prekybos punktų (įskaitant netgi spe
cializuotuosius - knygyną, vaistinę).
Tai rodo labai gilius gyvensenos, pa
čių miestelio gyvavimo pagrindų poky
Ne vieną trobą puošė dailus apkalimas ir drožiniai
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tarpukariu naujoviškesnius namus puošdavo sudėtingesniais
drožiniais.

Jau pirmajame pokario dešimtmetyje tradicinius
prekinius piniginius santykius pakeitus faktiniu pro
dukcijos nusavinimu centralizuotos sistemos naudai,
sunyko miestelių turgūs kaip rinkos santykių išraiška.
Privačios veiklos draudim as bei tiesioginė nacionaliza
cija, deficito įsigalėjim as sužlugdė gausias krautuvė
les. Beje, Viekšniuose, kaip ir kituose Lietuvos mieste
liuose, gausūs žydų tautybės prekybininkai buvo su
naikinti nacistinės okupacijos metais.
Pokario metais brutalūs pertvarkymai senuosiuose
miesteliuose buvo labai akivaizdūs: ištuštėjusias did
žiąsias turgaus aikštes paversdavo skverais - užsodin
davo medžiais, užstatydavo naujais pastatais. Taip
buvo ir Viekšniuose: skveru paversta šiaurrytinė, už
statytos pietrytinė ir šiaurvakarinė tradicinės prekyvie
tės dalys.
Sovietmečiu Viekšniuose kurtas standartinis aptar
navimo ¡staigų rinkinys, skirtas patenkinti vien elemen
tariausius gyventojų poreikius. Tai jau atspindėjo ir
naujos visuomenės kūrimo nuostatas - žm ogus turėjo
tapti klusniu didžiojo mechanizmo sraigteliu, pasiten
kinti jam brukamais prim ityviausiais dalykais. Ta mechanistinė samprata atsispindėjo ir anuometinėje ar
chitektūroje - tos sistemos valdiniui turėjo pakakti stan
dartinių ¡staigų, pastatytų pagal tipinius projektus,
šabloniško gyvenamojo narvelio valdžiai priklausan

čiame kolektyviniame būste.
Ima ryškėti dar vienas tradicinio ir sovietinio mie
stelio skirtumas - natūralios įvairovės pakeitim as pri
valomu standartu: skirtingos išvaizdos ir paskirties
pastatus užgožia unifikuoti tipiniai, spontaniškai pa
gal krašto tradicijas sukurtus liaudies architektūros
statinius keičia profesionaliosios architektūros (so
vietmečiu itin centralizuotos bei griežtai reglamen
tuotos) objektai.
Esminį sovietinio bei tradicinio miestelių netapatumą rodo ir jų kūrimo bei atsikūrimo procesų skir
tingumas. Senuosius Lietuvos miestelius nuolat nio
kojo gaisrai, karai ir kitos nelaimės, tačiau dažniau
siai (jei neįvykdavo kokių didesnių pokyčių) jie vėl
savaime atsikurdavo - ir net daugmaž tradicinį pavi
dalą išlaikydavo. Tiesa, nusenusius ar sunaikintus
namus pakeisdavo nauji, pagal naujesnius papro
čius ir madas (ne taip dažnai ir besikeitusias) pasta
tyti. Rečiau keisdavosi sodybų planavimas - dažnai
nauji namai statyti ant senų pamatų, sklypų ribas
pakeisdavo tik ypatingi įvykiai (įpėdinių atsidalinimas, pirkimai, pardavimai, savininkų žūtys ir pan.).
Visai reti ankstesniais amžiais būdavo valstybiniai
vajai - miestelių perplanavimas, pertvarkymas pagal
kokius nors pavyzdžius (beje, anų laikų Lietuvoje
dažniausiai tik iš dalies įgyvendinamus).
Tokį senųjų miestelių gajumą lėmė anuomet ne
ginčijami nuosavybės santykiai, nesikeičiantys ben
drieji ekonominiai ūkiniai interesai. Todėl kokioje gai
sravietėje koks amatininkas dažniausiai vėl imdavo
atstatyti savo dirbtuvėlę - pragyvenimo šaltinį, vėl
savo sklypo ribas nužymėdamas, vėl prie kaimynų
sodybų, gatvės ar aikštės prisiderindamas. Tokie
miesteliai buvo lyg kokia nemaža būtybė - neįveikia
ma smulkesnių nelaimių. Būta ten ir konservatyvumo
elementų - atskirų savininkų interesai, įteisinta žem ės
nuosavybė ir pan. gerokai stabdė ryškesnių ir greite
snių pertvarkymų už mojus, kartais gal ir naudingesnes
reformas. Tačiau tas konservatyvumas buvo ir naudin
gas, jis gelbėjo nuo pernelyg skubaus gyvenimo keiti
mosi, neapgalvotų apsišovimų. Tradicinį miestelį gali
ma pavadinti savaimine, save organizuojančia bei at
kuriančia, sistema.
Sovietmečiu viskas kitaip pakrypo. Žem ė buvo su
visuomeninta, per ilgus amžius susiklosčiusi ekonomi
nė ūkinė sistema kategoriškai atmesta, jos vieton "iš
viršaus" diegiant pagal naujosios santvarkos nuosta
tas sukonstruotą modelį. Nebeliko nė stabdžio - įsta
tymo globojamos privatinės nuosavybės, įvairių jos
savininkų interesų. Buvusį natūralų gajumą, sugebėji
mą natūraliai atsinaujinti, išlaikant veik nesikeičiantį
pagrindą, pakeitė komandiniai pertvarkymai, kartais
sveiku protu nesuvokiami, betgi anuometinės centra
lizuotos valdžios galybės remiami sprendimai. Taip
buvo ir Viekšniuose. į patį miestelio centrą pokariu
įspraustas profesinės techninės mokyklos komplek
sas - šiaipjau didelės erdvės reikalingas, nebent gy
venvietės pakraštyje talpintinas (kur ir pačiai mokyklai
būtų buvusios palankesnės sąlygos).
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čių, miestelyje vyra
vo du gyvenamųjų
(bei gyvenamųjųprekybinių ir pan.)
namų tipai: žem aiti
škos trobos ir miesteliškieji namai.
Žem aitiškos tro 
bos matyt buvo arti
mos regione papli
tusiam pastato ti
pui. Tai paprasto
stačiakampio pla
no, vienaaukščiai
mediniai
gyvena
mieji namai su bū
dingu pusskliautiniu stogu, dažnu atviru gonkeliu gatvės pusėje. Tokių
pastatų dydis gan įvairus - nuo labai stam bių - kaip
Dariaus ir Girėno g. Nr.12 (10) - iki ganėtinai smulkių,
veik perpus mažesnių. Jie statyti tai šonu, tai galu j
gatvę (pastarųjų dabar mažiau teliko). Iš rąstų ręstas
trobas apkaldavo stačiomis lentomis bei tašeliais. Pa
sitaikydavo dailesnio apkalimo su drožtinėm is puo
šmenomis (tokių trobų tebėra Vytauto gatvėje), daile
snių durų ir langinių. Akmenės g. Nr. 10 tebestovi viena
restauruota būdinga troba (aviacijos pradininko A.Griškevičiaus memorialinis muziejus).
Tarpukariu tokias trobas - ž ėmus masyvius pastatus
dideliais stogais keitė aukštesni mediniai namai dvi
šlaičiais stogais. Juose atsirasdavo ir miestietiškesnių
elementų - įstiklintų verandų, langinių su žaliuzi ir pan.
Miesteliškaisiais namais vadiname anuometinę pre
kyvietę supusius pastatus - medinius dviaukščius ar
su šoninėmis mansardomis - mezoninais, su pirmame
aukšte buvusiomis krautuvėlėmis ar dirbtuvėmis, j ku
rias iš gatvės buvo įeinama pro būdingas duris - jos
būdavo dvivėrės ir dvigubos: išorinės (apsauginės) lentų, atveriamos prekybos metu, ir vidinės - puoštos
bei įstiklintos. Tie namai būdavo gana įvairaus dydžio,
nevienodo pavidalo - tą dar matome senose fotografi
jose.
Greta tų pagrindinių namų tipų senuosiuose Viek
šniuose buvę ir kiek įvairesnių pastatų - galbūt statytų
pagal kur nors toliau regėtus pavyzdžius, gal iš toliau
užklydusių meistrų pastatytus. Antai pasiturinčioje so-

Ir toliau Viekšniuose taip elgtasi. Nors ir buvo įma
noma atstatyti karo metais nukentėjusį centrą, tačiau
pulta viską daryti naujoviškai - nepaisant tradicinio
suplanavimo, susiklosčiusios žemėvaldos, pavienių
piliečių interesų. Būta ir ideologinių motyvų - siekta nuo
miestelio naujojo centro atskirti bažnyčią, užstatant
buvusius praėjimus link jos, naujų statinių "dėžutėmis"
užtveriant aną vaizdingą pastatą.
Pasikeitus Viekšnių gyvavimo pagrindui, miestelio
funkcijai, labai pakito ir jo centras. Tiesa, sovietiniam
režimui nepajėgus visko perstatyti, naudoti ir išlikę
senieji pastatai - kai kurie liko prekybiniais, kiti paversti
gyvenamaisiais. Taip išliko gan vientisa Tilto gatvės
pietinė pusė. Kai kas priklausė ir nuo atskirų projektuo
tojų nuostatų - rekonstruojant daugmaž išlaikytas pra
moninių bei kultūrinių prekių parduotuvių bendras pa
vidalas. Tačiau visai nauji statiniai jau nieko bendra
neturi su tradiciniais Viekšniais - prim ityvios išvaizdos
"dėžutes" projektuojant net nemėginta joms suteikti
savitesnių, šiam m iesteliui ar Žem aitijai būdingų bruo
žų. Taip nutrūko ilgaamžė architektūrinės terpės kūri
mo tradicijų raida. Tas nutrūkim as atspindėjo sovieti
nėje Lietuvoje įsigalėjusias "naujojo pasaulio" kūrimo
nuostatas, ypač skaudžiai palietusias mažuosius mie
stelius, kurių tradicinę terpę nesunku buvo pažeisti bei
iš esmės perdirbti. Nauja dvasia išugdyti jaunieji arba
ja persiėmę vyresnieji projektuotojai nesirūpino archi
tektūrinio urbanistinio paveldo vertybėmis, miestelių
savitumo išsaugojimu ir paryškinimu.
Senuosiuose Viek
šniuose vyravo liau
dies meistrų pagal se
nus pavyzdžius ar sa
vininko pageidavimus
pastatyti
namai
(išskyrus bažnyčią,
dar kelis profesionalų
iš kitur suprojektuo
tus pastatus - progim 
L (f / 1
‘
naziją, sveikatos na
mus ir pan.). Spren
džiant iš senų vaizdų
P a s itu rin č io s Š eim os d id e lis m iesleliS kas
bei šiandieninių liku
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dyboje (Vytauto g. Nr.9) erdviame sklype atokiau nuo
gatvės buvo pastatytas XIX a. didesnių miestų statinius
primenantis didelis gyvenamasis namas su šoninėmis
mansardomis, įstiklintais gonkeliais ir pan.
Suregistravę ir įvertinę (588 fotonuotraukos ir 250
psl. aprašymo) visus Viekšnių istorinėje dalyje dabar
stovinčius pastatus (jų per 530), nustatėme, kad dau
guma senesnių pastatų pokariu buvo daugiau ar ma
žiau perdirbta. Tradicinius pusskliautinius stogus keitė
paprastesni dvišlaičiai (ypač paplitus šiferio dangai),
namus apkaldavo gulsčiom is "vagonkėmis" - profiliuo
tomis lentomis, įstatydavo naujoviško piešinio tipinius
didesnius langus, paprastesnes duris. Ypač sunyko
"nereikalingi" dalykai - puošmenys, senieji gonkeliai ir
pan.
Pokariu ir sodybinius namus reikėjo statyti pagal
tipinius arba valdž ios suderintus projektus. Taip senąją
Viekšnių dalį užplūdo visoje Lietuvoje matomi silikati
nių plytų mūreliai ar pretenzingesnės "pilaitės". Tie
pastatai nieko bendra neturi su Viekšnių ir Žem aitijos
liaudies architektūros tradicijom is, dažnai jie nebuvo
derinami ir su istorine bei gamtine terpe. To ir nebuvo
siekiama nebevertinant praeities palikimo bei miestelio
specifikos.
Sunyko praeičiai būdingi gam ybiniai ir verslo pasta
tai. Gerokai perdirbtas senasis vandens malūnas, tai
syta gretima raudonplytė bėralinė. Prie buvusios kapitalios ir puošnios pieninės pridurti prasti priestatai.
Teliko tik vienas (jau gerokai apnykęs) garsiųjų Viek
šnių puodininkų pastatas - dirbtuvės.
Senojo miestelio savitos architektūrinės terpės su
nykimo mastą parodo šie skaičiai. Vertindami dabar

