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- Kernavėj. Bet dar daug kas
nesupranta, kas tai per švente,
koks jos istorinis pagrindas. G a
na blankiai šventėme ir Rugsė
jo 8-ąją (Vytauto D idįiojo ka
rūnavimo diena), n « s tai tik
minėtina diena. Ji buvo šven
čiama Nepriklausomoje Lietu
voje kaip valstybingumo diena,
sutapo su Šilinėmis (šv. M erge
lės Marijos gimimo diena), - di
dieji atlaidai jai suteikdavo iškil
mingumo.
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Matyti, kad, atstačius lie tu vos nepriklausomybę, valstybi
nių švenčių struktūra buvo su
ręsta paskubomis, daugeliu a t
vejų nepakankamai pagrįsta
nei istoriniu požiūriu, nei pa
pročiais. Tačiau iš karto galima
ir pasiteisinti - nebuvo laiko. Vi
sas švenčių kalendorius rengtas
paskubomis. Apskritai viešai,
su visuomene jis nebuvo sv a r-'
stytas. Šventes ar ritualus, taip
.pat atributikos gamybą organi
zuojantys žm onės nėra savo
veiksmų suderinę tarpusavyje,
nesinaudojama jau sukaupta
patirtimi ar rekomendacijomis.
Pagaliau buvo suprasta, kad tai
- trūkumas.
- Dėl to ir įkuria Tarpžinybi
nė ritualų ir apeigų komisija?
- Taip. 1992 m. gegužės 6 d.
Vyriausybės potvarkiu
Nr.
444p. Iš pradžių buvo tokių
avaime, nereikia jokio koordi-
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zacijų, kurios užsiima vaistyto
Mi| tom* ių ,f aoy Ihvt sįp ; r%i * l organizavimu,-atstovai ir tapo
komisijos nariais. Neapsieinamej ir be mokslininkų - reikia m ok
fin to pngiiiidiimp tmrraiyi 1 ’ ių svarbumą, pirmumą, svorį,
/ IniiMinių '. mouuį !ormsiįi%
•a.
I v e b S ilp t (in k * , ftb k lflk U ii a ro o le m ų kelia valstybinės šventės?
topim um ? e p • fi^ e *"j ■ ios, viešiaustos. Savo valsifMpgumą įtvirtinančią švenčių negialime švęsti bet kaip. Valstybinė
atributika ir s im b o lia i negali bū' įaudojami bet kur Ir bet kada.
Eilinis susibūrimas ar minėjimą,s neturi virsti į valstybinę šventę,
ceremonialą. Bet yra ir kitų
;mų.
- Tikriausiai jos susijusios su viso švenčių ciklo priderinimu prie
ikloseimių tra d ic ijų ?
- Kai kurios šventės buvo atstatytos tuoj pat - Kalėdos, Vely
kos. Bet dar ne visos savo pavadinimu ir savo vietoje. Turiu omeny
lapkričio 1-ąją - kalendoriuje Vėlinės. Iš tikrųjų Vėlinės - lapkričio
2-ąją. Lapkričio 1-ąją - Visų šventųjų šventė.
TMp pat pasigendame nedarbo dienos Kūčioms. Pagalvokim
realiai - kaip suspėti pasiruošti Kūčių vakarui, kai dirbi? O kaip

t

nuvažiuoti vaikams į ievų namus, sakykim, į Skuodą, kai, ^ k a 
rinei užtekėjus, sėdama prie apeiginio stalo? Turėtume įvertinti
faktinę padėtį - tą dieną beveik nedirbama (I). Pagal papročius ir

Tirėtų būti švenčiama ir Žoline (rugpjūčio 15 d.). Šios baž
nytinės šventės išraiškos formos - labai senos. Galbūt taip pat
reikėtų siūlyti nedarbo dieną, prisitaikyti prie atlaidų.

nebuvo galima dirbti, tik ruoštis šventei, - žm onės gal net nesą

Žodžiu, komisijai darbo - per akis. Rengsime bendras konfe

moningai, bet taip ir darė, net sovietmečiu. Lietuviams Kūčios -

rencijas su visuomene. Reikia visiems kanu aptarti rūpimus klau 

labai sena, didžiulė šeimos, mirusiųjų vėlių apsilankymo šventė.

simus.
- Mes vis kalbėjome apie tokias šventes, kurios yra arba galėtų
būti bendros visai Lietuvos visuomenei. Bet yra švenčių, kurios
išsiskiria priklausomai nuo švenčiančiųjų gyvenamosios vietos,
darbo pobūdžio. Sakykim, agrarinės šventės. Sutikit, kad tai - kaip
visada, kaimo privilegija. Kiek mes jas bevežtume į miestus ar
miestelius, jos ten ateities neturi. Bet ar turės būsimajame kaime,
būsimojo ūkininko sodyboje ?
- Visas šventes reikia grąžinti į savo vietas. Šeimos šventes šeimai, agrarines - kaimui. Jos buvo švenčiamos gana siaurame
rate, dažniausiai - šeimos, kelių sodybų. Pabaigtuvės ar sėjos
pradžia - žemę dirbančiųjų, o ne pusmilijoninio miesto šventė.

Daugelis krikščioniškosios Europos tautų tokios šventės nebetu
ri.
-... iškyla mūsų pagoniškieji klodai.
- Jų dėka ir kitos tradicinės šventės yra gana savitos. Nors visas

senasis švenčių kalendorius labai gerai prisitaikė prie krikščioni
škojo, bet išliko savitos švenčių išraiškos formos.
- Ką ir sakyti krikščioniškasis taip pat derinamas prie pagoni
škojo...

- Bet pratęstam prisiderinimo prie žmonių poreikio švęsti
temą. Buvo gauta visuomeninių organizacijų, įvairių religinių
bendruomenių kreipimųsi, prašymų atsižvelgti ir į jų poreikius, ir
Vyriausybė priėmė nutarimą,
leidžiantį kitų konfesijų na
riams švęsti savo šventes pagal
įsitikinimus ir papročius, tą
dieną nedirbant, o atidirbant
už ją, susitarus su darboviete,
kurią nors kitą dieną,
-A r nereikėtų tam tikros pa
ramos ir Rasos šventei? Saky
kim , labiau populiarinti duoti
žm onėm s nedarbo dieną, kad
ją švęstų ne vien ramuviečiai ar
jiems prijaučiantys ?
- Iš tiesų ši labai sena ir gra
ži kalendorinė šventė nepelny
tai iyg ir užmirštama. (Apskri
tai mūsų kalendorius gana sau
sas, ir vasarą švenčių mažoka).
O Rasa turtinga skirtingų laik
mečių klodais. Vieni stengiasi
ištraukti senuosius, pagoni
škuosius iš nuotrupų sulipdyti.

Romantiška, bet vargu ar ja u 

nam rokeriui,su motociklu nusibeldusiam į Kernavę, tos "pa

goniškos” apeigos ką nors sa
ko. Kiti švenčia kaip Jonines.
Būna ir taip, kad švenčia kaip
Rasą, o vadina Joninėm ar a t
virkščiai Žodžiu, pripainiota.
Tūčiau poreikis švęsti didžiulis.
Tik reikėtų pagalvot apie jos
turinį, išraiškos formas, pasi
žiūrėti kitomis akimis, ne me
chaniškai perkelti. Rasa buvo
žmogaus santykio su gamta
šventė, žm onių bendravimo
išraiška. O mūsų santykis su

Šeštinių procesija

gamta jau kitoks, ir bendravi
mas nebe tas. Sutinku, kad Rasos (ar Joninių) šventė privalo
užimti jai deramą vietą švenčių cikle, bet ji ir koreguotina «
neišvengiamai turi susiformuoti X X a. pabaigos žm ogų atitin
kantis šventės turinys ir forma, kitaip ji ir liks tik - ramuviečių,
arba tik - varduvėmis, arba tik banaliu masiniu "kultūros rengi

niu"...
Gal ir nebūtina jai nedarbo diena, kaip Latvijoje, kur Lyguo
šventės tradicijos itin gilios ir gajos (faktiškai, perkeliant darbo
dienas, ji švenčiama ten visą savaitę), bet skatinti Rasą reikia ir
Lietuvoje,
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Jeigu atgims mūsų kaimas, jeigu pagaliau įsitvirtins ūkininkas,lai
jo gyvenimo būdas diktuos šventes ir poreikį švęsti, o ne skelbimas
prie kultūros namų. Jeigu atgims tradicinis nuosavybės ir atsako
mybės jausmas, sutikite, gali būti prisimintos ir darbo, ir švenčių
tradicijos? Jeigu baigę pjauti rugius nupins gaspadoriui vainiką,
tai ir šis pavaišins talkininkus. Natūralus bendravimas, pagalba ir
padėka už ją. Pabaigtuvės. Jų šventė, o ne iš šalies organizuota.
Švęs ir jie Rasą ar Jonines, ne tik suvaž iavęs akademinis jaunimas.
Juk tuo metu beveik visi sėjos darbai baigti. Viską žemei atidavei,
dabar lauki derliaus. Suprantama, švęs ir Kalėdas, ir Velykas.
- A r neiškyla panašus uždavinys miestiečiams?

- Viską sumaišyti, miestą - su kaimu, kaimą - su miestu. Šis
darbas buvo gerai organizuotas. Maišymui senosios agrarinės
tradicijos labai tiko - mat nekrikščioniškos, nebažnytinės. Pago
niškojo klodo elementų buvo iškelta visur - į gatves, aikštes. Tą
darbą būtų galima pavadinti ateistinio darbo tam tikru etapu. Bet
jis baigėsi, ir mums reikia apsispręsti - grąž inam, kas kam priklau
sė, ir pradedam susirinkę visa, kas priklauso mums "pagal gymį”.
Esame primiršę, kad mūsų sostinė Vilnius turėjo labai gilias
kolektyvinio šventimo tradicijas. Ir Užgavėnių karnavalai jame

Sekminės.

visiškai skyrėsi nuo Žemaitijos kaimo. Atsinešdami su savimi
kaimą, užmirštame, kad Vilnius - Europos miestas, su visomis
europinio miesto tradicijomis. Linkstame į subtilias, mažas gru
pines šventes. Prisiminkim Gedimino šventę. Vėl pritrūko istori
nio pagrindimo. Juk Gediminas priėmė pasaulį, kreipėsi į pasaulį,
kvietė amatininkus, padėjo jiems įsikurti, laikytis savo papročių.
O mums išėjo mažos grupelės pagoniška šventė. Vėlgi sakau, kai
kurias šventes b ū tiia dar gerai apmąstyti.
Apskritai miestą pa?eikis išeiti į žm ones yra. Kartais reikėtų
aptarti tik labai konkrečius dalykus - vietą, laiką. Štai imama ir
sugalvojama švęsti Velykas Vilniaus Vingio parke 12 vai. O tuo
metu kaip tik grįžtama iš bažnyčios ir sėdama prie šventinio stalo.
Kas ateina? Apskritai pagal mūsų papročius pirmąją Velykų
dieną niekur nebuvo vaikštoma, net į svečius.
- Vadinasi, nebežinom tradicijų...
- Žm onės lyg ir žino, bet nepaiso. Vėl tas inertiškumas, vėl tos
pačios vietos. Į nieką neatsižvelgiama. Negalima švęsti Joninių
aikštėje, kad ir kokia graži ir senąjį būtų. Būtina gamta.
Visi esam "nuo žemės", tad ir kalendorinės šventės arčiausia

mūsų. Bet jeigu mieste gyveni 20-30 metų, jau esi atitolęs nuo jos
ir nuo valstietiško supratimo. Išaugo 2-3 kartos miestiečių. Jiems
daug kas nesuprantama. Senuosius dar kankina nostalgija, ja u 
nystės prisiminimai, bet ir jiems natūraliai valstietiškai švęsti ne
beišeina. Daugumoje miesto švenčių esti tik rengėjai ir žiūrovai.
Bet natūralus poreikis švęsti ir šventimas - visai kas kita.
- Prisidėjo ir tiį 50-ies metų įtaka.

- Taigi, itin pažeistas visuomeninis šventimo aspektas. Gražus
kaimynų lankymasis vienų pas kitus per šventes su gerais palin
kėjimais ir padėka beveik už
miršti. Kaip tik tuo metu..buvo
sunaikintas ir senas, Dzūkijoje
dar išlikęs lalauninkų vaikščioji
mas per Velykas. Suprantama,
vienijau bijojo vaikščioti, kiti bi
jojo įsileisti.
Mūsų komisijos tikslas ir yra,
nesikišant į šeimos vidaus reika
lus, sudaryti kuo palankiausias
sąlygas visuomenei švęsti, atlikti
būtinus ritualus ir apeigas, kuo
labiau suderinti asmeninį ir vi
suomeninį tos pačios šventės
aspektus.
Pavyzdžiui, metų pabaigoje
prasideda šventvakariai. Nuo
Kalėdų iki Trijų Karalių niekas
nieko nedirbdavo, tik kaimynas
kaimyną lankydavo. Mieste, su
prantama, darbo mes neišven
gsim, bet organizuojant rengi
nius reikia į daug ką atsižvelgti.
Labai keista, kai mokyklose ka
lėdinės eglutės rengiamos Kū
čių vakarą arba Advento prad
žioj; mat mokyklose prasideda
atostogos, tad ir skubama iki jų
suspėti. Taigi atšvenčiam an
ksčiau ir vadinam kalėdinėm
eglutėm, nors iki Kalėdų dar vi
sas mėnuo. Šiemet kai kur taip
ir,šventė: nuo gruodžio 1 d., pa
gal sąrašą, sales. Vėl inertišku
mas - buvo naujametinės, dabar
- kalėdinės, tas pats galas. Nie
kas nesvarbu, joks Adventas!
Arba atvirkščiai - žiūrėk, per
pačias Velykas kokiuose nors
kultūros rūmuose mokoma, kaip dažyti margučius, l iksiąs geras.
Bet reikia žinoti - viskam savo laikas - mokymui, pasirengimui ir
tikram šventimui.
Inercija jaučiama ir per kitas šventes. Štai mokykloms labai
sunku atsisakyti tarybinio mokytojo dienos. Net ir šiemet kai
kuriose mokyklose ji buvo švenčiama. O juk nėra didesnės šven
tės mokiniams, jų tėvams ir mokytojams kaip Rugsėjo 1-oji (dar
bo pradžia!). Ji vis dar blanki, gal kiek įspūdingesnė pirmokams.
Pagal tradiciją buvo švenčiama darbo pradžia ir pabaiga. TM gal
ir mums tiktų iškilmingai švęsti Rugsėjo 1-ąją, paskutinįjį skam
butį, išleistuves?
- Kaip Jūs apskritai žiūrite į profesines šventes?

- Apskritai profesinių švenčių kaip tokių nėra ir nebuvo.
-?

- Tos šachtininko, tankisto ir pan. "šventės", t.y. dienos tarybi
niame kalendoriuje kasmet augo kaip grybai po lietaus. Manau,
jos buvo skirtos dėmesiui nuo tikrųjų bėdų nukreipti. Bet argi tai
buvo šventės? Po gražiais žodžiais buvo paslepiamos visos pro-
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blemos.
Minėjo šiemet savo dieną ir mūsų policija. Bei policijos, kaip
tvarką valstybėje palaikančios ir visuomenę ginančios institucijos
paminėjimas, pagerbimas ką tik atstatytoje valstybėje itin supran
tamas. Švenčiama ir kariuofnenės diena. Bet tai nėra profesinės

Šventės.
Vilniaus, kitų miestų amatininkų cechai švęsdavo tarpusavyje
šventes, dažniausiai pagal globėjo, patrono dieną. Galėtų ir musų
"profesininkai" bendrauti tarpusavyje. Bet nereikia tų dienų kaip

ne besančios sąjungos himną. Apie tai kalbėli nėra netolerantiška.
Tiek vieniems, tiek kitiems norisi laikytis savo apeigų. Vienų
paprotys - tvarkyti kapines, kitų - netvarkyti. Tad visiems būtina
turėti savo kapines. Kai kurios savivaldybės jau stengiasi suskir
styti jas bent į plotus pagal konfesijas.
Tačiau vėl problemos: pavyzdžiui, Vilniuje Karveliškių kapi
nės jau baigiamos už laidoti, tad reikia ieškoti vietos naujoms, ir
ne vienerioms, o kelioms iŠ karto! Turint omeny, kad tradicijos
užmirštos ir statomi daugiausia didžiuliai akmeniniai paminklai,

švenčių įrašinėti į kalendorių.
Taip ir mes paskęsim "dienų”
jūroje. O tradicijų jokių netu
rim.
- O dabar kyla noras "pa
meškerioti" ir kitoje pasaulio
pusėje. Pavyzdžiui, šiemet per
radiją, televiziją gan įkyriai vis
buvo minima ši: Valentino die
na...
- Tokia tendencija yra. Ir
toliau graibom "naujoves". O
masinės informacijos priem o
nės turi didelę galią. Pagal m ū
sų psichologiją, - jei šnekama,
pasakojama, tai gal jau ir
mums reikia švęsti... Bet juk
nešvenčia anglai mūsų Kūčių,
lai gal ir mums kol kas pakaks
tradicinio kalendoriaus? G a
na jau horoskopų invazijos.
Žiūrėkit, o lietuvių kalendo
riui ir neatsiranda laikraščiuo
se vietos. Spausdina tik "Lie
tuvos aidas", bet ir tai - tik ka
talikiškąjį.
- Kuriasi privačios rituali
nės įstaigos, pavyzdžiui, - šar
vojimo. Kaip manote, ko iš jų
reikia laukti? A r jos gražiai tęs
mūsų tradicijas, ar ir čia mus
užplūs naujovės?
- Tarybiniais metais šarvo
jimo, laidojimo įstaigos buvo
labai reglamentuojamos ir pa
čios reglamentuodavo m iru
siųjų artimuosius. Negalėjo
būti jokio nukrypimo. Net
Žolinė.
nakčiai į velionio rankas įdėtą
šventąjį paveikslėlį ištraukdavo. Antra vertus, jos labai palengvi
no visus laidojimo rūpesčius, ypač miestiečiams, buvo labai reika
lingos. U žtat ir galėjo diktuoti. Ir dabar besikuriančios galės
diktuoti, bent jau kokie bus naudojami laidojimo reikmenys,
drabužiai, vainikai - tikrai. Faktiškai, ką jos pasiūlys, tą žmonės
pirks. Pasižiūrėkim, o kaip dabar? Juk kokius vainikus pina,
tokius ir perka. Gali vestuvinę suknelę matuotis kelis mėnesius,
laidotuvėse - ne.
Bet atidaromos šarvojimo patalpos ir bažnyčiose. Čia, supran
tama, bus laikomasi visų katalikiškų tradicijų.
Žmonės galės rinktis.
Pagrindiniai reikalavimai šioms įstaigoms, ir mes juos kelsime,
- kuo visapusiškiau apsirūpinti visais laidojimui būtinais daiktais,
padėti žmogui susitvarkyti.
Bet laidojant mirusiuosius yra kitų nesklandumų, ir kol kas
sunku jų išvengti.
Pirmiausia - bendros kapinės. Turime taikstytis, kai per kelis
žingsnius nuo "Amžiną atilsį” giedančiųjų trenkia dūdų orkestras
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kurie stovės šimtmečius, kokie bus mūsų miestai? Apsivertę
akmeninėm kapinėm?
Kita problema - šeimos kapai. Ar ir toliau viena šeima laidos
savo mirusiuosius vis kitose kapinėse? Juk vietos dydis buvo
apribojamas trimis palaidojimais. Bandysime dėl to tartis su savi
valdybėmis.
- Taip, minis - ne linksmiausia... Optimizmo teikia vestuves,
gimtuvės. Bet ir tuos ritualus tikriausiai dar reikia tvarkyti?
- Visų pirma, reikia peržiūrėti vadinamąjį vestuvių cerem o
nialą. Vėlgi grąžinti, kas kam priklauso, nes civilinio akto metu
atliekamas ceremonialas buvo sukurtas nusižiūrėjus į bažnytinį,
tik suteikiant kitą turinį.
- Kai kurių etnografiį nuomone, iškilmingas vestuvių ceremo
nialas tarybiniais metais atliko ir teigiamą vaidmenį - padėjo išlikti
vestuvėms.

- Taip, daug kaimynų pavydėjo mums, turintiems savitesnes
vestuvių ir laidojimo apeigas, dar besiskiriantiems nuo kazachų
ar kitų. Bet pats santuokos ceremonialas ir taip butų išlikęs,
bažnyčiose. Suprantama, civilines metrikacijos skyriuose išvestu-

vių galėjo likti tik "susirašymas", kaip 50-aisiais, - uždėjai antspau
dą, ir gana.
Bet dabar kita situacija. Reikia padaryti taip, kad žmogus
galėtų rinktis. Civilinės metrikacijos skyriai turi atsisakyti bažny
tinio ceremonialo elementų ir sukurti keletą variantų civilinio -

lietuviams gal patiktų tautinis, kitų tautybių žmonėms - neutra
lus. Dauguma jaunųjų vis dėlto nori, kad jų vestuvės vyktų iškil
mingai ir civilinės metrikacijos skyriuje, ir bažnyčioje. Savaime
suprantamas noras, turint omeny gilias tradicijas švęsti vestuves
viešai, kelias dienas... Taigi dabar būna taip: sukeitę žiedus civili
nės metrikacijos skyriuje, jaunieji sėda į mašiną, žiedus nusimau
na ir važiuoja į bažnyčią, o ten vėl atliekamas tas pats aktas.
Tuoj atstačius Nepriklausomybę, buvo labai kategoriškų nuo
monių, jog juridinio akto įforminimą reikia atiduoti tik Bažnyčiai,
arba bent sulyginti su civilinės metrikacijos skyrių teisėmis. Šie
dalykai bus nustatyti, viską gerai apgalvojus, Konstitucijoje ir

Šeimos įstatyme.

Vėlinės. Adomo MATULIAUSKO spalvoti lino raižiniai. 1992 m.

Dažnai naujovės kelia pasipriešinimą, ypač kai jos pradeda skver
btis į sritis, kurios turi gilias tradicijas - minėtą kalendorinių šven
čių ciklą. Bet kai kurios kelia smalsumą ir, atrodo, galėtų būti
priimtinos. Pavyzdžiui, Am erikoj e gana madingos vedybinės sutar
tys. A r nepadėtų tokios sutartys stiprinti ir mūsų šeimas, sutuoktinių
sąmoningumą, atsakomybę, pagal susitarimą, turintį juridinę ga
lią, reguliuoti jų turtinius santykius?

- Galbūt. Tačiau su užsienio patirtimi reikėtų giliau ir visapu

siškiau susipažinti.
- Gitnsta žmogus. Kaip mes jį priimame į savo visuomenę?
- Tie tuvi u i visuomet buvo ne tas pats, koks žmogus išaug.v
Pagal tradicijas motinai ir kūdikiui buvo rodoma daug dėmesio.
Pirmiausia jų eidavo lankyti artimiausi žmonės. Paskui - susita
rusios viso kaimo moterys. Šis apeiginis lankymas kai kur buvo
vadinamas apgėlais, kai kur - palankynomis. O pakviestam į
krikštynas ateiti būtina. Ypač atsakingai buvo renkami kūmai.
Kas kieno krikštatėvis ar krikštamotė, žinodavo visas kaimas. O
jų pareigos krikštavaikiui nebuvo formalios, jie buvo atsakingi už
vaiko auklėjimą ir privalėjo juo pasirūpinti, jei vaikas netekdavo
tėvų.
Būtų galima nebeprisiminti tarybinių vardynų, vykusių civili
nės metrikacijos skyriuose ar apylinkėse. Deja, jos iš inercijos dar
kai kur rengiamos, tad bandysime išsiaiškinti, kodėl jos tokios
absurdiškos.
Pirmiausia, tai toks pat bandymas, kaip ir vestuvėse, imituoti
bažnytinį krikšto ceremonialą.
Tačiau tuokimasis civilinės me
trikacijos skyriuje buvo bent jau
juridinis aktas. O čia - nieko, nei
juridinio akto, nei apeigos. Bu
vo susigalvota prie "vardo sutei
kimo" pridėti dar "pilietybės su
teikimą". Bet vėlgi absurdas. Ar
vaikas įgyja pilietybę tik atvež
tas į apylinkėje rengiamas "var
dynas"? O tie, kurių nenešdavo? Jie buvo ne piliečiai? Tuo
labiau, kad tose "iškilmėse" da
lyvaudavo tik apie 20% gimu
siųjų. Be to, nė dalyvauti nebu
vo būtina. Jai kokie gripai, ap
sieidavo ir be vaiko, ir be moti
nos. Vadinamieji vardatėviai iš
tiesų neturėjo jokios įtakos vai
kui, jokios atsakomybės. Niekas
iš jų to nė nereikalavo. Žodžiu,
grynas formalumas.
Manau, kad be jokio vargo į
garbingą savo vietą grįš tradici
nės krikštynos. Viskas susitvar
kys.
Svarbiausia, kad mūsų atlie
kami ritualai ir apeigos, mūsų
šventės būtų natūralios. Nesi
norėtų, kad senosios tradicijos
taptų tik mada, netikru persivertelių grobiu. Švęsti turime
taip, kaip gyvename. Tradicijos
išlaikomos ne per šventes, bet
per kasdienį gyvenimą, tarpusa
vio bendravimo normas. Juo
kinga, kai folklorinis ansamblis
samdomas vestuvėms, kurių
dalyviai nė supratimo neturi
apie tradicines vestuves. Natū
ralu, kai folklorinis ansamblis
dalyvauja savo draugų, ansambliečių vestuvėse. Būkime protingi.
Švęskime taip, kaip gyvename. Bet gyvenkime taip, kad kiltų
noras švęsti, kad Kūčių vakarą kiltų nenumaldomas, vidinis noras
sėsti prie apeiginio stalo su artimaisiais, padėkoti visiems, atsi
prašyti ir su švaria siela laukti Kalėdų ir Naujųjų Metų.

- Ačiū Jums. Gerų švenčių.

- Ir Jums ačiū. Ačiū visiems. Gerų švenčių!
Ka Dalia
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1991 m. 2-ame žurnalo numeryje paskelbtas M.Lings įžangos knygelei anglų kalba "Senosios lietuvių dainos" vertimas
sulaukė skaitytojų atgarsio. Susidomėjimas suprantamas. Ta knygelė - bibliografinė retenybė. Pats M.Lings mano, kad jos išlikę
kokia pora vardinių egzempliorių Vakarų Europoje, kadangi ji buvo išleista 1939 m. prieš pat karą (žiūr. šios publikacijos 7-ą
autoriaus pastabą). Bet suradome ją ir Vilniuje. Antra vertus; M.Lings tyrinėjimai Lietuvoje iki šiol nežinomi (nebent vienam
kitam specialistui), kaip ir Rene Guehono, kuriuo seka MLings. doktrina. Galbūt ateityje mes plačiau apsistosime ir prie jų
teorijų, o šiandien dėkojame vertėjui už atidų mūsų publikacijų skaitymą bei iniciatyvą šią bylą vėlpratęsti neseniai (1991 m.)
M.Lings išleistos knygos "Symbol and Archetype. A study ofthe meaning ofexistence" skyrelio "Dangaus šviesulių simbolika
lietuvių dainose" vertimu.

DANGAUS ŠVIESULIŲ SIMBOLIKA

Martin LINGS
Lietuvių kalba yra seniausia, t.y. savo forma archai
škiausia iš visų gyvų indoeuropiečių kalbų. Ligi šiol ji
išlaikė sanskritui bei klasikinei graikų kalbai prilygstantį
sudėtingumą. 1 Iš pagarbos vadinamajam progresui
bei evoliucionizmui mokslininkai yra iškėlę kuo įvairiau
sių istorinių bei geografinių tokio "nepakankamo išsi
vystymo" paaiškinimų, tačiau nėra bemaž jokių abejo
nių, jog tikroji tokio kalbos atsparumo .sunykimui prie
žastis yra būtent giliai įsišaknijusi žodinė tradicija !,
gyvavusi ligi pat visai nesenų laikų, pakankamai stipri
ir gyvybinga, kad atliktų daugelį literatūros funkcijų.
Mes įpratę skirti kalbas į gyvas ir negyvas, tačiau gyvas
kalbas vėlgi galima suskirstyti į turinčias rašytinę lite
ratūrą ir besiremiančias išimtinai žodine tradicija - ka
dangi, kaip žinia, "raidė ž u d o " O beveik visai neliteratūriškose tautose kalba gali išlaikyti tokį gajumą - ir,
vadinas, imunitetą išsigimimui - kokio mes nė įsivaiz
duoti negalime. Visa tai jau buvo aptarta kitur2; dabar
gi svarstytinas klausimas nėra lingvistinis, nors ir ne
svetimas kalbai, kadangi dainos, apie kurias šnekėsi
me, pasiekė mus iš tolimos praeities dėka tos pačios
žodinės tradicijos, kuri sykiu ir lietuvių kalbai padėjo
išlikti tokiai sveikai.
Kadangi šios dainos yra dalis vadinamojo lietuviško
folkloro, už meskime akį, ką Renė Guėnonas sako apie
folklorą apskritai:
Pati folkloro sąvoka bendrai priimta šio termino 111
prasme remiasi iš esmės klaidinga prielaida, jo g žm o
nių masėje gali savaime atsirasti "liaudies kūriniai"; čia
aiškiai regėti tokios mąstysenos glaudžios sąsajos su
"demokratiniais" prietarais. Kadangi jau yra labai teisin
gai pasakyta, jo g ‘visos vadinamosios liaudiškos tradi
cijos, giliau pažvelgus, įdom ios kaip tik tuo, kad savo
kilme visai nėra liaudiškos"3, mes tik pridursime, kad
kone visur, kur tik kalbama būtent apie tradicinius ele
mentus, kad ir kaip kitąsyk iškraipytus, sunykusius bei
pabirus, kaip ir apie simbolinę vertę turinčius dalykus
apskritai, jų šaltinis niekad nėra netgi žmogiškas, kąjau
kalbėti apie liaudiškumą. Kas čia tėra liaudiška, tai vien
jų "išlikimas", o patys tie elementai priklauso išnykusiai
tradicijai, ir šiuo požiūriu "folkloras" įgyja gana artimą
"pagonybei" prasmę, je i turėsime omeny ž odž i o "pago
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nis" etimologiją, o ne jo kaip pasmerkimo vartojimą
"ginčuose' 'v. Nė nesuvokdami žmonės saugo anksty
vųjų tradicijų reliktusv , tradicijų, kartais siekiančių pra
eitin toliau, negu pajėgiama nustatyti, todėl paliekamų
gūdžiai "priešistorinių" laikų viešpatijai; šitaip žmonės
atlieka daugiau ar mažiau sąmoningos kolektyvinėsvl
atminties funkcijąvl1, kurios turinys aiškiai perimtas iš
kitur4. Itin nuostabu, jog atidžiau patyrinėti šitaip išsau
goti dalykai pasirodo tebesergstį savyje nevienodai
akivaizdžiai išreikštas ezoterinio pobūdžio žinias, ku
rios pačia savo esme yra kuo mažiausiai liaudiškos, ir
šis faktasV111 savaime perša maždaug tokį apibendrin
tą paaiškinimą: kai tradicijai ateina laikas išnykti, pa
skutinieji jos atstovai gali sąmoningai patikėti aukščiau
minėtai kolektyvinei atminčiai dalykus, kurie antraip
būtų išvis prarasti be jokios vilties vėl kada nors juos
atgaivinti; tad lieka esmiškai vienintelis būdas išsaugo
ti tai, ką apskritai įmanoma išsaugoti. Sykiu kaip tik
nesupratimas, būdingiausias masės bruožas, yra pa
kankamai patikimas uždas, jog visa, kas buvo ezoteriška, netaps vieša ir nupiginta, bet pasiliks tikru praei
ties liudijimu tik pajėgiantiems jį suprasti.5
Keturios žemiau pateiktos dainos iliustruojalx ką tik
išsakytas mintis. Kiek žinoma, jos buvo perduodamos
išimtinai iš lūpų į lūpas ligi pat aštuonioliktojo šimtme
čio, ir dar visai netolimoje praeityje6"vaikai iš visos
širdies mokėsi jų mokyklose. Kas dėl šių dainų giliosios
prasmės, tai ją dengiantis šydas daugelyje vietų toks
plonas, jog didžiuma straipsnio komentarųx nors kiek
išmanančiam simboliką skaitytojui pasirodys visai ir
nebereikalingi. Bet kuriuo atveju priimtiniau bus neper
traukti teksto^1komentarais, bet leisti kiekvieną dainą
perskaityti ištisai, kaip eilėraštį, kadangi jos neabejoti
nai yra vertos šito. Nebus ko gero perdėta pasakius,
jog ketvirtoji ir paskutinė iš čia pateiktų dainų yra vienas
didžiausių lyrikos kūrinių pasaulyje. Argi ne paties tyro
žilos senovės oro gurkšnį mes įkvepiame iš jų?
Čia siūlomi vertimai yra paimti iš nedidelio leidinio,
pavadinto "Senosios lietuvių Dainos"7, - antologijos iš
keturiasdešimt septynių dainų, Adriano Petersono pa
rinktų ir išverstų į anglų kalbą. Žvilgtelkime, ką jis pats
sako apie jas: "Aš stengiausi kiek įmanoma perteikti
originalo'*11 skambesio malonę ir todėl vengiau taisy
klingo ritmo, kuris sudarytų pernelyg sklandžios kal
bos įspūdį; vietoje to aš padariau viską, ką pajėgiau,