stovinčius pa
status pagal jų
tradiciškum ą
(senųjų statinių
išlikim o laipsnį
bei naujųjų sta
tinių
vietines
ypatybes), tu ri
me konstatuoti,
jog tik apie 16
proc. jų tegali
ma priskirti vertingiausiems,
miestelio savitu
mus geriausiai
išlaikiusiems.
Beje, vidutinį “normalų" tradi
ciškumo bei ar
chitektūrinės
vertės lygį pra
noksta vos 3
proc. pastatų.
Užtat per 30
proc.
statinių
pripažinom e
menkaverčiais,
mažai ką bendra su Viekšnių tradicijom is beturinčiais.
Čia vyrauja jokiais savitesniais bruožais, individualu
mu ar raiškesniu tradiciškum u nepasiž y mintys perdir
bti ar nauji statiniai. Tad bendras Viekšnių pavidalas
buvo perdėm suniveliuotas ir standartizuotas.
Baigus Viekšnių tyrim us reikia pripažinti, jog šis
senas miestelis sovietmečiu iš esmės pakito prarasda
mas savo ankstenio gyvavimo pagrindą, tradicinės
gyvensenos bruožus ir jų išorinį pavidalą - savitą gy
venvietės architektūrinę terpę. Tai galime ¡vardinti kaip
anuometinės kryptingo etnocido politikos pasekmes,
kai dešimtmečiais stengtasi naikinti savitus tautos, jos
materialinės bei dvasinės kultūros bruožus.
Priverstinis tipinių projektų diegimas, liaudies archi
tektūros kaip verslo ir kūrybos srities sunykimas lėmė
tradicinio miestelio išvaizdos pokyčius. Ganėtinai ¡vai
rius, pagal įvairių savininkų pageidavimus bei skirtingų
meistrų skonį statytus, dažnai dailiai puoštus senuo
sius statinius pokariu pakeitė indiferentiškos išvaizdos
"dėžutės" - perdėm utilitarūs statiniai, skirti totalitarinės
visuomenės eilinių narių elementariems poreikiams
tenkinti.
Lietuvos miestelius itin nuskurdino kelių nepalankių
tendencijų sutapimas: sovietinio režimo specifika ir jo
unifikaciniai siekiai, pavėluotai atėjusi architektūrinio
bei urbanistinio modernizmo banga, laipsniška piliečių
visuomenės bei specialistų degradacija. Tai pasparti
no pragaištingą senųjų gyvenviečių “modernizaciją",
susiklosčiusių tradicijų sunykimą.

Marijos PURVINIENĖS piešiniai
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ČIGONAI
Nomeda ZIENKIENE

ETNOSO SAVIMONE
Religiniai, etiniai įsitikinim ai, estetinės nuostatos, specifinis
reiškinių supratimas - tai subjektyvioji etninės savimonės
pusė, kuri reiškiasi ir materialiu pavidalu (liaudies menas,
įvairūs papročiai, religinės apeigos, materialinė kultūra, etnonimas (tautos pavadinimas). Nėra etninio bendrumo, ben
dros kilmės suvokim o be bendros kalbos. Buvusioje TSRS
buvo skiriami du čigonų kalbos dialektai - šiaurės (Rusija,
Baltarusija, dalis Ukrainos, Latvija, Estija, Lietuva) ir pietų
(Ukraina, Moldavija, Krymas). Todėl Lietuvos čigonai nesusi
šneka su Moldavijos, Besarabijos ir Pietų Ukrainos čigonais,
tačiau laisvai bendrauja su Baltarusijos, Rusijos, Latvijos či
gonais.
Lietuvos čigonai dar skirstom i j lietuviakalbius, rusakalbius
ir lenkakalbius. Lenkiškai ir lietuviškai kalba Lietuvos senbu
viai, rusiškai - atkeliavę j Lietuvą sovietiniais metais. Lietuvi
škos ar slaviškos pavardės rodo čigonų priklausymą vienai
ar kitai grupei (Jablonskiai, Kasperavičiai, Adomaičiai, Orlovskaja, Vonsovič ir 1.1.). Lietuvoje gyvenantys čigonai tarp
savęs kalbasi čigoniškai (tiek rusiškomis, tiek lenkiškomis,
tiek lietuviškom is pavardėmis). Taip saugomas etninis užda
rumas. Net 99 proc. čigonų 1970 m. savo gimtąją kalbą laikė
čigonų. 1989 m. - 82 proc., tik nedidelė dalis - rusų, lietuvių ir
kitas (Lietuvos Respublikos statistikos departamento duome
nys liudija, kad kitų tautybių, gyvenančių Lietuvoje, šio pro
cento vidurkis buvo - 66). Šiuo požiūriu ryškėjo miesto ir
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kaimo čigonų skirtumas, tiek 1959 m., tiek 1989 m. miesto
čigonai savo gimtąja dažniau pavadina rusų, lietuvių ar lenkų
kalbas, negu kaime gyvenantys. Rusakalbių čigonų daugiau
sia Vilniuje (55 iš 564), sulietuvėjusių - Kaune (95 iš 507).
Neturėdami savo rašto, čigonai išsaugojo kalbą perduodam i
ją iš kartos j kartą. Mokėdami rusiškai, lietuviškai, kai kurie ir
lenkiškai, čigonai nenori mokyti svetimtautj savo kalbos.
***
Kaip nesuprantama mums čigonų kalba, taip dar paslap
tingesnis jų gyvenimo būdas. Kaip gyveno čigonai klajoda
mi? Namus klajokliams pakeisdavo palapinės, siuvamos iš
20 m storos brezentinės m edžiagos. Po palapinės dugnu
dėdavo šakas. Stora pūkinė patalynė ir pagalvių kalnas ap
saugodavo nuo šalčio. Žiemą, kaip jau minėjau, čigonai
apsistodavo pas ūkininkus, o gegužės mėnesį vėl iškeliauda
vo. Keliaujantis taboras vienoje vietoje stovėdavo 2-3 naktis.
Sėslūs čigonai bandė kopijuoti lietuvių gyvenim o būdą, ta
čiau:
"Štai lūšna mažais langeliais ir šiaudiniu stogu. Čia gyvena
pasiturįs čigonas. Gryčioje nėra stalo, kėdžių, lovų nei kitokių
baldų. Viename kampe pamesta keletas maišų ir murzina
paklodė. Ant jų riogso pagalviai ir įvairių skudurų krūva. Šiame
patale miega visa šeima: vyras, žmona, uošvė, trejetasm ažų
vaikų ir jau gerokai sumitusi mergiotė".28
Daug įvairių pasakų sukurta apie čigonų maistą, atseit, jie
valgo padvėsusią gyvulių mėsą. T. Narbutas teigia, kad tai
netiesa ir bando paaiškinti šių paskalų priežastį: "pirkti maistą
visiem s savo šeimos nariams ir svečiams
čigonas neturi pinigų, todėl naktį jis įsibrau
na j turtingo ir dosnaus valstiečio tvartą,
numarina avį, meitėlį, o kartais ir riebų jautj
tik jiem s žinom u būdu, kitą dieną šeim inin
kas randa negyvą gyvulį, mano, kad gyvulys
nustipo nuo staigios ligos. Žinia apskrieja
kaimą. Pažiūrėt susirenka kaimynai, tarp jų
ir čigonas. Po jvairių kalbų ir užuojautų čigo
nas pasisiūlo nulupti odą, o už tą paslaugą
paprašo atiduoti mėsą: Dievas paskerdė gyvulj, todėl vargšui čigonui valgyti galima".29
Čigonai mėgsta pieną, stiprius gėrimus.
Tabaką vyrai rūko nuo vaikystės, moterys nuo tam tikro amžiaus. Pačių čigonų teigi
mu, jų maistas nesiskyrė nuo lietuviškojo,
nes produktus, iš kurių gam ino valgj, pirkda
vo iš lietuvių ūkininkų. Valgė virtą mėsą,
mėgo barščius, kisielių, kepdavo blynus.
Vienas iš čigoniškos buities specifišku
mų - čigoniškos pagalvės, kurios egzistuoja
nuo neatmenamų laikų. Jų ilgis ir plotis m až
daug pusantro metro. Galvas ant jų gali pa
dėti keturi žm onės • po vieną iš visų keturių
kraštų. Beje, pagal pagalvių gausumą buvo
sprendžiama apie nuotakos turtingum ą. Ir