kad atkurčiau nors šiokią tokią lietuvišką gaidelę'.
Mėnuo saulužę vedė
Pirmą pavasarėlį.
Saulužė anksti kėlės,
Mėnužis atsiskyrė.
Mėnuo viens vaikštinėjo,
Aušrinę pamylėjo,
Perkūnas, didžiai supykęs,
Jį kardu perdalijo.
- Ko saulužės atsiskyrei?
Aušrinę pamylėjai?
Viens naktį vaikštinėjai?
Simbolių*111kalba yra universalixiv, todėl saulė, ar ji
būtų moteriškos lyties,
kaip čia bei germanų tra
dicijose, ar vyriškos, kaip
kad indų bei graikų tradi
cijoje, santykyje su mė
nuliu visad turi dvasinę
arba dangišką reikšmę, o
šis savo teigiama prasme
atstovauja žmogiškam
tobulumui. Krikščioniško
je ikonografijoje kryžius
dažnai vaizduojamas su
saule dešinėje ir mėnesiu
kairėje, kadangi Kristus,
antrasis Adomas, sujun
gia savimi abi prigimtis,
dangiškąją ir žemiškąją;
ir tuo pačiu simboliu, sau
lės ir mėnesio jungtuvė
mis pirmą pavasarėlj,
išreiškiamas
pirmojo
Adomo, irgi jungusio sa
vyje abi prigimtis, sukūri
mas.
Saulė kaip Dvasia yra Dievo dukrytė8. Pats Dievas
yra Perkūnas9, pažodžiui 'Griaustinis'; o remiantis Pla
tono 'Puotoje' j Aristofano lūpas įdėtais žodžiais, pir
mapradis žmogus buvo dvilypės prigimties, kol Dzeusas*^ kurio kaip ir Perkūno pagrindinis atributas yra
griausmas, neperkirto jo perpus. Tačiau dainos doktri
na dargi pilnesnė, nes čia kalbama apie dukartinj ski
limą; pirmasis, “vertikalus", yra saulės ir mėnulio, t.y.
Dvasios ir sielos, perskyrimas; tada, žmogui praradus
sąlytį su savo aukštesniosiomis galiomis, kaip šito
praradimo pasekmė įvyksta "horizontalus,xvl pačios
sielos skilimas.
Kaip matėme ankstesniuose skyreliuose, savo auk
ščiausia prasme mėnulis yra Širdies akis, pirmaprad
žio žmogaus trečioji akis*, kuri vienintelė šio pasaulio
naktyje tegali tiesiogiai regėti saulės - t.y. Dvasios šviesą. Tačiau mėnulis vis dėlto tėra visiškai pasyvus
saulės spinduliavimo imtuvas, tegalįs atspindėti, bejė
gis savaime duoti ką nors kita, be šito netiesioginio
apšvietimo, atitinkančio vien proto išmanymą. Dainose
sielos ir Dvasios jungtis išreikšta ne akies įvaizdž iu, bet
tuoktuvėmis; gi šių dangaus šviesulių skyrybos savo

ruožtu reiškia akies praradimą. Pasekmė yra vidinis
skilimasxvl1, nes prarandamas ryšys su transcenden
tiniu pradu, kuris vienintelis tesujungia priešybes į vi
sumą kaip papildančias viena kitą. Kitaip sakant, žm o
gus “pažįsta Gėrį ir Blogį". Kaip tik šitas ž mogaus sielos
vidinis skilimas dainoje išreikštas mėnulio perkirtimu
perpus. Puolusio žmogaus sielos skilimas, kaip kad
pastebėjo Titus Burckhardt10, yra betgi ir alchemijos
išeities taškas; "cheminė santuoka", t.y. "sieros ir gyv
sidabrio jungtuvės", lietuviškai būtų abiejų mėnulio
pusių sujungimas vėl į vieną, o "slaptoji santuoka" jau
reikštų tiesiog mėnesio ir saulės santuokos atstatyAušrinė gi tam tikra pra
sme yra ne kas kita kaip
Liuciferisxvl11, nors kitu po
žiūriu ji palygintina su Ieva.
Kitoje nė nereikalaujančio
je komentarų dainoje ry
škėja kaip tik sąšaukos su
Liuciferiu:
Užteka saulužė,
Daulėliu, lėliu,
Aplinkui dangužį,
Daulėliu.
- Apeiki, sauluže, daulėliu,
lėliu
Aplinkui oružį, daulėliu.
Paskaityk, sauluže, daulė
liu, lėliu,
Ar visos žvaigždutės, dau
lėliu.
- Jau skaitau, neskaitau,
daulėliu, lėliu,
Jau vienos ir nėra, daulėliu.
Šviesiausios žvaigžd'užės,
daulėliu, lėliu,
Kur anksti užtekėjo, daulėliu,
Kur anksti užtekėjo, daulėliu, lėliu,
Ir vėlai nusileido, daulėliu.
Sekančioje*1* dainoje Aušrinė, kaip ir Ieva, atsto
vauja visai puolusiai žmonijai:
Aušrinė svotbą kėlė,
Perkūnas pro vartus įjojo,
Aįtuolą žalią parmušė,
Ą tu o lo kraujs varvėdams
Apšlakstė mano drabužius,
Apšlakstė vainikėlį.
Saulės dukrytė verkiant
Surinko tris metelius
Pavytusius lapelius.
- O kur, mamyte mano,
Drabužius išmazgosiu,
Kur kraują išmazgosiu?
- Dukryte, mano jaunoji,
Eik pas tą ežerati
Kur tek devynios upatės.
- O kur, mamyte mano,
Drabužėlius džiovinsiu,

7

Kur vėjy džiovinsiu?
- Dukryte, tame daržaty,
Kur aug devynios rožatės.
- O kur, mamyte mano,
Drabužius apsivilksiu,
Baltuosius išnešiosiu?
- Dukryte, toj dienelėj,
Kad spįs devynios saulelės.
Dėka kitoniškos simbolikos pastaroji daina regimai
skiriasi nuo pirmosios, išskyrus nebent Aušrinės vestu
ves, aiškiai primenančias neteisėtą santuoką ir visai
panašiai už rūstinančias Perkūną. Tačiau aptarus vieno
ar kito simbolio, sakykim, saulės ir medžio, tarpusavio
santykį, paaiškės, jog pir
mosios dainos tema pil
nai telpa dainoje apie Au
šrinę ir ąžuolą, nors pa
staroji mus nuveda jau
kur kas toliau, apsako ne
be vien tik Nuopuolį, bet
ir sugrįžimo pirmapradėn
būklėn kelią.
Gyvybės medis auga
iš Žemės Rojaus cen
tro ^ , jungdamas žemę
su Dangumi. Aukštesnių
jų galių praradimas žmo
gui, Pradžios knygos
žodžiais, prilygsta priei
gos prie Gyvybės Medž io
praradimui, ir tą patį pra
radimą matome simboli
zuotą mėnulio atskyrimu
nuo saulės. Trečiojoje
mūsų dainoje Gyvybės
Medis yra ąžuolas, lietu
viškoje tradicijoje švenčiausias iš visų medžių12, ypa
tingai pašvęstas Perkūnui13. Pradžioj gali pasirodyti
keista, kad Griausmavaldis triuškina nuosavą medį,
tačiau istorija pateikia pavyzdžių, kuomet didingos
šventovės buvo Dangaus sugriautos kaip bausmė už
kokią nors žmonių šventvagystę, ir čia Perkūnas vėlgi
taikosi savo žaibu būtent į patį žmogaus ryšį su šven
tumą. Galiausiai tad simbolika čia visai priartėja prie
Pradžios knygos simbolikos, bent jau ta prasme, kad
abiem atvejais žmogus praranda prieigą prie Gyvybės
Medžio. Tačiau dainoje šis atskilimas pavaizduojamas
dar ir lapų nubyrėjimu. Lapų ir žmogaus sielos (vadi
nas, ir "mėnulio“) sugretinimas bus pakankamai ai
škus, kai prisiminsime, jog kryžiui simbolizuojant dvi
lypę Kristaus prigimtį, horizontali linija žymi žmogišką
ją Jo prigimties pusę, panašiai paveizdintą lapotomis
Gyvybės Medžio šakomis, o šio kamienas, kaip ir
kryžiaus statinis, atstovauja Jo Dieviškai prigimčiai.
Lapų simbolis bus dar aiškesnis pastebėjus, jog Gyvy
bės Medis kartais dar vadinamas “Pasaulio Medžiu"
arba "Pasaulio Ašimi“14 ir kaip toks vaizduojamas šak
nimis Danguje15 bei šakomis žemyn, taip, kad jo laja
ir sudaro šį pasaulį arba - mikrokosmo atveju - žmo
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gaus sielą.
Jei lajos atsiskyrimas nuo medžio atitinka mėnulio
ir saulės skyrybas pirmoje dainoje, tai tolesnis lajos
išsibarstymas atitinka mėnulio perskėlimą, t.y. psichi
nę dezintegraciją^1, lydinčią Nuopuolį. Šitos pažiru
sios lajos surinkimas vėl į vieną yra tad pirmoji dvasinio
kelio fa z ė ^ 11, psichinių elem entų^111reintegracija. Kai
visa laja jau surinkta, puolęs žmogus vėl atsigręžia į
Dvasią. Tarsi mėnuo, dabar jau pakeliui į savo pirma
pradės pilnatvės atgavimą, vėlsyk atsigręžtų saulėn;
tačiau aptarinėjamoji daina parodo mums saulę jau
visai kitu atžvilgiu. Užuot buvusi žmogaus Dangiškąja
Sužadėtine, ji čia, kaip ir daugelyje lietuviškų dainų, yra
jo Dangiškoji Motina. Bū
dama Perkūno dukra, sau
lė, kaip kad pasakytų indai,
yra jo Šaktė, ir tąsyk ji yra
Malonės bei kitų Dievybės
atributų**^
įasmenini
mas.
Dabar,
vadovaujant
Dvasiai, prasideda nuskai
stinimas elementais, t.y.
vandeniu, vėju ir saule - gi
žemės elementas nemini
mas, matyt, todėl, kad
ž mogus pats tam tikra pra
sme yražem ėxxv.
Skaičius devyni, regis,
išreiškiantis šios dainos
esmę, yra dangiškas skai
čius. Yra devynios dan
gaus sferos**''! bei devyni
angelų hierarchijos laip
sniai. Suvirš, devyni geo
metrijoje atstovauja ap
skritimui16 ir todėl sykiu žymi dangaus kūnų judėjimą
bei patį regimąjį dangaus skliautą, kuris savaime yra
didingas Dangaus simbolis. Devyni - čia ir slypi raktas
į šią dainą - taip pat dar yra Žemės Rojaus simbolis, o
šis, kaip pagrindinis Dangaus atspindys žemėje, visad
yra vaizduojamas apskritas; ir nors vėlesnių bei “sėsle
snių" religijų požiūriu atstatyti tobulumą reiškė "rasti
apskritimo kvadratūrą“17 - Dangiškoji Jeruzalė, pavyzdž iui, yra kvadratinė, - ankstesnėse bei nomadiškesnėse pasaulėžiūrose Nuopuolio priešingybė visad
yra tiesiog sugrįžimas į Žemės Rojų. Nenuostabu tad,
jog skaičius devyni taip pabrėžiamas šioje dainoje,
nedviprasmiškai bylojančioje apie pirmapradės būklės
susigrąžinimą, ženklinantį Mažosios Misterijosxxvl1
pabaigą.
"Devynios saulės“ čia galėtų būti ir užuomina į Gy
vybės Medžio atgaivinimą, nes kalbant apie ciklo pa
baigą, daugelyje tradicijų minimos ne viena, bet kele
tas saulių, ir, anot Guenono, "Saulės įvaizdis dažnai
siejamas su medžio įvaizdžiu, taip, tarsi saulė būtų
Pasaulio Medžio vaisius1'18. Kalbėdamas apie indišką
ciklo pabaigos doktriną jis mini “medį, kurio vaisiai yra
dvylika saulių"19. Taip pat jis atkreipia mūsų dėmesį į

tai, jog netgi ten, kur kalbant apie Gyvybės Medj saulės
atskirai neminimos, šis vis dėlto dažnai apibūdinamas
kaip derantis "soliariniais"**vl11 vaisiais: "Gyvybės
Medžio vaisiai yra auksiniai obuoliai iš Hesperidžių
sodo; o argonautų aukso vilna20, irgi buvusi saugoma
medyje gyvatės ar slibino, - dar vienas žmogaus atkovotino nemirtingumo simbolis"21. Galiausiai paminėtas
Kinijoje aptinkamas medžio su dešimčia saulių įvaiz
dis, irgi žymintis ciklo užbaigą (kuri makrokosme reik
štų Aukso Amž ių, o mikrokosme - sugrjž imą pirmapradėn būklėn); ir tatai vėl mus grąžina prie mūsų dainos,
kadangi, kaip matėme, devyni ir dešimt kartais gali būti
tarpusavy sukeičiami, nes abu reiškia apskritimą**1*,
žymi ciklinį išbaigtumą.
Panašiai ir Helikono Sodą
galima sakyti turint devy
nių arba dešimties žymę,
destis įskait'ome ar ne
kartu su devyniomis mū
zomis ir patį Apoloną, ku
ris kaip tik yra mūzų
aplink jj sudaryto apskriti
mo centras.
Ką tik paminėtas Apo
lonas, kaip matysime,
tampa lyg ir įžanga į ket
virtą eilėraštį:
Lėk, vanagėli, per ežerėlį,
Tam ežerėly verpetas su
kas,
Pas tą verpetą rūtų darže
lis,
Tame daržely verkia mer
gelė
Nėr man močiutės kraite
liui krauti,
Nėr man tėvelio dalelei skirti.
Nėr man brolelio žirg ui balnoti.
Nėr man seselės vainikui pinti.
Saulė m očiutė - kraiteliui krauti.
Mėnuo tėvelis - dalelei skirti.
Žvaigždė seselė - vainikui pinti.
Sietyns brolelis - lauku lydėti.
Vanagas kartu su kitais savo genties nariais, visų
pirma ereliu, yra saulės paukštis ir, vadinas, Dvasios
simbolis. Tačiau atskirai imant, erelis yra Dzeuso pauk
štis, o vanagas - viena iš Apolono, įkvėpimo Dievo,
emblemų, gi mergelės malda šioje dainoje yra aiškiai
vanago įkvėpta, o numanomas kreipimosi į vanagą
imperatyvas be jokių abejonių yra pats Dieviškasis
paliepimas. Senovės Egipte Apolono atitikmuo buvo
Horas; ir čia itin tiktų prisiminti - ypač dainos galo
atžvilgiu - šventyklų piešinius, vaizduojančius Horą
kaip vanagagalvį teisiųjų vėlių palydovą Ozirio akista
toje.
Nuo neatmenamų laikų rūta buvo naudojama atsi
ginti nuo blogų įtakų23 ir suterštoms šventovėms bei
gyvenamiesiems būstams nuskaistinti, todėl tarp au
galų ji yra ryškus skaistumo simbolis. Būtent tokį vaid

menį ji vaidina ir lietuviškoje tradicijoje. "Rūtų darželis"
ar "Skaistybės Sodas", sunkiai prieinamas bei verpeto
tarytum slibino “sergstimas", ir dar esąs mergaitės
dangiškosios kelionės pradžia, yra ne kas kita, o bū
tent Žemės Rojus. Tą taip pat patvirtina ir pačios
mergaitės išskirtinis paprastumas, vaikiškumas bei
dvasinis neturtas, bruožai, kuriais tarp kitų religijose
ištisai nusakomas pasirengimas įžengti į Dangaus Ka
ralystę.
"Vainikas", minimas šioje bei ankstesnėje dainoje
(čia "sutepti vainikėlį" reiškia prarasti nekaltybę), yra
tas pats "rūtų vainikėlis", buvęs Lietuvoje tradiciniu
mergystės skiriamuoju ženklu ir ypač būdingas mer
gaitei nuotakai, dėvėjusiai
jį savo vestuvių dieną.
"Kraitis", kurį "saulė" turi
"surinkti"23, čia supriešin
tas su “dalia", kurią turi "pa
skirti" “mėnuo". Kartu jis rei
škia mergelės teisę tekėti,
t.y. - kadangi ši santuoka
dangiška - jos tinkamumą
Dangaus akyse. Saulės
kraitis šiuo požiūriu yra ne
kas kita, o būtent dvasiniai
turtai, tuo tarpu mėnulio
"dalią" sudaro žmogiški
privalumai, tesą anų turtų
atspindžiu. Būdami šio pa
vidalų pasaulio dalimi mi
nėti privalumai gali būti
analizuojami24, svarstomi,
skaičiuojami bei seikėja
mi25. Gi dvasinių turtų sin
te z ė *** savaime yra auk
ščiau visų pavidalų ir virš
bet kokio apskaičiavimo, todėl juos tegalima "surinkti",
“sudėti" bei “saugoti“* * * 1, bet jokiu būdu ne "išdalint į-iXXXII

Ši daina prasideda ten, kur pasibaigė ankstesnė, ir
jos tema jau nebe Mažoji, bet Didžioji Misterija, nes čia
pats išeities taškas jau y ra ž mogiškas tobulumas. Sau
lė ir mėnuo vėl sueina į savo pirmapradį santykį, ir
mergelė leidžiasi tolesnėn kelionėn jau su Skaistybės
Karūna ant galvos26.
Vertė Rožės DAINIUS
LINGS Martin. Symbol and Archetype, a study of the menning of
existence. - Quinta Essentia, 1991.
Autoriaus pastabos
1. Ji taip pat ir artim iausia sanskritui iš visų Europos kalbų - ne tik
todėl, kad mažiausiai išsigimė, bet ir tiesiog dėl savo "lylietiškumo".
Latvių, Latvijos gyventojų, kalba bėra vienintelė kita išlikusi iš baltų
kalbų grupės šalia lietuvių kalbos, tačiau ji jau nebe tokia archaiška.
2. Zr.: Ananda K. Coomaraswami, The Bugbear of Literacy (rp.
London, 1979) bei Martin Lings, Ancient Beliefs and Modern Superstitions, (London, 1980) pp. 8-15.
3. Luc Benoist. La Cuisine dės Anges, une Esthėtioue de la Pensee,
p. 74.
4. "Tai esmiškai "lunarinė" funkcija, ir žmonių masė astrologiškai
atitinka būtent mėnulį, o tatai nedviprasmiškai pažymi grynai pasyvų
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masės charakterį, negabų iniciatyvai ar spontaniškumui".
5. Rene Guėnon, Fundamentai Symbols of Sacred Science, chapter
8.

6. Ty. tarpukary, ligi pat 1940 metų, kai sovietinė armija okupavo
Lietuvą.
7. Si dabar jau itin reta knyga buvo išleista Lietuvoje vos keletą
savaičių prieš karą. Vienas ar du vardiniai egzemplioriai tepasiekė Va
karų Europą, bet nepanašu, kad išskyrus šiuos dar būtų kas išlikę iš viso
leidimo.
8. Idant parodž ius, kokios artimos kartais yra sąsajos tarp šiuodviejų
kalbų, čia paminėtinas sanskritiškasis atitikmuo Dcvaduktri.
9. Sanskritiškai Parjanya, Rig-Vedoje minimas irgi su griaustinio
atributu.
10. Alchemy (Shaftesbuiy, Dorset, 1986), chapter II.
11. Alchemijoje "chemine santuoka" kartais vadinama ir "saulės ir
mėnulio santuoka", tačiau lietuviškoje perspektyvoje saulė visad yra
transcendentiška.
12. Taip pat keltams ir kitiems.
Žr.: Rene Guėnon, The Lord of
the World.
13. Čia regime dar vieną sąsa
ją tarp Perkūno ir Dzeuso, kuris
irgi yra ne tik griaustinio, bet ir
ąžuolo Dievas. Suvirš, dauguma
etimologų sutaria, jog Perkūnas
ir Quercus (ąžuolas lotyniškai)
pradžioje buvę vienas ir tas pats
žodis. Jo išsišakojimas lietuviško
je ir lotyniškoje "tarmėse" prilyg
sta žodžio penki išsišakojimui,
kuris lotynų kalboje tapo qui noue.
14. Žr.: Renė Guėnon, The
Symbolism of the Cross, (London, 1958) chapter 9, note I.
15. Simbolis, žinia, niekuomet
negali atskleisti juo simbolizuoja
mos aukštesnės tikrovės visais at
žvilgiais. Kad įsivaizduotume
Dangaus ir Žemės santykius pil
niau, reikia suvokti Gyvybės Medį
augant ne tik aukštyn, žmogaus
dvasinių pastangų kryptimi, bet
taip pat ir žemyn, kadangi jis iš
tikrųjų šaknyja Dvasioje, t.y. "sau
lėje". "Normalaus" medžio atveju
saulė, kaip matysime, yra vaisius;
tačiau čia nėra prieštaravimo, nes
vaisius turi savy sėklą, kuri yra ne kas kita, kaip dar neišreikšta šaknis.
16. Anot Guėnono, 10 yra skritulio skaičius, ciklinio iš baigtumo
skaičius. "1 atitinka centrą, o 9 - apskritimą... Kadangi 9, o ne 10, yra
apskritimo skaičius, užtat apskritimas ir matuojamas devynių kartoti
niais (90 ketvirčio laipsnių, 360 viso apskritimo laipsnių)".
17. Dėl kvadrato ir apskritimo santykių ž r.: Titus Burkchardt, Sacred
Art in East and West (London, 1986) p. 18, o apie nomadų ir pusiau
nomadų šventyklų apvalumą žr.: ibid., p.22.
18. Renė Guėnon, The Symbolism of the Cross (London, 1958) p.
52.
19. Ibid.
20. Dvigubai soliarinis įvaizdis, susijęs ir su saulės gyvūnu, ir su saulės
metalu.
21. Renė Guėnon, ibid., p. 52.
22. Rūta (gr.rute) angliškai dar vadinama "malonės žolele", o tai
rodo, jog rūtos simbolis ir čia iš pradžių buvo tas pats. Bet jau Shakespeare laikais rūtos reikšmė įgijo sielvarto atspalvį (žr., pavyzdžiui,
paskutines Ričardo III trečio veiksmo eilutes) - be abejo, dėl prasmių
žaismo pačiame žodyje "rue" /rue angliškai reiškia tiek rūtą, tiek sielvar
tą, apgailestavimą, gailestį. - Vert. past./, kuris etimologiškai visai nesu
sijęs su augalo pavadinimu.
23. Tai gana laisvas, nors pagrįstas vertimas žodžio kloti /straipsnio
autorius verčia to gather, kuris reiškia (su)rinkti, (su)kaupti, (su)telkti,
(su)imti, (su)raukti, (su)dėti klostes, klostyti, vadinas, iš dalies ir kloti. Vert. past./, dar reiškiančio "dengti". Kalbama neabejotinai apie nuota
kos turtus, kuriuos motina sukaupia dukrai ir kurių nevalia viešai atsklei
sti, o "dalia" yra iš tėvo santuokos metu gaunamas palikimas.
24. Kadangi šviesa - žinojimo simbolis, tai atspindėta šviesa, kurios
ryškiausias pavyzdys yra mėnesiena, bus netiesioginio, analitinio pažini
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mo simbolis. Kitaip sakant, mėnesiena yra "mentalinė" makrokosmo
ypatybė, kaip kad protas /šen. liet. dar menta - Vert. past. /yra "lunarinė"
/mėnulinė - Vert. past./mikrokosmo ypatybė; dera atkreipti dėmesį, kaip
primygtinai pabrėžiamas indoeuropiečių kalbose šis gilus, tačiau ne
iškart akivaizdus ryšys tarp žmogaus (pasižyminčio protu) /angį. - žm o
gus - man, o protas - mind, tariamas "maind" - Vert. past./ ir mėnulio
(lietuviškai mėnuo) nuolatiniu šaknies mn pasikartojimu ryšium su
mentaliniais - ir todėl reflektyviais bei analitiniais - dalykais ar veiksmais,
tokiais, kaip, pavyzdžiui, tas pats protas (sanskrite manas, lietuviškai
manymas, lotyniškai mens) ar atmintis (prapuolusi n /angl.atmintis memory. - Vert. past./teberandama žodyje reminiscence, lietuviškame
mintis, graikų mnema). Šie pavyzdžiai gali būti tęsiami be galo, tačiau
nutraukime juos sulig Minerva, turinčia sau ženklu pelėdą, naktinį bei
lunarinį paukštį, priešingai vanagui, kuris, kaip matėme, yra Apolono
paukštis.
25.
Prapuolusi n /angį. seikėti, būtent matuoti - measure. - Vert. past./
teberandama žodyje incommensurable/ nepalyginamas, nepamatuoja
mas, - vert. past./, kuris jau artime
snis lotyniškam mensura.
26.
Vainikas taip pat dar reiškia
karūną. Žvaigždė čia neįvardijama,
tačiau jeigu tai Aušrinė, mažų ma
žiausiai įsidėmėtinas sutapimas tą
syk bus tas, jog, kaip šių dainų ver
tėjas man sykį prasitarė, remiantis
žydų tradicija, Liuciferis prieš savo
nuopuolį iš angelų tarpo buvo Hekathrielis, t.y. būtent Karūnos An
gelas.
Vertėjo pastabos:
I. Lotynų traditio lietuviškai
pažodžiui būtų perdavimas, perdava arba padavimas, būtent tai,
kas perduodama - tiek iš lūpų į lū
pas (pavyzdžiui, duomenys), tiek iš
rankų į rankas (pavyzdžiui, dovana,
dovis, duona). Lot. trado - perduo
ti, įteikti, suteikti, atiduoti, patikėti.
Čia įžvelgiamas priešdėlis trans-,
maždaug per-, bei šaknis do, duoti,
dovanoti, dalinti (rusų datj, duoti;
gr. dosis, davinys, "dozė"). Būtų ga
lima drąsiai atsisakyti lotyniško
skolinio "tradicija" ir vartoti jo vie
toje savo gyvą perdavą arba pada
vimą, tačiau tradition yra skolinys
ir anglų kalboje, todėl, vengdamas
autoriaus kalbėsenos iškraipymų, paliksiu įprastą, "tradicinę" "tradiciją",
kaip ir daugelį kitų "tarptautiniųžodžių", karts nuo karto tik priminda
mas skaitytojui paties autoriaus straipsnyje minimą lietuvių kalbos gaju
mą ir pajėgumą.
II. Šalia kitų pikto kerėtojo ar vadinamojo juodojo mago lietuviškų
pavadinimų yra ir vardylojas. Mes šiaipjau mąstome, elgiamės ir apskri
tai gyvename taip, destis kaip suvokiant aplinkybes ir save jose, pasaulį,
todėl įvardinti ką - tai įtvirtinti tam tikrą pasaulėvaizdį, suteikti arba
primesti paskirtį bei prasmę pagal tąjį pasaulėvaizdį, surakinti baigtinia
me vaizdinyje ir apriboti, aprėžti, susiaurinti, sukaustyti. įvardytas, prisiėmęs vardą ir "pasidavęs" vardui žmogus tampa savotišku jo vykdytoju,
nebegali elgtis laisvai, savaimingai, vidinių paskatų vedamas, bet yra
priverstas "neišeiti iš leistinų rėmų", atitikti ir "pateisinti" savo vardą kitų
ir savo paties akyse, todėl praranda natūralų gyvumą, ima stingti bei
ragėti vardo nubrėžtame vaidmeny. Vardinant arba pravardžiuojant
galima tad pajungti žmogų svetimai valiai, priversti atitinkamai elgtis ir
net mąstyti, sykiu sukaustant primestam varde it geležinėje kaukėje.
Tačiau latviškai vards, o angliškai word, - tai tiesiog žodis, todėl
apskritai bet koks bandymas ką nors "galutinai", vienareikšmiškai nusa
kyti žodžiais prilygsta vardinimui, "piktam užkerėjimui". Nusakyti - tai
nusakinti, atimti, užšaldyti gyvasties syvus. Neatsitiktinai tad lietuviškai
žodyti taip primena žudyti.
Tačiau žodžiai, kol jie teištariami balsu, visų pirma yra laikini, trum
palaikiai, o antra, jie tarsi patys "įsikvepia" juos tariančio gyvo žmogaus
dvasia, tarsi atgyja, lyg trumpam "prisikelia iš numirusiųjų" tiesiog čia ir
dabar įgytų nepakartojamų atspalvių bei prasmių dėka. Gi užrašyti
žodžiai galutinai ir negrąžinamai "nužudo" sykį ištartą prasmę, palikda
mi tik jos vos benuspėjamą vaiduoklį, vėlęv negyvą išnarą, antkapį,
akmeninį paminklą (kaip kad iš gyvos Ugnies Šventaragyje tėra likęs tik

stačiai 'Vykis", "vyktas", "veiktas" - "nuveiktas" arba "įveiktas", atmetus
akmeninis ugnies paminklas Katedros pakraigy). Ir jeigu gyvas mąstymas
priešdėlius; dalyvinis daiktavardis, žymintis jau įvykusį, Paveiktą ar
maitina sąmonę, tai užrašyta, "iškalta" mintis pati minta apnikto žmo
įveiktą, būtent jau veiktą, dalyką.
gaus ar tautos sielos galiomis, gyvu dėmesiu. Šia prasme Knyga ar Raštas
IX. Lot. illustro - nušviesti, apšviesti, šlovinti. Šios prasmės itin
tampa žiauriausiu žmogaus sielos pavergėju, tikru antkapiu jo "gyvai
suartėja, pastebėjus, jog šlovė yra sauluvė arba sauluva, rusų slava, t.y.
palaidotai" sąmonei, surakintai kitados - kad ir laiku bei vietoje anuomet
saulės spindulių vainikas, šviesos karūna, vadinamoji aureolė arba aura
- ištartų sakinių grandinėmis.
III.
Lotyniškas termino reiškia atriboti, atidalinti, išskirti, taip pat (pats žodis "aura" yra giminingas lietuviškam auksas, lot. aurum , o
auksas, kaip žinia, yra saulės metalas). Įgyti šlovę - tai visų pirma vidujai
apriboti, apibrėžti, aprėžti ir pan. Tačiau apibrėžiam kokį dalyką bū
nušvisti ir jau tik paskui šitos šviesos dėka tapti matomu, žinomu; savo
tent kalbėdami apie jį, jį sakydami, tardami, todėl toks apibrėž imas arba
ruožtu pašlovinti - tai ne tiek liaupsinti, kiek pagelbėti iš žmogaus
"terminas" yra tarmuo, žodis kaip sąvoka, kurioje patalpinamas ištartas
sklindančiai šviesai, prisidėti prie šviesos, šlovės. Žodis illustro kilęs iš
ar aptartas dalykas. (Savitas požiūris į pasaulį su savais jį ištariančiais
lux, šviesa, švytėjimas, spindesys ir pan. Atkištas stačias nykštys, kurį
tarmenimis ir sudaro savitą tarmę, išreiškiančią savitą gyvenimo būdą.)
rodome, sakydami "liuks", yra ne kas kita, kaip galios gyventi, "trykšti
IV Lot. paganus - kaimiškas, prastas, paprastas, neprusęs; arba
gyvybe", "spinduliuoti" ženklas, kartu reiškiantis sėkmę, vaisingumą,
stačiai kaimietis, prasčiokas, neprusėlis. Nūdienė bei ypač tarpukario
stačią vyro varpą, iš kurios trykštanti balta sėkla yra sykiu simboliškai
padėtis Lietuvoje gana smarkiai skyrėsi nuo padėties Romoje, kai susi
deglo ar žvakės spinduliuojama šviesa, taip pat ir žmogaus skleidžiama
gulėjo įprastos lotynų kalbos žodžių reikšmės, todėl "neprusėlis" lietu
"aura", jo aplink save "sėjama" prasmė, "aureolė" apie galvą, šlovė. Prūsai
viui sodiečiui dažnusyk tinka kur kas mažiau nei kitam "miesčioniui".
turėjo giminingą lotyniškajam lux
Beje, viena iš žodžio paganus
žodį lauksna, žvaigždė, žvaigždy
prasmių rusiškai verčiama tiesiog
nas. Pati žvaigždė arba kitaip dar
obyvatey, o lietuviškai tatai ir rei
žvaiznė bei žviezdrė yra giminaitė
škia kaip tik miesčionį.
žodžiamsšveisti (tiek mesti nuo saTikroji priešingybė "pago
vęs, skleisti, tiek ir blizginti, šviesin
niui", prasčiokui, neprusėliui būtų
ti), švaistyti, svaidyti, sviesti (pa
prūsas - vadinamasis etnonimas,
vyzdžiui, sėklą), kurie jau savaime
reiškiantis atsidėjimą dvasiniam
yra tas pats, kas svidėti bei šviesti.
gyvenimui, dvasiškumui, švietiPrūsų swaigstan ir yra šviesa muisi, pažinimui ( panaši mintis
išties, sėklos j)asiliejimo metu mes
ryški ir gerbiamo Norberto Vė
svaigstam. Čia dar prisimintinas
liaus tyrinėjimuose). Krikščionis
žodis sveikata, taip pat svastika,
anų laikų Romoje šalia kaimiečių
kurios ženklas, sudarytas iš besisu
"pagonių" ir buvo maždaug tas
kančio kryžiaus uždegtais galais, ir
pats, kas prūsas baltų gentyse, pa
žymi būtent trykštančią, svaidomą,
sitraukęs nuo kasdienių darbų ir
svidinčią šviesą, ištisą galaktiką,
įsikūręs Romuvoje arba Ramovė
saulę arba ž vaigž dę plačiausia pra
je. (Jeib sudavus dar vieną triuški
sme.
nantį smūgį skaitytojo "sveikam
Taigi "illiustruoti" - tai p.rorū
protui", paminėtinas čia Sembos
sčiausiai nušviesti, padaryti n. ūniškyšulio, kur spėjama buvus pa
ma, veizdima, kitaip sakant, pavcizgrindinę baltų Ramovę, pavadini
dinti arba pavaizduoti. Šia prasme
mo panašumas į sanskritiškąjį
Šambala, vardą "Dangaus Kara
akis arba vyzdys yra tarsi žvaigždė
lystės" arba beveik kad "Žemės
arba saulė, nutvieskianti visa ką dė
Rojaus", kartais minimo indų
mesio šviesa. Vyzdys taip pat yra ir
"kaž kur šiaurėje". Giminingi ž od"varpa", nes veizėdami (ligi šiol var
žiaiyra ir Žiemgala ar Žemgala
tojamas ž emaitiškas ž odis), veizdė
bei Žemaitija, kitados dar vadinta
dami bei sykiu veizdindami, vaiz
Samogitya - s ir ž čia kaitaliojasi
duodami mes savotiškai vaisiname
panašiai, kaip varde Sigizmundas,
pasaulį ir jo daiktus, prikeliame bū
čiai, suteikiame pavidalą.
Zigmantas bei Žygimantas. Ir apvainikuoti šitokį skaitytojo "sveiko
proto" sutriuškinimą būtų galima paminint nediduką Žemaitijos kaime
X. Lot. commentarius - pastabos, užrašai, pasižymėjimai, atminti
lį, įsikūrusį ant upės Akmenos krantų šalia galingo, stataus piliakalnio,
nė. Priešdėlis com- lietuviškai bus sam- arba san-, o lot. mentio kurio vardas - Indija.)
užuomina, priminimas. Mūsų atm intis irgi yra ne kas kita, kaip at-minV. Lot. relictus - iš re-linquo, o šis lietuviškai reiškia tiesiog palikti
tis, atmanymas, savotiškas "dvasinis atrajojimas" arba kitaip dar atm ana
arba pasilikti. Thd re-lictus - tai tikslių tiksliausias pa-liktas, o "reliktas"
(čia prisimintinas sanskritiškasis atman, reiškiantis Dvasios arba Sąmo
- paprasčiausia liekana. Kita vertus, galime ir mes savo būdvardį paliktas
nės galios kibirkštį žmoguje). Prisiminus užmirštą lietuvišką incnta,
ūpui esant susidaiktavardinti į paliktas.
reiškiantį būtent protą, sąmonę, išeitų "atmenta". Pati gi sąmonė yra ne
VI. Lot. collectivus - iš collectio, surinkimas ar susirinkimas, o šis
kas kita kaip san-monė arba san-mana, kitaip sakant, tas pats žodis, tik
savo ruožtu susideda iš priešdėlio co-, liet. su-, ir žodžio lectio, šiuo
su priešdėliu san-vietoje at-. Šitaip tad, panašiai kaip atjauta su saąjauatveju tai rinkimas arba rinkimasis. Vietoj "susirinkimas" mes kartais
ta, giminiuojasi ir atm intis su sąmone, ir šitos giminystės dėka "komen
sakome "sąskrydis", žodį "rinktis" pakeisdami žodžiu "skristi". Gi vietoj
tarai" - t.y. "sanmentorai" arba "sanmintės", būtent sąmonės pastebėji
"skristi" pavartoję lėkti, bematant gautume sulėkimą, sąlėkį, sulėktuvę,
mai, pastabos, - ir yra kaip tik atmintinė.
t.y. saviškį "sulėktyvą".
XI. Lot. textus - audinys; iš texo - austi, pinti, megzti. Giminingas
Šiaipjau žodžio "lėkti" prasmė gana tolima žodžiui "rinkti" ar "rin
liet. tekėti, tikti, tikslas, t.y. tiekti, t.p. diegti, dygti bei dygsnis. Austi ktis", nors ir ne visai svetima. Jos vėl suartėja, pavyzdžiui, žodyje spie
tai tam tikru būdu dygsniuoti, todėl audinys, "tekstas" - tai "dygstas",
čius, kilusiame iš "spiestis" (kaip kad "būrys" iš "burtis"), kuris lietuviškai
"diegstas" ("kontekstas" būtų "sandiegstas", "sandygstis"). Giminingas
dar vadinamas lakiumi.
yra ir rusų tkatj, austi, bei tkaąj, audinys, kilę iš lykatj, badyti, durstyti,
VII. Lot. functio - išpildymas, atlikimas, giminingas žodžiui facio dygsniuoti. Visai galima būtų įsivaizduoti rusišką žodį "tyksto", atitin
daryti, gaminti, atlikti, veikti ir pan. Tltrint galvoje v virtimą į f, facio
kantį lotynų textus.
atvirsta į savo pirmtaką "vado", o prisiminus, jog senesnėje, maždaug
XII. Lot. origo - kilmė, pradžia, šaltinis. Lietuviškai skambėtų "vaikikrikščioniškoje lotynų kalboje c visad buvo tariamas kaip k (kitaip
ryga" arba "išvara" (prisimintinas čia vienas iš aukščiausiojo Dievo san
sakant, c - tiesiog senesnis garso "k" užrašymas, kilęs, beje, iš tos pačios
skritiškų vardų Išvara), betgi lietuvių kalboje jau yra giminingos šaknies
runos), išeitų’Vakio", t.y. būtent veikti (plg. veikiu, veikia ir pan.). Todėl
ir reikšmės žodis - tai versmė. (Išvara - tai Pradžių Pradžia, visa ko
"funkdja" - tai paprasčiausia veikla, veikmė, veika, poveikis arba veiki
Šaltinis, Pirmapradė Versmė.)
mas, veiksmas, veiksme, "veiksja" ar "veiksija".
"Originalas" tad būtų maždaug "pirmversmis" arba "versmykštis", t.y.
VIII. Lot. factum - įvykis, veiksmas, veikimas; factus - įvykęs, nu
pirmapradis, tikragymis, grynakilmis, kilmingas. Galima čia dar prisi
veiktas, įveiktas; iš facto, kuris yra tiesiog facio sinonimas. Išties facto minti, jog kilmingas, taurus, geras (bei vertas) graikiškai aristos. Gi
tai ’Vakto", būtent veikti. Todėl ir "faktas" - tai paprasčiausiai įvykis arba
vertas - tai būtent "išsivertęs iš pačios versmės", grynas, tikras, "origina-
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lūs", "originalas".
Įdomu dar prisiminti lietuvišką žodį oringas - lengvas, skrajus, lai
bas, iškilas arba iškilnus. Taip pat ir žodį orus, kilusį iš oras, kurio
pirminė reikšmė buvo orė, arimas, t.y. atvira, vagomis išvaryta, išversta
vieta, "varimas". Gi sanskritiškas arya budizmo tradicijoje ir reiškia orus,
kilnus.
XIII. Graikųsymbolon, ženklas, yra ne kas kita, kaip "žymbalas", tai
kas žymi, kas žymus, ženklus (pavyzdžiui, iš žodžio svambus, sunkus,
turime svambalą). Čia s ir ž vėlgi mainosi kaip varde Sigizmundas,
Zigmantas bei Žygimantas. Simbolio pažintinė prasmė išryškėtų paste
bėjus, jog ženklas yra ne kas kita, kaip žinklas, savotiškas "žinojimo
ginklas", o žymė, kaip tam tikros prasmės ženklas (gr. sema - ženklas),
yra atitinkamo žinojimo apraiška, "žynė" arba tiesiog ž inia.
XIV. Lot. universus (unus + versus) reiškia visas, pilnas, ištisas,
bendras, visuotinis, visa apimantis; unus - tai vienas (angį. one, vok.
eine), o versus - vaga, eilė, eilutė. Paprastai apie vagą sakoma, jog ji
išversta arba išvaryta, o lot. verto ir reiškia ne ką kitą, o būtent versti
(žr. čia ir past. XII). Galima dar
būtų prisiminti žodžius vartyti,
vartoti, vertinti, t.p. vertė, vertybė
ir pan. "Universalus" tad - tai
vienvertis, visur vienos vertės, vi
sur vienodai vertas, išvien vertas,
ištisai tinkamas, pripaž įstamas
bei vartojamas.
XV. Įdomu pastebėti, jog se
novės graikų panteono Dzeusas
dzūkų, visų pietryčių baltų pali
kuonių, Dzievs yra bendravar
džiai (ypač turint galvoje, kad rai
dė e kartais žymi dvigarsį ie, kaip
kad rusų kalboje, o raide v, pa
vyzdžiui, lotynų kalboje buvo žy
mimas ir garsas u). Todėl sakyda
mi "Dzeusas" mes esmiškai dvigu
biname galūnę, tarsi vietoje "Die
vas" sakome "Dievasas". Kalba yra
minčių, mąstysenos, vadinas, ir
atitinkamos sąmonės išraiška, tad
jei mes dar kartą atsimestume
nuo savo Šaknies, nuo Pirmapra
dės Versmės pasaulėžiūroje, jei,
straipsnio autoriaus žodžiais,
darsyk atskiltume nuo Dvasios,
galėtume jau sakyti "Dievasasas",
apsalusia širdimi mėgaudamiesi
savo tik dar glaudesniu "ryšiu su
Europos kultūra".
XVI. Vietoje "vertikalus" šiaipjau sakytume stačias (čia, beje, išry
škėja ir statumo bei vertės sąsajos, nes būtent status nykštys žymi
"liuksą", šviesą, ir tik stati varpa yra vaisingumo, šviesos, gyvybės šaltinis,
Versmė), o vietoj "horizontalus" - gulsčias. Panašiai ir kryžiaus statinių
atveju status žymi Dangų, Dvasią, vaisinantį Vyrą (skr. vira - didvyris,
lot. vir - vyras, čia pat ir virtus, veritas, vertė ir t.t.), o gulsčias - Žemę
(t.y. gemę, gimdą, gamtą), Materiją (t.y. motiną, lot. mater, rus. materj,
matj), būtent Vyro vaisinamą ir nuo Jo pastojančią šiaipjau "gulinčią"
Moterį.
XVII. Atkreiptinas dėmesys į žodžių skilti, skelti ir skola bei kaltė
giminystę lietuvių kalboje. Anksčiau lietuviai sakydavo ne "skolingas" ar
"kaltas", bet skalias; skola bei kaltė yra skaitė, vidinis skilimas. Vidujai
skildamas žmogus ir tampa "skeltas", praranda vidinę pilnatvę, pilnatį.
Todėl pirma visad nejučia atsiranda vidinė kaltė, o tik paskui išorinis
nusikaltimas - kaip šios kaltės apraiška, pasekmė. Nusikaltimas tik
palaiko ir įtvirtina sieloje kaltę, o ne sukelia ją, todėl ir įveikti nusikaltimą
galima tik iš anksto pašalinus kaltę.
Gi "pirmapradės nuodėmės" teigimas šiuo požiūriu yra ne kas kita,
kaip bandymas įtvirtinti ž moguje kaltę, palaikyti jo vidinį skilimą ir sykiu
jo nelaisvę, laikyti ž mogų tarsi skolingą, vadinas, pajungtą, vidujai paver
gtą. ("Pirmapradė nuodėmė" apskritai yra vergijos, visokeriopų visuome
ninių negandų, netgi "pasaulio pabaigos" sėkla, didele dalimi prislėgtu
mo, negalių bei kančių priežastis - jau vien dėl to, kad nekaltas žmogus
nė nebijo ir nesikamuoja dėl to, kas stačiai pasmaugia kaltą.)
XVIII. "Liuciferis" susideda iš lot. lux, šviesa, bei fero, nešti, būti
nėščiam. Lotynų fero giminingas lietuvių varyti bei versti (žr. XII), tad
Liuciferis, "nešantis šviesą" arba, dar tiksliau, "nėščias šviesa", lietuviškai
galėtų skambėti ir kaip, pavyzdžiui, "šviesversmis" (t.y. būtent žvaigždė
- žr. IX) arba "šviesvaras". Tlirint galvoje, jog paprastai šviesa - kaip
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ugnies šviesa - neatskiriama nuo karščio, kaitros, aitros, galima būti;
Liuciferį tarti esant kokiu "karštvaru", "kaitvaru" arba iiesiog aitvaru
skrendančia ir trykštančia šviesa bei karščiu žvaigžde.
XIX. Vertėjas tikras, jog lietuviškas žodis sekantis čia visai-tinka ii
nėra joks skolinys ar iškraipymas. Mat judėjimas - sykiu ir sekimas - gali
vykti ne tik erdvėje, bet ir laike, ir tąsyk tas, kas laike "eina po" arba
"paskui", būtent seka "ėjusį prieš", "pirma". Todėl ir skaitant: viskas, ką
perskaitome vėliau, kaip tik seka visa, kas prieš tai perskaityta. (Tas pats,
beje, galioja ir troleibusų, ir autobusų stotelėms.)
XX. Lot. centruni - tai kauliukas, sėklelė, branduolys. Branduolys
dar lietuviškai vadinamas kanduolu arba kanduoliu. Kaip kad "kansti"
tapo kąsti (tebeturime III asmeny kanda, būt. 1. kando), panašiai
kanduolys galėtų tapti žodžiu "kąstuolis" arba "kąstis" - plg. rus. kostj
bei kostočka, kaulas, kauliukas, sėklelė. Taip pat iš veiksmažodžio "kan
sti" atsiradusį galima būtų įsivaizduoti ir daiktavardį "kantra" bei "kentra"
(dėl balsių kaitos plg. kantrybė ir kentėti). Prisiminę, jog raidė c lotynų
kalboje anksčiau žymėjo garsą "k", ir gautume lotynišką centrum. "Cen
tras" tad lietuviškai yra tiesiog bran
duolys, sėkla arba kauliukas, kanduoliukas, o Gyvybės Medis, vadi
nas, ir auga iš tokio Žemės Rojaus
kauliuko.
(Beje, Lietuvoje lig šiol yra su
tinkama pavardė Kentra, ir vienas
iš jos atstovų gyvena bei dirba Vil
niaus universitete (žr. XIV), kone
pačioje Lietuvos širdyje, pačiame
"centre". Jam su pagarba ir skiriu
šitą kuklią pastabą.)
XXI.
nesuteptas, nesugadintas, skaistus,
pilnas, pilnavertis, šviež ias ir pan. Iš
neiginio in- ir žodžio tango, liesti,
čiupinėti, ragauti, įžengti, užimti ir
pan. Giminingas rusiškas žodis yra
trogotj. Lietuviai savo ruožtu turi
primirštą žodį trėkti, gadinti, ga
išinti, suteršti, sutepti, išeikvoti,
naikinti bei niekinti. Iš jo turime
patrakėlį, išeikvotoją, suteršėją,
išmindytoją,išniekintoją; taip pat
traką, medžių išvartą, kirtimą,
išmindytą, sutiyptą, ištremptą vie
tą; panašus rusų žargono trachatj
ir t.t. Integer tad - tai tiesiog "nei
štrėktas", o "dezintegracija", neištrėktumo sunaikinimas, "nuneištrėkinimas" - paprasčiausiai ištrėkimas arba trėkimas, traika. Atkreipę dėmesį į seką trėkšti bei trykšti,
trėkti bei trikti, driekti arba draikyti bei drikti, drėksti, draskyti bei
driksti, rastume ir taiklesnių giminingų atitikmenų irimui, krikimui,
būtent "dezintegracijai" nusakyti.
XXII. Graikų phasis, pasirodymas, giminingas lotyniškam facics,
išvaizda, vaizdas, pavidalas, veidas (anglų facc - būtent veidas). Pfcr įmi
nus žodžių veidas bei veikti (lot. facio) giminystę (žr. VII, YfUj ir
pastebėjus dar atvirą facies ir vaizdas panašumą, "fazė" išryškėja kaip
tam tikrą veidą, vaizdą ar išvaizdą turintis veiklos ar veiksmo, vyksmo
tarpsnis, vyksmo veidas ar pavidalas. Betgi lietuvių kalboje yra išvaizdos
bei pavidalo sinonimas veikslas (iš kurio turime paveikslą), sykiu vienan
suimantis ir veiksmo ar vyksmo prasmę. Kokio nors veiksnio, vyksmo,
veiklos ar veikalo (taip pat vaidinimo, kitaip sakant, "veidinimo", būtent
"akto", veiksmo, kurio "aktoriai" yra "veidinantys veikėjai" arba "veikian
tys veidai") "fazė" - phasis arba facies - tad yra tiesiog veikslas, "veiksmo
paveikslas" - kaip kad savo veiksmus ir paveikslus ("paveiksimus") turi
kiekvienas vaidinimas.
XXIII. Lot. elementum, pirminė materija, pradmenys, raidės, abė
cėlė, kildinamas iš LMN, pirmųjų antros eilės lotynų abėcėlėje raidžių,
kaip kad pats žodis abėcėlė yra kilęs iš pirmųjų lietuviškos abėcėlėš
raidžių ABC, o "alfabetas" - iš graikiškų Alfa ir Beta. Raidės, žinia, ir
yra visų žodžių bei sakinių, visų kalbos darinių "elementai", "pirminė
materija", pradmenys, sudėtinės dalys, dalelės arba sandai, savotiškos
"detalės", detalės, iš kurių visa kas sudėta.
XXIV. "Atributas" kilęs iš lotyniško attribuo, skirti, priskirti, suteikti
ir pan. Sakytume skiriamasis ženklas arba požymis, žymė. Savo ruožtu
attribuo - tai junginys priešdėlio ad- bei žodžio tribuo, dalinti (Abiem
prasmėm), suteikti, išreikšti, išskirti (irgi abiem prasmėm). Tlirint gal
voje, jog tribulo reiškia slėgti, "presuoti", pernelyg nebenustebins ir

Lot. inte

ir žodžių mystes bei miestas brolystė. Miestas - tai apsupta, apibrėžta
žodžio tribuo giminystė su trypti (sykiu trapus - tai lengvai irstantis,
vieta arba tiesiog vieta ("veita" - nuo "veiti", įeiti), rusiškai - miesto.
žyrantis į dalis). Dar aiškiau šis ryšys atsiskleis pastebėjus, jog ir įspūdis
"Misterija" tad - esmiškai kūrybos, tvėrimo, vaisinimo slėpinys, Dva
yra kilęs iš spausti (impressio - iš presso, tas pats "presuoti"), ir mintis
sios įdiegimas, Sūnaus užmezgimas žmogaus sieloje, tarsi Nuotakos
yra šiaipjau ne kas kita, o būtent tai, kas įminta, įspausta, įslėgta, [trypta,
įsčios ar alchemiko retorta sandariai uždarytoje, užvertoje, apskliausto
- "tryptis". Panašiai ir pats protas yra atsekamas nuo spausti: vienas iš
je, pridengtoje, aptvertoje, už mieštoje nuo visų išorinių, atsitiktinių
sinonimų yra spausti, toliau - spręsti, kurio viena iš reikšmių dar yra
įtakų, nuo visų kasdienybės skersvėjų.
spausti, sprausti, o kita jau - rasti "sprendimą", ieškomą mintį, atsakymą,
XXVIII. Lotyniškai sol - saulė, o Solaris arba solarius ta; saulėtas,
išeitį; sekantis eilėje jau yra prasti, t.y. su-prasti, per-prasti, iš čia ir
"saulingas" arba "sauliškas". Soliarinis tad ir būtų paprasčiausiai sauif
prasmė kaip tam tikras įspūdis, mintis, "sprausmė"; ir galiausiai pats
škas.
protas, visų įspūdžių, minčių bei prasmių "talpykla", "dvasinis molis",
(Įdomu šia proga pastebėti, jog Saulė kaip Versmė, kaip "šviesos
kuriame įsprausti ar atsispaudę visi pavidalai kietėdami virsta įpročiais.
šaltinis", "vertikalus liuksas", didysis vaisingumo simbolis (beje, gr. plial"Atributas" tad - tai vienas iš tokių "įtryptų", atsispaudusių skiriamųjų
los - tai lot. valius, kuolas, baslys, taip pat mietas, o lot. valio (sakytume,
požymių, atspindintis bei išreiškiantis kokią nors ypatybę, būtent at
valio!) - tiesiog miešti, apsupti gardu, apibrėžti, apjuosti, apgobti, ap
spaudas, atmintis arba "attryptis", "attrypis" ar "attryputas".
ginti; dar vienu minties šuoliu pastebėsime, jog apibrėžti - tai sykiu
XXV. Lietuvių kalboje tatai teisinga ne tik "tam tikra prasme", bet
paversti sąvoka, tarmeniu (žr. III), t.y. pažinti, vadinas, turint galvoje
tiesiog, mat ž mogus seniau yra buvęs tiesiog ž muo, "žemuo", žemės-gešaknų žin bei gin giminystę, ir apginti), taigi, Saulė kaip trykštantis
mės "gemuo", gemalas ar "žemalas". Lotyniškai humilis - žemas, gi
Vidurys bei Ašis visų planetų svam
panašiai homo - žmogus. (Šia
balams, visoms "dangaus sferoms",
prasme Dvasia ž moguje ir yra Ve
yra viena, ir tatai ryškiausiai matyti
dų Agnys, "Žemės Vaikas" arba
lotynų kalbos žodyje solus, vienas,
"Žmogaus Sūnus".)
vienišas. Iš šito žodžio yra kilęs ir
XXVI. "Sfera" - tai graikų
"soliteris", "vienišasis", kirminas,
sphaira, rutulys. Prisimintinas čia
susirangęs pilve, atsvarai tokio plie
ir vienas iš dangaus (pats dangus
skiančio saulės teigiamumo; pana
gi yra ne kas kita, kaip dangtis,
šiai vyriškumo, didvyriškumo bei
perdanga, kitaip sakant, aukštas,
vaisingumo teigiamybę atsveria lo
lygmuo ar skliautas) pavadinimų
tynų virus, gleivės, nuodai, gyvulio
Rig-Vedoje: svar (arba vakarieti
sėkla. Ne mažiau žiaurus pavojus
škai swar). Svoris gi įdubina, įlen
iškyla vertėjo pastaboms bei atradi
kia, apskliaudžia aplink save, t.y.
mams skaitytoją visai išversti iš ko
užveria, suveria, sveria. "Sfera"
to.
tai išeina tiesiog "įsvara" ar "šva
XXIX. Šiaipjau žodžiai skritu
ra", būtent skliautas. Panašiai
lys bei apskritimas susijungia vie
svarba savotiškai įdubina, įsveria
name būtent patį apskritumą ir "pa
mūsų akiratį, ir į tai, kas mums
valdumą" viduriui, ašiai reiškiančiasvarbu, tarsi savaime krypsta, su
me žodyje skritis, iš kurio dar yra
bėga, suvarva mūsiškis dėmesys.
radęsis lietuviškas sritis, kaip tik
Sykiu svoris įspaudž ia, todėl
žymintis aplink "centrą" aplenktą
svarbu yra kaip tik tai, kas pra
ir tam "centrui", branduoliui, sėklai,
sminga (žr. XXIV). Svarbu
varpai ar miestui pavaldžią aplin
mums, kita vertus, yra būtent tai,
ką, esmiškai valdą. (Tokia apvali
nuo ko mes priklausome, kuo esa
valda, tokia skritis sansknl.škai (!)
me gyvi, kas mus palaiko, maitina,
paprastai ir vadinama mandala.)
iš kur visa kas randasi, t.y. Ver
XXX. "Sintezė" - tai gr. synthesmė. Apie šitą Versmę mes ir už sis, sujungimas, jungtis, sudarymas,
siveriam. Ją ir apskliaudž iam (ž r.
sandara, darna. Priešdėlis syn- tai
Adomo MATULIAUSKO iliustracijos.
XII, XIII, XIV). Panašiai žod
lietuvių san-, o žodis thesis, "tezė" žiams versti bei verti (taip pat va
tai teiginys, "padėjimas" (kaip kad rusų položenįje), kitaip sakant, "paryti - neatsitiktinai Rig-Vedos Varūnas, arba niekalrojoj Varūna, buvo
tiesimas" arba tiesiog tiesa. Todėl graikų synthesis lietuviškai būtų
kitados kaip tik dangaus platybių, juodos bedugnės gelmės, apskliautusios saulę, dievas - iš dalies būtent mėnuo) dar giminingas vairas, ratas
"santiesis" arba "santiesė", kitaip sakant, sandermė, sandara (t.y. sudary
su stebule ir stipinais, apskritimas, apskriestas apie ašį vidury, esmiškai
mas), darna, daryba, o turint galvoje veikiamojo tiesti neveikiamąjį
"plokščias rutulys", apskliautęs arba "apskliestas" apie savo kentrą (žr.
atitikmenį tįsti, išeitų tiesiog santįsis, būtent ištisumas, vientisumas.
XXXI. Straipsnyje angliškai store up; store šiuo atveju reiškia maž
XX), būtent sphaira, "svaira". Skliautas yra paprasčiausiai "lenktas dan
gus" arba "dengiantis lankas", savotiškas "erdvinis ratlankis".
daug "sandėliuoti", t.y. sudėlioti, sudėti ir sykiu saugoti - ne išdėlioti,
XXVII. Graikų mystes reiškia pridengtas, už skliaustas, užverstas,
"išdalioti", išdalinti.
XXXII. Angliškai apportion, išdalinti, padalinti, paskirstyti; gimi
aptvertas, paslėptas. Čia savaime graž iai matyti dangaus ir paslapties
santykis: dangus tarsi apskliaudžia, pridengia ir paslepia savo Versmę,
ningas žargoniškajam "išparceliuoti", labai betgi taikliai nusakančiam
šviesos šaltinį, Saulę, stebulę, stebėjimo angą, Vyzdį; arba Dvasią žemė
mintį.
je, Gemalą gimdoje, gamtoje, Kūdikėlį ant motinos materijos rankų,
Žmogaus Sūnų (žr. XXV), "liuksą" (žr. IX). Gi aptvertas - tai apsuptas
tarsi glėbiu tvora, kitaip sakant, apskriestas, "uždengtas dangumi" ir
Lietuviškos dainos imtos iš:
šitaip sutvertas; pasėtas, užmegztas ir pridengtas kevalu kaip vaisius
sėklelėje, branduolys riešute, pačiame aptvaro kentre (vėl žr. XX).
1 ir 3 - Rėza L. Lietuvių liaudies dainos. - V, 1958. T. I. - P. 91, 221.
Aptvaras - tai gardas (prisiminkime Gardiną, Naugarduką, apskritai
T.p. žrn. Liaudies kultūra. -1991. - Nr. 2.
rusųgorod arba grad, taip pat ogorod, būtent aptvaras, "apygardas"), o
2 - Juška A. Lietuviškos svotbinės dainos. - V., 1955. M.Lings tekste
gardas savo ruožtu - tai ne kas kita, kaip vienas šalia kito susmaigstytų
nenurodytas refrenas "daulėliu lėliu".
polių siena (prisiminkime graikišką polis, miestas, kitaip sakant, pilis).
4 - Klimas P. Skaitymai lietuvių kalbos pamokoms, VII leidimas. Gardu apsuptas gorod arba iš polių suremtas polis - tai sykiu ir iš mietų
K. 1932. - P. 321. T.p. žrn Liaudies kultūra. - 1991. - Nr. 2.
sumieštas miestas. Sumiešti miestą - tai tas pat, kas "sutverti pasaulį",
Redakcyos pastaba: Vertėjo valia prie šio vertimo pridedamos išplė
apskliausti, pridengti dangaus skliautu tvėrimo, kūrybos, sėklos, vaisiaus
stinės "Vertėjo pastabos" daugeliu atvejų peržengia sąsajų su autoriaus
ar vaisingumo apskritai paslaptį, "gėdą" - kaip kad riešuto branduolys
tekstu ribas ir tampa savarankiškais samprotavimais, kurių redakcija
apskliaustas kevalu, kaip kad motinos įsčios gobia gemalą, kaip kad
neredagavo ir patartų skaityti atskirai, nesiblaškant nuo autoriaus teksio
žibinto liepsnelė pridengta stiklu, gaubtu.
prie vertėjo teksto. Be to, redakcijos nuomone, .nebūtina kiekvienam
Prisiminus, jog senovės arėjų, vadinamųjų arijų, šventyklos - kuriose
tarptautiniam terminui ar žodžiui nukalti lietuvišką, bet kad nepakan
ir vykdavo "misterijos", šventos apeigos - būdavo apsuptos panašia į pilių
kamai gerai ir giliai suprantame jų kilmę ir prasmę, - atrodo, tiesa.
įtvirtinimus kuolų tvora, t.y. gardu arba miestu, pasidarys galutinai aiški
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seselių. Neįtikėtina, kad palyginti tokiam
retam visiškos našlaitės nuotakos atvejui
būtų sukurta tiek apeiginių dainų. Lietuvių
liaudies dainyne (T.V, 1989) minima, kad
yra užrašyta apie 600 įvairiausių šios dai
nos variantų, kuriuose išsiskiria apie dvi
dešimt įvairią pradžią turinčių tipų. Antra
vertus, jose palyginti retai minimas žodis "sirata" ir "našlaitė".
Senesnis ir dainose dažnesnis yra žodis "sirata", kurio prasmė
buvo kur kas platesnė nei šiandieninė. Šis prie slavizmų priskir
tasis žodis yra ir lietuviškas (atsiprašau kalbininkų), o tikriau
baltiškas. Ar "sirata" keistinas į siauresnės reikšmės žodį "našlai
tis"? Jeigu "našlaitis" reiškia - tėvo ar motinos neturintis, tai
"sirata" - visų apleistas, suvargęs, vienišas, patekęs į sunkią padėtį.
Plačiąja prasme terminas nusako apleistumo būseną. Žm ogus
gali ir tėvus turėti, tačiau būti sirata. Plg.: "Sirata be tėvo ir be
motinėlės, o dar siratesnė" (t.y., dar labiau apleista - mano past.
ir pabr.) be rūtų vainikėlio" (LKŽ). Čia pavartotas aukštesniojo
laipsnio būdvardis "siratesnė". Vadinasi, kalbama apie vidinę
žm ogaus būseną. Posakį "be rūtų vainikėlio" supraskime senovi
škai - juo išreiškiama priešvestuvinė jau sužadėtos mergelės
būsena. Iš tiesų tuo metu, kaip ir minėtose dainose, dainuojama:
ji yra siratesnė už visas siratas, nes palieka savo jaunas dienas rūtųvainikėlį.
Žodis "sirata" (vėlgi atsiprašau kalbininkų) kilęs iš apmiršto
veiksmažodžio "sirti" - supti, siausti; (ap)sirti - apsupti, apsiausti.
"Tarnai žydų apsyrė Jėzų ir surišo jį" (LK Ž). Tad "sirata" reiškia
atskirtasis, vienišas. Plg.: "sira" - beržo gumbas ir "siratkapiai" nešventinta kapinių dalis, t.y. atskirtųjų kapinių dalis, kur laido
davo savižudžius ir nekrikštytuosius (LKŽ).
Išsakytai nuomonei pagrįsti pateikiu keletą pavyzdžių iš kai
mo žmonių kalbos: "Ne tas sirata, kurs tėvo, motinos neturi, ale
tas sirata, kuris razumo neturi", "Apėjo lietutis aplinkui ir paliko
mus siratas" (sušlapusius, suvargusius), "Visi muni plėšė, muno
visą turtelį atėmė ir aš palikau sirata" (LK Ž). "Nėr mergelei nei
tėvelio, nei motulės, nei brolelių, nei seselių" - nusako vienumą,
kurią vienaip ar kitaip prisieina patirti paliekant savąją šalį, tėvų
namus, brolius, seseris, draugus, kaimynus. Tai kiekviename vir
sme patiriama būsena arba paprasčiau tariant - iškeliaujant į
tolimus, nežinom us kraštus. Plačią prasmę šis žodis turi ir rusų
kalboje. Plg.: "Biez choziaina dom sirota", "Bez konia kazak
krugom sirota", "Chotj plačj sirota" (123; IV, 1 8 8 ).1
Taigi "sirata" reiškia apleistumo, vienum os būseną.
Šios dainos ataustos virsmo įvaizdžiais. Dainos pradžia vieno
kiu ar kitokiu vaizdu būtinai yra susieta su vandeniu: "Timi upely
sukas verpetas", "Lėk, sakalėli, per ežerėlį", "Tame ežerėly rūtų
lovelė", "Per dunojėlį laivelis plaukė" ar pan. Gyvenimo pasikei
timą - virsmą visada lydėdavo apeigos su vandeniu. Manoma, kad
senovinių vestuvių apeigos vykdavusios prie vandens (18; 102)2.
Mergelė dažniausiai "Galvą šukuoja" arba "Galvą šukuoja ir
graudžiai verkia". Apeigos su plaukais ir verksmo lydimas atsi
sveikinimas mergvakaryje, kurio metu dainuojamos šios dainos,
ir sudaro vestuvių išvakarių turinį.
Toliau dainoje viskas staiga keičiasi, pasak L.Saukos, "baigia
ma daina netikėtu išaukštinimu" (121; l l ) , 3 kaip ir reikalauja
virsmo eiga. Mergelė įtraukiama į dar nežinom ą jai gyvenimą:
"Saulė močiutė kraiteliui krauti; M ėnuo tėvelis dalelei skirti;
Žvaigždės sesutės šalia sėdėti, pasikalbėti; Vėjas broliukas lauku
lydėti (LLD, 143). Šie mums abstraktūs, o mūsų protėviams labai
įprasminti ir suprantami įvaizdžiai bene geriausiai atitiko tvirtai
jutusio ryšį su gamta lietuvio bei dvasinę vestuvių virsmo būseną.
Tokių ir panašių rituališkai sakralinių dainų dainavimas vestuvių
išvakarėse papildė atsisveikinimo apeigų sukeltą sukeltą apleistu
mą, vienumos, savęs sunaikinimo jausmą, nusakė būseną, be
kurios tikras virsmas neįmanomas.
Jaunojo linija kur kas silpnesnė. Bernelį siratinančios dainos
tarp Lietuvių liaudies dainyno vestuvinių dainų (LLD; 1989)
nepateko, tačiau bent kai kurios iŠ jų tikrai yra vestuvinės:
Broleli siratėli,
Ne vis suole sėdėki.
N e vis suole sėdėki,
Ir stačias pastovėki.
Juk tu žinai, broleli,
Kad esi siratėlis.
Kad esi siratėlis,
Tu neturi tėvelio.
Tu neturi tėvelio,
Nei senosios močiutės.