Štai kokios čigonų pagalvės! "Kai atsigula šeimyna vidurasly, ant jos galvas gali padėti ketu
ri žmonės", - pasakoja Ada Marcinkevičienė. Pagalvoji rodo su savo dukra Barbara.
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senas, protingas, teisingas čigonas. Išskirtinis barono bruo
žas - turtingumas. Iz. Kisinas rašo: "Jonas M arcinkevičius
(baronas - aut.) ypatingai ištaigingai išvykdavo į turgų. Jo
vežimo priešaky jodavo dešimt raitų čigonų, kurie mušdami
lazdelėmis į tam tikrus katilus, pranešdavo čigonų vyresnįjį
artinantis. Netoli jų jodavo pats J. M arcinkevičius gražiai
papuoštu arkliu. Jį sekdavo dar septyni jauni raiti čigonai ant
įvairiaspalvių arklių. Kiek toliau, dideliame išpuoštame veži
me, pakinkytame aštuonetu arklių, važiuodavo M arcinkevi
čienė, deimantais ir auksinėmis sagutėmis apsisagsčiusi ir
visa žėrėte žėrėdavo šilkuose. Šalia jos vežim o iš abiejų
pusių jodavo kelios jaunos gražios čigonės, užpakalyje ket
vertas arklių traukdavo virtuvę su virėjais".30
Kokiu būdu baronas praturtėdavo? T. Narbutas pasakoja:
"Čigonų vyresnysis renkamas kaip senose tautose. Lauke
kviečiamas susirinkim as ir iš kandidatų
išrenkamas pats tinkamiausias. Išrinktąjį ir
jo žmoną triskart meta rankomis į viršų,
sudeda visas dovanas. Nuo to laiko visi
gerbia barona ir jo klauso. Jo valdžia apima
visas sritis".3 ' Tai XIX a. atgarsiai. XX a.
pradžioje, prieš Pirmąjį pasaulinį karą Lietu
vos čigonai turėjo savo valdovą, kuriam
priklausė Kauno, Vilniaus, Gardino ir Viteb
sko gubernijų čigonai, o jis pats buvo pri
klausomas nuo visos Rusijos čigonų kara
liaus, gyvenusio Besarabijoje. "Kiekvienas
taboras mokėjo kasmet tam karaliui duoklę
po 100 rublių arba vieną gerą arklį".32
Kokios buvo barono funkcijos? Visų či
gonų baronas sprendė Lietuvos čigonų
problemas, per jį vyriausybė palaikė ryšius
su čigonais. Tai buvo aukščiausioji čigonų
valdžia. Taboro baronas sprendė tik taboro
vidaus problemas. Jei kuris čigonas nusi
kalto, baronas ir amžiumi vyriausieji (senių
-** ii
i \ h
taryba) susirenka ir priima sprendimą. Jei
kaltasis nuskriaudė kurį čigoną, tai nu
\ h
skriaustasis pats ir bausmę vykdo. Jei nusi
kalto taborui, tai toks teismas nusprendžia,
Lišiškietės čigonės mėgsta ir siuvinėti, ir austi. Nuotraukoje čigoniški rankšluosčiai.
kurie vyrai turi nusikaltėlį nubausti. Didžiau
sia bausmė čigonui - išvijimas iš taboro.
Visos Lietuvos čigonų vyresnysis taip pat
tinginės, vagišės, spekuliantės, teršiančios Lietuvos čigonių
dalyvaudavo teisminiuose procesuose, nagrinėjančiuose
vardą, dar nešioja plačius čigoniškus sijonus, dideles bliz
sunkesnius čigonų nusikaltimus.
gančias skaras, gausiai puošiasi blizgančiais papuošalais. O
Bronė Jablonskienė (Vilniaus čigonė), kurios senelis buvo
Lietuvos čigonai, pasirinkę sėslų gyvenim o būdą, užmiršo ir
Lietuvos baronas, pasakoja: jei vagišius pateko į kalėjimą, tai
čigonišką aprėdą. Dažna čigonė dar turi platų sijoną, raudoną
čigonų karalius prašo vietinės valdžios paleisti jį, garantuo
palaidinę, bet visa tai jau liko spintoje kaip praėjusių laikų
damas, kad daugiau vagysčių nebebus. Tačiau jei apsivogęs
relikviją.
čigonas patenka į kalėjimą trečią kartą, jis ten ir paliekamas
Čigonų buitj, nors dažnai mums nesuprantamą, mes dar
trūnyti - baronas jo nebegelbėja. Lietuvos valdžia pasitikėjo
turime progos pamatyti (čigonai ją mažai saugo nuo kitatau
čigonų karaliumi, nes tai buvo garbingas žm ogus, kuris atsa
čio akies), o čigonų bendruomenės sandara, vidaus taisyklės
kė už savo duotą žodį.
- griežtas tabu kitataučiams.
Čigonų vadas, teisėjas ir globėjas yra baronas, ir vargas
Lietuvos čigonai, būdami dar klajokliais, gyveno šeimo
čigonui, jei nuskriaustas tautiečio jis kreipsis į oficialiąją val
mis, kurios susijungusios sudarė čigonų grupę - taborą.
džią. Tokiam čigonui gresia sunkiausia bausmė - ištrėmimas
Taboras - lokalinė, uždara čigonų grupė, kurią sudarė 5-6
iš taboro. Kita taisyklė: čigonas niekada neapvogs čigono.
skirtingų gim inių šeimos. Taborui vadovavo baronas (čigoni
Yra ir daugiau - nieko neplepėk svetimtaučiui. Čigonai sten
škai - "baro Šero" - "didelė galva"). Visos Lietuvos taborams
giasi su svetimaisiais palaikyti tik oficialius santykius. Beje,
vadovavo visų čigonų vyresnysis. Kaip jau rašyta, čigonų
čigonai vienodai vertina visus nečigonus, neskirstydami jų į
vyresniuoju Lietuvos valdžia skirdavo ne čigoną, o kitatautį.
rusus, lietuvius ir t.t.
Tačiau čigonai paskirtojo nelaikė savo baronu, pastarąjį jie
Taip ir nepavyko bendraujant su čigonais sužinoti jų baro
išsirinkdavo patys. Vyriausybės statytinis buvo tik tarpininkas
no pavardės, vardo, kur jis gyvena. Visi tarsi susitarę kalbėjo,
tarp čigonų ir valdžios organų. Jis nesprendė čigonų ben
kad baronas yra jų išmintingiausias žm ogus. Jis tvarko visus
druomenės vidaus reikalų. Ilgainiui Lietuvos vyriausybė suti
ko čigonų vyresniuoju skirti čigoną, kuris kartu būtų ir čigonų
čigonų bendruomenės vidaus reikalus. Kaimuose bei mie
baronas. Sakoma, kad čigonų baronu paprastai būdavęs
stuose gyvenantys čigonai (ne tabore) paprastai turi savo
šiandien čigonų šeimose matai didžiules pagalves.
Iki šių dienų išliko ir čigoniškų kilimų, rankšluosčių ir kitų
audinių su specifiniais raštais. Ryškių spalvų raštuoti kilimai
kabinami namuose ant siena Čigonų drabužiai dar ir dabar
labai skiriasi nuo aplinkinių. Čigonų spalvos: mėlyna, juoda,
raudona. Kaip tolim os Indijos atgarsis - papuošalų gausu
mas. Puošiasi čigonės auksiniais papuošalais. Indiškasis
palikimas ir didelės blizgančios skaros. Kaip ir visų tautų vyrai,
čigonai rengiasi kukliau, tačiau ir jų viršutiniai marškiniai daž
niausia būdavo ryškiai raudonos spalvos. Charakteringa, kad
labiau skiriasi čigonų, dar gyvenančių pusiau klajoklišką gy
venimą, traukiniais besibastančių iš vienos vietos j kitą, apran
ga. Žem utinio Kirtimų taboro čigonės, atvykusios pokario
metais iš Baltarusijos, Moldavijos, Besarabijos, Lietuvos či
gonių vadinamos "kotliarkom is" ir jų nuomone - nešvarios,
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vandeniu ir užbertų saujike miltų. Taip šeriamam
arkliui vandens visai neduodama".33 Kiek tikras šis
pasakojimas, negaliu pasakyti, nes šio "amato"
gudrybių čigonai nepasakojo. Čigonai ne tik pre
kiauja arkliais, bet ir juos gydo. Kaimo žm onės
pasakoja, kad gydant arklį, čigonui rūpėdavo kuo
, f
daugiau uždirbti, todėl jis neskubėdavo gydyti,
laukdavo kol arklys įsisirgs. Lietuvos čigonai vertė
si ir kalvyste, kaustė arklius, taisė ratus. Kai kurie
čigonai klajodami vedžiodavosi beždžiones arba
meškas, jie buvo vadinami meškininkais.
Čigonės burdavo, iš delno spėdavo ateitį. Čovall (čigoniškai) - čigonė, kuri buria. Šios čigonės
buvo gerbiamos. XIX a. pab. ir XX a. pr., pagal V.
Samarovą, čigonų tautoje ryškūs m atriarchato po
žymiai. Čia šventikė buvo moteris, vadinam oji čovall. Čovall sugebėjimai, pagal čigonus, yra pavel
dimi arba juos suteikia Dievas. Čovall buvo savoti
ška šamanė - tarpininkė tarp žm onių ir dievų. Ilgai
niui tikriausiai čovall religinės apeigos virto amatu.
Burtais vertėsi ne viena taboro čigonė, o dauguma.
Burtams padedant čigonės "gelbėdavo" žm o
Kirtimų aukštutinio taboro čigonė Zinaida Kasjperovič, turėdama 26 metus, jau turi
nes nuo visokių nelaimių. Žinoma, už pagalbą
aštuonetą vaikų. Vaikų vardai: Janušas, Kazys, Vytas, Serioža, Miša ir 1.1.
reikėdavo sumokėti.
Žiem ą tiek čigonai, tiek čigonės padėdavo ūki
baro, kuris vadovauja vieno kaimo ar miesto sėsliems čigo
ninkui, pas kurį apsistojo, dirbti ūkio darbus. Ūkininkas galėjo
nams.
būti ramus: čigonai apvogs visus aplinkinius kaimus, bet
Kuo verčiasi čigonai?
kaimo ir žmogaus, pas kurį apsigyveno, nepalies.
Nuo seniausių laikų Lietuvoje čigonai žinom i kaip prekiau
Kai šiandien paklausi čigono, kuo jis verčiasi, dažniausiai
tojai arkliais, kaip kalviai ir cirkininkai, čigonės vertėsi būrimu
įsivyrauja tyla. Lietuvos Respublikos statistikos departamente
ir elgetavimu. Čigonai, pritarsiu antičigoniškai nusiteikusio
galima sužinoti, kad, pavyzdžiui, 1989 m. iš 2718 Lietuvos
Ign. Danilevičiaus minčiai, tingi tauta Ji įpratusi mažai dirbda
čigonų oficialiai dirbo tik 721 čigonai. Kodėl čigonai nenori
ma gauti didelį atlyginimą, todėl dažnai jų darbus lydėdavo
dirbti? Pirmiausia, matyt, todėl, kad iš algos neišmaitinsi
vagystės ir apgavystės.
daugiavaikės šeimos, be to, įsidarbinęs čigonas dažnai jau
Vienas mėgstamiausių čigonų užsiėmimų - arklių mainy
čia psichologinį spaudimą, neigiamą požiūrį į save. Žinoma,
mas, prekyba jais. Niekas Lietuvoje tikriausiai nenusimanė
iš senųjų amatų (prekiavimo arkliais, burtų) nepragyvensi.
apie arklius geriau nei čigonai. Norėdami pasipelnyti, čigonai
Tačiau nepasistatysi dviejų aukštų namų ir iš elektriko, kuriuo
turguj parduodavo paliegusius, ligotus arklius kaip gerus ir
dirba Vilkijos baronas Jonas Adomaitis, algos. Atrodo, kad
darbingus. Iz. Kisinas rašo:
"Arklių trūkumams paslėpti
čigonai vartoja įvairiausius
būdus. Pavyzdžiui, tingų,
išvargintą arklį čigonas pa-v
^
verčia guviu ir karštu arkliu
išbadydamas jam, prieš išve
sdamas į turgų, yla ar segtu
ku po uodega ar prie ausų; iš
lieso, dvesiančio kuino pada
romas lyg sotus, paviršutiniškai sveikas. Tuo tikslu kurį
laiką šis arklys girdom as tam
tkros žolės viralu, o paskui
v
vamzdžiu jam pripučiam a
į
oro į pasturgalį, kad išsipū
stų; kad arklys iš seno pavirį
stų jaunu, čigonas jį išmaui: ] /%
do, iššukuoja, pakerpa kar\* *
’ 4 .
čius, uodegą, brūžekliu įp*
jauna dantis ir įkaitinta geležiii
i
mi išdegina dėmę. Jei arklys
Y " fff
padūsta, tai čigonas jam užfv
j[
kemša šnerves plaukais ar
#
*
pakulomis, dusulingas arklys
šeriamas vien tik akseliu, pa
rą anksčiau prieš šėrimą pa
ruoštu iš smulkiai sukapotų
šiaudų, apiplikintų karštu
Lauko virtuvė.
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visų čigonų svarbiausias versiąs - prekyba Jei an
ksčiau perpardavinėdavo arklius, tai dabar - viso
kias kitokias gėrybes.
Mažiausia čigonų visuom eninio gyvenimo struk
tūros grandis - šeima. Čia baronas, taboro vyresny
sis paprastai nesikiša. Šeimai vadovauja vyras, ta
čiau pačios čigonės pasakoja, kad vyras tik teori
škai šeimos galva, faktiškai - žmona, nes ji išlaiko
šeimą.
Seniau čigonų šeimos būdavo daugiavaikės. Yra
ir dabar tokių, tačiau daugelis šiandieninių čigonų
turi 2-3 vaikus, kurie, kaip ir lietuviai, gimsta gim dy
mo namuose. Anksčiau gim dyti čigonės prašydavosi pas ūkininką, nes čigonių pribuvėjų nebuvo.
Pagimdžiusi čigonė dar kokią savaitę gyvendavo
valstiečio namuose, kol ją pasiimdavo klajojantis
taboras. Savo vaikus čigonai augindavo spartietiškai, tačiau pasakos, kad ką tik gimęs kūdikis apipi
lamas šaltu vandeniu, o vos kelių mėnesių vaikas
prausiamas sniegu, neturi pagrindo. Mažus vaikus
čigonės maudė prie laužo - ant žemės pastatydavo
indą su vandeniu, prie jo atsiklaupdavo čigonė,
apsigaubusi paklode. Inde maudydavo vaiką, po to
jį nušluostydavo ir paguldžiusi į pagalvę nešdavo į
palapinę.
Čigonų nuomone, vaikas turi būti sveikas ir sti
prus. Jei nelemta tokiu būti, geriau mirti mažam,
negu kentėti visą gyvenimą. Čigonai nepersišaldydavo, nesirgo plaučių ligomis, dažniausiai mirdavo
tik sulaukę gilios senatvės. Čigonų vaikai nelankė
Čigonai Kirtimuose stato namus be projekto, be leidimo ir be pamato - lyg palapinę.
mokyklos, o užaugę perimdavo tėvų amatą. Čigonų
sutuoktuvės būdavo dvejopos:34 bažnytinės ir lai
rėlis vykdavo ir jaunojo pusėje. Čigonų vestuvės ypatingos
svos, kai jaunuosius palaimindavo taboro vadas, sudaužyda
tuo, kad į jas kviečiama labai daug svečių. Jos vyksta beveik
mas ties besituokiančių galvom is m olinį indą, kad jaunieji
savaitę. Jauniesiems kraitį sukraudavo svečiai - dažniausiai
laimingai gyventų. Vestuvių puota būdavo keliama prie upės,
duodavo pinigus. Tėvai jauniesiems kraičio dažniausiai duo
degdavo laužas. Tuokdavosi čigonai taboro viduje, kartais
davo pūkų patalus.
jaunieji būdavo ir iš skirtingų taborų. Jei atsitikdavo, kad
Išnyko nemaža čigonų buities elementų, susilpnėjo endovienas sutuoktinių nebenori gyventi drauge (paprastai, kai
gaminiai apribojimai. Jei anksčiau m išrios santuokos buvo
nebūdavo vaikų), tada nepatenkintasis bėgdavo į kitą taborą
retas reiškinys, tai dabar čigonų endogam iškos santuokos
arba sugrįždavo pas tėvus, kurie privalėjo pabėgėlį saugoti,
sudaro 3 proc. Tiek čigonės, tiek čigonai tuokiasi su lietuviais,
kad jo nenužudytų nuskriaustosios pusės giminės.
rusais, lenkais ir kitų tautybių žmonėmis. Pakito ir patys ve
Po pirm osios vestuvių nakties moterys tikrindavo pataly
stuvių papročiai, jie supanašėjo su lietuviškaisiais. Skirtumas
nę. Jei jaunoji nebuvo dora, jaunikis galėjo ją užmušti. Ir
tik tas, kad ir dabar čia daug reiškia turtas. Nuotakos turtingu
neištikimą žm oną čigonas gali užmušti visiems matant mas matuojamas pūkinės patalynės kiekiu. Beje, į čigonų
niekas jo nesmerks. Neištikimos žm onos vyras turėjo teisę
vestuves susirenka beveik visi Lietuvos čigonai.
užmušti ir suvedžiotoją. Nedorovingos merginos buvo plaka
Čigonai pasakoja, kad dabar jie laidoja savo m irusiuosius
mos virvėmis ligi kraujo.
kaip
ir lietuviai. Anksčiau mirusį čigoną klajojantis taboras
Čigonai tuokdavosi tik su savo tautiečiais. Tiesa, būdavo
užkasdavo pakelėse. Čigonai laidoja savo artim uosius lietu
atvejų, kai čigonai vesdavo lietuvaites, tokius čigonus smerkė
viškose kapinėse. Po laidotuvių namuose ruošiamas laidotu
tautiečiai, vadino juos "parno" - baltaisiais, o dažnai ir išsigi
vių stalas, giedamas rožančius, čigomai mini ir m irusiojo
mėliais pakrikštydavo.
metines. Ir į metines, ir į laidotuves susirenka daug čigonų.
Čigonų endogamija priklauso tik nuo vidinių etninių fakto
rių, pastarieji dabartiniu laikotarpiu ėmė silpnėti. Nemaža či
gonų pasirinko vyraujančio etnoso (lietuvių) gyvenimo būdą.
Geriau gyvenantys, labiau išprusę čigonai turi ir mažiau
Eugenijaus DANILEVIČIAUS nuotr. 1990-1992 m.
vaikų. Tabore gyvena daugiavaikės šeimos. Mokyklą jie lan
ko, bet dažniausiai baigia tik 5-7 klases.
NUORODOS
Anksčiau čigonas vesdavo 16-18 m., imdamas tiek pat
metų turinčią žmoną, dabar veda turėdamas 20-22 m. Piršly
28. Amžinieji klajokliai: Lietuvos čigonų gyvenimas iš arti //Sekmadienis.-1937.-Nr. 17 (477).-P. 2.
bos vykdavo per kelis kartus. Atvykus jaunikiui su tėvais pas
29. Narbutt T. Ten pat. S. 82-84.
jaunąją pirmą kartą, jaunosios dar neatiduodavo. Tik trečią,
30. Kisinas Iz. Čigonai Lietuvoje // THmita s .-1935-N r. 51 -52 -P. 995ketvirtą kartą atvykus, tėvai sutikdavo (sutikimą taip pat turė
996.
31. Narbutt T. Rys historycany ludu cyganskiego. - Wilno, 1930. - S.
davo duoti baronas ir senių taryba). Daug lemdavo turtas.
124.
Turtingas tuokdavosi su turtinga ir atvirkščiai. Jei vienas kitą
32. Amžinieji klajokliai: Lietuvos čigonų gyvenimas iš arti //Sekmamylintys jaunuoliai negaudavo tėvų sutikimo, jie pabėgdavo.
dienis.-1937.-Nr. 17.-P. 2.
33. Kisinas Iz. Čigonai Lietuvoje//Trimitas.-1936.-Nr.llrP. 221-263.
Prieš vestuves vykdavo čigoniškas mergvakaris - mergi
34. Ten pat.
nos atsisveikindavo su jaunąja, toks pat atsisveikinimo vaka
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DVASIOS FENOMENOLOGIJA PASAKOSE
Carlas Gustavas JUNGAS