VIENUMA
Vestuvių virsmas - visų pirma apsisprendimo reikalaujantis
žmogaus tapsmas. Kad tai būtų tikra, žm ogus turi likti vienui
vienas ir patirti visišką apleistumą, - tik vienumos pilnatvėje
pasireiškia tariančiojo "taip” arba "ne" dvasios galia.
Naujos būsenos (visažinystės) trokšta ir paparčio žiedo ieško
tojas - senoji išmintis jam pataria atsiskirti, likti akis į akį su savimi.
Ieškotojas su šermukšnio lazda brėžia aplink save ratą ir uždegęs
žvakę, gaubiasi balta paklode. Jis lieka vienas su sąm onės turiniu
- žemyn traukiančiais instinktais (gąsdinančios šmėklos) ir švie
siausiomis dvasinėmis galiomis (viltis surasti paparčio žiedą).
Sąmonės keitimosi vidinis pobūdis geriausiai matyti iš dainų.
Tik bėda, kad blėstant vestuvių sakralumui vienumos išgyveni
mas vestuvėse darėsi vis maž iau suprantamas ir nuo mūsų sąm o
nės gerokai nutolo, o panašius jausmus sukeliančios dainos pri
skirtos prie formos atžvilgiu panašių, bet iš esm ės visai kitos
paskirties dainų. Tautosakos tyrinėtojai vestuvių išvakarėse dai
nuojamas dainas vadina našlaičių dainomis. Lietuvių liaudies
dainyne (T. V., 1989) jos įdėtos mergvakario dainų skyriuje.
Pateikiame retesnį "Teka saulelė" variantą:
Teka saulelė,
Teka saulelė,
Teka saulelė 2 k.
Per beržynėlį. 2 k.
Bėga upelė,
Bėga upelė,
Bėga upelė
Su verpetėliu.
Ant to verpeto,
Ant to verpeto,
Ant to verpeto
Mergelė sėdi.
Ji sėdėdama,
Ji sėdėdama,
Ji sėdėdama
Galvą šukavo.
Nėr man tėvelio,
Nėr man tėvelio,
Nėr man tėvelio
Rengelės rengti.
Nėr man motutės,
Nėr man motutės,
Nėr man motutės
Šarvelio krauti.
Nėr man brolelių,
Nėr man brolelių,
Nėr man brolelių
Keliu lydėti.
Nėr man sesyčių,
Nėr man sesyčių,
Nėr man sesyčių
Priešai sėdėti.
M ėnuo tėvelis,
M ėnuo tėvelis,
M ėnuo tėvelis
R engelę rengė.
Saulė močiutė,
Saulė močiutė,
Saulė močiutė
Šarvelį krovė.
Sietynai broliai,
Sietynai broliai,
Sietynai broliai
Keliu lydėjo.v
Ž vaigždės sesutės,
Ž vaigždės sesutės,
Ž vaigždės sesutės
Priešai sėdėjo.
(LLD, V., 151)
Kad ši ir kitos panašaus turinio dainos - vestuvinės, abejonių
nekelia, bet vargu ar pagrįsta paplitusi nuomonė, kad tai - nuo
takų našlaičių dainos. Visų pirma jose išreikšta visiško apleistumo
būsena: mergelė neturi nei tėvelio, nei motulės, nei broleliu, nei
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Albinos ŽIUPSNYTĖS karpiniai. Šio numerio 23 psl. galite pažiūrėti,
XIX a. nuometėliuose (4 ii.)
Guli tavo tėvelis
Po aukštuoju kalneliu.
Po aukštuoju kalneliu,
Po sierąja žem ele.
Prašyčia poną Dievą,
Kad leistų aplankyti.
Kad leistų aplankyti,
Sūnelio pažiūrėti.
Ar gražiai parėdytas,
Ar suole pasodytas.
Atsakė ponas Dievas,
Aš patsai atlankysiu.
Aš patsai atlankysiu,
Sūnelio pažiūrėsiu.
Tai gražiai parėdytas,
Tūi suole pasodytas.
Širmine kepurėle,
Šilkine kuskužėle.
Šilkine kuskužėle,
Su aukso žiedužėliu. 4
Iš dainos pradžios, ypač iš pabaigos matyti, kad tai vestuvių
daina. Dainos žodžiai "po aukštuoju kalneliu" leidžia manyti,
kad tai našlaičių daina, tačiau tėvelio prašomas Dievas neleidžia
aplankyti savo sūnelio. Vestuviniais rūbais "širmine kepurėle,
šilkine kuskužėle, su aukso žiedeliu" aprėdytą ir suole pasodintą
brolelį aplanko pats Dievas. Prisimenant, kad jaunųjų tėvų tarp
pagrindinių vestuvių veikėjų nebuvo, o vestuvėms vadovavo

asmenys iš Šalies, kurie rūpinosi tei
singa virsmo eiga, tai ir dainos vidu
rio vaizdai, suprantant juos netie
siogiai, liudija šią dainą esant vestu
vine. Tokiu būdu ji yra ne našlaičių,
bet siratinanti, t.y. sukelianti aplei
stumo, vienumos jausmą, vestuvių
virsmui pritaikyta daina. Tokį jau
smą galima patirti dainuojant ar
dainos klausantis.
Jaunųjų, o ypač jaunosios vir
smo metu išskyrimas iš kaimo ben
druomenės ne tik apdainuojamas,
bet išreiškiamas ir vestuvių papro
čiais, kurie išnyko anksčiau nei ki
tos apeigos. Prisiminkime A.Juškos aprašyt uosius jaunosios slėpi
mo po marška (9; 313-315 y prieš
jungtuves ir (9; 368)6 po jungtuvių
gaubimo papročius. Rytprūsių
Lietuvoje dar X IX a. pirmoje pu
sėje giedant vesdavo nuotaką į g ė 
lių darželį. Čia ją, atsiklaupusią ant
rūtų lysvės, artimos giminaitės apsiausdavo didele balta audeklo ska
ra (124; 161)7. Apgaubtą nuotaką
veždavo ir į svetimą šalį, o Maž*
joje Lietuvoje, kaip rašoma sen e
sniuose šaltiniuose, veždavo den
gtu vežimu (palagas, palagis), ku
rio viduje degė ugnis (35; 121)8.
Jaunojo šalyje būdavusi aiškini
nuotakos nugaubimo apeiga (11;
80).9
Gaubimo apeigos prasmę at
skleidžia ir seno, X IX a. pabaigoje
išnykusio nuotakos ir pamergių
slėpimo papročio (9; 3 1 3 -3 15)10
(3; 214-215)11 kilmę. Apeigų pa
našumas leidžia manyti, kad gaubi
mas yra slėpimo po marška tęsinys.
Pagal senuosius papročius (5;
309)12 pamergėmis galėjo būti tik
mergaujančios marčios, todėl nuo
takos pulką sudarė vien tik mar
taujančios, t.y. vestuvių virsme
esančios merginos. Slėpimas pc
marška išreiškia jų išskirtinumą
kaimo bendruomenės, c jaunosios
kaip tie patys motyvai atrodo
ieškojimas po paklode vaizduoja
vienodą jų padėtį. Surasta jaunoji
atskiriama nuo savo seselių - marčių pulko ir sodinama ant suolo
šalia jaunojo. Toliau seka A Juškos aprašytoji pasėdų apeiga,
kurios metu dainuojama nuotaką siratinusi daina. Formos ir
turinio atžvilgiu ji tokia pati kaip ir aukščiau minėtoji jaunojo:
Sesele lelijėle,
N e vis suole sėdėki.
Ne vis suole sėdėki,
Ir stačia pastovėki.
Juk tu žinai, sesele,
Kad esi siratėlė.
Tu neturi tėvelio,
Nei senos motinėlės.
O jau tavo tėvelis
Gul aukštajam kalnely.
Gul aukštajam kalnely,
Po žalia velėnėle.
Ant jo aukšto kapelio
Ž ėlė žalia žolelė.
Ant žalios viršūnėlės,
Žėri aukso raselė.
Maldyčiau pono Dievo,
Kad leistų atlankyti.
Kad leistų atlankyti,
Dukrelės pažiūrėti.
Ar gražiai parėdyta,
Ar suole pasodinta?
Atsakė ponas Dievas:
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- Aš patsai atlankysiu!
A š patsai atlankysiu,
Dukrelės pažiūrėsiu.
Thi gražiai parėdyta,
Tai suole pasodinta.
Ir suole pasodinta,
Su šilkų kaspinėliais.
Su šilkų kaspinėliais,
Su rūtų vainikėliu.
Su aukso žiedužėliu,
Su šilkų kuskužėle.
Su rūtų vainikėliu,
Prie bernužio šalelės.13
Šios ir aukščiau pateiktos dainų palyginimas išsklaido pasku
tines abejones dėl berneliui taikomos dainos paskirties. Ji ne tik
vestuvinė, bet galime spręsti ir kada būdavo dainuojama: matyt,
pintuvių vakarą, prieš išvykstant nuotakos pusėn. Anksčiau pa
naši atskyrimo (gaubimo) apeiga būdavo atliekama ir jaunajam.
Šių iš skirtingų šaltinių paimtų dainų palyginimas labiau išryškina
bernelio liniją vestuvėse. Veliuoniškių vestuvių daina (567), ku
rią, kaip nurodo A. Juška, dainuodavo į suolą sodinant iš po
drobulės atvestą nuotaką, tebeturi dvi šakas: mergelės ir dviem
posmais sutrumpėjusią - bernelio. Thi vėl užuomina į jaunojo
gaubimą. Tiesioginę nuorodą apie jaunojo gaubimą galima rasti
net šiuolaikinių indiškų vestuvių aprašymuose.14
Atskirta nuo seselių pulko nuotaka, kaip minėjome, gaubia
ma ir vežam a į svetimą šalį jau viena. Prisiminkime, kad nė viena
pamergė marti iš to pulko, kuriame buvo surasta jaunoji, nuota
kos į svetimą šalį nelydėdavo.
Reikia pastebėti, kad vėliau gaubimo apeiga dėl išorinio pa
našumo susiliejo su nuometavimo (martavimo) apeiga, tapo jos
palydove ir galiausiai, pamiršus apeigos prasmę, visai išnyko.
Nors A Juška dar šias apeigas skiria: "Po vinčiaus tėvų namuose
prie ląstų svočia apgaubia jaunąją, o po keltuvių šešuro klėtyje
apmartuoja" (9; 368)15, bet vestuvių tyrinėtojai dažniausiai šių
apeigų jau neskiria (žr. pvz., 31; 584).16 Gaubdavo jaunąją tėvų
šalyje, o nuom etuodavo (martuodavo) jaunojo pusėje, nors kai
kur, pavyzdžiui, kupiškėnų vestuvėse, ir nuom etuodavo tėvų
namuose.
Vienumos, tuo pačiu atskyrimo nuo kitų bendruomenės na
rių reikalavimas paaiškina lietuvių (o ir kitų tautų) vestuvių
paprotį, kai jaunieji mūvėdavo pirštines ar kaip nors kitaip atskir
davo savo rankas. J.Balys savo studijoje "Vedybos" (3 5 )17 šiam
papročiui skiria atskirą skyrelį. Su pirštinėmis ir valgydavo (35;
118).18 Pirštinėmis mūvinčią nuotaką, paėmęs už skarelės, kurio
kitą galą ji laiko, piršlys ar kas kitas veda jaunąją pirmaryčio rytą
iš klėties į seklyčią (9; 569),19 (35; 1 1 2 ) /° J.Balys šio papročio
neaiškina.
Įvairūs šio papročio variantai dažnai minimi slavų vestuvėse.
Apibendrinanti G.M aslovos išvada, kad visi vestuvių dalyviai
negalėjo vienas kito liesti plika ranka, yra perdėta (72; 39). 21
Mūsų nuomone, kaip tiesiogiai nurodo ir papročiai, plika ranka
negalima buvo liesti jaunųjų arba jauniesiems vienas kito. Tverės
gubernijoje tėvas, prieš paimdamas dukterį už rankos, kad ją
atiduotų jaunikiui, apvyniodavo ranką rankšluosčiu. Jaunieji per
visas vestuves laikėsi už skarytės galų (72; 39).22
Mūvėdavo ne tik pirštines, bet rankoms paslėpti siūdavosi
marškinius ilgomis rankovėmis (72; 39). 23 X VIII a. Kursko
gubernijoje moterys vestuvėms pasisiūdavo kailinius, kurių deši
nioji rankovė karodavo iki žem ės (18; 27).24
Kad šie rankos uždengim o papročiai susiję su jaunųjų ir visos
kaimo bendruomenės išskyrimu virsmo laikotarpiui, liudija po
vestuviniai su jaunaisiais sveikinimosi papročiai.
Pirmą kartą po vestuvių sutikus jaunamartę ar jaunąjį nega
lima sveikinti plika ranka, bet reikia kuo nors pridengti (prijuoste,
skvernu ar panA Aiškinama, kad taip jauniesiems linkima turtin
go gyvenimo (35; 77).25 Mūsų nuomone, tai buvusio papročio
liekana. Sveikintis plika ranka turėjo būti draudžiama ne "pirmą
kartą", betvtam tikrą laikotarpį iki jaunųjų virsmo (atskyrimo)
pabaigos. Šią išvadą patvirtina karelų paprotys, draudžiantis
šešias savaites po vestuvių jauniesiems paduoti ranką. Jaunamar
tė šiuo laikotarpiu, prieš pradėdama ir baigdama darbus, turėjo
atsiklausti anytos. Taipogi šešias savaites galiojo draudimas lan
kyti kapines (17; 194-195).26 Povestuvinė izoliacija išlikusi ir
bulgarų papročiuose: šešias savaites jaunoji galėjo kalbėtis tik su
vyru ir jo seserimi (18; 203).27
Derėtų prisiminti dar pas mus gyvą prietarą, draudžiantį
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sveikintis per slenkstį. Slenksčio reikšmė vestuvių ir kituose vir
smuose leidžia manyti, kad šis jau prietaru tapęs paprotys turi
realų su virsmo sąvoka susijusį pagrindą.
Su slenksčiu susiję nemažai vestuvinių papročių, o pastaruoju
metu ir prietarų. "Slenkstis yra šventas. Kai jaunieji žengia per
slenkstį, reikia žiūrėti, kad niekas kitas tuo pačiu metu neitų per
slenkstį" (Liškiava); "Kai jaunieji eina jungtuvėms iš trobos, per
žengti slenkstį reikia dešiniąja koja, priešingu atveju juos kas nors
pakerės ir jie gyvens nesantaikoje ir skurdžiai" (Nočia); "Jeigu
vežant kraičius, skrynia padedama ant slenksčio, tai kraitis ir
nuotaka sugrįš atgal" (Biržai) (36; 105).28
Iš to, kas pasakyta, aišku, kad anksčiau sveikinantis ranką
vienas kitam paduodavo tik tam pačiam gyvenimo tarpsniui
(pavyzdžiui, martai sveikindavosi su martais, vedusieji su vedu
siais) ar luomui priklausantys žm onės. Tokiu būdu sveikintis per
slenkstį reiškia simbolinį to seno papročio nesilaikymą.
*
Suprantama, kad į vėlesnių laikų vestuvių aprašus pateko tik
apeigų bei papročių liekanos ir iš jų galima susidaryti ne visą
virsmo rato - vienumos papročių ir ritualų vaizdą.
Pastaba:
Kai iš redakcijos gavau straipsnį korektūrai, jau turėjau čia išdėstytų
minčių medikų patvirtinimą. Prancūzų gydytojas M.Odenas, kitokio
požiūrio į žmogaus gimimą pradininkas, savo knygoje "Pervičnoje zdorovje" (Maskva, 1987, savilaida) nurodo, kad viena iš pagrindinių gim
dančios (gimties virsme esančios) moters poreikių yra atsiskyrimas nuo
visuomenės. Taigi - vienuma. Kaip šis M.Odeno atradimas dera prie
buvusių lietuviško kaimo papročių! Primenu ir virsmų panašumo prin
cipą: visi trys virsmai (gimties, vestuvių ir mirties) iš esmės yra panašūs,
galima sakyti - tapatūs.
Vienumos poreikį prancūzų gydytojas pagrindžia fiziologiškai. To
kia būsena reikalinga galvos smegenų žievės - neokorteksp veiklos
prislopinimui bei normaliam hormonų balansui.
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ARKLIAVAGYSTĖ LIETUVOJE

Trečiajame Lietuvos statute (1588)
rašoma1: "jeigu būtų pavogti arkliai, dar
biniai jaučiai, gyvuliai ir kitas turtas iš
namų ir iš kur bebūtų, o nukentėjusis
surastų tokios vagystės pėdsakus ir, su
rinkęs padorius žm ones, artimus kaimynus, pagal seną paprotį
imtųsi vytis vagį pėdsakais /.../" (M ano pabraukta. - V.M.). Ši
citata mūsų problemai įdomi tuo, kad X V I a. Lietuvoje arkliava
gių persekiojimas pėdsakais buvo laikomas senu, įprastu dalyku
("pagal seną paprotį"). Kaip yra žinom a, papročiui susiformuoti
reikia kelių žm onių kartų, o jam tapti senu - ir keliolikos. Iš to
galime daryti išvadą, kad Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpiu
arkliavagystė buvo žinom as, daugiau ar mažiau paplitęs reiški
nys.
Trečiasis Lietuvos statutas veikė 252 metus (carinė Rusija jį
panaikino tik 1840 metais). Vadinasi, šį laikotarpį galiojo ir statu
to numatyta baudžiamoji atsakomybė už arkliavagystę. O tai
reikštų, kad buvo aktualūs ir tokio pobūdžio nusikaltimai. Thigi
su arkliavagystė kaip nusikaltimu buvo susiduriama per visą
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės egzistavimo laikotarpį ir vėliauj kada visa Lietuva buvo prijungta prie Rusijos imperijos.
Šiame straipsnyje nagrinėjamas m aždaug 40 metų laikotar
pis: nuo X IX a. paskutinio dešimtm ečio pradžios iki X X a. 3-ojo
dešimtmečio pabaigos. Straipsnyje skelbiama autoriaus su žm o 
na Margarita 1979-1992 metais 33 Lietuvos rajonuose rinkta
medžiaga. Lietuvos archyvuose esama medžiaga kol kas nesi
naudota.
* * *

X IX a. antroje pusėje ir X X a. pradžioje, iki sustiprėjo Lietu
vos respublika, arkliavagystė buvo tikra Lietuvos kaimo rykštė,
nuolatos alinusi valstiečių ūkius. Pasitaikydavo, kad per trumpą
laikotarpį iš vieno kaimo pavogdavo po keletą ar net keliolika
arklių. Antai X IX ir X X amž ių sandūroje iš nem ažo Mančiušėnų
kaimo, esančio Širvintų raj., Gelvonų apyl., tik per vieną vasarą
arkliavagiai pavogė net 25 arklius2; iš 30 kiemų turėjusio Stirbaičių kaimo (Tauragės raj., Gaurės apyl.) tuoj po Pirmojo pasauli
nio karo per metus pavogti šeši arkliai3; Skuodo rajono Barstyčių
apylinkėse Žem aičių Kalvarijoje vykusio jomarko metu, kerši
jant už žiaurų elgesį su sugautais arkliavagiais, iš turtingo ūkinin
ko namų buvo pavogti šeši arkliai, paliktas tik kumeliukas, po
metų vėl pavogti visi arkliai4 ir t.t.
Dažniausiai arkliavagiai vogdavo ne pavieniui, o grupėmis,
žmonių vadinamomis "šaikomis", "bandomis". Vieni šių grupių
nariai pavogdavo arklius ir juos parduodavo toliau gyvenantiems
kitiems nariams; pastarieji arklius parduodavo ar išmainydavo.
Valstiečiai skyrė neorganizuotus arkliavagius nuo organizuotų.
Antruosius vadino "karališkais vagimis" ir laikė juos sunkiai pa
gaunamais. "Būdavo seniau karališki vagys: pavagia gerą arklį, ir
jų nepagausi, neatsiimsi arklio pigiai", - prisimena Vilkaviškio raj.,
Pilviškių apyl.5 Organizuoti arkliavagiai veikė keliuose dabarti
niuose rajonuose. Antai Švenčionių, Ignalinos, kaimyninių Gudi
jos rajonų valstiečius prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir pirmaisiais
metais po jo terorizavo Švenčionių raj., Cirkliškio apyl., Mylių k.
gyventojo sentikio Rysovo (ž monių vadinamo Ryšium) vadovau
jama arkliavagių grupė, kuriai, be sentikių rusų, priklausė ir
vienas kitas lietuvis6. Apie Rysovo sumanumą, gudrumą pasako
jamos legendos. Vienam valstiečiui iš Sarių apyl. (Švenčionių raj.)
pavogę arklius. Thip atsitikę dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Ths
kaimyno arkliu nuvažiavęs pas Rysovą, nusivožęs degtinės, u ž 
kandai kumpio. Iš pradžių išgėrę, užkandę. Tada valstietis pasa
kęs, kokiu reikalu atvažiavęs, apibūdinęs pavogtus arklius. Rysovas išsitraukęs kažkokį raštelį, pasiskaitęs ir sakąs: "Kad vakar
būtumei atėjęs, o dabar tavo arkliai jau toli. Daugiau nebijok,
tavo arklių niekas nebevogs". Ir iš tikrųjų tas žm ogus nuo arklia
vagių daugiau nenukentėjęs.7
Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonuose prieš Pirmąjį pasaulinį
karą veikė arkliavagių grupė, kurios vienu iš vadovų buvo Liolių
apyl., Žilių kaimo ūkininkas Kucinas, turėjęs 60 ha ūkį. Žm onės
pasakoja, kad nelinkusiems į vagystes savo sūnums senatvėje
sakydavęs: "Vaikai, vaikai, kaip jūs gyvensit; tokia tamsi naktis, o

jūs namuose sėdit. Aš tokią naktį į Šiaulius nujodavau ir sugrįž
davau"8 Išeitų, kad per naktį raitas arkliavagis įveikdavo apie
šimtą kilometrų.
Apie Žagarę kaip arkliavagių vadas garsėjo turtingas ūkinin
kas Rigvilda.9 Abiejose N em uno pusėse bloguoju buvo minimi
Prienų arkliavagiai lietuviai.10 ir t.t.
Arkliavagių grupių vadai turėjo ryšių su caro policija, ją pap y
kdavo. Apie anksčiau minėtą Rysovą Ignalinos raj., Daugėliškio
apylinkėje taip pasakoja: "Toks Rysius buvo, starovieras, fagotas,
insivogęs... Turėjo ryšių su uriadnikais".*11 Panašiai vidukliškiai
(Raseinių raj.) atsiliepia ir apie Kuciną: "Vogtus arklius jam atva
rydavo iš toli. Caro policija jo nelietė, nes su ja jis pagerdavo.
Ūliavoti stražnykai** atvažiuodavo pas Kuciną į namus".12
Įdomus yra arkliavagių socialinės kilmės ir tautybės klausimas.
Autoriaus turimi duomenys apie 52 arkliavagių socialinę padėtį,
suprantama, nereprezentuoja visos Lietuvos, bet tendencijas pa
rodo.
* apskrities policijos žemesniaisiais pareigūnais.
** kaimo policininkai.

1 lentelė
Arkliavagių socialinė padėtis
Arkliavagių skaičius

Arkliavagių
lyginamasis
proc.

Į Bežemiai
| Valdę iki 10 (imtinai)
Valdę iki 11-20
Valdę iki 21-40
Valdę 41-100

8
15
5
17
7

15,4
28,8
9,6
32,7
13,5

I Išviso:

52

100,0

I Valdytos
I plotas, ha

žemės

svoris,

Iš 1 lentelės matyti, kad arkliavagius sudarė lyg du socialiniai
sluoksniai: bežemiai ir mažažem iai, turėję iki 10 ha žem ės (44,2
proc.), ir turtingi valstiečiai, valdę daugiau negu 20 ha (46,2 proc.).
Tarpsluoksnį sudarė 11-20 ha turėję vidutiniokai (9,6 proc.). Šį
susisluoksniavimą iš dalies atitiko ir darbo pasidalijimas arkliava
gių grupėse: "juodą" vogimo darbą dažniausiai atlikdavo b e ž e 
miai ir mažažemiai, o pavogtų arklių slėpimu ir realizavimu
užsiimdavo turtingieji valstiečiai.
Pavieniai arkliavagiai buvo dažniausiai iš neturtingųjų. A uto
riaus turimais duomenimis prieš Pirmąjį pasaulinį karą nem ažą
pavienių arkliavagių dalį Suvalkijoje sudarė sumanę emigruoti į
JAV ir neturintys kelionei pinigų vyrai. Tokie pasiryžėliai vogdavo
tol, kol sukaupdavo kelionei reikalingus šimtą caro rublių.
Žemiau 2 lentelėje pateikiami duomenys apie 156 išaiškintų
arkliavagių tautybę ir palyginami su tautine Lietuvos gyventojų
sudėtimi po Pirmojo pasaulinio karo.
2 lentelė*
Tautinė arkliavagių sudėtis
Arkliavagių
tautybė
Lietuviai
Rusai
Čigonai
Lenkai
Vokiečiai
Žydai
Kiti
Iš viso:

Arkliavagių
lyginamasis
svoris, proc.

Lietuvos
gyventojų
tautinė
sudėtis 13

106
34
9
5
2

67,9
21,8
5,8
3.2
1.3

-

-

84,2
2.5
0,0**
3.3
1.4
7.6
1,0

156

100,0

Arkliavagių
skaičius
?

100,0
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Iš 2 lentelėje pateiktų duom enų seka, kad mažiau arklia
vagių negu tos tautybės gyventojų buvo: lietuvių (16,3 punkto),
žydų (7,6 punkto), lenkų ir vokiečių (po 0,1 punkto). Žydai
arkliavagyste neužsiiminėjo, bet ryšių su arkliavagiais turėjo:
pigiau supirko vogtus arklius, partijomis kontrabanda juos varė
per sieną į Rytprūsius, kartais būdavo arkliavagių ryšininkais.
Visi lentelėje pateikti arkliavagiai lenkai buvo lenkiškos kultū
ros žemaičių bajorai, valdę didelius ūkius. Kai kurie Žemaitijos
bajorkaimiai buvo laikomi arkliavagių lizdais, pavyzdžiui, Mikytų
k. (Skuodo raj., N otėnų apyl.).15
Iš visų Lietuvoje gyvenusių tautų daugiausia arkliavagyste
vertėsi rusai. Tesudarydami tik 2,5 proc. visų gyventojų, jie davė
daugiau negu penktadalį (21,6 proc.) visų arkliavagių. Rytiniuose
Lietuvos rajonuose (Zarasų, Ignalinos, U tenos, Švenčionių, M o
lėtų), kuriuose rusų gyveno daugiau negu kitur Lietuvoje (antai
po Pirmojo pasaulinio karo Zarasų apskrityje rusai sudarė 15
proc. visų gyventojų16 rusai arkliavagiai sudarė absoliučią daugu
mą: iš 30 autoriaus identifikuotų arkliavagių 20 (arba 66,7 proc.)
buvo rusai, 6 (arba 20 proc.) - lietuviai, ir 4 (arba 13,3 proc.) čigonai. Ir kituose Lietuvos rajonuose, kuriuose buvo rusiškų
kaimų, pirmiausia nurodomi arkliavagiai rusai, o tik po to - čigonai
ir lietuviai. Pavyzdžiui: "Nekrūnai, Puodžiškė - rusų kaimai. Vog
davo tie rusai..." (Lazdijų raj.)17; "Vaiguviškiuose buvo daug rusų:
ir staravierių, ir pravoslavų. Daugiau staravierių. /.../ Mušdavo
rusus su bizūnais^ už arklių vagystes, jei pagaudavo" (Kelmės
raj.)18 ir pan. O Šakių, Vilkaviškio ir Marijampolės rajonuose,
kuriuose vietinių gyventojų rusų beveik nebuvo, autoriaus duo
menimis, iš 20 sugautų arkliavagių 19 (arba 95 proc. buvo lietuviai
ir vienas (arba 5 proc.) vokietis. Kur kas didesnis rusų arkliavagių
procentas visoje Lietuvoje palyginti su rusų gyventojų lyginamuo
ju svoriu aiškintinas rusų paprotinės teisės skirtingu požiūriu į
vagystę iš savo bendruomenės ir į vagystę iš svetimos (šiuo atveju
lietuvių) bendruomenės. Jeigu vogimas iš savo bendruomenės
buvo laikomas nusikaltimu, tai vogimas iš svetimos bendruome
nės rusų kaimuose buvo toleruojamas.19
Negausios čigonų tautinės grupės arkliavagiai sudarė 5,8 proc.
visų Lietuvos arkliavagių. Iš tikrųjų šis nuošimtis buvo didesnis,
nes čia kalbama tik apie su įkalčiais įkliuvusius arkliavagius. Tūrp
valstiečių buvo paplitusi nuom onė apie čigonų gudrumą, jų nesugaunamumą: "čigonai būdavo gudrūs: sugebėdavo pavogti ir neį
kliūti; neteko girdėti, kad čigonas būtu pakliuvęs su pavogtais
arkliais" (Skuodo raj., Barstyčių apyl.).2** Viena iš čigonų gudry
bių, padėdavusių jiems nuslėpti pavogtus arklius, buvo mokėji
mas perdažyti šviesesnio plauko arklius juodai. Pasak pasakoji
mų, dažai laikydavęs! iki pirmo lietaus. Sučiuptų su įkalčiais
čigonų arkliavagių sugebėjimas išsisukti, išsimeluoti atsispindi ir
lietuvių tautosakoje.
Esant nuolatinei grėsmei netekti arklių valstiečiai imdavosi
įvairių apsaugos priemonių. Visoje Lietuvoje buvo paplitęs arklių
priešakinių kojų pančiojimas geležiniais užrakinamais pančiais
arklius ganant lauke, o kai kur ir paliekant pririštus turgaus dieną
miestelyje, šventadieniais prie bažnyčios ar nakčiai uždarant į
tvartą. Apie Skirsnemunę (Jurbarko raj.) geriems arkliams, naktį
laikomiems tvarte, prie kojos prirakindavo sunkų svarstį.21 Vaka
rų Lietuvoje, kur buvo paplitęs važinėjimas dviem arkliais, m ie
stelyje ar turguje pririštiems arkliams surakindavo gretimas kojas:

* Didesnė dalis arkliavagių, apie kuriuos pateikiami duomenys 2
lentelėje, vogė iki Pirmojo pasaulinio karo, bet nėra tikslesnių statistinių
duomenų apie to meto tautinę Lietuvos gyventojų sudėtį. Dėl šios prie
žasties tautinė Lietuvos gyventojų sudėtis lentelėje pateikiama pagal
1923 metų gyventojų surašymo duomenis, t.y. be Klaipėdos ir Vilniaus
kraštų. Autoriaus turimais duomenimis, Klaipėdos krašte arklių vagy
sčių beveik nebuvo, o iš buvusio Vilniaus krašto autorius turėjo duome
nų tik apie Ignalinos rajoną ir lietuviškąją Švenčionių rajono dalį. Tokiu
būdu pateikiami duomenys apie arkliavagių tautinę sudėtį beveik atitin
ka Lietuvos teritoriją be Vilniaus ir Klaipėdos kraštų ir yra palyginami
su lentelėje pateikta gyventojų tautine sudėtimi.
** Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje gyveno apie 300 čigonų ir
jie tesudarė 0,0001 proc. visų Lietuvos gyventojų.14
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vieno dešinę su antrojo kaire. Neatrakinęs, nenupjovęs ar nenumušęs geležinių pančių arkliavagis paprastai nesiryždavo vogti,
nes negalėjo toli nuvaryti šokuojančio arklio ir rizikuodavo'būti
sučiuptas. Geležinių pančių užraktus atrakinti be rakto buvo
sunku, nes šie buvo vietinių kalvių individualios gamybos.
Dauguma valstiečių prie tvarto durų staktos pritvirtindavo
masyvias geležines štangas ("štobas"), kurias uždėdavo ant užda
rytų durų ir laisvąjį galą užrakindavo su vidun įsriegiamu raktu.
Dalis valstiečių, nepasitikėdami tvirtais užraktais, ne ganymo s e 
zono metu patys eidavo nakvoti į tvartus prie arklių.
Kai kur ir naktigonėje ganomus arklius pančiojo geležiniais
pančiais. Krūmuose ar miške naktį ganomiems arkliams po kaklu
kabindavo medinį tabalą ar metalinį skambutį, kad girdėtų, kur
arkliai yra, ir iš pasikeitusio skambėjimo, arkliams smarkiai šokuo
jant, suprastų, kad juos svetimas žm ogus ar vilkas yra pabaidęs.
Anksčiau minėtos apsaugos priemonės tik iš dalies padėdavo
išvengti arkliavagių. Arkliavagių grupės, o kartais ir pavieniai iš
kitur atvykę arkliavagiai kaimuose turėjo privedėjų ("padavėjų",
"padavikų", "privadyrių", "privodčių", "privadkų"), kurie už atlygi
nimą apibūdindavo kaimynų arklius, nurodydavo, kur jie laikomi,
kaip saugomi, patardavo, kokiu dienos metu geriausia juos vogti.
Kartais arkliavagių privedėjai, žinodami, kad padegimų ir ar
klių netekimo grėsme įbauginti valstiečiai neprasitars, imdavo iš
jų mokestį už tai, kad arkliavagiams nenurodys jų arklių. Antai
Rokiškio raj., Obelių apylinkėje pasakojama: "Privedėias sako:
"Thvo arklius vogs". Duodi pinigų, ir palieka ramybėje".22 Arba to
paties rajono Panemunėlio apylinkėje prisimenama: "Kamajų
žydas sako: "Duok rugių maišiuką, bus arkliukas saugus".2*1 Kai
kada taip elgdavosi ir patys arkliavagiai. Antai rašytojų suherojinto arkliavagio Tado Blindos gimtajame Kinčiulių k. (Telšių raj.,
Luokės apyl.) šio kaimo senbuviai autoriui 1989 m. perpasakojo
tokius iš savo senelių girdėtus prisiminimus apie minėtą arkliava
gį: "Aplinkui kaimynų nevogs. Ale pamatys gražesnį arklį, sakys:
Kaimynėli, turi gerą arklalį. Turėk. A le kalėdos turėsi man at
nešt".24 Kaip ir dabartinių reketininkų, buvusi T.Blindos nustatyta
tam tikra pinigų suma, kurią reikėję sumokėti, kad apdraustum
savo arklius.
Kai kada patys valstiečiai savo iniciatyva pavaišindavo įtaria
mus arkliavagyste ir tokiu būdu garantuodavo savo arklių saugu
mą.
Arkliavagiai profesionalai turėjo įvairių arkliavagystei reikalin
gų žinių, įgūdžių bei įrankių. Arkliavagiai šviežia mėsa prisipra
tindavo, o po to nunuodydavo piktus šunis, atrakindavo tvarto
durų užraktus visrakčiais, pjūkliuku nupjaudavo ant durų u žd ė
tas geležines štangas, pro duryse išpjautą skylę įkišę ranką ar per
perplėštą šiaudinį tvarto stogą įlindę vidun atkabindavo iš vidaus
užkabintas tvarto duris. Jeigu nepavykdavo atrakinti užraktų ar
nupjauti ant durų uždėtų masyvių štangų, nupjaudavo medinių
tvarto durų apačią sulig štanga ir, paguldę arklį ant kūlių ar
žagarų, traukdami kūlius, žagarus ar patį arklį virvėmis, išvilkda
vo pro štangos apačią. Panašiai arklį ištraukdavo ir pro skylę
išardytoje medinėje tvarto sienoje.
Patyrę arkliavagiai pažino arklių psichologiją: žinojo, kad nak
tį, tvarte šalia esant savam žm ogui, arkliai jaučiasi drąsiai, nerea
guoja į pašalinius triukšmus: pvz., jeigu ėda, tai, barkštelėjus į
duris ar sieną, nenustoja kramsnoti, ir elgiasi priešingai (suklūsta,
nustoja kramsnoti), kada nėra greta savo žm ogaus. Šią arklių
savybę arkliavagiai panaudodavo patikrinimui, ar naktį prie arklių
tvarte yra žm ogus, ar jo nėra.
Pasitaikydavo, kad arkliavagiai sugebėdavo išvesti iš tvartų
arklius nepažadinę prie arklių miegančio saugotojo. Antai lietu
viškose Punsko apylinkėse (Lenkija) pro šiaudų stogą į tvartą
patekę arkliavagiai atlaisvino lova užstatytas tvarto duris, lovą su
po sunkaus dienos darbo miegančiu saugotoju atkeldami į šalį, ir
per duris išsivedė arklius, o saugotojas arklių pasigedo tik ryte
pabudęs.25
Prieš pradėdami laužtis į tvartą, kartais pabeldimu į trobos
langą arkliavagiai išsiaiškindavo, ar visi sumigę. Kada vogdavo
keliese, vienas paprastai budėdavo prie trobos lango, kad iš karto
išgirstų ką nors bloga pajutusius bei suskatusius keltis arklių
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savininkus ir apie tai tuoj pat praneštų prie tvarto besidarbuojan
tiems savo bendrininkams.
Arklius iš tvartų ar iš lauko arkliavagiai dažniausiai vogdavo
naktį. Gerai paž įstantys situaciją pavieniai arkliavagiai pasinaudo
davo ir trumpais laiko tarpais, kada arkliai būdavo neapsaugoti,
pavyzdžiui, išvesdavo arklius iš dar neužrakintų tvartų pavakary
valgant vakarienę26 ar šeštadienį vyrams maudantis pirtyje2 b
pasinaudodavo momentais, kada nerakinamame tvarte ar lauke
arklius saugojęs šeimininkas užeidavo į trobą vandens atsigerti ar
pypkės išrūkyti28 ir pam Miesteliuose kieno nors kieme ar prie
bažnyčios pririštus arklius vogdavo ir dieną.
Iš miestelių turgaus dienomis ar per atlaidus pavogtus arklius
arkliavagiai stengdavosi kuo toliau nuvažiuoti ar nujoti, nes tokio
mis dienomis vieškeliai buvo pilni žm onių ir patogu buvo su
važiuojančiais susimaišius išnykti. Tūčiau ir čia grėsė pavojus
susitikti pavilgto arklio savininko kaimyną, kuris galėjo atpažinti
arklį ar važiavimo priemonę 29
Iš namų ir ganyklų pavogtus arklius vietiniai arkliavagiai pa
prastai, kol aprims paieškos, paslėpdavo. Slėpdavo neįtariamų
pažįstamų atokiau stovinčiuose pastatuose (jaujoje, klojimuose,
net pirtyse), žm onių mažai lankomose vietose: tankiuose k rū 
muose, karklynuose. Kada pavogtą arklį slėpdavo lauke, arklio
galvą beveik visada prilenkdavo prie žem ės ir trumpai pririšdavo,
kad negalėtų žvengti arkly gali vengti til škėlę alv - kštyn
Kiti dar ir kiekvieną arklio koją pririšdavo atskirai, kad vabzdžių
puolamas arklys netrepsėtų ir neišsiduotų. Taip tankiuose krū
muose pririštą arklį galima buvo pastebėti tik visiškai arti prie jo
priėjus.
Nevietiniai, pažįstamų ir privedėjų neturintys arkliavagiai
stengėsi pavogtą arklį kaip galima toliau nujoti. Kad būtų mažiau
liudininkų, vogė naktį, stengėsi palikti kuo mažiau pėdsakų: pa
vogtais arkliais jojo keliais, vasarą stengėsi vogti sausu metu, ne
po lietaus, kad pėdsakai nebūtų tokie ryšKūs, o žiem ą - pustant,
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buvo uždarytas ar pririštas, ir bandydavo arkliavagį sekti pėdomis.
Savininkas paprastai atpažindavo savo arklio pėdsakus pagal ka
nopos dydį, pasagos formą ir jos defektus. Jeigu pėdsakai būdavo
įminti drėgnoje žem ėje ar kelyje po lietaus arba sniege ir n eu ž
pustyti, tai jais nusekdavo dešimt ir daugiau kilometrų ir dažnai
surasdavo kur nors paslėptus arklius. Kada sekusių pėdsakais
vyrų būdavo daugiau, tuom et prie surastų arklių surengdavo
pasalą arkliavagiams sučiupti. Jeigu įtardavo, kad arklys gali būti
paslėptas kur nors netoliese esančiame miške ar krūmuose, tuo
met visas kaimas krėsdavo įtartinas vietas.
Jeigu vienkiemiais neišsiskirsčiusiame kaime kas nors pastebė
davo, kad jo ar kaimyno arkliai yra vagiami, imdavo garsiai šaukti,
sukeldavo triukšmą, į kurį kaimas operatyviai reaguodavo: naktį
vyrai šokdavo iš patalo, sėsdavo ant arklių, paleisdavo šunis ir
imdavo arkliavagius vytis. Arkliavagiai neretai būdavo ginkluoti,
atsišaudydavo. Pasitaikydavo aukų. Ryžtingais veiksmais kaimo
vyrai dažnai atsiimdavo pavogtus arklius, o kartais ir pačius vagis
sučiupdavo.
Valstiečių solidarumas kovojant su arkliavagyste pasireiškė ir
tuo, kad jie sulaikydavo per kaimą jojančius ar važiuojančius
nepažįstamus įtartinus asmenis ir patikrindavo, ar arkliai nėra
vogti. Tūip pat visi vieningai padėdavo sulaikyti su pavogtu arkliu
iš turgaus ar miestelio bandantį bėgti arkliavagį.
Sugauti arkliavagiai ir įtariamieji, prieš kuriuos kaimas turėjo
įkalčių, kaimo sueigoje viešai buvo tardomi, reikalaujant įtaria
muosius prisipažinti vogus, nurodyti, kur paslėpti pavogti arkliai,
o visus tardomuosius - nupasakoti nusikaltimo aplinkybes bei
išduoti bendrininkus. Ypač buvo stengiamasi iš toliau atklydusių
arkliavagių išgauti kaime gyvenančius jų pagalbininkus, privedė
jus. Kada asm uo arkliavagyste buvo įtariamas daugiau dėl seniau
padaryto analogiško nusikaltimo, o ne remiantis turimais įkalčiais,
toks asmuo galėjo kviesti savo liudininkus ir jų pagalba įrodyti
savo alibi.
Tardymas buvo palydimas fizinio poveikio priemonėmis: pa
prastu mušimu, o jeigu jis nepadėdavo, ir rafinuotesniais kankini
mais. Thrdymo metu arkliavagis dažniausiai būdavo kišamas į
pavalkus: sulenkiamas pusiau, viena koja prilenkiama prie galvos,
ant tos kojos ir galvos užmaunam i ir sąmatų suveržiami pavalkai.
Įkištas į pavalkus arkliavagis buvo visiškai bejėgis: negalėjo pabėg
ti, mušamas - priešintis.
Jeigu arkliavagis ar įtariamasis, prieš kurį kaimas turėjo svarių
įkalčių, nors ir mušamas, vengė pateikti pilną informaciją (pa
vyzdžiui, atskleisti savo bendrininkus, nurodyti, kur yra pavogti
arkliai ir pan.), jis galėjo būti kankinamas ugnimi (pavyzdžiui,
šiaudų gniūžtėmis deginamos papadės ir pan.). Kaltieji tokių
kankinimų paprastai neatlaikydavo ir išpasakodavo viską, ką ž i
nodavo.
Sučiupti arkliavagiai buvo baudžiami. Daugiausia paplitusi
bausmė buvo neorganizuotas arkliavagių mušimas plika ranka,
pirmais po ranka pasitaikiusiais įrankiais, spardymas kojomis. Kai
kada arkliavagius tokiu būdu ir negyvai už pliekdavo. Gana daž nai
arkliavagius rykštėmis, sušlapintomis virvėmis, diržais ar bizūnais
vyrai plakdavo prisilaikydami tam tikros tvarkos. Šiuo atveju suei
ga nutardavo, po kiek kirčių kiekvieno kiemo atstovas turės iš eilės
kirsti ant suolo ar žem ėn veidu žem yn paguldytam arkliavagiui
per apnuogintą užpakalį, ir visi sekdavo, kad būtų kertama iš
peties. Thip buvo elgiamasi todėl, kad arkliavagis vėliau negalėtų
keršyti (sudeginti trobesių, išvogti arklių ir pan.) kuriam nors
vienam jį sumušusiam asmeniui. Kartais, užuot mušę, vasarą
arkliavagius bausdavo ir taip: esant giedram orui išrengdavo nuo
gus ir dienai pririšdavo miške bimbalams sukandžioti. Be to,
arkliavagiai buvo dar sąmoningai luošinami ir žudomi. Arkliava
gių luošinimo tikslas buvo padaryti juos fiziškai nepajėgius vogti.
Todėl daugiausia paplitęs luošinimo būdas buvo arkliavagių kojų
laužymas bei išsukimas iš gurno, nes, gydantis namuose, retai
kada sulaužyta koja gerai suaugdavo ar išsukta atsistatydavo, ir
žmogus visam gyvenimui tapdavo raišas. Thip pat buvo laužomi
šonkauliai, perpjaunamos kojų sausgyslės pakinkliuose, įkišus
galvą ir abi kojas į pavalkus, sulaužom as stuburas, pirmąsyk
sugavus išduriama viena, antrąsyk sugavus - ir kita akis ir pan.
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Pasitaikydavo ir kitataučių arkliavagių kastravimo atvejų. A uto
riaus turimais duomenimis, vieną biržietį lietuvį arkliavagį iška
stravo latviai30, kitus du arkliavagius rusus. Giedraičių apylinkių
lietuviai31. Neatsitiktinai laimingai pasprukęs pastarųjų arkliava
gių bendrininkas iš Giedraičių sakydavęs: "Krastj to krastj, no ne
daj Bog popastj".32
Žudomi buvo daugiausia iš toliau atsibastę, nepažįstami ar
kliavagiai. Tokių lavonai būdavo kur nors slaptai užkasami, o apie
patį faktą, bijantis keršto ar baudžiamosios atsakomybės, per
daug nekalbama.
Kada norėdavo nužudyti pažįstamą, kaimo viešosios nuom o
nės laikomą nepataisomu, iš to paties kaimo ar gretimų kaimų
kilusį arkliavagį, žudydavo užmaskuotai. Pavyzdžiui, įvairiais bū
dais stengdavosi atitrankyti gyvybinius vidaus organus (inkstus,
kepenis, plaučius), kad žm ogus po kurio laiko tarytum nuo kokios
nors ligos pasimirtų. Kartais buvo naudojamas viduramžiškai
žiaurus, irgi užmaskuotas žudym o būdas: įkaitintu geležies stry
pu per išeinamąją angą išdeginami viduriai.33 Tbkiais žudym o
būdais buvo siekiama apsidrausti nuo baudžiamosios atsakomy
bės, jeigu nužudytųjų giminės būtų kreipęsi įjcarinę policiją.
Lietuvos respublikos policija, padedama Šaulių sąjungos na
rių, griežtomis priemonėmis (ne vienas suimant pasipriešinęs ar
bandęs pabėgti arkliavagis buvo nušautas) arkliavagystę m až
daug per dešimtmetį įveikė. N em ažą vaidmenį suvaidino ir arklių
pasų įvedimas, be kurių vogtą arklį sunku buvo parduoti ar
išmainyti.
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NUOMETĖLIAI
Ši gan savita galvos danga Lietuvoje netyri
nėta, Ja susidomėjau rengdama XIX a, siuvinė
jimų parodą, kuriai eksponatus rinkau iš visų
Lietuvos muziejų. Gaila, kad dabar kuriamame
tautiniame drabužyje nuometėlio beveik nėra.
O kaimynai estai, daug stropiau ištyrę kiekvie
no regiono kostiumą, nuometėlį laiko lygiaver
čiu kitai galvos dangai.1 ,
Mano nuomone, tai vieni iš gražiausių XIX
a. siuvinėtų rankdarbių. Deja, muziejuose (jų
fondai - pagrindinis šaltinis) iki mūsų dienų jų
išlikę nedaug. Tyrinėjimui naudotasi papildo
mais šaltiniais: ikonografine medžiaga, viena
kita užuomina, aptikta įvairiuose leidiniuose,
padėjo pažintis su kitų šailų analogais, identifi
kuoti nuometėlį, atskiriant nuo rankšluosčio,
nebuvo lengva: mat XIX a. nuometėlis nustotas
dėvėti, ir dėl formos panašumo jis įgijo antrinę
rankšluosčio funkciją todėl didelę nuometėlių
dalį XX a. 3-4 dešimtmečiais jų savininkai (beje,
ir muziejininkai) buvo pavadinę rankšluosčiais.
Tad nenuostabu, kad šie nevienodos paskirties
daiktai pas mus iki šiol painiojami.*
Etnografinis ir, manau, priimtiniausias pava
dinimas yra nuometėlis (vestuvių eigoje pirme
snis už nuometą). Taip jį "Lietuvos svodbinėse
dainose" vadino A.Juška, nors A.Tamošaitis jį
vadina galvaraiščiu; beje, Jiezno raj. Stakliškių
apyl. **(11-13) vieną iš nuometėlių vadina panuomečiu.
R.Kulikauskienė, tyrinėdama archeologinę
galvos dangą, mini rankšluosčio tipo apdanga* Žiūr. lentelę "Nuometėlio, rankšluosčio ir nuome
to bruožai XIX a."
** ČDMEG964
1 ii. - Vilniaus gubernijos lietuviai. (Moteris dėvi
nuometėlį). Fotografija iš spalvoto grafikos atspaudo,
Berlynas, XIX a. pa b. Piešė Viale, litografavo Vinkemanas, ČDM grafikos fondai, MG 14070.
2 ii. - Nuometėlių rišimo būdai XIX a.:
2a - estų (Eesti rahvaroid. 1981. - P. 38-39).
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2b - latvių (Istoriko etnografičeskij atlas Pribaltiki. - Riga,
1986. - P. 79 ir žemėlapio lente
lė).

lą ir pabrėžia išskirtinį jo
bruožą - labai puošnius ga
lus. Archeologų duomeni
mis, jų butą IX-X a. pajūryje,
o XIII-XVI a. Rumšiškėse,
Karmėlavoje.2
Seną nuometėlių kilmę
patvirtina ir viduramžių iko
nografinė medžiaga: Vaka
rų Europoje moterys dėvėjo
tokią ir panašią galvos dangą.
XVIII a. nuometėlius taip
pat nešiojo Mažosios Lietu
vos lietuvės. F.S.Bokas
rašė: "Jaunamartės užside
da ant galvos skarelę, o ant
jos ilgą rankšluostį", kitur:
"Galvą apsiriša ilcju plonos
drobės rankšluosčiu, užpa
kalyje jį surišdamos taip,
kad išsiuvinėjimais užbaigti
galai nutįstų per nugarą, ir
tai suteikia joms garbią
išvaizdą".3
XIX a. pabaigoje Vilniaus
gubernijos lietuvė irgi dėvė
jo savitai užrištą nuometėlį.
(1 H.)
XIX a. nuometėliai dęvėti
plačiame areale nuo Siau
rės iki Juodosios jūros: jais
puošėsi ugrofinų moterys
(estės, vodi, ižorės), latvės,
baltarusės,
ukrainietės.4
Panašus ir jų rišimo būdas.
(2 a, b, c ii.)
Apie XX a. antrąjį ir tre
čiąjį dešimtmečius Vilniaus kra
šte nešiotus nuometėlius rašė
A.Tamošaitis5 ir pateikė foto
grafijų (3 ii.). Deja, šių nuometė
lių nėra muziejuose, o fotografi
jose nepateiktos tikslios metri
kos.
Minėtasis ąutorius ten pat
rašė, jog nuometėlių būta už au
stų ir siuvinėtų, užaustieji - rau
donais ir mėlynais siūlais. Pa
sak A.Tamošaičio, jų raštai geometriški, gana sudėtingi ir
primena rinktinių juostų raštus.
O siuvinėtiems naudotos plo
niausios, lygiausios gijos, su
kriai susuktos iš dviejų trijų
šakų. Prieš siuvinėjimą išbaltin
davo. Piešinių ant drobės nepiešdavo,_ nes "raštui, dyg
sniams siūti suskaitydavo dro-

2c - lietuvių 1) Tamošaitis A. Sodžiaus menas, 7-8, Lietuvių moterų
tautiniai drabužiai. - K., 1939, - ii.
503, 505, 506, P. 202; 2) A.Stravinskienė. Drabužiai// Dieveniškės. - V,
1968. - P. 152.
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bes siūlus'1. Nuometėliai siuvinėti įvairia technika: peltakiu, pynute. Puo
šti raudonos medžiagos įsiūta juosta ir visada puošniais mezginiais,
darytais su šeivelėmis ("bruzguliais").
Mano tyrinėtų XIX a, nuometėlių butą visoje Lietuvoje. Muziejuose jų
yra iš visų regionų (žr. 3-15 ii.).
Nuometėlius vienija ne tik jų puošnumas, bet ir archaiški puošybos
ornamento simboliai: daug kur įvairiais pavidalais kartojasi Gyvybės
medis, Žem ė motiną paukščiai, žirgai, žvaigždės, svastikos, rombai.
Kodėl nuometėliai puošnūs, kodėl jie išsaugoję tokią simboliką? Kuo
ši galvos danga svarbi vestuvių papročiuose? Kaip apeiga siejasi su
daikto išvaizda?
Apie su pas mus dėvėtu nuometėliu susijusius papročius mažai
žinoma, todėl domėjausi analogijomis. Antai Estijoje nuometėlius ("linnik") dėvėjo XIX a. pirmoje pusėje, o kai kur - iki 1880 metų. Choloste
vietovėje XIX a. viduryje juo uždengdavo nuotakai akis, kai ją veždavo
iš tėvų namų. Viename tokio nuometėlio gale būdavo išaustas tamsiai
mėlynos spalvos stačiakampis.6
Latvijoje, Aiskraukiėje, nuometėlius ("galvos auts") XIX a. pirmoje
pusėje nešiojo "ištekanti mergina". Latvijoje tuo laikotarpiu nuometėliai
dėvėti visur, ypač jų daug išliko Bauskės apylinkėse (pietų Latvija) 7 Apie
vodi (ugrofinų tauta prie Ladogos ežero) nuometėlių dėvėjimą žinių yra
nemažai (jos rinktos vėlai, XX a.) : 1) nuometėlį dėvėjo pirmus metus po
vedybų, 2) iki pirmo kūdikio gimimo, 3) iki berniuko gimimo. Po to
nuometėlį apdengdavo raudona galvos danga, o senutės ant jo dar
gobdavo baltą apdangalą. Kitur minima, jog nuometėlį dėvėjo "moloducha", "molodka".8 Baltarusijoje nuometėlius mini nuo XVIIa. Jų tyrinėtojai
Nukelta į 26 psl.

3 ii. - Vilnietė su nuometėliu (A.Tamošaitis. Sodžiaus
menas. - K., 1939. - II. 505. - P. 202.
4 ii. - Nuometėlis (ČDM muziejininkų pavadintas gaĮva
rančiu). Telšių raj., XIX a. (gal XVIII a.) 256x41. Siuvinėtas
baltais siūlais peltakiu, puoštas pinikais ir mezginiais, atliktas
šeivelėmis ("bruzguliais").
Simboliai: abiejuose galuose du skirtingi Gyvybės med
žiai. Viename gale Medį saugo chtoninės būtybės, kitame
raiteliai, paukščiai, šuneliai. Abu galai kartu sudaro Kosminį
medį, yra Visatos modelis. ČDM E 3088.
5 ii. - Nuometėlis. Telšių raj., Brivikų k. Filomenos Brukauskaites. XIX a. 200x35. Siuvinėtas raudonais siūlais dvi
gubu langeliu. Puoštas raudona medž iagos juosta, mezginys
šeivelėmis. Simboliai: Gyvybės medis pakaitomis su ž irgais.
Pastaba: Siuvinėjant langeliu abi audinio pusės identiškos:
atvirkščioj i pusė tokia pati kaip geroji. Telšių muziejus, 8445.
Aud -17.

/
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MEDINIAI RUNŲ KALENDORIAI
Libertas KLIMKA

Rugsėjis

IX.8. - šv. p. Marijos gimimo d.; Šilinė, Sėmenė (rugių
sėja; lelijos žiedas)
IX. 14. - šv. Kryžiaus išaukštinimas
IX.21. - šv. apaštalo Mato d. (žuvelė, palmės šakelė
- pasninko ženklai)
IX.29. - šv. Mykolo d.; Mykolinės, bulviakasio pabai
ga; (trimitas, svarstyklės)
Spalis

X.4. - šv. Pranciškaus Asyžiečio d. Spalio mėnuo -
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vakaro maldų laikas.
X.8. - šv. Brigitos d.
X.14. - šv. Kaliksto d., miško medžiagos ruošimo
pradžia (eglė)
X.18. - šv. evangelisto Luko d.
X.21. - šv. Uršulės d.; navigacijos pabaiga (laivas)
X.28. - šv. Simo ir Judo d. (koplytėlė, pasninko žen
klai)
Lapkritis
XI.1. - Visų šventųjų d. Šelpiami pavargėliai, betur
čiai.
Xl.2. Vėlinės. Lankomi artimųjų kapai.

Ruduo - pasiruošimo sunkiai žiemai laikas. Gamtoje visa nuščiūva, susikaupia, jsiklauso j save. Tačiau
tai ne vien nykimas, mirtis, - medžių šakelėse jau sukrauti pumpurai pavasariui, o laukuose stiebiasi
žiemkenčių želmenys. Ramu, kai j namus jau parvykęs brangus "svečias“ - javo ir protėvių dvasia, visą
vasarą globojusi laukuose pasėlius. Tad ir tradicinio lietuvių kalendoriaus rudens bei žiemos pradžios
šventės tokios: pažymėdamos svarbiausių metų darbų ir rūpesčių užbaigą, jos pilnos ateities nuojautos.
Tomis dienomis būdavo prisimenami giminės, mirusieji, spėjama apie ateinančių metų orus, derlių. Medi
niuose runų kalendoriuose simboliais sužymėtos tokios metų pabaigos dienos (B - iš medinės knygelės,
A - iš lazdos kalendorių):

Xl.11. - šv. Martyno d.; visų darbų užbaiga. Spėja
mas žiemos pradžios oras: “Jei per Martyną antis ant
ledo - per Kalėdas bus ant vandenio". Renkami kaimo
vyresnieji, ginčų teisėjai (gaidys - tvarkos simbolis,
antis)
Xl.23. - šv. Klemenso d. Ruošiamos valtys žiemai
(inkaras)
Xl.25. - šv. Kotrynos, vestuvių globėjos d. (kankinimo
ratas)
Xl.30. - šv. Andriejaus d., žiemos ir advento pradžia
(kančių kryžius). Jaunimas buria ateitj.