DVASIA PASAKOJE
(...)
Senelio pavidalu dvasios archetipas tiek pasakose, tiek
sapnuose pasirodo maždaug vienodu dažnumu. Senelis
apsireiškia herojui patekus j beviltišką padėtį, į aklavietę,
iš kurios išvesti begali tik itin gili įžvalga, lemiamas pra
regėjimas - kitaip sakant, dvasinis veiksmas, savotiškas
endopsichinis1 automatizmas. Kadangi dėl vidinių ar išo
rinių priežasčių herojus negali šito padaryti pats, išganin
gasis pažinimas ateina suasmenintu, būtent išmintingo
geradario senelio pavidalu. Pavyzdž iui, vienoje estų pasa
koje visų skriaudžiamas našlaitėlis netyčia pragano karvę
ir, pabūgęs naujų bausmių, neišdrįsta grįžti namo. Atsi
davęs lemčiai į rankas, jis leidžiasi kur akys veda, taigi
savaime patenka į beviltišką padėtį be jokios regimos
išeities. Išvargęs jis užmiega giliu miegu, o nubudęs "pa
junta burnoje kažkokį skystį ir išvysta seneliuką su ilga ^
žila barzda, grūdantį kamštį savo gertuvėn su pienu."
- Duokite man dar gurkšnelį, - paprašė berniukas.
- Šiai dienai pakaks, - atkirto senelis. - Jei ne mano
kelias, lemtingai atvedęs mane čia, ko gero jau būtumei
amžinu miegu užmigęs, tokį leisgyvį tave radau.
Tildą senelis paklausė berniuko, kas šis esąs ir kur
keliaująs. Ihs papasakojo viską, ką tik prisiminė jam nu
tikus ligi pat vakar vakaro, kai vėl buvo priluptas.
- Mano mielas vaike, - pasakė senelis, - tu nei geresnis,
nei blogesnis už daugybę kitų, kurių gynėjai bei užtarėjai
ilsis po žeme. Kelio atgal tau nebėra. Kad jau pabėgai, tai
pasiieškok sau pasaulyje naujos dalios. Pats aš neturiu nei
trobos, namų, anei žmonos ir vaikų, todėl tavimi rūpintis
negalėsiu, bet užtat veltui duosiu tau gerą patarimą.
Thigi senelis išreiškia geriausia, kas tik berniukui, pa
sakos herojui, jo padėtyje galėtų ateiti į galvą. Paklusęs
širdies šauksmui, jis leidosi tiesiog į niekur, todėl dabar
mažų mažiausia jam turėtų parūpti maistas. Betgi ne
mažiau svarbu tokiomis akimirkomis tampa ir iš esmės
apsvarstyti susidariusią padėtį. Kaip panašiais atvejais
paprastai nutinka, atmintyje išties turėtų prabėgti visas
gyvenimas ligi pat artimiausios praeities įvykių. Lemtingą
valandą visoms dvasios ir kūno jėgoms patyrus žūtbūtinį
iššūkį, tokia anamnezė2 yra nepamainomas būdas susitel
kti, susirankioti daiktan visas išbarstytas savo asmenybės
dalis ir tuomet, jau visu svoriu šokus, išlaužti, atlapoti
duris į ateitį. Niekas esmiškai negali berniukui čia padėti,
jam belieka pasikliauti savimi. Kelio atgal nebėra, tad
šitoji akistata suteikia ryž to savarankiškiems veiksmams.
Pirštu prikišamai atverdamas jam šitą tiesą, senelis papra
sčiausiai prižadina, priverčia atsitokėti ir susiimti. Iš
esmės pats senelis yra ne kas kita kaip šitas nubudimas,
atsitokėjimas ir visų dvasios bei kūno jėgų ūmus susitel
kimas, kuris, kai sąmoningas sprendimas dar arba jau
neįmanomas, įvyksta sieloje savaime, be sąmonės pagal
bos. Tbksai ūmus visų sielos galių susitelkimas išties atro
do kaip stebuklas: netikėtai atsiranda tokia ištvermė ir
gajumas, jog pranoksta bet kokių valingų pastangų gali
mybes. (...)
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Atvedus berniuką ligi šitos ribos, jau galima jam ir gerą
patarimą duoti, padėtis jau nebeatrodo beviltiška. Senelis
tad pataria vaikinui tęsti savo kelionę ir visą laiką eiti į
rytus, kur po septynerių metų šis turįs prieiti didžiulį
laimės kalną. Kalno dydis bei aukštis čia savotiškai apibū
dina jo būsimos asmenybės brandą. Susitelkimas savyje
sužadina pasitikėjimą, todėl yra pats geriausias sėkmės
laidas. Nuo šiolei vaikinui nieko nebetrūksta.
- Imk mano terbą ir mano gertuvę, - sako senelis, - ir
kasdien jose rasi maisto bei gėrimo.
Dar senelis padovanoja berniukui varnalėšos lapą, pa
virstantį luoteliu, prireikus perplaukti vandenį.
Idant paakintų savistabą bei apskritai dvasines galias,
pasakų senelis dažnai užduoda visokius klausimus, to
kius kaip "kas? kodėl? iš kur? kurlink?" Neretai jis pado
vanoja ir stebuklingą talismaną - netikėtą ir neįtikėtiną
sėkmę, šiaipjau būdingą vientisai asmenybei nepriklauso
mai nuo už imtos gėrio ar blogio pusės. Vien tik sąmonin
gos valios pastangomis, be senelio įsikišimo - savaiminės
archetipo objektyvacijos - pasiekti tokį sėkmę nešantį
asmenybės vientisumą, regis, yra neįmanoma. Šitoks sa
vaimingas archetipo įsikišimas nepamainomas yra ne tik
pasakose, bet ir gyvenime, nes būtent jo dėka šiaipjau
atsitiktiniai išgyvenimai sukimba nuoseklion vidinių prie
štaravimų bei jų sprendimų grandinėn. Kaktomušas su
pasauliu suvokiant kaip vidinių prieštaravimų apraiškas,
tie "kas? kur? kada? kodėl?" įsiplieskia vis ryškiau, kol
tiesioginės padėties patyrimą bei, kita vertus, atsieto tik
slo sąmonę ilgainiui sulydo į vientisą išmintį. Ir galiausiai
įvyksta nušvitimas, akimoju paleisdamas visą šitą lemties
mazgą. Šitoks nušvitimas išties yra tikras stebuklas - psi
choterapeutui tat nėra nepažįstama.
Kartais senelis neapsiriboja susitelkimu bei susimąsty
mu, bet pataria stačiai "miegoti ant to". Savo pradingusių
brolių ieškoti išsiruošusiai mergaitei jis sako:
- Gulkis ir miegok, rytą galva šviesesnė.
Senelis pramato bėdon patekusio herojaus keblumus
arba bent jau praneša išganingą jo padėtyje žinią. Thm
dažnai pasitarnauja visokie gyvūnai, iš dalies paukščiai.
Karalaičiui, iškeliavusiam dangaus karalystės ieškoti, se
nas atsiskyrėlis sako:
- Išgyvenau čia tris šimtus metų, tačiau niekas dar
manęs nepaklausė apie dangaus karalystę. Pats aš negaliu
tau patarti, bet antai viršuje, kitame namo aukšte, gyvena
įvairiausių paukščių, kas be ko, jie tai tau pasakys.
Senelis ž ino ir herojui parodo į tikslą vedančius kelius,
perspėja apie tykančius pavojus ir aprūpina būtinomis
priemonėmis šiems įveikti. Pavyzdžiui, berniuką, iškelia
vusį sidabrinio vandens, jis įspėja apie šulinį sergstintį
liūtą, kuris užsimerkęs klastingai stebi, o miega atsimer
kęs; panašiai jaunikaitį, išjojusį ieškoti stebuklingo van
dens versmės, jeib parneštų gurkšnį negaluojančiam ka
raliui, jis pamoko semti vandenį tik prabėgomis, kadangi
paspendusios kilpas kiekvienam stabtelėjusiam prie ver
smės, pasaloje tyką raganos. Karalaitei, godojančiai savo