Gruodis

Xll.4. - šv. Barboros, avių globėjos d. (taurė)
Xll.6. - šv. Mikalojaus, arklių globėjo d.
Xll.8. - šv. p. Marijos nekalto prasidėjimo d. (ielija)
XII.13. - šv. Liucijos d.; Šviesos d. - laukiama Saulės
sugrįžtant (“diedas" balanoms laikyti - šviesos simbo
lis)
Xll.21. - šv. apaštalo Tomo d.
Xll.24. - šv. Kalėdų vigilija, Kūčios (pasninko ženklai)
Xll.25. - šv. Kalėdos; Saulėgrįžos šventė (karališkoji
karūna)
Pabaiga. Pradžia Nr.2,3
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6 ii. - Nuometėlis. Plungės raj., Alsėdžių a py!., Pelenių k. XIX
a. 230x42. Siuvinėtas peltakiu raudonais, mėlynais, baltais siūlais.
Galas puošias mezginiu šeivelėmis, baliais siūlais. Simboliai: rombų
matricos, žalčių poros. ČDM E 3720.
ir dvigubu langeliu. Įsiūta raudona juosta, mezginys - laivelėmis.
(n^zgiirfe).J^ M S3717. ^
^
‘
mu ldl
8 ii. - Nuometėlis. Priekulės raj., Veiviržėnų m., Lengvinaitės ^ 9 ii. - Nuometėlio galo ornamento piešinys. Šiaulių a pyk.
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10 ii.- Nuometėlio galo papuošimas. Utenos raj., I )/ palių a py L Traki ■
žiūnų k. Šeržinskaitės - Pranckūnienės. 182x42. Siuvinėta peltakiu baltais
siūlais, iškaišant raudonais. Simboliai: Žmogus stulpas, kryž inkeliai, zig
zagas. Utenos kraštotyros muziejus IE 572.
11 iŠ, - Nuometėlis, XIX a. (rankšluostis XX a., jam prisiūti kutai).
Anykščių raj., Debeikių apyl., Kalvelių k. Siuvinėta raudonais siūlais dvi
gubu langeliu. Simboliai: trys Gyvybės medžiai, vidurinis su paukšteliu, o
šoniniai su žiedais - segmentinėmis saulutėmis. CDM Iš 2734.

Tačiau v is ie m s su v e s tu v ių k ra ičiu su siju s ie m s lia u d ie s m e n o ta ik o m o s io s d a ilė s d a ik 
ta m s (rū b a m s, b a ld a m s , įra n k i ams) b ū
s ta
pati in fo rm a c ija - tie p a ty s ž e n k la i.
V irsm a s, a no t A.Z a rska u s, - b ū se n a , kai T u m arm am a" [p ra e itis ir p e re in a m a į n a u jo g y v e 
nim o, a b s o liu č ia i p a g a l s a v o p a s k irtį s k irtin g o
etapą, V irs m a s - tai la ik o ta rp is , k ū n a m re ik a lin 
ga rim tis, a p s is p re n d im a s 10
Taigi n u o m e tė lis , ka ip ir m a rš k a ,b u v o n a u 
d o ja m a s gaubim us, be to, jis, k a ip ju o s ta ar
ra n k š lu o s tis , b u v o ir m ito lo g in is "tiltas", ju n g ia n 
tis du s k irtin g u s m o te rs g y v e n im o e ta p u s ir lyg
p e rv e d a n tis ją iš p irm o jo į antrąjį, Tai itin a k iv a iz 
du tu o s e n u o m e tė liu o s e , ku rie turi d u s k irtin g a i
p u o š tu s g a lu s (4 a, b ii.), kurie a b u ka rtu y r a
v isa s K o s m in is m e dis, o a tskira i: v ie n a s g a la s praeitis, kitas - ateitis.
Kaip m a tyti iš iliu s tra c ijų (4 15), įv a iria u s ių
p a v id a lų G y v y b e s m e d is y ra a m ž in o g y v y b in 
g u m o , tu o p a č iu ir v e s tu v ių s im b o lis , net p a g a l
s a v o idė ją a titin ka n tis v e s tu v ių p ra s m in į m o d e lį:
jis cen tras, p ra d ž ių p ra d ž ia , n a u jo p a s a u lio (š e i
m os, ž m o g a u s ) k ū rim o v ie ta ir m o m e n ta s . Jis
ju n g ia d vi e rd v e s ir la ik o sfe ra s, k a ip ir d v i m o 
ters g y v e n im o a tka rp a s.
N u o m e tė lis, b ū d a m a s v e s tu v ių a p e i
g o s a tribu ta s, k a rto ja u n iv e rs a liu s s e 
niau ir k itu o s e a p e ig in iu o s e d a ik tu o s e
ž in o tu s s im b o liu s .
N u o m e tė liu s b ū tin a to lia u tyrin ė ti, gal
net išleisti v is ų m u z ie ju o s e s a u g o m ų
n u o m e tė lių kata log ą.

Aušra KARGAUDiENĖ

SUTRUMPINIMAI:
VDM - Vilniaus dailės muziejus
CDM -M.K.Ciurlionio dailės muziejus
SAM - Šiaulių "Aušros" muziejus

Lentelė

Nuometėlio, rankšluosčio ir nuometo skiriamieji bruožai
Nuometėlis

Rankšluostis (apeiginis)

Nuometas

1 Dydis

170x40 cm
160x35 cm

220x30 cm
250x35 cm

300x70 cm
270x60 cm

į Audinys

Dvinyčio pynimo, labai plono lino Dvinyčio, keturnyčio, aštuonnyčio Dvinyčio,
aštuonnyčio
siūlo
plono lino siūlo
pynimo
Dažniau užausti, retai siuvinėti. Tie,
kurie siuvinėti, yra vėlyvi, turi savitą
puošybą: monogramas, vainikus,
įsiūtą
kitokį užbaigimą negu nuometėliai,
pvz., kutelius

Užausti, bet dažniau siuvinėti galai
Puošyba

įvairia technika. Galuose puošnūs
mezginiai, kai
raudoną juostą

kurie

turi

pynimo,

Puošyba
kukli.
Dažniausiai
už audiniai raudonais ir mėlynais
siūlais.
Nebūdingi
po išmis
mezginiai, siuvinėjami labai retai
(radau du pavyzdžius)

Simbolika

Išsaugoję archaišką simboliką

Retai pasitaiko archaiškų simbolių

Archaiškų simbolių nėra

Į Galai
priešpriešos

Kai kurie turi skirtingus galus

Abu galai vienodi

Daž nai t u ri ski rt ingu s ga 1u s

Žinoma nedaug būdų:
Tustracrjos

-

Specialiai apvyniojami, žinomi du
būdai

Dėvėjimas,
rišimas

1, 2c, 3
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12 ii. - Nuometėlis. Eišiškių ra]., Kalesninkų apyl, ir k. lovos
Senkovskos. XIX a. vid. Siuvinėtas peltakiu baliais n raudonais
Siūlm. Simboliai: zigzagas ir kryžius. CDM E X764,
13 ii. - Nuometėlis "panuometis". Jiezno raj., Stakliškių apyl.
lo5x35. Siuvinėtas peltakiu baliais siūlais. Mezginys - šeivelėmis
Simboliai: saulutės - žvaigždės, zigzagas. ČDMH 96-1
14 ii. - Nuometėlis. Prienų raj,, Skriaudžių k. K.Sakavičienės
senelės, g. 1897. XIX a. 152x86. Siuvinėta pilnu siuvinėjimu
raudonais ir mėlynais siūlais. Simboliai: Kosminis medis; / vaigždė K lelijų induose. CDM E 4796.
15 ii. - Nuometėlis. Marijampolės raj. 248x55. Siuvinėta
peltakiu baltais siūlais, mezginys - Šeivelėmis. Simboliai: vieugu
bos ir dvigubos svastikos, rombai. VDM La 2IJ43.
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ARCHEOLOGŲ POŽIŪRIU
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j
)

PROTOMIESTŲ KŪRIMASIS
KURŠIŲ, ŽEMAIČIŲ ŽEMĖSE
Laiko problema
Vakarų slavų, germ anų kraštuose tyrinėtojai ankstyvųjų miestų ištakų
ieško VIII-IX a .' Baltų protomiestų formavimasis iki šiol m ažai tyrinėtas,
nurodomos labai įvairios datos, išvados nepakankam ai paremtos faktine
(visų pirma archeologine) m edžiaga. Galim a tik paminėti, kad daugum a
XIX-XX a. tyrinėtojų miestų pradžios baltų gentyse ieško laikotarpyje nuo
IX a. iki XIII ar net XIV a. Norėčiau atkreipti dėm esį į A.Tąutavičiaus
straipsnį "Kada susidarė sąlygos Lietuvoje miestams atsirasti"2 , kuriame
archeologinės m edžiagos pagrindu darom a išvada, kad kai kurie miestų
požymiai čia įžvelgiam i XII a.
Panaši situacija yra ir latvių, estų istoriografijoje, kur tebevyrauja dar
7 dešimtmetyje estų tyrinėtojų H.Mooros ir H. Lygio suformuluota nuomo
nė, kad miestai Pabaltijyje kūrėsi tik XIII a.3 Pastaruoju metu pasirodė
E.Tynisono darbai, keičiantys šią nuostatą.^
M ažai tyrinėtos ir senųjų prūsų gyvenvietės, protomiestų formavima
sis. Reikia paminėti V.Kulakovo straipsnį, skirtą Kaupui3 . Remdamasis
archeologine m edžiaga, autorius prieina išvadą, kad Kaupas X a. turėjo
protomiesto požym ių. Beje, kiek ankstyvesnių už Kaupą protomiestų
dažnai laikomas toliausiai į vakarus nutolęs prūsų prekybos ir amąfų
centras Truso. Paprastai jis lokalizuojamas Družno ežero apylinkėse.3
Taigi į protomiestų kūrimosi klausim ą neatsakyta ne tik Lietuvos, bet
ir visų baltų mastu.
Prekybos ir am atų centrai, kurie galėtų būti pavadinti protomlestais,
nuo kito tipo gyvenviečių skiriasi vidine struktūra (socialine gyventojų
struktūra, prekybos intensyvumu, polietnine gyventojų sudėtimi ir kt.), ir
išoriniais požym iais (teritorijos dydžiu, planavimu, tankiu užstatymu,
įtvirtinimais). Tik šių požym ių visuma išskiria vieną ar kitą gyvenvietę iš
kitų ankstyvųjų viduram žių gyvenviečių.
Vienas iš svarbiausių protomiestų formavimosi Baltijos regione fak
torių - stabilus ekonomikos augimas, didėjanti atskirų veiklos sričių
specializacija. D augum a archeologų teigia, kad amatų lygis vėlyvajame
geležies am žiuje žym iai aukštesnis nei viduriniajame. Tačiau tyrinėjant
protomiestų formavimosi sąlygas ir laiką, tokio apibūdinim o neužtenka,
nes miestiško amato esmė - gam yba rinkai. Daugelis archeologų pažy
mi, kad su tokia gam yba susijęs naujų technologijų atsiradimas, amati
ninkų specializacija, aukštas profesionalumas. Pagaliau tai lemia ir pa
gamintų dirbinių (ypač darbo įrankių, ginklų, papuošalų) gausumą.
Pagal įkapių skaičių paprastai sprendžiam a apie mirusiojo turtinį, socia
linį statusą, etninę priklausomybę. Kai kurių kuršių ir žem aičių senkapių
radinių statistinė analizė, jos duom enų koreliacija su kitais požymiais
(pavyzdžiui, žalvario svorio Mėguvos žem ės kapuose kitimu - 1 lent., prekybinių ryšių dinamika) patvirtino, kad pagal įkapių skaičių kape
galima spręsti ir apie am atų išsivystymą.
Vėlyvojo geležies am žiaus kuršių genties plote, kur mirusieji buvo
deginami, žem aičių genties senkapiuose su griautiniais kapais - visur
daug įkapių. Matyti, kad kuršiai buvo daug turtingesni nei žemaičiai
(bent jau pietvakariniai).7 Daugiausia įkapių - XI a. kuršių senkapiuose.
Vidutiniškai - 7,5 radinio vienam e kape. Atskiruose senkapiuose (Gintališkėję, Palangoje) - daug daugiau nei vidutiniškai visoje genties teritori
joje. Žem aičiuose daugiausia radinių - 5,2 (taip pat XI a.). Taigi mirusieji
žemaičiai įkapių turi m ažiau, tačiau kitimo tendencija IX-XIII a. vienų ir
kitų panaši. Sudarytos žem aičių ir kuršių įkapių kitimo lentelės. Žem aičių
kreivė (I lent.) kinta tolygiau, radinių vidurkiai X ir XI a. panašūs. Tuo tarpu
kuršių - dinamiškesnė, akivaizdus XI a. pakilimas. Taigi XI amž ius - matyt
didžiausio amatų pakilimo vėlyvajam e geležies am žiuje metas.
Archeologas V.Ž ulkus tyrinėjo žalvario svorio kitimą Mėguvos žem ės
senkapiuose!3 Jo duomenimis, Xl-am e am žiuje ir svoriu žalvario dau
giausia. Šis faktas patvirtina mūsų teiginį apie amatininkystės kilimą
minėtu laikotarpiu.
Amatininkystės pokyčius XI-XII a. iliustruoja kiti duomenys. II tūkst. po
Kr. pradžioje pasirodo naujų iki tol baltų kraštuose negamintų dirbinių
(cilindrinės spynos, kovos kirviai, šalmai, balnakilpės), daug daugiau
nukalama dviašmenių kalavijų. Aiškūs geležies dirbinių technologijos
pokyčiai. Plieninių ašm enų privirinimas arba įvirinimas labai paplitęs
būtent nuo XI-XĮI a. J.Stankaus, B.Rybakovo nuomone, tai yra gamybos
rinkai požym is.9
Spalvotųjų metalų dirbinių tyrinėtojai (L.Vaitkunskienė, A.Merkevi
čius, R.Volkaitė-Kulikauskienė) randa daug naujovių juvelyrikoje: didžiu
lę papuošalų tipologinę įvairovę, gam ybos būdų gausumą, techninių

priemonių (geležies sidabravimas, inkrustavimas) naujumą. Vė
lyvajame geležies am žiuje ypač paplinta žalvarinių pasidabruo
tų, daž nai papuoštų ir stiklo akutėmis papuošalų gam yba. L.Vaitkunskienės duomenimis, apie 80 % visų Lietuvoje žinom ų sida
bruotų dirbinių yra iš IX-XIII a .10
Pastaruoju metu atlikti tyrimai kiek pakoreguoja šį teiginį.
Paaiškėjo, kad baltų genčių juvelyrai vietoj sidabro dažnai nau
dodavo panašų atspalvį turintį alavo su švinu lydinį. ' V.Žulkaus
tyrinėti kuršių'2 , m ū sų-žem aičių senkapiai patvirtina, kad sida
bruotų (dalis - dengtų alavu su švinu) papuošalų gam yba XI a.
pagausėjo. Tiesa, Palangoje pirmas pagausėjim as buvo ir IX a.
Mūsų tyrinėjamame laikotarpyje paaiškėja atskirų papuošalų
gamybos centrai.
Žym ūs pokyčiai matyti ir kituose amatuose. Nuo X a. Lietu
voje pasirodo, o XI a. ir plačiau paplinta puodų žiedim as. Prad
žioje puodai buvo lipdomi, tik po to apžiedžiam i ant rato. Amatų
ir prekybos centruose, tokiuose kaip Palanga, profesionalus
puodų žiedim as buvo žinom as jau X a. Reikia paminėti, kad
puodų žiedim as laikomas puodininkystės virtimo savarankišku
amatu požymiu.
Antra svarbi sąlyga miestams kurtis - aktyvi prekyba. Impor
tuoti dirbiniai, sidabro papuošalai, monetų, sidabro lydinių lo
biai, pirklių kapai - šaltinis prekybinių ryšių geografijos ir inten
syvumo analizei. X a. pab. -X I a. mūsų kraštuose pasirodo pirklių
kapai, sidabro lydiniai. Sprendžiant iš pirklių kapų, ypač aktyvi,
gerai organizuota prekyba vyko kuršių žem ėse. Vakarų Lietuvoje
žinom a per keturiasdešimt radimviečių, kur aptiktos svarstyklės,
svoreliai sidabrui sverti. Tačiau tiksliau datuojamų pirklių kapų
turime tik apie trisdešimt. Didž ioji jų dalis - iš X a. pab. - XI a. Beje,
ir latvių tyrinėtoja T.Berga teigia, kad didžioji dalis monetomis
patikimai datuotų pirklių kapų Latvijos teritorijoje skirtini XI a .13
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Prekybos vystymosi dinamiškum ą rodo ir si
dabro (monetų, papuošalų, lydinių) lobiai (II
lent.). Iš visų IX-XIII a. lobių 6,8% - X amž iaus, apie
33 % - XI a. ir 28 % - XIII a. Pažym ėtina, kad
sidabro kitimo tendencija mūsų krašte gerai koreliuojasi (tai suprantama) ir su Gotlando, Lenki
jos lobių kitimo dinam ika.1^
šiuos duomenis reikia interpretuoti kaip pre
kybinių santykių pakilimą XI a. Akivaizdu ir tai,
kad kuršių, žem aičių prekybinių ryšių vystymosi
tendencijos buvo tokios’ kaip ir visam e Baltijos
regione, tik čia prekybiniai ryšiai m ažiau intensy
vūs. Labai reikšmingi duom enys gauti tyrinėjant
Birutės kalno Palangoje gyvenvietę. Paaiškėjo,
kad ši, viena iš trijų Palangos ankstyvųjų vidu
ramžių gyvenviečių įsikūrė X a. pab., intensy
viausios prekybos laikotarpiu. XII a. ji buvo aplei
sta.15 Jos išaugimo tiesioginį ryšį su prekybos
pakilimu rodo irtai, kad joje gyveno netik kuršiai,
bet ir kitų etninių grupių žm onės. Panašios polietninės gyvenvietės arba atskiros ankstyvųjų
miestų dalys laikomos pirklių rajonais, kolonijo
mis. Jos žinom os Volyne, Gdanske, Alt Liubeke
ir kitur.15 Taigi Palangos kasinėjimai ne tik kon
krečiai rodo kuršių dalyvavim ą Europos prekybi
niame gyvenime, bet įgalina įvardinti ir vieną iš
kuršių protomiestų.
Būtina sąlyga protomiestams formuotis - gy
ventojų skaičiaus didėjimas. II tūkst. pr. piliakal
nių papėdėse ar atokiau nuo jų pasirodo didžiu
lės gyvenvietės. Kai kurios išauga iš seniau egzi
stavusiųjų (Imbarė), kitos tik įkuriamos vėlyvaja
me geležies am žiuje , atokiau nuo piliakalnių bei
jų papėdėse buvusių gyvenviečių (Žardė), tre
čios - iš senųjų bei naujai įkuriamų (Palanga). II
tūkst. jų bendras plotas siekia 6-10 ar net daugiau
hektarų. Palyginimui galim a paminėti, kad pa
našų plotą ankstyvajame raidos etape užėm ė
tokie pripažįstami ankstyvaisiais, kaip Heitebiu,
Birka, Dorestadas ir kiti vakarų slavų germ anų
centrai.
Sprendžiant pagal tyrinėtus kapus, žym us
gyventojų pagausėjim as pastebimas X-XI a., XII
a. žm onių jau m ažiau (III lent.).
Taigi pagrindinių protomiestams būdingų ir
būtinų požym ių analizė įgalina daryti išvadą, kad
optimaliausios sąlygos jiem s formuotis buvo visų
pirma kuršių genties teritorijoje. Palankiausias
laikas - XI am žius, galbūt X a. pabaiga.

/X

X

X/

X//

X///

XIV

II lent.
1 - sidabras Mėguvos žemėse (pagal V /ulkų), 2- žemaičių senkapiuose, 3 - pirklių
kapai (kuršių ir žemaičių). 4 - sidabro lydinių, papuošalų ir monetų paplitimas Vakarų
Lietuvoje.
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V IL N IU S ,
L U IL N O ,
B I/IA b H R :
MIESTAS IR MITAS
Vladimiras TOPOROVAS
II

Vilniaus įkūrimui skirtas kitas legendų ciklas, susijęs su jau
išties istorinės asmenybės kunigaikščio Gedimino vardu (val
dymo metai 1316-1341). Kaip pasakojimo apie miesto įkūrimą
pavyzdį galima pateikti ištrauką iš vakarų Rusijos metraščių
Archeologų draugijos sąrašo (f7CP/|XVII, 261-262):
"0 Be/iMKOM kh 3m KruHflUMMHe K3K TpoKU 3apyČMn i B mjihio . M HeKOTOpOr
Macy noexan kh A 3. Be/iMKMM KrMHAMMMH co aoriua CBoero KepHOBa b jio b u 3a
m muji 3a pe«y B e n K), m Hatifle b nymu. ropy KpacHy flyčpoBaMM i
P obhmhbmm očriAmyio i cnofločanoc eMy bg /imm . i oh TaM noce/imic^ m
3ano>Kmi ropofl m Ha30Be mm A eMy T p o k h . rAefttfe aapbiM T pok m . cyr ne
KepHOBa nepeHec CToneu cboh Ha T pokm n b Ma/ibix nacex noexan nocrie Toro,
KH^3 BeriMKHM KrHflHMMH B JIOBbl OT TpOKOB 3a HeTbipe MUTIH H HaHfle r o p y
K p a c H y h a a p e n o i o B n n h e K). Ha k o t o p o h HaHfle 3BepA BenMKor t
y p a i oyčbeT ero na tom ropfe. rflfc fite 30ByT T y p i o r o p a i Be/iMH 6bino
no3HO. flo TpOKOB exaTM i cTaHeT Ha n y ų t Ha LU b m h t o p o 3 e.1 rAe
nepwMx Benm m KiSen buranu, i oČHaHOBan n cn^my eMy TaM coh BMfle ujto
>k Ha rope KOTopyio 3Bann Kp m b aA Tenep Jūbi c aActoh t BoriKb >Kene3HbiM
Be/iHK a b HeM peBeT KaK 6bi c t o borko b Bbmo2 i omytmbc A ot CHa cBoer. i pene
B O p O K Č H T y C B O e M y H M e H e M JI M 3 A e M KJ k o t o p o h 6bin
HaHfleH oyB o p n o b e k h e 3 a e. i 6bin t o t JlM3AenK0 oy kh ŠA KrMHAMMMHa
BOpOKČMTOM HaBbllilLLlMM nOTOM nonOM flOraHCKMM BHAeX AeM COH AHBHblM i
cnoB^Aa eMy Bce luto ce eMy oyBO CHe BMAerio. i tot Jln3AenK0 pen rcjĮapio
xR>keBeriMKHM,BoriKb>Ke/ie3HbiM3HaMeHyeT r o p o A CTor i eMHbi M Tyr
6yAeT. a luto b HeM oyHyTpn peBeT to cnaBa ero ŠyAeT cnbiHyTM Ha Bec cBtT.
i kh^3 BeriMKMM KrMHAMMMH Ha 3aBTpee >k He OTe>KAak)HM nocrian no jiioam. i
3ano>KMn r o p o A O A u n j n a H l B M H j o p o 3 e , h m >k h m m a a P y r m
m Ha K p m b o m r o p t 3 KOTopyio HKb 30Byr JI bi c o K), i HapeneT mmA
TbiM ropoįoM B m n h A-M 3ČyAOBaBtuM ropoAbi nepeHeceT crorieu cbom c
TpoB(TaKl) Ha Bmjihio. i oyhmhmt nepBiiiMM BoeBOAOio oy Bm/ ihm reTMaHa CBoero
KraujToma c Koh^mhob kotopjom cA HapoAMn. c KyMnA kotopom 6bin noMMaH
ot HeMUOB Ha KyHocoBe. m kh>km/ i BenMKMM khĄ3 KrMHAMMMH MHoro ntT Ha
KH&ecTBeJlMTOBCKOM i PycKOM i >Komomtckom. i 6bin cnpaBeAnMBbiM m MHoro
BanKb Mesan, a 3aB>KAbi 3biCKMBan. i naHOM (įopTyHriMBe, a>K ao cTapocTM
BenMKoe cBoen.

Kur kas išsamesnę versiją duoda Strijkovskis (I, 369-373):
O založeniu Trokovv Starich i Wilna przez Gediminą roku
1321.
Gedimin... zbyvvając w Kiernowie rozmaitymUowami przesztej pracej, i niewczasow vvojennych, zebrawszy się z dworem i vvszystkim myšliwstwem swoim, jachaf w gtębsze puszcze dla vveselszej pociechy, i gtowniejszych 4owow... Tak
potom upodobato mu šie miejsce i plac nietak bardzo stuszny
ku zamkovvi, jako jemy vvdzięczny, iž się na tym miejscy i w
okolicznych polach i lasach obtovvit; tamže zarazem obestavvszy vvotosci, zabudowat' zamek, ktory przekopem į watem
obwarowat; i nazvvah go Troki, dla tego iž co žywo, zajęcy,
lisdvv, kunic, i inszego matego zvvierza i ptastwa, tak dvvorzanie, jako osocznicy, myšliwcy, kuchcikowie i chtopiętą wszystey byli pelno okoto Tarczakdvv, przed sobą, i za sobą i po
stronach w troki navviązali i navvieszali, zwierzu tež vvietkiego
'losi, jeleni, sarn etc. pelne wozy naktadali.. a w Trokach się
nowa stolica xiąžąt Litevvskich poczęta; ale nie dlugo trwalą
bo Gedimin rychto potym zajachawszy wlowy, zvvyktym obyczajem, czynifostępy nad brzegami rzeki VVilieji, ktdre w ony
czasy -lašami i puszczami vvielikimi, gęstymi a gvvaltovvnymi
zavviesistozaroste, ležyskami tylko przechowaniem rozmaitemu zvierzowi tak wielkiemu jako i malemu byty. Tak tedy
Gedimin bavviąc się4owamir a z ostępu na ostęp, przeieždžając, przyjechaf ze wszystkim orsakiem dworu i myšlivvstvva
swegonazgliska p o s ' w i ę c o n e p r z o d k < 5 w s w

oich, g d z i e r z e k a W i l n a d o W i l i e j w p a d a ,
odTrokStarychczterymile, k t o r e z g l i s k a , t o j e s t p l a
c p a l e n i a c i a * x i ą ž ę c y c h i p a n o'w p r z e d n ie j s z y c h L i t e w s k i c h i fundovvatbyt'natym miejscu
S w i n t o r o g , a p o nim Germont sy n jego... gdzie tež kapteni
Litevvscy obyczajem pogariskim b o g o m s w o i m o f i a
ry z a d u s z e z m a r * y c h x i ą ž ąt... c z y n i l i , i o g i e n w i e c z n y ustawnicze we dnie i w nocy bez przestanku
(jako tež ono by!w Rzymie obyczaj ceremoniej Vesti boginiej)
na tym miejscu za pilnoscią kaptanovv k temų ustavvionych g
0 r z a T, ktory ogien Litwa i Žmodz"', Prussowie, i to tw a za
osobliwego Boga mieli i chvvalili.
Tam tedy Gedimin okoto przerzeczonych zglisk w p u s z
c z y m i ę d z y g d r a m i , kto're dzis'T. y s y m i zowią polując,
imo inszego zvvierzu mnostwo sam postrzelH’tura wielkiego s
kuszi, i zabH'go na tej gorze gdzie dzid w y s z n y z a m e k
W i I e n's k i, ktorą gorę od tego turą i dziš T u r z ą g d r ą
zowią, a skdrę i rogi jego ztotem oprawione, miasto zacnych
kleinotow dlugo w skarbie chowano, až do czasovv Witctdowych a Witofd iž pospolicie s tych rogdvv na wielkich biesiadach, i czestovvaniu postow postronnych pijai; tedy jeden
darovvafza wielki upominek cesarzovvi Rzymskiemu Sigmundowi...
Gedimin spracowawszy się^owami, tudziez iž wieczor byl
zaszedt; a noc ciemna nadchadzrta, do Trok tež omieszkaf
pocieszyvvszy się znacznee z zabitego ręką wfasną turą,
nocowafw kotarhah ze vvszystkim dworem swoim na zgliskach mianowanych n a l ą c e S w i n t o r o z i e od
Swintaroha xiąžęcia nazwanego, g d z i e d z i d p u s z k a *
r n i a, s t a j n i e i n i z s z y z a m e k . A gdy po pracy jak to
bywatwardym snem bylzmorzony, snilo mu się iž na tej gorze
1 na tym miejscu, gdzie turą ubit; i g d z i e d z i s W i l n o z
z a m k a m i s t o i , widzialrwilka wielkiego, i mocnego, a
prawie jakoby želazną blachą warownie przeciw wszelkim
postrzatom uzbrojonego, w tym wilku ząs styszafsto wilkow
ogromnie vvyjących, ktorych gios po vvszystkich stronach
roznosit. Ociciwszy się tedy Gedimin, wpadt mu ten šen w
myšli, i gryz+się dlugo sam z sobą, chcąc zgadnąc coby się
przez to znaczyto... Lecz ten šen i wyklad jego nie dafsię
žadnemu tak zgola grysd, až musialo przyšc na K r y w e K
r y w e j t a biskupa Litewskiego pogarlskiego, ktdremu bylo
imię L i z d e j k o.
A ten, jako Latopiszcze svviadcza, za VVitenesa ojea Gediminowego byf nalezion w o r l i m g n i a z d z i e w jednej
puszczy przy godcirfcu, a niktdrzy powiadają, iž w kolebee
ochędožnej na drzewie zawieszonego sam VVitenes nalazi, i
chowac go dal"ucciwie syna; a gdy dorosf okazowal'z siebie
dzielnošci nie prostego czlovvieka, stąd się zanezyto, iž bylzacnego jakiegod albo xiąžęcego narodu, ale snasc dla zazdrodei panowania, jeszcze w pieluchach albo macochy, albo
od ojezyrna byTtak do lasu zaslany, jako tež ono by+ uczynif
Emilius krol Albarfski, R e m u s a i R o m u l u s a b I i z n i*
ę t a z Rehi Silwiej dziewki krolewskiej mniszki urodzone
zastat byttajemne do Tibru utopic, ktdre potym od wilczycy
wychowane (jak stavvią) i od Faustulusa pasterza nalezione,
Rzym gtowę wszystkiego švviata založyli, e tc.... Bo się tež tak
wlasnie i z naszym Lizdejkiem w on czas dziato, kto'ry będąc
na dworze xiažęcym wychowany, w/naukach gwiazdarskich,
wedlug biegovv pogariskich, w wiez/dzbierstwach, snow wykladach... byl*wycwiczony, až potym byfzaGediminą, navvyžszym biskupem albo przetožonym naboženstw poganskich,
ktdrego z urzędu Kriwe Kriwejto zwano, o ktorym urzędzie
apud Cromerum, Miechovium, Dlugossum, Erasmum Stellam, Dusburchium, najdziesz jasne swiadectwa. Ten tedy
Lizdejko, biskup navvyžszy, nie inaczej (jako Joseph Faraonowi...) on šen o wilku naTurzej gdrze stojącym i o stu wilkow
inszych w nim vvyjących, tym ksztaltem porządnie i pravvdziwie vvyložyl: " Iž wilk ten ktoregos vvidziat; jakoby z želaza
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ukovvanego, Wielki Kniaže Gedimine! znaczy to: iž na tym
miejscu zglisk, przodkom twoim pošvvięconych, będzie zamek mocny... i miasto tego panstvva gtdvvne, a sto wilkow w
tym wilku ogromnie wyjących, ktdrych się gtos na vvszystkie
strony rozchodi, to znaczą: iž ten zamek: to miasto, zacnoscią
i dzielnoscią obywatel(5w swoich, tudziež vvielkimi spravvami
potomk<5w twoich VVielkich Xiędz6w Litewskich, kto'rzy ty będą mieli stolec swoj, rozgtoszy się i rozszerzy z vvielką stewą
po wszystkich stronach'svviata, i cudzym narodom w rychle z
tej stolice z vvielką stawą panovvac będą".
Tak mądry i pravvdzivvy a ku rzeczy vvykted snu Lizdejkowego, Gedimin pochvvalivvszy i o f i a r y b o g o m s w o i
m n a z g l i s k a c h o d p r a v v i v v s z y , wnet nie dtugo
odkfadając, obesfafvvotosci okoliczne, rzemiešnikovv tež rozmaitych, ciešlovv, murarzovv, kovvalovv, kopaczdvv i materiej k
temų vvszelkiej dostatki sposobivvszy, począf murovvac naprzocl vvyszny zamek na T u r z e j g o' r z e, na ktorej sam z
kusze turą vvielkiego byf postrzelte VVymierzyl potym plac na
n i ž n y z a m e k n a S v v i n t o r o z e , ktčre mieįsce w on
czas K r z y v v ą d o l i n ą nazy wano, p r z y u s'c i u W i I n
y r z e k i , g d z i e d o W i I i e j v v p a d a , tamže zamek
nižny z drzevva z vvyniosfymi vviežycami, i z btenkami Gedimin
vvielką prętkoscią, ale z vviętszą pilnoscią, zbudowahkosztownie, a dokonavvszy obu zamku, mianovvat' ich W i I n e m o d
W i I n y r z e k i . Takže i miasto prętko się przy zamkach n a
d W i l n ą i W i I j ą osadzito, bo Gedimin z Trok stolicę svvoję
tegož roku do Wilna przeniost i tam ją na potomne czasy
ugruntovvak za czym vvielkie zebranie ludzi, jako ortovvie do
scien/vu prętko šie vv vvielkie miasto i rozvvlokte possady zgromadzito. Panovvie tež vvszyscy dvvory vvielkie przy gtovvnym
miejscie, dla ustavvicznego tam mieszkania Wielkiego Xiędza
svvojego, ozdobnie pobudovvali, tak iž Wilno z matych początk6w zaczęte, gdzie przed tym tylko trupy xiąžęce palivvano
miasto pogrzebdvv, vvielkim i stavvnym miastem roku 1322
urosto, za radą mądrą Lizdejkovvą, ktory byf potym dhjgo
biskupem litevvskim žonatym, vvedtug pogarfstvva i Augurem
albo vvieszczkiem, jako byf obyczaj vvzięty i urząd zacny u
Rzymiam Augurii bo i Cicero, jako sam svviadczy o sobie, on
mąži senator zasny Rzymski, byt tez augurem vv Rzymie z
urzędu, to jest vvieszczkiem albo dozorcem zvvierzchnym
vviezdžbiarstvva, vvebtug ktorych się Rzymska rzeczpospolita
spravvovvate, cotež Litvva jakoby od Rzymian zvvyczaj podany
zachovvyvvate, a jako Cicero inszy vv Rzymie, tak tež Lizdejka
w VVielkim Xięstwie Litevvskim byf augurem. .
PostavvH-jeszcze Gedimin b aTw a n P e r k u n o v v i albo
P i o r u n o vv i, kamien krzemienisty vvielki, z ktdrego ogien
kapteni krzossali, vv ręku trzymający, temų tež na ofiarę ustawicznie o g i e r f v v i e c z n y z d ę b i n y vve d n i e i w n
o c y p a I o n o, na tym miejscu gdzie dzis kosciof (od Jagefa,
vvnuka Gediminovvego fundovvany) dvviętego Stanistavvą w
zamku.
Šiuose šaltiniuose pirmiausia j akis krenta dvi aplinkybės:
pirma, ta pati nuosekli kunigaikščių sostinės kėlimosi į rytus
(Kernavė —^Trakai —►Vilnius) idėja, kuri jau buvo pastebima
Šventaragio cikle, antra, primygtinis Gedimino parinktos vie
tos naujai sostinei siejimas su Šventaragio parinkta vieta
mirusiųjų deginimui ir šventyklai, kurioje buvo aukojamos
aukos dievams, pirmiausia Perkūnui, [tikėtina prielaida, kad
Gediminui ši vieta buvo svarbi ne vien sąsaja su pagrindiniu
mitu, esminiu Šventaragiui, bet ir pats Šventaragio sudarytas
precedentas - Vilnios žiotyse įsteigtas lietuviams bendras
kulto centras, kurio svarbiausia paskirtis - palydėti mirusįjį į
kitą pasaulį. Skirtingai negu Šventaragis, Gediminas šioje
vietoje sukuria karinį, o vėliau ekonominį ir politinį Lietuvos
centrą, ir vis dėlto pats būsimo miesto ir sostinės mitologizuo
tas vaizdavimas yra aiškiai paženklintas tuo, kad visa, kas
vyksta, įjungiama į schemą - pagrindinio mito transformaciją.
Ir patį Gediminą, jei remsimės Diumezilio teorija, galime laikyti
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epiniu Griausmavaldžio persikūnijimu. Šiaip ar taip jis susisie
ja su Perkūnu per daugelį išskirtinai svarbių atitikimų, pirmiau
sia per atributus, kurių simbolinės sąsajos su pagrindiniu mitu
buvo nagrinėtos kitoje vietoje. Gediminas ant kalno n u k a u
n a didžiulį t a u r ą (tauro vardas vėliau prigyja kalnui - Typbp
ropa, Turza g6ra). (plg. lot. mons Taurus. Pomp. Melą), šis
įvykis įgyja aiškiai mitologinę reikšmę, jei prisiminsime, kad
tauras susijęs su Perkūnu, įkūnija perkūniją, griaustinį (plg.
taip pat Perkūno ožys). Ypač pabrėžiamas t a u r o r a g ų ,
kurie paauksuoti naudojami puotose, motyvas. Nevardijant
gerai žinomų mitologinių ir simbolinių rago, ypač tauro, (vai
singumas, seksualinė jėga ir pan.) reikšmių, reikėtų priminti,
kad kaip tik ragas (taip pat tauro) buvo vienas iš charakterin
giausių Griausmavaldžio atributų, atsispindinčių ne vien žo 
diniuose aprašymuose, bet ir atitinkamuose atvaizduose (sta
bai); plg. taip pat toponimus Tauragė (iš *taur - ir *rag), aišku,
susijusius tiek su jaučio, matyt, tauro (...), tiek su vietos
pavadinimu - *švent - ir *rag - ( Šventaragis).
Gediminas susapnuoja geležinį vilką, kuris žynio L ip e i
kos aiškinimu reiškia, kad ateityje toje vietoje bus didis mie
stas. Ilgiau nesustojant ties šiuo įvaizdžiu, vis dėlto būtina
pažymėti, kad galimos ir visai įtikinamos asociacijos su Kapi
tolijaus vilke100 (lupa Capitolina arba, Tito Livijaus žodžiais,
lupa... ex montibus, qui circasunt, I, 4), išmaitinusią dvynius,
Romos įkūrėjus101, j o k i u b ū d u neišsemia šios temos
reiškimosi Vilniuje, nors XVI-XVII a. metraštininkams, ypač
Strijkovskiui, Romos analogijos, aišku, buvo svarbiausios.
Mat vilko motyvas glaudžiai susijęs su pačiu Vilniumi ir jo
artimiausiomis apylinkėmis.102 Dar XX a. pradžioje buvo ži
nomas padavimas apie akmenį su vilko pėdos atspaudu,
susijęs su Vilkpėdės (Vilniaus pietvakarių rajonas) vardu; šioje
vietoje yra ir daugiau požymių, liudijančių, kad anksčiau čia
būta kulto centro (spėjama, kad kažkada čia buvęs pilkapy
nas, plg. Kurganų gatvė)103, pačios pietvakarių Vilniaus prie
špriešos - Neris (Paneriai): Vilk-(pėdė) primena Gedimino
legendos vilko ryšį su Nerimi, tekančia Gedimino kalno papė
dėje (tiesą sakant, ir Vilkpėdę galima suvokti kaip vilko kalno
papėdę...). Būtina pažymėti, kad visoje Lietuvoje paplitusių
toponimų ir hidronimų su šaknimi *vilk- ypač gausu rytinėje
dalyje (plg. LATS II, 1976, 345-347). Artimiausiose Vilniaus
apylinkėse (Vilniaus rajonas) ypač daug įtikinamų pavyzdžių,
plg. Vilkabrastis, Vilkaraistis, Vilkeliškės, Vilkinė, Vilkinė, Vilkiškės (du kartus), Vilkiškės ir t.t. Prisiminus tai, kas anksčiau
kalbėta, charakteringi tokie pavadinimai su vilk-, kuriuos gali
ma palyginti su jau minėtais; plg. Vilkakalnis (Biržų raj.) ir
Perkūnkalnis, Gedimino kalnas, Taurakalnis, Šventakalnis ar
ba Vilkaracjis (Ignalinos raj.) ir *Perkūn- ir *rag-, *Taur- ir *rag-,
*Švent-ir rag-irpan. Pagaliau egzistuoja daugybė tipologinių
paralelių, siejančių vilką tiek su dievybėmis arba kokiu mitolo
giniu personažu, tiek su kunigaikščiu, kariaunos vadu.107 Čia
galima paminėti Odino ir šv. Jagoro vilkus (vilkas buvo karo
dievo Marso šventasis palydovas), taip pat kunigaikščio vilko Vseslavo įvaizdį Lietuvai kaimyniniame Polocke (CKonmaM
JI fOT bl M b 3

p b M b Bb DOnyHOHM... CKOHH B t f l K t M b ao HeMurbi...
BbcecjiaBb ... caMh bl h o % b b n k b m l pucKame ... BenuKOMy XbpcoBn b
l n k l m b nyTb n$pncKawe ... b "CnoBe o normy l/lropeBe"). (...)
G edim inas, kunigaikštis - m edžiotojas, žygiuojantis "HanoBu"
su savo kariauna, labai natūraliai gali būti siejam as su "vilki
škąja" tem a, o kariauna - su vilkais-kariais, kurie m inimi s e n o 
vės germ anų tekstuose ir atitinkam uose a tva izd u o s e.110 G e 
dim ino genealogija (jei tikėsim e vakarų Rusijos m etraščiais vert.) suteikia paskutinį ir m atyt svarbiausią argum entą nusta
tant Vilniaus įkūrim o legendoje "vilkiškosios" tem o s gilum ines
šaknis. Metraštis " rimoBCKOMy poAy noHMHOK" pra d e d am a s įsp ū 
dingu išvardijimu (žr. nCPfl XVII, 205): flUTOBCKOMy pOAOy nOMMHOKb
nepbBoe X b o c t b. a chl oy Hero B o j i k l . a o y B o n K a chl T poen a oy
TpoeHa BmeHb, a oy BmeHa chl E a h m a h (feAUMMH. - B.T.). a oy EAHMaHa.

3 (ceMb..- B.T.) chbl.111 (tai kartojama ir metraštyje "PoflocnoBue
BenMKHX KHH3eti JIHTOBCKOre KHfWeCTB3 ”, flCPJl, XVII, 413), svarbus šio
fragmento variantas metraštyje "Poactbo BennKnx KHfaefi jihtobckhx"
(nCPJl, XVII, 573):... y Pocmc/iaBa cbiHb f l a s i u i t , y f l a s n / i a cbiHt
B m a t, ero >Ke akjam B o / i t K O M t 3Bann, y Bv\f\a cbiHb TpoeHb ... ir 1.1.

Jeigu atsiminsime, kad Rastislavas, Davilo tėvas, pats buvo
Polocko kunigaikščio Rogvolodo sūnus ir kad pagal "Hanano
rocyAapefi nmoBCKnx” (nCPfl XVII, 593): "BmibflHe B3HLua cočfe ic LĮaparpaAa
flonoTUKoro IlocTucnaBa PorBOJioAOBMMa AeTefi: fl a b mji a Aa Gpaia
ero MoBKOAAa khh3 h" - vadinasi "vilkiškoji" tema vienodai reikšmin
khh3h

ga ir aiškinant Gedimino kilmę, ir kalbant apie Vilnių arba apie
Polocką (iš kur kilęs ne vien Vseslavas-vilkas, bet galiausia ir
pats kunigaikštis BonKb). Greta tokių vardų kaip Bo/iKb, XBocib ir
t.t. Vilko tėvo kunigaikščio Davilos vardas taip pat turėtų būti
vilkiškas: nuo AasuTb (plg. bojikoasb; plg. flaBmia - paplitęs med
žioklinių šunų vardas) (...). Nesunku būtų pateikti ir daugiau
argumentų, įrodančių, kad Vilniaus įkūrimo legendoje vilko
motyvas nėra skolinys, bet ir tai, kas pasakyta, turėtų įtikinti
čia ginamo požiūrio teisingumu. Todėl dabar būtų tikslinga
ieškoti ne naujų argumentų, o papildomų išvadų, kurios kyla
iš Vilniaus vilkiškosios temos.
Ir dar vienas teriomorfinis klasifikatorius iškyla padavime
apie Vilniaus įkūrimą (...) Tai gyvatės ir žalčiai. Šią temą
Strijkovskis (l,378) įtraukia į fragmentą, kuriame kalbama apie
Gedimino veiklą kulto srityje:
Nie zaniedbaf tež Gedimin chwaty bogow swoich w ugruntowanym stolecznym mie^cie swoim potwierdzic, bo acz
pierwej od Svvintoroha i Germonta... wieczny ogien... byf
fundowany na tym miejscu, gdzie dziš puszkarnia, i kapfani
ktc$rzy pod gard+em, aby ogien nie zgasfsvvięty pilnowali, byli
hojnie nadani. VVszakže Gedimin nad to las ciemny bogom
pošwiectf... i kapfeny poganskim obyczajem w nim ustavvtf;
ktorzy tam za dusze zmartych xiąžąt na onych miejscach albo
zgliskach spalonych modty czvnili, tamže i w e ž e G y w o jt o s i Z i e m i e n n i k o s 1' 6 nazwane karmili i hodovvali,
jako božki domove, a ten las byl nad Wilją podle puszkarniej,
až do Lukiszek. Ta pati tema Strijkovskio kronikoje iškyla dar
kartą kalbant apie krikštą 1387 m. ir apie pagonybės liekanas
(II, 78): ... jednak tajemne božkom svvoim ofiary i modty
czynili... Ale gdy Jagefo krol roskazafnaprzod w Wilnie, ocjieri
ktory mieli za swięty na tym miejscu gdzie dzi^ košciokS.
Stanistawa w zamku zgasic i rozmiata£, kosciottež poganski
w ktdrym staf batwan PerKunos, i oltarze jego kazaf rozvvatic,
i w ę ž e z fortą, z ktorej kaptani i wieszczkowie dawali ludziom
zmamionym odpowiedzi, i przyszte rzeczy przepowiadali, wywrocic, w ę ž e i c j a d z i n ę ktore za bogi mieli, pobic?i lassy
svvięte gdzie dzis stajnie, i puszkarnia, w ktčrych stawiali
swiece, posiec i vvyrąba<5, bęz zadnego obraženia PolakcV
ktorzy ony batwany burzyli, siekti, i psovvali, co się stato nad
nadzieję Litvvy pogan, bo się spodzievvali, iž wnet albo nagle
pomrą, albo polsną, ale gdy widzieli iž się im nic nie sstafo,
mc5wili z vvielkim podziwienim, iž gdyby to ktory z nas uszynrt;
zarazby bytskaran od bog<5w, bo się im vvedtlig wiary dziato.
Ne mažiau įdomus pastebėjimas "Sarmatiae Europeae descriptio" (1578): Ėst etiam quatuor a Wilna miliaribus L a u a r
i s k i vilią Regia, in qua a multis adhuc s e r p e n t e s coluntur
- čia reikėtų prisiminti, kad kaip tik netoli Lavariškių prasideda
Vilnia (tai specialiai pažymi dar Dlugošas).
Vilniaus įkūrim o legendos teriom orfiniai klasifikatoriai, kaip
ir jų eiliškum as (tauras, vilkas, gyvatė), asocijuojasi su byli
nomis (...):
He c/ibixan Tbi wnny 3 M e n H 0 Ba,
A Toro nu Tbi KpuKy 3 b e p n h o b a,
A 3BepHH0B3 KpuKy

TypuHOBa

arba kitoje vietoje:
M ne>KaT T p n c n e A a 3 b e p n
nepBbiM cneA meAOBa Typa,

h bi h:

A APyroM cneA ntOTOBa 3Bep«,
a TpeTuPi cneA AUKOBa b e n p a
Jei prisiminsime, kad akdium 3Bepb, 3Bepb paprastai reiškia v i

I k ą, tai pirmasis pavyzdys kaip tik ir fiksuoja Vilniaus legen
dos triadą: tauras, vilkas, gyvatė. Galbūt ji kažkaip susisieja
ir su padavimo apie Šventaragio sudeginimą teriomorfine
triada: sakalas, žirgas, kurtas (šuo; plg. mitologiniame lygyje
jo ryšį su vilku) arba yra kilusi iš vieno šaltinio, kuriame buvo
užkoduotos trys vertikalios zonos: viršus - vidurys - apačia.
Padavimuose apie Vilniaus įkūrimą, kaip ir kosmologiniuose
mituose apie Visatos sandarą, ši triguba skaida atlieka reik
šmingą vaidmenį, o šios situacijos ir pagrindinio mito motyvo
koreliacija ją dar labiau sustiprina, leidžia realizuotis siužete.
Conditor urbis ir Conditor orbis veikia erdvių ribose, kurios
yra viena kitai izomorfiškos, ir ši aplinkybė dar kartą sujungia
miestą ir pasaulį, neatskiriamai susietus žinomoje lotyniškoje
formuluotėje.
Baltų gentyse vyravęs gyvačių kultas, kurio pėdsakų gali
ma aptikti iki šių dienų, labai veikė gyventojų religines pažiū
ras ir jau ne kartą aprašytas. Todėl čia užtektų iškelti prieląidąs
apie šio personažo funkcinį aspektą, ir jomis remiantis pada
ryti galimas išvadas, liečiančias Vilniaus įkūrimo legendą.
Jeigu Perkūno šventyklos, jo stabo, amžinosios ugnies ir
gyvatės susitelkimas vienoje vietoje, Šventaragyje, gali būti
vertinamas kaip pagrindinio mito motyvo "Perkūnas ugnimi
nukauna gyvatę" ritualinė projekcija, tai be siužeto, mitologi
nių vertybių paradigmoje, ir amžinoji ugnis, ir gyvatė simbo
lizuoja beveik vieną ir tą patį. Jie grąžina mus prie g y v e n i
m o idėjos, į tą dramatišką momentą, kai žemiškasis gyveni
mas per mirties misteriją tampa a m ž i n u o j u gyvenimu.
Šias dvi gyvenimo hipostazes atitinka dar K. Būgos išskirtos
laikinoji ir amžinoji ugnis, kaip tik pastaroji pažymėta sakra
liškai, kaip tik ji matyt vadinama šventąja, plg. liet. šventoji
ugnis, lat. svęts uguns, prūsų schvvante paniekė ir t.t. Per
šventumo požymį amžinoji ugnis susiejama su vietos, kurioje
ji dega, pavadinimu - *Švent - ir *rag- (beje, ir čia laikomos
gyvatės yra šventos: šventosios gyvatės). Perkūno nutren
ktos ir taip ugnimi apsivaliusios gyvatės, po mirties tapusios
gausumo, vaisingumo, klestėjimo hipostaze, įvaizdis mode
liuoja perėjimo "gyvenimas mirtis gyvenimas" dinamiškumo
idėją, o amžinoji ugnis pirmiausia yra stabilumo, pastovumo,
gyvenimo, apvalomo ir nuolat atgimstančio šioje ugnyje,
nenutrūkstamumo idėja (...). Pats gyvatės pavadinimas be
veik visiškai sutampa su žodžiu gyvenimas ir įvairiomis
kitomis jo įsikūnijimo formomis (iš dalies - gyvuliai, dėl kurių
kilo užvaldymo dvikova tarp Griausmavaldžio ir Gyvatės),
leidžia padaryti gana radikalias išvadas. Taigi gyvenimas,
likdamas nepraeinančiu, nepakeičiamu mirusiųjų deginimo
misterijos elementu, sugretinamas ir su Gyvatės nemirtingu
mu, ir su gyvybinės jėgos pastovumu, įsikūnijančiu gyvulyje,
kuris, kaip ir žmogus, tik p e r e i n a iš vienos zonos (laikinas
prieglobstis pas Gyvatę - laikinas žemiškasis gyvenimas) į
kitą (gyvulio amžinumas įgytas pas Griausmavaldį per gene
raciją - amžinasis žmogaus gyvenimas po mirties). Ši perėji
mo vieta kaip tokia suvokiama tik turint amžinojo gyvenimo
perspektyvą, tie, kurie yra šioje gyvenimo pusėje, ją suvokia
kaip mirties vietą, ašarų pakalnę, kurioje atsisveikinama su
gyvenimu. Šiame kontekste labai natūralu, kad Šventaragio
slėnis galėjo reikšti laidojimo vietą, v e l i o n i ų vietą,
atspindinčią mirusiųjų karalystės, mirties, jos dievybės ir gal
būt atitinkamų apeigų suvokimą. Visos šios sąvokos baltų
kalbose (kur kas labiau negu slavų ir kitose indoeuropiečių)
susijusios su šaknimi *vel- *val- *vik (...) Ši šaknis baltų, ir
lietuvių, kalbose, palyginti su kitomis kalbomis ir kitomis mi
tologinėmis tradicijomis, išsamiai išnagrinėta kituose darbuo
se1^8, ir čia galima apsiriboti tik kai kurių būdingiausių pa
vyzdžių paminėjimu. Pirmiausia pati mirusiojo dvasia vadina
ma liet. vėlė, vėlė, lat. velis, plur. veli (...). Mitologinis perso
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nažas, kurio varde yra šaknis *vel- nuolat sutinkamas ir pa
grindinio mito tekstuose. Kalbama apie Perkūno priešininką
velnią, vėliną, lat. velns.134 Plg.: P e r k ū n a s v e l n i o
neapkenčia, kur tik pamato, tai jį trenkia (LTD III, 1937, p. 152)
arba: P e r k o n s meklejot v e l n u un v e l n s arvien no p
e r k o n a begot (Šmits. Latv. tautas ticejumi, Nr. 32434, p.
1946) ir kt. Kai kada velnias pasiverčia milžinu, plg. baltarusių
bojiot (Benei), ukr. BeneT (BeneieHb). Viename žodiniame lietuvių
padavime pasakojama, kad milžinas Jokūbas pastatęs Vilnių
vyksta pietauti į Kauną. 135 Kaip tik milžinų pomėgis statyti
(taip pat jie laikomi pilkalnių kūrėjais, plg. baltarusišką pilkalnio
pavadinimą - BonoioBKa)136 pabrėžiamas daugelyje etiologinio
pobūdžio padavimų ir legendų.
Atsižvelgiant į tuos faktus ir juos palyginant su vietinių
pavadinimų rekonstrukcijomis, turinčiomis šaknį *vel- ir at
spindinčiomis Griausmavaldžio dvikovos su priešininku, ku
rio vardas *Vel-, motyvą negalima neatkreipti dėmesio į Vilniu
je esančius pavadinimus su ta pačia šaknimi. Kitame dar
be137 nurodoma, kad pagrindinio mito schemos priskyrimas
Vilniui išplaukia ir iš miesto bei upės, pagal kurią jis buvo
pavadintas, vardų analizės, ir iš ankstyvosios istorijos mitolo
gizuotų liudijimų. Šios schemos šerdis, aišku, atsispindi ele
mentų Perkūn- (Taur-), priklausančių viršūnei, kalnui, ir Vel-n-,
Vil-n, priklausančių apačiai, vandeniui, priešpriešoje. Pastarąjį
elementą tiksliausiai išreiškia upės, XIV a. tekėjusios per Šven
taragį į vakarus nuo dabartinio Gedimino kalno, vardas Vilnia, Vilnelė, BmibHa, Bn/iHa. BuribHH, Be/ma, Wilna, VVilenka, Wileika, Bmema. Šios upės vardas yra trinario komplekso centras,
jam taip pat priklauso miesto pavadinimas - Vilnius, VVilno,
Wilna, Wilnia, Vilna, Vilnis, Vilno, BunbHo, BunbHa, BnribHR Bn/iHa.
Bmjiho, BMnuHb. BerrfcHCKoe M td o (plg. nCPJl XVII, 639), neabejotinai
kilęs nuo Vilnios,137a ir upės, į kurią įteka Vilnia, vardas - Vilija
(Vilija), Vilija, Vilią. Bh/ima, Wilia, BenbH. Bfe/ibfl. Benea Benita Bena.
Beroifl, Wella, Velya, Vielya, taip pat etimologiškai susijęs su
V'ilnia. Išanalizavus įvairių indoeuropiečių kalbų, pirmiausia
slavų ir baltų, leksemų, turinčių šaknį *uel-/ ol-*ul semantines
struktūras (Mccn. 1974), savaime atkrenta prieštaringi Vilniaus
vardo etimologinių sąsajų aiškinimai. Dabar galima tvirtinti,
kad teisus ir PSkardžius, siedamas Vilnių per Vilnia su vilna
(plg. vilnis - vilna, galbūt gyvulio, taip pat vilna, ant kurios
mitologiniuose tekstuose įsitaisiusi gyvatė: *gyvat ir vilna), ir
K.Būga bei M.Fasmer, susieję upės ir, aišku, miesto pavadini
mą su žodžiais vieloti, viela138. Visų šių pavadinimų ryšys
su *vel-, reikšme mirtis, velionis ir pan. neturėtų kelti abejonių
nei dėl formalaus (plg. ginti: gena, minti: mena, skilti, skylė:
skelti, skelia ir pan.), nei dėl semantinio pagrindimo. Čia matyt
reikėtų atkreipti dėmesį į tą aplinkybę, kad iš liet. Vilija kilo rus.
Bmibfl, o iš čia forma Benba. Ji, kaip ir kitos panašaus vokalizmo
formos (Benea, VVella...), leido nustatyti aktualias sąsajas ne
vien tarp šios upės ir miesto pavadinimų, bet ir su žodžiais,
turinčiais šaknį *vel-, išlaikiusiais aiškų ryšį su semantiniu
"mirties-mirusysis" lauku. Vilnios upės kalbinės formos išskir
tinumas, sakytume, jos diagnostiškumas pagrindinio mito
kontekste, atitinka jos organizuojantį vaidmenį senojo Vilniaus
erdvių kūrime. Vilnia, įsiverždama į miestą, tarsi traukia paskui
save ir šalia savęs virtinę kalvų, prieš įtekėdama į Viliją, savo
paskutiniajame etape, ji daro t r i s staigius posūkius: pirmąjį,
dešinėje sudarantį Užupį, kuriame dabartinė Užupio gatvė yra
tarsi simetrijos ašis, antrąjį, apjuosiantį Bernardinų sodą,
esantį upės kairėje pusėje, ir pagaliau trečiąjį, sukuriantį Šven
taragio slėnį, iš kairės apribotą upės. Užtenka į vietovę pasi
žiūrėti iš tam tikrų taškų (pvz., nuo Misionierių bažnyčios, nuo
Bokšto, arba iš šv. Kazimiero bažnyčios viršaus), nuo Gedi
mino kalno - Vilnios kairėje ir nuo jos dešinėje esančių kalvų,
kad įsitikintum kalvų, juosiančių Vilnios slėnį, amfiteatriniu (su
terasomis) charakteriu, ir ypač tuo, kad kaip tik Vilnios upė yra
svarbiausias ir vienintelis scenarijaus, kurį sukuria Vilniaus
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topografija, 148 autorius. Neabejotina, kad ankstyvuoju mie
sto vystymosi periodu, kai aplinkinės kalvos buvo apgyven
dintos, Žemutinės pilies teritorijoje^neaugo medžiai, o miesto
užstatymo kryptis ėjo į pietus nuo Šventaragio, o ne į vakarus
ašimi Katedros aikštė - Žvėrynas, kaip vėliau, miesto vaizdas
buvo nepalyginamas. Nors, laimei, ir dabar dar galima pajusti
bendrą reginio maštabą ir jo kontrastuojančius elementus kulisais išsidėsčiusias kalvas ir slėnyje tekančią upę. Beje, ir
pati Vilnia yra išimtis tarp šio regiono upių. Dėl gana didelio
vagos vingiuotumo ir nepaprastai greitos tėkmės Vilnia panaši
į kalnų upelį. Jos tėkmė greitėja žemiau Naujosios Vilnios ir
ypač senamiesčio ribose (plg. aiškiai matomą lygių skirtumą
posūkyje šiek tiek aukščiau Bernardinų bažnyčios). Sutinka
mas Vilnos palyginimas su besirangančia gyvate gali būti
išeities tašku atitinkamai mitologemai (plg. Vužicos upės var
do aiškinimą tuo, kad ji kilo iš didelės gyvatės (LUe^H n.B), taip
pat anksčiau minėtos istorines ir dabarties asociacijos - gyva
tė, Vilkabrastis, esantis prie Vilnios ištakų, netoli Lavoriškių,
kurių susiejimą su Vilniumi galėjo išprovokuoti tai, kad upės
ypatybės atsiskleidžia crescendo, vis stiprėdamos artėjant
žiotims. 143
Apmąstant pagrindinio mito schemos atspindžius padavi
muose apie Vilniaus įkūrimą, nereikėtų užmiršti ir kito Vilijos
vardo - Neris, turinčios šaknį *ner- (...), ši šaknis analizuota
kitoje vietoje144 Joje susiderina gyvenimo jėga, vaisingumas
ir apačios (vanduo, žemė), tą jėgą suteikiančios. Plg. deivių
vardus - Noreia, Neria, Neriena, Nerio, Nerienis... taip pat
germanų Nertkus, kurią Tacitas apibūdino kaip "terra mater"...
Šią šaknį turi kai kurios chtoninės prigimties mitologinės ir
pasakų būtybės (...) Gana charakteringi ir šios šaknies lietu
viški žodžiai: naras (Visatos kūrėjas), nerovė (undinė) ir pan.
(čia neminima gausybė hidronimų)... Ind. naraka - požeminė
karalystė, rus. Hopa ir 1.1, susisieja jau ne su mitologiniais
personažais, o su sakraline tipografija. Gyvenimo jėgos
aspektą išreiškia vyro, herojaus - kario pavadinimas (plg.
s.ind. nar- skiriant nuo vira-) ir jo bruožų apibūdinimas (plg.
liet. narsas, narsus, noras, norėti) (...). Esminga, kad *ner- ir
*vel- paralelės, apibūdinant apačią tęsiasi ir tada, kai kalbama
apie gyvenimo jėgą, turtingumą, valdžią, socialinės sanklo
dos elementus. Be jau minėtų pavyzdžių su šaknimi *ner-,
galima paminėti liet. valsčius, valstybė, valstija, valstietis (plg.
valda, valdyba, valdymas, valdovas, valdžia, valdyti irt.t. (...)
Neabejotina, kad mitologinėje plotmėje Vilniaus sukūrimas ir
yra tas perėjimas iš kito, svetimo, pasaulio, į šį, savą, kuris
suponuoja dviejų polių buvimą: *ner- ir *vel- (apačia, chtoniškumas, mirtis) - nėr- ir *vel- (gyvenimo jėga, vaisingumas,
turtingumas, vyriškumas, valdžia); mitologinių personažų no
menklatūroje šie du poliai pasireiškia pabaisos (gyvatė, dra
konas) ir jos nugalėtojo, naujos visatos (taip pat ir miesto),
naujos daiktų tvarkos, kuriai viešpataujant nukrypimas į chao
są ir mirtį padeda kosmoso elementų regeneracijai147, prie
šprieša: stirb und werde, anot Gėtės.
Paskutinė mito apie Vilniaus įkūrimą grandinė susijusi su
žyniu Lizdeika ir visa Perkūno šventyklos, esančios Šventara
gio slėnyje, vyriausiųjų žynių linija nuo šventyklos įkūrimo iki
nugriovimo Jogailai valdant, kai jos vietoje pradėjo statyti šv.
Stanislovo bažnyčią. Lizdeikai skirtas epizodas yra svarbus
daugeliu aspektų. Jis yra siužetinis ir idėjinis mito pagrindas:
kaip tik Lizdeikai suteiktas slėpiningas žinojimas, jis išaiškina
Gediminui pranašingą sapną, po to pradedamas statyti mie
stas, kuriam pranaušaujama didi šlovė. Karlu šiame epizode
atsiskleidžia ir ritualo tema, santykių tarp žynio ir kunigaikščio
(karinių) funkcijų struktūra. Pagaliau Lizdeikos epizodas, ma
tyt, galėtų šiek tiek praskleisti uždangą, dengiančią ankstyvo
sios socialinės-topografinės miesto skaidos paveikslą ir jeigu eitume toliau - įvesti visus padavimus apie Vilniaus
įkūrimą į platesnę panašių tipologinių tekstų klasę.
Vėlesniųjų laikų padavime pasakojama, kad vyriausiasis