vilkolakiu paversto mylimojo, senelis pataria už kurti laužą ir pakabinti ant ugnies katilą su degutu. Ji turinti
panardinti į verdantį degutą savo brangiausią baltą leliją
ir, sulaukus savo vilkolakio, išversti visą katilą šiam ant
galvos - šitaip ji išvaduosianti mylimąjį iš kerų. Kartais
senelis būna nepaperkamai griežtas, kaip kad kaukazietiškoje pasakoje apie jaunėlį karalaitį, dėl paveldimos
karalystės pasišovusį pastatyti tėvui bažnyčią be men
kiausio įtrūkio. Kaip tarė, taip padarė, ir niekas išties
negalėjo aptikti anė plyšelio, tačiau prošal ėjo senelis ir
tarė:
- Tikrai puikią bažnyčią pastatei! Gaila tik, kad prie
kinė siena truputėlį sueižėjusi.
Karalaitis nugriovė bažnyčią ir pastatė naują, tačiau ir
vėl senelis rado įtrūkį. Ths pats nutiko ir trečią kartą.
Thigi dažniausiai senelis įkūnija pažinimą, susimąsty
mą, įžvalgą, išmintį, sumanumą bei nuojautą ir, kita ver
tus, dorovines ypatybes, gerą valią bei pasirengimą padėti
kitiems - visa tai gana aiškiai kalba apie jo "dvasinę”
prigimtį. Kadangi archetipas yra autonominis pasąmonės
turinys, pasakose, kurios šiaipjau tiesiog konkretizuoja
archetipus, senelis gali apsireikšti ir per sapną, visai pa
našiai kaip tikruose šiuolaikiniuose sapnuose. Vienoje
Balkanų kilmės pasakoje senelis prislėgtam herojui pasi
rodo sapne ir duoda gerą patarimą kaip atlikti šiam pave
stas stačiai neįgyvendinamas užduotis. Senelio ryšys su
pasąmone akivaizdus ir kitoje, rusiškoje pasakoje, kur jis
vadinamas Girių Karaliumi. Pavargusiam valstiečiui pri
sėdus ant kelmo, iš po jo išrepečkojo seneliukas, "visas
išvagotas raukšlių, su žalia barzda, kybančia iki kelių".
- Kas tu toks? - paklausė valstietis.
- Aš - Ochas, Girių Karalius, - atsakė žmogutis.
Valstietis atidavė jam į samdinius savo palaidūną sūnų,
ir "Girių Karalius nuėjo su vaikinu, ir nulydėjo jį į aną
pasaulį po žeme, ir atvedė prie žalios trobelės.... Trobe
lėje viskas buvo žalia: žalios sienos ir žali suoleliai, žalia
Ocho pati ir žali vaikai... ir net undinėlės, apsilankančios
pas Ochą, irgi buvo žalios nelyginant rūta". Žalio būta
netgi maisto. Pats Girių Karalius čia tad yra stačiai aug
menijos arba medžių dvasia, viešpataujanti miškuose, o
per undines jis dargi susisiekia ir su vandeniu. Visa tai
nedviprasmiškai liudija jo ryšį su pasąmone, kuri papra
stai ir žymima būtent miško bei vandens simboliais.
Ne kas kita, o ryšys su pasąmone pabrėžiamas ir sene
liui esant nykštuku. Pasakoje apie karalaitę, ieškančią
mylimojo, sakoma: "Šit užėjo naktis ir stojo tamsa, o
karalaitė vis tebekiūtojo kur sėdėjusi ir verkė. Šitaip savo
godose begrimzdint ją staiga pasiekė balsas, pasisveiki
nęs:
- Labas vakaras, gražioji mergaite! Ko dabar sėdi čia
tokia vieniša ir nusiminusi?
Karalaitė pašoko, apsidairė ir nepaprastai sutriko,
išvydusi tik mažą mažutį seneliuką, stypsantį priešais bei
linksint} jai galva, tokį geraširdį ir mielą". Švedų pasakoje
valstiečio sūnus, ėmęsis parnešti karaliaus dukrai pintinę
obuolių, sutinka "es chlis isigs Mdnndli, das frogt-ne, was
er do i deni Chratte hdig?" (geležinį žmogeliuką, kuris
paklausia, ką gi tas neša pintinėje). Kitoje vietoje tasai
Mdnndli vilki " es isigs Chlaidli a" (geležiniais rūbais).
Žodis "isig" čia siejamas s u "eisern" (geležinis), o tai išties
atrodo įtikimiau nei "eisig" (ledinis), nes tokiu atveju
veikiau būt buvę "es Chlaidli vo Is" (rūbai iš ledo). Betgi
šiaipjau pasitaiko ir gelež inių ž mogeliukų, ir ž mogeliukų
iš ledo; man netgi pavyko aptikti tokį juodą geležinį

žmogeliuką viename iš šiuolaikinių sapnų, jis pasirodė
kaip tik kritišku metu, visai kaip anoje pasakoje apie
kaimo bernelį, užsimaniusį karalaitės rankos.
Vienoje šiuolaikinės vaizduotės regėjimų serijoje se
nelis kartą pasirodo žmogaus ūgio ir stovi aukštų uolų
suremto kraterio dugne, o kitąsyk - kaip smulkutė stovylėlė pačioje kalno viršūnėje, apsupta akmenų žiedu. Pa
našų motyvą aptinkame ir Goethe’s pasakoje apie nykštu
kų karalaitę, gyvenančią pintinėje. Šia proga paminėtinas
ir Anthroparionas, Zosimo regėjimų švininis žm ogeliu
kas, prisimintini taip pat šachtas apgyvenę nykštukai,
alchemikų homunkulai, neūžaugų hoblinų gaujos, kau
kai, gremblinai ir t.t. Kokie išties "tikroviški" yra šie vaiz
diniai, man teko įsitikinti vieno nelaimingo atsitikimo
kalnuose metu: po nelemto įvykio du alpinistus vidur
baltos dienos aplankė bendras regėjimas, abiems sukėlęs
pasiaubą: jiedu matė apsigobusį galvą žmogeliuką, išro
pojusį iš neprieinamo ledynų plyšio ir nukepestojusį sker
sai ledo luitu. Man yra tekę susidurti su daugybe motyvų,
kurie, rodos, verstų manyti pasąmonę esant be galo mažų
dydžių pasauliu. Tbkia išvada lyg ir neprieštarauja protui,
nes visi šie regėjimai išties telpa mūsų sielose, visos šios
būtybės telpa mūsų galvose, vadinas, turėtų būti atitinka
mai mažos bei žemesnės. Šiaipjau aš nepalaikau tokių
"protingų" nuomonių, nors nedrįsčiau ir teigti jas visas
urmu esant tuščiais paistalais. Mano galva, visos mažybės
bei, kita vertus, didybės-milžinai ir kt. - yra susiję su
pasąmonės netikrumu bei svyravimais dėl erdvės ir laiko
santykių apskritai. Įprastas žmogaus pusiausvyros jau
smas, jo racionali didelio bei mažo samprata yra išimtinai
antropomorfinė ir praranda bet kokią prasmę tiek grynai
fizikinių reiškinių srityje, tiek ir kolektyvinės pasąmonės
valdose anapus įprastų žmogiškų reikalų. Atmanąs yra
"mažesnis už mažiausią ir didesnis už didžiausią", jis yra
"nykščio didumo", tačiau "aprėpia žemę iš visų pusių ir
viešpatauja visose dešimtyje erdvės kypčių". O apie Kabirį
Goethe sako: "mažas ilgumu,/didis stiprumu". Panašiai ir
senelio archetipas yra visiškai mažytis, bemaž neįžiūri
mas, tačiau turi lemtingą galią - tuo įsitikins kiekvienas,
apčiuopęs pagrindus. Šia prasme archetipai primena ato
mus - niekas gi nebesistebi, jog kuo giliau mikropasaulin
tyrinėtojas prasiskverbia, tuo galingesnes sprogstančias
bei niokojančias jėgas randa ten surakintas. Kad milžini
ški padariniai pareina nuo menkiausių priežasčių, darosi
akivaizdu ne tik fizikoje, šis dėsningumas ima ryškėti ir
psichologinių tyrinėjimų srityje. Išties, kaip dažnai lem
tingomis gyvenimo akimirkomis viskas pakimba ant plau
ko!
Pirmykščių tautelių pasakose minimo archetipo galia
nušviesti sąmonę kartais išreiškiama tiesiog senelį siejant
su saule. Ateidamas jis atsineša su savimi nuodėgulį, ant
kurio kepamas moliūgas. Pavalgęs jis vėl nusineša ugnį
sau, todėl žmogui nebelieka nieko kito, kaip pavogti ją.
Vienoje Šiaurės Amerikos pasakoje senelis yra burtinin
kas žiniuonis, ugnies šeimininkas. Kaip žinome iš Senojo
Testamento sakmių bei padavimo apie Sekminių stebu
klą, čia Dvasia irgi turi daug bendra su ugnimi.
Be sumanumo, įžvalgos ir išminties, kaip jau minėjo
me, senelis pasižymi ir dorovinėmis savybėmis: suvirš, jis
netgi skiria išbandymus kitų dorai ir jais remdamasis
apdovanoja. Vienoje estų pasakoje apie podukrą ir tikrą
ją dukrą yra šiuo atžvilgiu itin pamokantis pavyzdys. Pir
moji yra sirata, pasižyminti klusnumu bei geru elgesiu.
Pasaka prasideda tuo, kad šulinin įkrenta jos verpstė. Ji
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šoka iš paskos, bet nenuskęsta, o patenka stebuklų kara
lystėn ir leidžiasi jon tęsti savo paieškų. Pakeliui ji sutinka
karvę, avį ir obelį ir išpildo visų trijų prašymus. Tūomet ji
prieina pirtį, o ten sėdi nepaprastai apskretęs senis ir
paprašo nuprausti jį. Tžirp jų užsimezga pokalbis:
- Geroji mergaite, geroji mergaite, nuprausk mane,
labai jau sunku man būti tokiam nešvariam!
- Kuo gi aš krosnį pakursiu?
- Parink medžio šakaliukų bei varnų šūdo ir pakurk.
Tkčiau mergaitė teparenka pagaliukų ir vėl klausia:
- Kur gi aš vandens pasemsiu prausimuisi?
- Po pirtimi stovi balta kumelė, numyždink ją kubilan!
Tačiau mergaitė suranda švaraus vandens ir vėl klausia:
- Iš ko gi man vantą pasidirbus?
- Nukirpk baltosios kumelės uodegą ir turėsi vantą!
Tačiau ji prikerta beržo šakų ir vėl klausia:
- Iš kur gi man gavus muilo?
- Paimk šlako lumstą ir nugramdyk mane juo!
Ihčiau mergaitė atsineša muilo iš kaimo ir šitaip ga
liausiai išmaudo senį.
Už tai jis padovanoja jai terbą aukso ir brangakmenių.
Namuose tikroji dukra, suprantama, pavydi baisiausiai,
todėl irgi sviedžia šulinin savąją verpstę, bet išsyk ją ten
ir suranda. Tačiau ji vis tiek patraukia toliau, darydama
atbulai viską, ką podukra darė teisingai, tad galiausiai ir
apdovanojama ji atitinkamai. Šis motyvas yra toks daž
nas, kad jokie kiti pavyzdžiai čia nė nebereikalingi.
Pranašesnio už paprastą žmogų geradario senelio pa
veikslas savaime peršasi siejamas tiesiog su Dievuliu. Vo
kiškoje pasakoje apie kareivį ir juodąją princesę kalbama,
kaip užkerėtoji princesė kasnakt iššliaužia iš savo geleži
nio karsto ir suėda kapus sergstintį kareivį. Vienas karei
vis, sulaukęs savo eilės, sumanė išsisukti. "Vakare jis pa
tyliukais nusėlino šalin ir skuoste nuskuodė per klonius
ir kalvas, kol atsidūrė nepaprastoje pievoje. Staiga prie
šais išdygo seneliukas su ilga žila barzda, o tai būta paties
Viešpaties Dievo, kuris nebegalėjo daugiau ramiai ž iūrėti
į velnio krečiamas eibes.
- Kur taip skuodi? - paklausė senelis. - Ar nepaimtum
ir manęs kartu?
Seneliukas atrodė toks draugiškas, tad kareivis pasisa
kė jam pasprukęs ir papasakojo, kodėl. Ibda, kaip visuo
met tokiais atvejais, nuskamba geras patarimas. Šioje
pasakoje senelis laikomas tiesiog Dievu šiaipjau taip pat
patikliai, kaip ir anglų alchemiko sero George Ripley
aprašomas " senas karalius", kurį tas vadina "antiąuus
dienini",-"theAncient ofDays."3
Thčiau visi archetipai, be savo teigiamos, palankios,
šviesios, aukštosios pusės, turi ir kitą, žemąją, iš dalies
neigiamą bei priešišką, iš dalies paprasčiausiai chtonišką
bei mažų mažiausiai nešališką. Dvasios archetipas šia
prasme nėra jokia išimtis. Nykštuko pavidalas savaime
apibūdina jį kaip iš po žemių išdygusią gamtos augimo
galią. Vienoje Balkanų pasakoje senelis yra sužalojamas:
tam tikri sparnuoti demonai Viliai jam išlupa akį. Herojui
pavedama juos pagauti ir sugrąžinti akį. Ihigi senelis
praranda dalį savo regėjimo - t.y. įžvalgos bei pramatymo
- demoniško požemių pasaulio naudai. Šis sužalojimas
primena Ozirio, išvydusio juodą paršą (savo piktąjį brolį
Setą) likimą ir šitaip viena akimi apakusio; taip pat likimą
Votano, paaukojusio vieną akį ant Mimiro versmės. Gana
būdingas yra ir minimoje pasakoje senelio jodomas ožys,
tamsiosios jo pusės ž enklas. Yra tokia sibirietiška pasaka,
kur senelis pasirodo apskritai kaip vienakojis, vienaran
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kis bei vienaakis žilabarzdis, galįs geležinės lazdos palie
timu prikelti mirusįjį. Galiausiai atgaivintasis, jau nebepirmąsyk prikeltas gyvenimui, netyčia užmuša senį ir sy
kiu praranda šią savo laimę. Pasaka vadinasi "Vienpusis
Senis", o šitoks jo luošumas savaime išduoda jį turint tik
vieną savo paties dalį. Kita dalis reiškiasi neakivaizdžiai
- per žmogžudį, trokštantį herojaus mirties. Pagaliau
herojui pavyksta pribaigti persekiotoją, tačiau besigrumdamas jis netyčia užmuša ir savo vienpusį senį, tad abiejų
tapatybė čia visai nedviprasmiška. Niekuomet nedera at
mesti tos galimybės, jog senis pats yra sykiu ir savo prieši
ninkas, todėl neša ne tik gyvenimą, bet ir mirtį - "ad
uirimąue perims” (įgudęs abiejuose), kaip kad pasakyta
apie Hermį.
Thigi, pasirodžius "paprastam" ir "geraširdžiui" sene
liui, patartina kad ir euristiniais ar kitokiais sumetimais
atidžiau panagrinėti kontekstą. Pavyzdžiui, pradžioje
minėtoje estiškoje pasakoje apie praganiusį karvę pieme
nuką taip pat netikėtai ir laiku atsiradęs senelis gali būti
įtartas pats iš anksto slapčiomis nusivedęs karvę, idant
savo globotiniui duotų tinkamą dingstį pabėgti. Thtai visai
įmanoma, nes ir gyvenimo patirtis rodo, jog iš aukštesnės
nesąmoningos apvaizdos dažnai galima laukti kokio ne
malonaus pokšto, turinčio betgi vienintelį tikslą - išbaikštyti mūsų Jonelį Kvailelį iš įprastos ego sąmonės ir pa
stūmėti į kelią, kuriuo jam lemta eiti ir kurio tasai per savo
nekaltą žioplumą niekuomet nerastų pats. Jei mūsiškis
sirata būtų įtaręs senelį savo burtais tyčia pradanginus jo
karvę, šis jam pasirodytų besąs koks pagiežingas trolis ar
tikras velnias. Senelis ir išties turi piktų bruož ų, visai kaip
pirmykštis žynys, kuris yra ir geradaris gydytojas, ir pasi
baisėtinas nuodininkas. Žodisphamiakon irgi reiškia ne
tik "vaistai", bet ir "nuodai" - ne paslaptis juk, kad vaistai
ir nuodai yra tos pat prigimties.
Senelis tad yra dvilypis nelyginant elfas - prisiminkime
ir itin išraiškingą Merlino įvaizdį - kartais tai kone pats
gėrio įsikūnijimas, o kitąsyk, žiūrėk, tikra nelabojo aprai
ška. Be visa ko, tai ir piktas burtininkas, darantis blogį dėl
paties blogio. Vienoje Sibiro pasakoje kalbama apie ž mogiena mintančią piktąją dvasią "su dviem ežerais ant gal
vos, abiejuose ežeruose - po antį". Pasakos herojus su
draugais išsiruošia puoton į gretimą kaimą, o savo šunis
palieka namie. Šie gi, vadovaudamiesi taisykle "kai katino
trūksta, pelės padūksta", taip pat iškėlė puotą, o pačiame
jos įkarštyje įniko į mėsos atsargas. Sugrįžę šeimininkai
pavarė šunis šalin, o šie ir pasileido į tyrulius. "Tūomet
Kūrėjas tarė Ememqutui /pasakos herojui/:
- Pasiimk žmoną, ir eikite ieškoti šunų."
Tačiau jie pateko į siaubingą pūgą ir buvo priversti
pasiprašyti prieglobsčio piktosios dvasios trobelėje. Tbliau eina žinomas apsigavusio apgaviko motyvas. "Kūrė
jas" šiaipjau yra Ememquto tėvas, o Kūrėjo tėvas vadina
mas "Kūrėpačiu", kadangi sukūręs save pats. Nors niekur
nė neužsimenama, kad senis su dviem ežerais ant galvos
alkio vedamas būtų tyčia prisiviliojęs herojų su žmona
savo bakūžėn, galima tačiau numanyti, jog tos pačios
dvasios būta apsėdusios ir šunis bei pakursčiusios juos
puotauti nelyginant žmones, o paskui dar - visiškai prieš
šunų prigimtį - pasprukti sau, jeib Ememqutas turėtų
leistis jų ieškoti; tas pat numanytina ir apie pūgą, kuri lyg
tyčia atveda herojų stačiai į pikto senio nagus. Savo pata
rimu čia prisidėjęs Kūrėjas, Kūrėpačio sūnus, galutinai
viską supainioja, tačiau šitą keblią painiavą narplioti ge
riau palikime sibiriečių teologams.

Vienoje Balkanų pasakoje bevaikei Carienei senelis
duoda suvalgyti stebuklingą obuolį, nuo kurio ta pastoja
ir pagimdo sūnų, iš anksto suderėjusi, kad senelis būsiąs
jam dar ir krikštatėviu. Sūnus augo baisingas drignius,
skriaudė vaikus ir kamavo gyvulius. Dešimties metų bū
damas, jis dar neturėjo vardo. Tkda vėl pasirodė tas pats
senis, įsmeigė jam kojon peilį ir praminė jį "Peilio Kara
laičiu". Berniukas geidžia eiti į pasaulį nuotykių ieškoti,
ir tėvas po ilgų svarstymų pagaliau jį išleidžia. Peilis
kojoje čia turi lemiamą reikšmę: jeigu vaikinas pats išsi
trauks jį - gyvens, jeigu tai padarys kas nors kitas - mirs.
Galiausiai peilis jį ir pražudo: sena ragan ištraukia šį jam
bemiegant. Jis miršta, tačiau yra atgaivinamas draugų,
kuriuos įgijo klajodamas. Senelis čia pasireiškia ir kaip
geradėjas, ir sykiu lemia kupiną pavojų gyvenimo kelią,
išties galintį baigtis blogai. Blogis jau pačioje pasakos
pradžioje buvo aiškiai pastebimas berniuko šelmystėse.
Kitoje Balkanų pasakoje randame dar vieną vertą pa
minėti šio motyvo atmainą: karalius ieško savo sesers,
pagrobtos svetimšalio. Jo klajonės atveda jį prie trobelės,
kurioje gyvenanti senučiukė perspėja jį liautis ieškojus.
Thčiau karaliui prieš akis nuolat vaidenasi vis tolstantis
vaisiais apkibęs medis, kuris ir dabar nuvilioja jį tolyn.
Medžiui pagaliau sustojus, nuo šakų žemėn nusileidžia
senelis. Jis pavaišina karalių ir parsiveda jį pilin, kur,
pasirodo, ir begyvenąs kartu su jo seserimi. Sesuo papa
sakoja broliui, jog šitas senis esąs piktoji dvasia, galinti jį
pražudyti. Ir tikrai, po trijų dienų karalius pradingo be
pėdsakų. Tbomet judviejų ieškoti išsirengia jaunesnysis
karaliaus brolis, kuris galiausiai nukauna slibinu pasiver
tusią piktąją dvasią. Pasirodo, jog tatai būta užkerėto
dailaus jaunikaičio, kuris dabar, išvaduotas iš piktų kerų,
nedelsdamas veda karaliaus seserį. Senis tad, pirma apsi
reiškęs kaip medžio dvasia, yra tiesiogiai susijęs su sese
ria. Senis neša mirtį, viename įpintame vaizdelyje jis ap
kaltinamas užkerėjęs ir pavertęs į geležį - t.y. sustangdinęs, sukaustęs, surakinęs - ištisą miestą. Karaliaus seserį
jis irgi laiko įkalinęs, neleisdamas jai sugrįž ti pas artimuo
sius. Titai reiškia ne ką kita, o kad ją yra užvaldęs jos
animus. Išties senį pagrįstai galime laikyti ir esant josios
animus. Kita vertus, toks aistringas karaliaus veržimasis
pas seserį, padaręs jį senio kerų auka, verčia galvoti ją
pačią atstojant savo broliui anima. Nelemtas (senio) ar
chetipas visų pirma ir užvaldo karaliaus anima - kitaip
sakant, pagrobia iš jo gyvybės archetipą, kurį anima įa
smenina - ir šitaip priverčia jį iškeliauti ieškoti prarastos
gyvenimo pilnatvės, "sunkiai pasiekiamos brangenybės",
sykiu paversdamas jį mitiniu herojumi, pagrindiniu Vei
kėju, atstovaujančiu aukštesniajam Aš. O pačiam seniui
čia belieka vaidmuo piktadario, tik įveikus ir pašalinus
kurį galiausiai tėra įmanoma tapti savo sesers, savo anima
sutuoktiniu arba, teisingiau sakant, savo sielos sužadėti
niu, švento inciesto iškilmėmis pažyminčių lygiaverčių
priešybių jungtuves. Ši akiplėšiška enantiodromija4,
šiaipjau visuotinis reiškinys, ne tik kad baigiasi senio
atsimainymu bei atjaunėjimu, bet sykiu ir pabrėžia slaptą
gėrio ir blogio giminystę bei tarpusavio priklausomybę.
Šioje pasakoje matome, kaip senelio archetipas, kad ir
pridengtas piktadario kauke, visaip vartydamasis bei rutuliodamasis individuacijos tėkmėje, galiausiai vis dėlto
užtikrintai atveda į hieros gamos*. Rusų pasakoje apie
Girių Karalių, priešingai, pradžioje šis buvo palankus ir
geranoris, bet paskui atsisakė paleisti samdinį, o pagrin
diniai pasakos paveikslai tad ir kalba apie pakartotines

vaikino pastangas ištrūkti iš burtininko gniaužtų. U žuot
ieškojus, čia sprunkama, tačiau galiausiai herojus vis tiek
veda karaliaus dukrą, kitaip sakant, laimi tą patį laimikį,
kurio taip įnirtingai siekia visi nuotykių ieškotojai. Bur
tininkui, šiaip ar taip, belieka pasitenkinti apsigavusio
apgaviko vaidmeniu.
Iš anglų kalbos vertė ROŽĖS DAINIUS
Jung C.G. Psyche and Symbol. - New York, 1958. - P.72-86.

(Tęsinys kitame numeryje)
Redakcijos pastaba: vertimas sutrumpintas.

VERTĖJO PASTABOS
į. Gr. endon, viduje; gr.psyche, siela.
Šia proga norisi trumpam atkreipti skaitytojo dėmesį į graikišką žodį
endon, sudarytą iš priešdėlio en- bei šaknies tokių žodžių kaip dosis,
davinys arba tiesiog duotis, vadinamoji dozė; dow n, dovana (plg. rus.
daritj, dovanoti, bei liet. daryti - gr. dow n būtų tad maždaug "daronė");
didomi, duoti. Graikų endon todėl galėtume palyginti su lietuviško daik
tavardžio indas vietininko linksniu inde arba atitinkamu žodžiu indan.
Daiktavardis indas šiaipjau irgi sudarytas iš priešdėlio in- bei šaknies
žodžio dėti, kitaip sakant kilęs iš veiksmažodžio indėti, t.y. įdėti Thčiau
juk įdedama visuomet vidun. Galiausiai artimas atrodo ir patsai žodis
vidus, ypač jei laikysime jį esant sudarytą iš to pat priešdėlio į- tariant
ilgainiui virtusio sąskambiu ’V/", bei tos pat jau minėtos šaknies. Daikta
vardį vidus tad šia prasme galima būtų tiesiog kildinti iš numanomo
būdvardžio "indus” arba "įdus", t.y. įdedamas, "sutalpinamas inde". Endopsichinis tad reikštų maždaug "vidusielinis" arba "telpantis sieloje" bei
"priklausantis sielai" - apie tai autorius darsyk užsimena truputėlį vėliau.
2. Gr. anamnesis, prisiminimas, prisiminimų srautas. Žodis sudarytas
iš neiginio an- ir daiktavardžio amnesis, sudaryto savo ruožtu vėlgi iš
neiginio a - ir daiktavardžio tmesis, atmintis, mintis, manymas - arba
tiesiog pažodžiui manesys. Gr. amnesis reiškia užmarštį, sąmonės apte
mimą, "nemanesį", o anamnesis, "ne-nemanesys", tad yra ne kas kita kaip
są-monės at-gavimas po užmaršties, šiaipjau būtent atmintis arba, dar
tiksliau, aimana, atmanymas; "dvasinis atrajojimas".
3. Angį. "Ancient o f Days", pažodžiui "Anos Dienos" arba "Žila
Senovė", savotiškas posakių "anomis dienomis" arba "žiloje senovėje"
pagrindu sudarytas vardas, kurį lietuviškai galima būtų ištarti tiesiog
"Žilasenis" arba "Anadienis". Tačiau posakį anomis dienomis (būtent lot.
antiquus dierum bei angį. ancient o f days) galime pertarti vienu žodžiu
anądien arba tiesiog andai ir šitaip savo ruožtu gauti vieną iš senųjų
lietuviškų Dievo vardųAndojas, būtent "Žilasenis".
Pridurkime dar, jog ir būdvardis lot. antiquus bei jo ainis angį. ancient
yra kilę iš lot. ante arba antea, liet. pažodžiui būtent andai, tad visų
taikliausiai būtų verstini numanomu lietuvišku būdvardžiu andojas, se
novinis, pirmykštis; o daiktavardž iai angį. day, lot. dies bei liet. diena savo
ruožtu yra vienos šaknies su liet. dievas, todėl suasmeninant posakius
ancient o f day, antiquus dierum bei andosios dienos bemaž pažodžiui
išplaukia Dievas Andojas.
4. Gr. enantios, priešingas, einantis prieš, "in-einantis"; gr. dromos,
bėgimas, bėgis, takas. Gr. enantiodromia tad būtų maždaug "priešbėgis",
"prieštaka" arba tiesiog santaka - būtent santuoka.
5. Gr. hieros, šventas; galėtume palyginti šį žodį su lietuviškais geros:,
gerti bei gėris, giminingais sanskritiškam ghrta, lydytas sviestas, Vedų
vaidilos liejamas ant aukuro kaip šventas "auksinis" skystis. Giminingas
yra rus. tree, šventikas, vaidila, žynys; taip pat vok. Hirt, piemuo (lot.
pastor, ganytojas, "pastorius"). Dera šia proga atkreipti dėmesį ir į gr.
geras, senatvė, geraios, senas, bei geron, senis, "geronis".
Gr. gamos, jungtuvės, santuoka, sueitis. Plg. gameo, ištekėti, tapti
žmona; gemo, būti pilnai, nėščiai, pastojusiai; genos, giminė, gymis,
vadinamasis genas; gynė, moteris, t.y. gimdytoja, plg. rus. ženščina (pa
našiai ir angį. womb , gimda, o woman - moteris). Prisiminkime dar kelis
giminingus lietuviškus žodžius: gimdyti, gemoti, gaminti, taip pat atitin
kamus daiktavardžius gimda, gentis, gamta bei apgamas.
Thigi gr. hieros gamos, pažodžiui šventoji sueitis, giminingais žod 
žiais tariant būtų geras gamas, "nekaltas pradėjimas" arba "įdėjimas" į
"sielos įsčias", "dvasios indan", žmogaus "vidun" šventa arba šviesos
užuomazga žmogaus sąmonėje (plg. rus. svet, šviesa, irsviatoi, šventas),
būtent sąmonės nušvitimas - kitaip sakant, "filosofinis akmuo", taurusis
gemalas ir jo gamyba alchemiko retortoje, "cheminėje gimdoje", žodžiu,
jungiškoji individuacija arba senovinė joga, skr. voga, pažodžiui būtent
jungas arba jungtis.
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TAUTINIS DRABUŽIS

-

Delmonas iš Priekulės raj. Venckų apyl. Svencelės kaimo
Juoda vilnonė medžiaga. Siuvinėtas virvelės dygsniu
violetiniais, geltonais, mėlynais, tamsiai raudonais siūlais.

g balta
Į ] juoda
UI mėlyna
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Pirštinės dubultos. Kumštinės, vyriškos, XX a. vid.
Mezgė M. Kačionienė, Marijampolės raj., Ąžuolų
Būdos ap. LBM 31922. Danutės Rudytės piešinys.

PAGALBINIAI
REIKMENYS

Visų epochų ir visų luomų aprangoje daug dėmesio skiriama
įvairiems papildomiems daiktams - skepetaitėms, nosinėms, krepše
liams, piniginėms, kaspinėliams ir kitiems reikalingiems menknie
kiams, kurie labai pagyvina drabuž ius. Netrūksta tų dailių smulkmenų
ir lietuvių liaudies drabužiuose. Kai kurias jų moterys nusipirkdavo,
pavyzdžiui, šilko ir kašmyro skaras, kitas pasidarydavo namie: išsiausdavo puošnias plonos drobės nosines, nusimegzdavo išeigines
linines kiauraraštes arba margai raštuotas vilnones kojines, pirštines
ir riešines. Kiekvienoje etnografinėje srityje šie rankdarbiai buvo savitų
raštų ir spalvų. Kai kurie buvo paplitę tik viename regione. Pavyzdžiui,
tik Klaipėdos krašte moterys nešiojo delmonus - prie juosmens pri
rišamą plokščią maišelį - kišenę. Maždaug 30x20 cm stačiakampis
arba nežymiai platėjantis į apačią delmonas buvo siuvamas iš tam 
saus, dažniausiai juodo gražaus audinio (aksomo, gelumbės, sati
no). Kraštai paprastai apvedžiojami ryškesne aksomine, šilkine ar
plona vilnone medžiaga, o pati kišenė išsiuvinėjama spalvotais siū
lais. Raštai dvejopi. Vieni nesudėtingi, panašūs į skrynių ir kitų liaudies
baldų dekoro elementus, dažniausiai išsiuvinėti virvelės dygsniu ar
net išvingiuoti iš pirktinių apdailos juostelių. Antroji raštų grupė - rožių
ir kitų gėlių žiedai, siuvinėti kryželiu naudojant kanvą, - artimi to meto
miestiečių rankdarbiams. Dažnai būdavo išsiuvinėjami šeim i
ninkės inicialai, data. Pasitaiko labai prašmatnių, sm ulkiais ka
roliukais išpuoštų delmonų, tačiau didžioji jų dalis gana papra
sta. Delmoną prisirišdavo siaura juostele, įverta į užlenktą viršu
tinį kraštą arba prie jo kampų prisiūtas kilputes. Jį dėvėjo prie
dešiniojo šono, po prijuoste, taigi matomas jis buvo tik tada, kai
moteris juo naudodavosi. (Muziejų ekspozicijose arba albumų
iliustracijose delmonus tenka dėti virš prijuostės, kad jie būtų
matomi.)
Kai kuriuos XIX a. madingus aksesuarus šiandien vargiai
pačios bepasidarytume. Mažai kas begali išausti puošnią lan
guotą nosinę, kažin ar atsiras daug entuziasčių, panorėsiančių
nupinti platų dzūkiško skarinio piniką. (Skarinis - dzūkų skepe
taitė, į kurią moterys susivyniodavo šventadienį su savimi neša
mas smulkmenas.) O tradiciniais raštais megztos pirštinės, iš
dalies ir kojinės, mezgamos ir šiandien. Ir nešiojamos ne vien
vilkint tautiniais drabužiais. Siūlytume prisim inti pirštinių gim i
naites riešines - praktišką ir puošnų drabužio priedą. Išeiginės
riešinės dažnai buvo mezgamos su karoliukais. Tuomet jas
megzdavo ne apvaliuoju, o plokščiuoju mezgimu skersai riešo.
Mezgama dažniausiai ripsu (visos akys geros abejose mezgi
mo pusėse). Karoliukai iš anksto suveriami ant mezgimo siūlo,
reikiamoje vietoje pristumiami ir įmezgami. Reikalingi lygūs ir
gana ploni siūlai. Muziejinės riešinės dažniausiai megztos iš
fabrikinės skaisgijos - plonų, putlių vilnonių siūlų. Spalvos so
drios, dažniausiai tamsokos: violetinė, žalia, ruda, tamsiai rau
dona, juoda ir pan. Karoliukai balti, rečiau kitų šviesių ryškių
spalvų arba skaidrūs, permatomi. Numegzta riešinė susiuvama
į cilindrą, o kartais ji susagstoma išilgai riešo mažų sagučių eile.
Riešinės ilgis - apie 10 cm. Puošniausias būna jos apatinis
kraštas, kartais papildomai apnertas lankeliais vąšeliu arba
apsiūtas karoliukais.
Riešinės, kaip ir kiti kaimo mezginiai, turi regioninių bruožų.
Ypač savitos žemaičių riešinės, dažnai mezgamos dviejų kon
trastingų spalvų dryžiais netgi tuo atveju, kai įmezgami karoliu
kai. Kitose srityse karoliukais paprastai puošiamos vienspalvės
riešinės.
Teresė JURKUVIENĖ

Riešinių raštai
1 pav. Kaišiadorių raj. Toliškių k.
2 pav. Akmenės raj. Meškių k.

3 pav. Kupiškio raj. Antašavos apyl,, Varniškių k.
4 pav. Buv. Veisiejų raj. Buteliūnų k.
5 pav. Mažeikių raj. Tirkšlių apyl., Užlieknės k.
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SĖDI SAULIUS ANT TVOROS
Nemirtinga vaikų tautosaka - erzinimai. Kiekvienas, net vaikas, norim
būti ar bent parodyti, ar bent pasijusti tobulesnis, pranašesnis už kitą. Deja,
ne kiekvienas to siekiame didesniu protu, geresniu darbu. Kartais -p a ž emindarni, pašiepdami kitą. Antra vertus, jei esi nuskriaustas ir nepajėgi kitaip
"atsiteisė, pasprukęs, pasijutęs nepagaunamas, dar gali atsisukęs "nugalėt"
žodžiu:pašiepdamas skriaudėją. Pašiepsi - ir atlėgs. Tokios, matyt, psicho
loginės šio tautosakos žanro "nemirtingumo"prielaidos. Aišku, ne vieninte
lės. Nes labai daug vadinamųjų erzinimų "erzinimo funkcijos" ne itin daug
turu Dažnai tik pašmaikštaujama, nepiktai pasijuokiama, pasišaipoma tai iš vardo, tai iš pavardės, tai iš kokio pomėgio, apsirengimo, kūno trūku
mo, įpročio ar ydos. Kartais taip apibūdinami net aiškint kaimų gyventojai,
o mūsų laikais mokyklose - mokinių klasės. Didelė Lietuvių kalbos ir
tautosakos instituto kataloguose erzinimų dalis - apie gyvūnus: su sąmojo,
pašiepimo gaidele pašnekinami jie.
Erzinimai savo forma dažniausiai tnimpi, kelių žodžių ar kelių eilučių
(dažniau - eiliuoti), kartais - ir kelių formų kūrinėliai, primenantys kartais
humoristinę dainelę, talalinę, vaikų žaidimą, piemenų "lojimą", piemenų
žegnonę: vietoj kokio "seneli" ar "garny" įstatei kokį "Joneli" ar "Kazy" - ir tai
jau tikras erzinimas.
Dalis šių pateiktų pavyzdž ių yra iš minėtojo instituto rankraštyno, dalis prieš keletą metų mano užrašyti Vilniaus miesto mokyklose iš mokinių.
Liudvikas GIEDRAITIS

Adomėlio to mažiuko
Ainunt kelnios jau nusmuko.
Mare Mare! Thvo vyrą karia.
Lėk lėk retavok,
Baltas kelnes gatavok.
Juzai garbūzai,
Duok miltų buzai.
Jūzas guzas šepetys
Kiaulei rūrą pakrapštys.
Jurgis nusmurgęs,
po pušim augęs,
du grybus graužęs,
trečią kai siekęs,
galvą praplėkęs.
Vištyta korke,
Jieškaja Jurgia
O kur Jurgis? Daržinalaj
Krata kratinėlį.
Jurgis spurgis
Kočioti murgdįs
Katė žerta
Nepažina,
Jurgia bambų
Iškabina.
Ont kalnelia
Lyg viet,
Šoka Jurgis
So Elžbiet.
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Azas Kazas ant kalniuko,
Jis nebijo nei velniuko,
Pūtė triūbą ir birbynę,
Vijo velnius per purvyną.
Kazys ožkaragis
Džiaugės ožką
Darže radęs.
Glebėsčiavos glebėsčiavos,
Apkabinęs pabučiavo.
Tkmta drica voverica,
Kas bučiavo tą mergicą.
Ne kas kitas kaip Kazys,
Pasitempęs kai ožys.
Martynas papartynas
Ganė vištas po karklynus.
Vienos vištos neparginė,
Gavo gumbą - ne kiaušinį.
Ciba ciba kas pakiba?
- Kankoliuks.
Kas nutraukė?
- Mykoliuks.
Ona Ona gera žmona,
Raugė sūrį su smetona,
Su raudona uoga,
Su subine nuoga.
Vincą pinca gurguolė,
ažu kaklo utėlė.

Rita Rita Margarita
Iš kiaušinio išsirito.
Brige Brigiala
Brido per balą,
Rado žąsytį,
Ėmė tąsyti.
Uršulytė kaip lėlytė,
ilgai miega kaip panytė.
Pučia vėjas kaip pašėlęs,
lekia Algis susivėlęs.
Alfonsas iš laukų,
ant jo pilvo daug taukų.
0 Ignotas didžiagalvis,
pasirodo, kad bus kalvis.
01 tu, Stase, ilgakase,
Į akėčias pilvą kasė.
Pilypai, Jokūbai,
Kokie jūsų rūbai,
Kaip bulbės kepę,
taip ir nusitepę.
Už r. 1912 m.
O tas smulkus Tkmošiukas
pre pemenių vikrei sukas.
Birutėlė šeimininkė
Kubilėly tešlą minkė.
Šokinėjo kielė
Po Martyno pievą,
Aš mislijau, kad Martynas,
O čia Martynienė.
Katryna, pašmakšt į
karklyną.
Matauš, Matauš bulbas atauš.
Pirma klasė - liliputai,
Antra klasė - kalakutai,
Uečioj klasėj geri žmonės,
0 ketvirtoj - kaip beždžionės.
Vaitekūns, gaidžio kūns,
Lėk per laukus kaip perkūns.
01 liūlia liūlia,
Kelnės Valiulio.
Ttios sudraskysiant,
Kits pataisysiant.

Pastaba: Kad vaikšto su
sudriskusiom kelnėm,
pajuokdami sako: "Oi..." ir
juokaudami ima draskyt.
Oi Galčiūnai - vanagai
Mindė katį kai velniai.
Kolai saule užsilais,
Gyvos katės nepalais.
Vaikai vanagai,
Juodi jūsų panagiai.
Kur senelis?
Už klojima.
KO jis dirba?
Vyžas pina.
Kam jis pina,
Kam dabina?
Kur jis jos?
Unt vainos.

Gandra gandra, suk tekinį,
Atnešk vaiką šiometinį,
Je ne vaiką, tai mergelį,
Aba rūtį vainikėlį.
Starkau Jonai, ko ga ga,
Tkvo pati ragana.
Man bundelas nekepa,
Kad ir kepa - nėdava.
Šiaudų kūliu surišę,
Po varteliais pakišę Tie varteliai girgž-girgž,
Tavo pati pirs pirs,
Tie varteliai vazu-vazu,
Tavo pati dvazu-dvazu,
Tie varteliai vas-vas,
Tavo pati dvas-dvas.
Pas Lukošių virė košę,
Pas Martyną kepė blyną.
Varn varn, še tau žarn,
Duok man čebatels.

Kur jis sės?
Unt auses.
Kur jis stos?
Unt barzdos.

Oi bite bite bite,
Saldi tavo uodegytė.
Kad pavyčiau, palaižyčiau,
Kad pagaučiau, medaus gaučiau.

Kėi ta barzda
pakrutės,
tei tas senis
Nubrazdes.

Oi tu strazde,
Ko tu brazdi.
Ko tu kielės nevedi?
Tkvo kielė panaitėlė
Su trumpučiu sijonėliu.
Kielė graži paukštelė,
Sušukuota galvelė.

Tėve mūsų, o aš - ne jūsų,
O kieno - Simono.
Ką jis dirba - vyžas pina
ir t.t.

Po svietą voliotas.
Jurga spurga iškepta,
ant šakutės pasmeigta.
Daivoška ožka, tarybinė
kartoška...
Šaras grabas ungurys
plaukia upėj kaip snarglys.
Sėdi Dalius pragare,
Verda smalą kubile.
Daiva pamaiva
bėgo per kaimą,
šoko per tvorą,
pagadino orą,
pamatė jautį,
pradėjo bliauti,
šoko per langą,
perplėšė bambą:
- Oi, mamyte, ką daryti,
kaip tą bambą užlipdyti.
Vienas bernas tarp mergų a ja jai kaip negražu.
Vienas bernas tarp mergų smuksta kelnės pamažu.
Sėdi Saulius ant tvoros,
laukia karo pabaigos.
Kol tas karas pasibaigs,
Sauliui vidurius paleis.
Eik tu, kiaulės kiaušini tu...

(Tai piemenų žefpionė,
tuo pačiu ir erzinimas)

Ti Ii Ii Ii, vanagėli,
Ko nevedi kielės?
Tkvo rudas žiponėlis,
Kielės žali švarkai.

Gandrai, gandrai, ga ga ga,
Tkvo pati ragana,
Išvažiavo riešutų,
2k.
Parvažiavo be dantų }
Išvažiavo žagarų,
2k.
Parvažiavo be nagų

Marč Marč,
Kur tava vyras?
Starkus nunešė,
Starkus nunešė.
Raudokim raudokim
Nu, nu, nu, nu, nu...

Gandrai, gandrai, ga ga ga^
Tkvo pati ragana,
j ZK
Ji pyragų nekepė,
l 2k
Kad ir kepė, nedavė.
J

Vaike voro, negadink oro.
Ba pagaus velnias, numaus
kelnes.

- Pirk dramblį.
- Nepirksiu.
- Pirk dramblį.
- Nepirksiu.
- Pirk dramblį.
- Atstok tu. Na, nupirksiu.
- Tki ir kvailys...

Šuldu buldu kalakutas,
Pažiūrėkit, koks aš drūtas.

Sena boba be motoro
nesukramto pomidoro.

Starkau barkau,
Ga ga ga,
Tkvo pati ragana.
Starkau barkau,
te bundela Starkus negirdėja.
Starkau barkau,
te mergela Starkus šokinėja. '

Ii mokyklų...

Arūnas - be karūnos...
Dainius - saldainius...
Juozas pilvotas,

Kiaulės suktini tu...
Eik tu... Pas ką gydaisi?..
Skundų maišeli,
bėk į lopšelį.

- Ar buvai zooparke?
- Tkip.
- O kodėl išėjai?.. Ar
blogai maitino?
- Ar buvai zooparke?
-N e.
- Ką, be antsnukio nepriima?
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