žynys Krivė Krivaitis kartą vaikštinėdamas miške ant aukštos
kalvos (čia vėliau atsirado Verkiai) sutiko merginą, kurią ai
stringai pamilo. Greitai ji pagimdė sūnų, kurio kilmę reikėjo
slėpti. Sužinojęs, kad Gediminas ruošiasi tose vietose med
žioti, žynys įdėjo kūdikį į krepšį ir paslėpė jį žalumynuose.
Medžioklės rago garsai pabudino kūdikį, jis ėmė verkti148, ir
taip jį suradęs Gediminas. Žynys įtikino kunigaikštį, kad šis
radinys - laimingas pranašingas ženklas, ir Gediminas pasiė
mė berniuką, auklėjo jį kaip būsimąjį žynį. Paskui Lizdeika pats
tapo vyriausiuoju žyniu (Krive Krivaičiu) ir Radvilų giminės
pradininku. Kita versija (atrodo, kur kas senesnė, šiaip ar taip
kur kas įdomesnė) daug paprastesnė - Gediminas149 med
žiodamas e r e l i o l i z d e atranda verkiantį kūdikį, kurį
pavadino Lizdeika (nuo lizdo). Nors etimologinis motyvas verkti - Verkiai šiuo atveju negali būti laikomas pagrindiniu, gali
būti, kad kaip tik Verkių apylinkės nuo seno buvo kažkaip
pažymėtos. Po apsikrikštijimo Jogaila atiduoda Verkius kata
likų vyskupo vasaros rezidencijai (...). Prisimenant pagoniškų
kulto objektų keitimo krikščioniškaisiais specifiką, galima spė
ti, kad ir iki 1387 m. Verkiuose buvo kažkokia šventykla, arba
bent jau gyveno pagonių žyniai. Motyvų " r a s t i n u k a s er
e I i o I i z d e" (ir, matyt, a u k š t a m e m e d y j e , plg. na
drzevvie zavvieszonego, Stryjk. I, 371) ir "pranašystės dovana"
(mistiniai gabumai)150 dermė, apibrėžianti siužeto apie Liz
deiką branduolį, nusipelno ypatingo dėmesio, nes ji yra nuo
latinis daugybės pasakojimų apie šamanų auklėjimą (atsisky
rimas, sėdėjimas erelio lizde, šamano medyje, šamano talentų
įgijimas, taip pat - ir sugebėjimo aiškinti sapnus)151 požymis.
Neretai ši schema dar išplečiama - berniukas, tapęs žymiu
šamanu, turi brolį dvynį, kuris pasirodo nevykėlis. Pagaliau ta
pati schema būdinga ir mitams apie brolius dvynius, kurių
vienas - miesto įkūrėjas. Užtenka prisiminti Tito Livijaus pasa
kojimą apie Romos įkūrimą (I, 4-8), kuris tapo gausių tyrinėji
mų objektu. Romos analogijos nuolat iškyla Lietuvos ir ypač
Vilniaus istorijoje, pirmiausia Strijkovskio užrašytoje. (...)
Neabejotina, kad Romos istorijos ir atitinkamų šaltinių reik
šmingumas padarė įtaką ir vėlyvajai pasakojimo apie miške
pamestą Lizdeiką versijai. Bet čia, kaip ir kitais atvejais, reikėtų
neužginčytinų, pačiame paviršiuje esančių analogijų su pasa
kojimu apie du Romos dvynius, išryškinti tipologiškai panašų
sluoksnį, kuris, beje, vargu ar galėjo susiklostyti lotyniškojo
šaltinio įtakoje arba būti antriniu jo įprasminimu. Prisimenant
tą aplinkybę, kad egzistuoja gausybė dvynių analogijų,154
kaip tik Romos versijos vaidmuo legendai apie Vilniaus įkūri
mą nėra didelis. Pagaliau pačiuose padavimuose, liečiančiuo
se Vilniaus pradžią, nors ir iš tolo, bet gana primygtinai iškyla
eigos, neleidžiančios galutinai atmesti prielaidos čia esant
dvynių mito pėdsakų.
Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į dvigubą žynio K r i v ė
s K r i v a i č i o vardą, tai patvirtina ir prūsų istorijos šaltiniai,
plg. Dusburgietis rašo - Criwe (...), bet Simonas Grunau Kirwait, Kirwaido. XVI a. tekstuose, aprašančiuose prūsų mi
tologinę epochą, kalbama apie du brolius Brutenį ir Videvutį,
jūra atplaukusius į Vislos žiotis. Brutenis gavo titulą Crywo
Cyrwaite ir Rikoyto vietovėje pasistatė buveinę sau ir savo
dievams Patollo, Patrimpo, Perkūno (LPG, 1936, 192, plg.
194). Simonas Grunau smulkiai aprašo šių dievų atvaizdus
Videvučio vėliavoje (LPG 195-197). Kitame darbe buvo paro
dyta,155 kad du pirmieji dievai Patols ir Patrimps buvo dievi
škųjų dvynių pora (...). Jie įkūnijo tų dvynių schemos variantą,
kada dvyniai, dangiškojo dievo vaikai, kurių vienas-jaunuolis,
kitas - senis, atitinkamai susiję su gyvenimu ir mirtimi, su
pavasario ir rudens-žiemos ciklu156. Šios dvi dvynių dievybės
(kartu su trečiąja - Perkūnui buvo pavaizduotos šventajame
ąžuole, kurį garbino prūsai157, tai galima palyginti su Romos
dvynių garbinimu prieficus Ruminalis (Romos medis, Pasau
lio medžio vaizdinys). Ta prasme dar įdomesnis Simono
Grunau liudijimas apie tai, kad prūsai daugelyje vietų statė

stulpus su dviejų brolių - vadų Videvučio ir Brutenio atvaiz
dais, ir tie stulpai buvo garbinami kaip dievai, vienus vadino
VVorskaito, o kitus - lszwambrato, t.y. swais brati - jo brolis
(broliai dvyniai buvo laikomi g a l v i j ų globėjais). Šiame
kontekste, kurį charakterizuoja dviejų dievų-dvynių (vyresnio
jo ir jaunesniojo), dviejų brolių, kurių vienas - vadas, kitas žynys, gavęs Krivės Krivaičio titulą, dviejų stulpų, vaizduojan
čių tuos brolius, ir susijusius su galvijais, buvimas, nesunkiai
galima užpildyti paskutinę rimtą spragą, spėjant, kad dvigu
bas vardas Krivė-Krivaitis susijęs su a b i e m broliais.
Vilniaus situaciją, kai Krivė-Krivaitis yra vienas vyriausiasis
žynys159 apie kurio brolį nieko než inome, reikėtų vertinti kaip
antrinę, kilusią transformuojant konvergentinįtipą (brolių dvy
nių "suklijavimas" į vieną vaizdinį, paliekant dvigubumą ir
dvynių priminimą tik varde). Buvusio etapo rekonstrukcija
leidžia teigti buvus dvynių porą *Kriv- ir *Krivait-. Tokia pati
dviejų dvynių vardų struktūra (t.y. bendra šaknis abiejuose
varduose, deminutyvinis antrasis vardas, pagaliau, nuoseklu
mas, kai trumpesnis vardas eina prieš ilgesnį) sutinkamas ,įr
daugeliu kitų atvejų. Čia verta prisiminti lotyniškąją porą Ręmus et Romulus169 arba osetinų porą Xsart-Xsrts. Pirmeny
bė, suteikiama formai Kriv- prieš Krivait-, taip pat galbūt yrą
analogija su Rem vartojimu Rem ir Romui reikšme, plg. regnave prima Remi, signa Remi, domus alta Remi, de
plebe Remi ir pan. Dar būdingesnė detalė, kad miestui sutei
kiamas jo įkūrėjo, v i e n o iš dvynių vardas. Taip reikia aiškinti
Romos vardo kilmę: Roma iš Romulus, taip reikėtų aiškinti ir
Kreivojo miesto pavadinimo kilmę Vilniuje: K phbom ropoflb.
KpMBbiti, KpuBbi, KpbiBbiM. Ksywy, Krzivvy horod, Krzivvgorod, Curvum castrum (*Kreiv- ir pilis arba *Kriv- ir pilis?) iš Krivė
(ritualinės tradicijos, o visai galimas dalykas, ir senovinio
miesto, čia buvusio prieš įkuriant Vilnių, kūrėjo vardas). Vargu
ar tokia sutapimų virtinė gali būti atsitiktinė, tuo pačiu sąmo
ningos orientacijos į Romos šaltinius rezultatas. Visa, kas
pasakyta apie Krivę-Krivaitį ir jo dvyniškąsias ištakas, kaip ir
baltų tradicijoje giliai įsišaknijusi dvynių idėja, pasireiškianti
mitologijoje ir folklore, ornamentikoje, papuošaluose, apyvo
kos reikmenyse, namų detalėse, ritualiniuose statiniuose ir
netgi vegetaciniame kode161, leidžia daryti išvadą, kad supo
ruotas vardas Krivė - Krivaitis atspindi kažkada išties egzista
vusį dvynių vaizdinį. Padarius tokią išvadą, reikia atkreipti
dėmesį į gana dažnai panašiuose mituose pasitaikančią si
tuaciją, kai vienas iš brolių faktiškai visai nedalyvauja siuže
te.16^ (iš dalies tai taikytina ir Rėmui...) Matyt, kad iš Vilniaus
įkūrimo mito, mus pasiekusio vėlyvuoju variantu, Krivės brolis
išnyko dėl jo pasyvaus vaidmens siužete. Tuo nereikėtų ste
bėtis, nes žinoma kitų panašaus išnykimo arba vieno iš
pirminių dvynių pakeitimo kitu, chronologiškai vėlyvesniu
asmeniu, tik iš dalies imituojančiu kai kurį panašumą į likusį
dvynį, pavyzdžių. (...) Šiuos svarstymus būtų tikslinga už
baigti bandymu rekonstruoti Vilniaus priešistoriją kaip tam
tikrą s o c i a l i n ę struktūrą.
Žinoma, kad kaip tik dvynių schema ypač dažnai impli
kuoja perėjimą prie tam tikro kolektyvo socialinės organizaci
jos temos. Išties, dvyniai skiriasi vienas nuo kito ir išoriniais
bruožais, ir likimu, kurį suteikia siužetas. Šie skirtumai projek
tuojami ir į socialinių santykių, apimančių plačią sritį - teritori
nių ribų problemą, pagrindinių kolektyvo funkcijų pasiskirsty
mą ir daug ką kitą, - sferą. Remiantis Puhvelo siūlymu dvynius
skirti j du personažus "Twin" ir "Man"171, kurių vienas, tas,
kuris įkūnija "mirtingąjį gyvenimą", - pirmasis mirtingasis, o
kitas - religinio įstatymo, ritualo įkūrėjas, - reikėtų pabandyti
surasti šios schemos atspindžių abiejuose Vilniaus legendų
cikluose: Krivait - arba Švent/a/rag- pirmasis (...) ir Kriv- "vy
resnysis žynys", ritualo įkūrėjas. Gali būti, kad šis pirmasis
schemos išbandymas buvo išvystytas antrajame cikle, kur
neabejotinaj išsiskiria du priešinami elementai. Tęi elementas
*Vel-/ Vil-/*Val-, žymintis apačią, mirtį, bet ir turtą, klestėjimą,
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ir elementas Kriv-, susijęs su religinėmis m agiškom is runK>.
jomis171. (...) Atrodo, kad kompleksą *Vil- galim a pri-.- -te t u v i š k a j a m elementui ir jis pradžioje lokalizuojasi
Aukštutinės ir Žemutinės pilies, Šventaragio slėnio rajone ir
teritorijose, esančiose pietuose ir pietvakariuose K om pleksas
*Kriv- tokiu atveju galėtų būti siejamas su vieta už Vilmos (į
rytus nuo jos: Altarija, o vėliau Užupis. Paplavos o etniškai
-s u s l a v i š k u o j u (vakarų Rusijos) elem entu visada
vyravusiu šiose vietose. Ši prielaida apie *Kriv kom plekso
vaidmenį negalėjo būti aktuali iki XIX a. pačios pabaigos, kai
istorikai laikė mieste buvus dvi pilis (Aukštutinę ir Žem utinę)
ir manė, kad Kreivasis miestas buvo apačioje, prie Ž em utinės
pilies172. Šis įsitikinimas buvo toks stiprus ir apriorinis, kad
nebuvo kreipiama dėmesio į neabejotinus senųjų ordino a u 
torių liudijimus, kad jis yra viršuje, plg.: das o b i r s t e hus:'
(SRR III, 165), "in loco antiqui castri in m o n t e' (SRP II, 65)
ir ypač: i 3anc»KMn ropoA oahh Ha LLlBMHTopo3e. hmmhhh. a Apyrun Ha K p
uboh

r opb

kot

o p y K) n h t

3

o b y 'i flbicofo. i HapeneT hm^

tum

ropoAOM Bujih^. (nCPfl XVII, 261-262). (...) Titas Livijus rašo:
"Miestas tuo tarpu augo, jo įtvirtinimai užimdavo vis naujas
vietas, nes miestą įtvirtindavo atsižvelgdami greičiau į būsimą
žmonių gausumą, o ne į tuometinį gyventojų skaičių. O tam,
kad didžiulis miestas nebūtų tuščias (ne vana urbis magnitudo esset), Romulas pasinaudojo sena miestų kūrėjų gudry
be (sušaukė tamsuolius ir žemos kilmės žmones, aiškino juos
esant pačios žemės palikuonimis) ir suteikė prieglobstį ten,
kur dabar a p t v e r t a , k a i r ė j e pusėje (...). Iš kaimyninių
tautų subėgo visi trokštantys permainų - laisvieji ir vergai be
atrankos..." Tokia situacija visiškai galima ir Vilniui.179 Svar
biausių miesto dalių pavadinimų perkėlimo pavyzdžiai (plg.
Gedimino kalnas VUnios žiotyse ir buv. Margytės gatvės rajo
ne, Kreivasis miestas Altarijoje ir apačioje ties Žemutine pilimi
ir pan.) ir tai, kad jie ne išimtis miesto istorijoje (du Gedimino
kalnai, du Kreivieji miestai, du Tauro kalnai ir pan.), matyt,
atspindėjo dinamiškus ryšius, įvairių socialinių kompleksų
miesto viduje sąveiką. Šiaip ar taip, neužmirštant ir išimčių,
galima sakyti, kad karinę funkciją reprezentavo ir geriausiai
išreiškė Gedimino kalnas (Aukštutinė pilis), maginę - juridinę
ir religinę ritualinę - Šventaragio slėnis, gamybinę-ekonominę
- Kreivasis miestas. Žemutinė pilis su kunigaikščiu ir kariaunabei Kreivasis kalnas buvo susiję ir su karine funkcija, o maginė
- juridinė funkcija buvo galima ir kitose vietose. Dar daugiau,
nežinoma, kiek kiekvienas teritorinis kompleksas sudarė sa
varankišką visumą atlikdamas visas tris socialines funkcijas
arba, to nesant ir priklausant nuo kitų miesto dalių, kiek
kiekvienas toks kompleksas galėjo bent iš dalies realizuoti sau
reikalingas funkcijas. Atrodo, kad ankstyvajai Vilniaus istorijai
buvo būdinga tokia schema, kai, iš vienos pusės, egzistavo
trys skirtingi teritoriniai kompleksai, kuriuose vyravo viena
pagrindinė funkcija, antra vertus, kiekvienas tų komponentų
turėjo galimybę atlikti visas tris funkcijas, tiesa, redukuotu
pavidalu. Autarkinės miesto tendencijos reikalavo panaikinti
entropiją tiek teritorinėje, tiek socialinėje sistemoje. Gausi ir
asimetriška struktūra, sukomplikuota įvairių etnokultūrinių ir
konfesinių elementų buvimo, turėjo būti jaučiama kaip esminė
kliūtis. Tokiomis aplinkybėmis sintetizuojančios tendencijos
turėjo tapti pagrindinėmis. Galima spėti, kad vieta, kurioje
įvyko esminis šių elementų susijungimas, šliejosi prie Žem u
tinės pilies iš pietų ir pietvakarių (senojo miesto rajonas dar
vadinamas Kreivuoju). Greičiausia kaip tik čia galėjo įvykti
supriešintų etninių (iš dalies ir socialinių) elementų neutraliza
cija, taip pat socialinių funkcijų teritorinis susijungimas, leid
žiantis kalbėti apie etnolingvistiniu požiūriu nevienalyčio mie
sto erdvinės-socialinės struktūros sandarą. Šioje erdvėje su
sitiko pilis, Šventaragio slėnis ir Kreivasis miestas (Altarijoje)
ir sukūrę naują vienovę savaime ėmė netekti savo pirmykštės
reikšmės.181 Kompleksas *Vil- / *Vel-, aktualizavęs giliausias
ir intymiausias miesto būties sąlygas, tapo reikšmingiausiu ir
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miestui suteikė savo vardą182, palaipsniui užmirštant apie jo
mitopoetinius šaltinius, apie dangaus ir prarajos laiminimą
slėniui.
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GAMYBA IR KAIMO KULTŪRA
Karoly GAAL

Š iu o la ik in io k a im o k u ltū ro s lygį visą p ir m a le m ia k a im o g y v e n to jų
p ro fe s io n a lu m a s ir rin k a . T o k ią iš va d ą p riė jo a ustriį m o k s lin in k a i, a p ib e n 
d rin ę 1 9 7 2 - 1 9 7 3 m etais a tlik tu s tyrin ė jim u s vie n a m e rytų A u s tr ijo s k a im e .

Kiekvienos bendrijos gyvenimo formos pasireiškia kaip
T y rin ė jim a i b u v o v y k d o m i p a g a l p ro je k tą "P a n o n ijo s e tn o g ra fija " ju o s e
didelė mažesnių vienetų visuma. Natūrali mažesnių kul
d
a ly v a v o visų D u n o ja u s šalių m o k s lin ia i ce ntrai. L ie t u v o s s k a ity to ja m s
tūros reiškinių sąveika, jų susitelkimas į visumą, į visuom e
p
ris
ta to m a s straipsnis y r a šių tyrim ų s a n tra u k a . J o a u to riu s K a r o l y G a d l
nės kultūrą vyksta griežtai pagal vidinį dėsningumą. Todėl,
g im ė Vengrijoje. N o r s ir n e d a ly v a v o p o litin ė je ve ik lo je , ta č ia u p o 1 9 5 6 m .
pasak Kroeberio, kultūrą turime laikyti ne atsitiktinai su
liaud ie s s u k ilim o n u m a lš in im o , b ū d a m a s ja u ž i n o m a s m o k s lin in k a s , K .
siformavusia reiškinių aibe, - kultūros elementai gyvuoja
G a a la s p a lik o tėvynę ir e m ig ra vo į A u s tr iją . Č ia jis tęsė va lstie čių k u ltū ro s
kartu natūralioje vienybėje, pagal Kroeberio formulavi
tyrinė jim us, p ro fe s o ria v o V ie n o s universitete, b u v o V ie n o s u n ive rsite to
mą, - kultūros modeliuose. Šių kultūros modelių viduje
egzistuoja specifinė veikimo jėga. Kai ji išsenka, kultūros
E tn o g ta fijo s in stituto d ire k to riu m i.
vystymasis pasuka nauja vaga. Kultūros pasikeitimą skati
K ritiš k u žv ilg s n iu n e s u n k u p astebėti, k a d straipsnyje n e n u ro d y ta , k o 
nę impulsai persiformuoja į naują varomąją jėgą.1 Šis
k ia is k rite rija is v a d o v a u ta s i s u d a ra n t g a m y b ą įta k o ja n č ių re iš k in ių ra n g i(
požiūris tapo Thdteno kaime vykusių procesų tyrimo pa
lentelę. T a i g a li su ke lti d iskusija s. V ie n o k re ik ia p r ip a ž in t i, k a d istorijo s
grindu.
eigoje k a im o g a m y b ą , tu o p a č iu ir k u ltū rą lė m u sie ji v e ik s n ia i iš iyš k in ti g a n a
Nors planuodami savo darbą svarstėme, jog reikėtų
įž v a lg ia i. A tlie k a n t a n a lo g išk u s tyrin ė jim u s L ie t u v o s k a im e , tu rė tu m e a t
tirti atskirus kultūros reiškinius ir taip atskleisti jų tarpu
s ižv e lg ti į n u k ry p im u s n u o b e n d rų d ė s n in g u m ų d ė l sovie tinės o k u p a c ijo s .
savio ryšius, vis dėlto ryžomės sunkesniam, metodiškai
T a č ia u , L i e t u v a i o rie n tu o ja n tis į išsivysčiusias V a k a rų šalis, k a im o g y v e n 
kompleksiškesniam ir todėl daugiau žadančiam darbo bū
to ja i, be abejonės, ieškos ir atra s p a č iu s o p tim a lia u s iu s kelius, ve d a n č iu s
dui. Kadangi kultūros vystymosi eigoje pasenę kultūros
L ie t u v o s k a im ą į aukšte snį k id tū ro s lygį.
reiškiniai šiandien jau nebegali būti iki galo suprasti, toks
paprastas reiškinių tyrimas geriausiu atveju duotų praei
Laura PIŠKINAITĖ-KAZLAUSKIENĖ
čiai priklausantį ir, be to, dar nepilną kultūros paveikslą.
Be abejonės, kaimo monografinio tyrimo m etodo pritai
kymas atskiriems kultūros reiškiniams įgalina pažinti pa
Čia visai tiktų dar sykį pabrėžti, kad etnografija kaip istorinis
grindinę kultūrinę formą, galbūt ir tam tikrą tendenciją. Bet
mokslas turi išeiti iš saviizoliacijos ir panaudoti gretimų mokslo
norint pavaizduoti istorinį vystymąsi, kitaip tariant, išilginį kultū
šakų rezultatus tam, kad galėtų pagrįsti iki šiol pavaizduotus
ros pjūvį, reiškinių grupės turi būti nagrinėjamos po vieną ir
sąryšius. Mums atrodė nepaprastai svarbu savo tiriamajame dar
statant jas priešpriešiais. Tėmų pasirinkimo principas priklausė
be pasinaudoti socialine istorija. Taip mes tikėjomės geriau ištirti
nuo finansinių galimybių, todėl teko labai apriboti ekspedicijos
kai kuriuos reiškinius, pavyzdžiui, reikšmingą Tadteno sienų pa
dalyvių skaičių.
dėtį, etninių senbuvių nebuvimą ir kaimo apgyvendinimą įvairia
Atlikus preliminarius tyrimus, mes bendrais bruožais susipa
kalbiais lojaliais valstiečiais.
žinom e su Tūdteno socialine struktūra. Tūigi galėjome postuluoti
Esamas žem ės ūkio išsivystymo lygis ir atskirų aktyvių jo
gamybos formą kaip kaimo kultūrą tiesiogiai lemiantį faktorių.
reiškinių tarpusavio ryšiai visada leidžia spręsti apie to laiko namų
Valstietiška gyvenimo forma - ir su tuo mums teko Tūdtene nuolat
ir kiemų formą, lūigi gyvenvietės forma priklauso nuo pasikeiti
susidurti - susideda vien iš nuolatinės veiklos gyvybei palaikyti ir
mų žem ės ūkyje. Žemdirbystė ir gyvulininkystė yra glaudžiai
gamybos. Vadinasi, kultūra yra neatskiriama nuo gamybos; kul
tarpusavy sususijusios. Pasikeitimai vienoje žem ės ūkio šakoje
tūros reiškiniai kyla iš gamybą sąlygojančių ir įtakojančių reiškinių.
reikalauja iš kitos atitinkamo prisitaikymo. Kai, pavyzdžiui, gyvu
Šių reiškinių registravimas, jų veikimo (veiksmingumo įgavimo)
lininkystė intensyvėja, žemdirbiai pradeda auginti žymiai dau
ir išnykimo, taip pat įtakos, kurią jie daro gamybai, tuo pačiu ir
giau pašarinių kultūrų; kai žemdirbystėje intensyvėja grūdinių
kultūrai, ir kurių svarba keičiasi, suvokimas būtinai veda prie
kultūrų auginimas, gyvulininkystė atsilieka.
socialinių ir kultūrinių istorinių pokyčių pažinimo, kas galiausiai
Mitybos kultūra yra dėsningai susieta su gamybos forma,
ir buvo mūsų tyrinėjimo tikslas. Ypač mus domino ar apskritai gamybos metodais ir produktais. Valgymo įpročiai, užstalės pa
o jei taip, tai kiek daug - gamybos formos epochiniai pasikeitimai
pročiai, valgių rūšys ir pan. įgalina spręsti apie atitinkamus gamy
sukėlė Tūdteno kaimo organizacijos pasikeitimus, ar kaimo ben
bos tarpusavio ryšius.
druomenė nebuvo visai išnykusi, o gal bendruomenė turėjo sura
Nekelia abejonių, kad aukščiau paminėtos tyrinėjimo tem os
sti naują sandaros pagrindą. Kad galėtume į šį klausimą rasti nors
bei reiškinių grupės daro įtaką kaimo bendruomenės kalbai, o ne
šiek tiek patenkinamą atsakymą, privalėjome mūsų tyrinėjimus
atvirkščiai. Prielaida, kad šis poveikis kalbai skirtingas įvairaus
suskirstyti į 2 programas. Pirma programa aprėpė tokias reiškinių
amžiaus grupėms ir lytims, galėjo būti patvirtinta tyrimų rezulta
grupes, kurios žadėjo mums reprezentatyviai atspindėti kultūrinį
tais.
Tūdteno vystymąsi, taip pat jas įvertinti linijiškai ir kompleksiškai.
Tokiu pat būdu pasiteisina postulatas, kad gamybos forma
Viena antros programos užduočių - išaiškinti tokias reiškinių
susijusi su įvairiais paprotiniais reiškiniais. Gamybos formos pa
grupes, kurios tam tikru istoriniu laikotarpiu darė įtaką gamybos
kitimas, ar revoliucinis, ar evoliucinis, turi įtakos paprotiniams
formai. Šios reiškinių grupės taip pat turėjo būti parodytos tam
reiškiniams. Jei paprotinis reiškinys dėl ūkinių pasikeitimų tampa
tikra seka, būdinga jų veikimo laikotarpiui.
nefunkcionalus, vadinasi, ekstensyvėja, - jis pasmerktas išnyki
mui. Kartais išlieka išorinė forma ir prisipildo nauju turiniu.
Vadinamasis papročių puoselėjimas negali pakeisti šio dėsningu
1. Žr.: L.A. White: Kroebers "Configurations o f culture
mo, geriausiu atveju - tik atitolinti kitimo procesą ir visišką išny
grovvth”. 48 (1946), 78, 90.
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kimą. Muzikinis kaimo gyvenimas glaudžiai susijęs su religija ir
papročiais, taip pat su gamybos forma. Gamybos pokyčius galima
nustatyti iš dainų ir giedojimo manieros.
Atskiruose straipsniuose kas kartą pateikiamas apibendrinan
tis įvertinimas, atsižvelgiant į siekimą pavaizduoti bendrą Tadteno
kultūrinį vaizdą ir todėl netgi detalėse nepateikiama ištirta m ed
žiaga. Buvo numatyta, kad po atitinkamo papildomo ir lyginamo
jo darbo kiekvienas išplėstinės formos straipsnis bus išleistas kaip
savarankiška publikacija. Apsvarstytų temų skaičius atitinka tik
vieną, tegu reprezentacinę, dalį gamybą sąlygojančių ir tuo pačiu
kultūrą lemiančių reiškinių grupių. Lyginant vieną nuo kito nepri
klausomus atskirų temų tiriamuosius darbus, gautas tas pats
rezultatas, todėl sunku jį būtų pavadinti manipuliacija. Taigi gali
ma daryti vienareikšmę išvadą, kad atskiros Tūdteno kultūros
vystymosi fazės buvo tuometiniam laikmečiui būdingos gamybos
formos išraiška. Ši aplinkybė, aukščiau mūsų iškelta kaip tezė,
Tadteno atveju, mūsų manymu, galėjo būti įrodyta.Taigi galėjome
imtis mūsų aukščiau paminėtos antros programos, t.y. ieškoti
esminių gamybą sąlygojančių reiškinių grupių ir nustatyti jų eili
škumą pagal jų įtakos laipsnį. Bandysiu apie tai smulkiau.
Tiriamosios grupės "Ethnographia Pannonica Austriaca" da
lyviai, remdamiesi šiandieniniais reiškiniais, bandė pagal galimy
bes išsiaiškinti prieš tai buvusias gamybos formas. Šiam tikslui
reikėjo atlikti ne tik lauko tyrimus, bet pasitelkti ir negausią
archyvinę m edžiagą apie Tadteną, kurią galėjome gauti. Iš šitos
medžiagos galėjo būti tiksliau nustatyti faktoriai, darantys įtaką
šiandieninėms gamybos formoms. Taip pat galėjome nustatyti šių
faktorių eiliškumą. Gamybos formų vaizdas, kuris mums iškilo po
1972-1973 m etų tyrinėjimų, iš esm ės susiklostė po 1950 m. B e to,
kaip ir visų kitų prieš tai buvusių gamybos formų atveju, čia
kalbama apie visuom enės ekonominio, ūkinio socialinio vystymo
si fazę, kurią šiuo metu charakterizuoja išaugusi ir toliau auganti
reikmė, aukšta technika ir technologija. Lentelėje ją apibūdinome
kaip naują gamybos formą ( = Nj.). Greta vyraujančių naujų
gamybos įrankių ir gamybos metodų išlikę yra dar kai kurie seni
reiškiniai, tačiau tik tokie, kurie galėjo natūraliai įsilieti į naujas
prietaisų grupes ir darbo metodus.
Kad būtų galima palyginti su ankstesne vystymosi faze bei
akivaizdžiai parodyti ją (kultūrą) nulemiančius faktorius lentelėj,
mes išsirinkome gamybos formų pasikeitimams reikšmingą datą.
1848-ieji, baudžiavos panaikinimo metai, buvo naujos vystymosi
krypties pradžia ir pasenusios gamybos formos ( = Sn.) sunyki
mas. (Lemiančių faktorių sudarymas ir eiliškumas galioja laiko
tarpiui nuo 18-19 šimtmečio ribos iki 1848 m. ). Senoji gamybos
forma pasireiškė visų pirma tokiuose reiškiniuose, kurių funkcio
navimo sistema buvo nulemta valstiečių savęs apsirūpinimo ir
įvairių duoklių bei rinkliavų prievolės. Jaunoji karta šalia senosios
įaugo į šią gamybos formą, tuo pačiu į gyvenimą bei valstietiškos
kaimo bendruomenės kultūrą. Taigi mes galėjome teisėtai pritai
kyti sąvoką "tradicija” senoje gamybos formoje ne tradicijos etni
nio fenom eno prasme, o kaip priverstinai konservatyvų reiškinį.
Dėl feodalinės struktūros sąlygų sunkiai galėjo įvykti šiame lan
dšafte pastebimesni pokyčiai. Tadteno valstiečių bendruomenės
gamybos formos ir gyvensenos pagrindas buvo ir yra žem ės ūkis.
Žinoma, keitėsi įtakos žem ės ūkio gamybai faktorių svarba, kar
tais jie turėjo iš dalies net sutapti arba užleisti savo vietą naujiems
reiškiniams. Iki 1848 m. iš žem ės ūkio buvo gaunami pagrindiniai
maisto produktai pragyvenimui ir pinigai mokesčiams, rinklia
voms ir būtiniems pirkiniams. Blogas derlius atsiliepdavo valstie
čių pragyvenimui, kadangi feodalinė tvarka draudė mažinti prie
voles bažnyčiai ir dvarininkams.
Darbo įrankių ir darbo metodų lygis neleido intensyvinti ga
mybos ir užtikrinti valstiečių pragyvenimo. Kai tik buvo atšaukti
senajai feodalinei tvarkai būtini įstatymai, kelias esminiams paki
timams tapo laisvas. Ryšiai tarp kaimo ir jo aplinkos pasidarė
glaudesni ir, pirmiausia, būtini. Augo poreikiai ir reikalavimai.
Kartu naujų techninių pagalbinių priemonių pasiūla žem ės ūkio
gamybai padėjo patenkinti reikalavimus ir toliau juos didinti. Taigi
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nauja gamybos forma pirmiausia apibūdinama kaip poreikių
iškėlimo ir jų patenkinimo tarpusavio sąveika. Tadtenc, kur pa
grindiniu pajamų Šaltiniu liko žemdirbystė, dėl naują vidinę t .;rką atitinkančių prioritetinių pasikeitimų susiformavo bendruo
menė su nauja agrarine kultūra.
Kad galėtume palyginti faktorius, kurie darė įtaką senai ir
naujai gamybos formai, atsižvelgiant į mūsų aukščiau minėtą
veikimo galią, abi eiles surašėme vieną po kitos. Horizontaliai
išdėstytos gamybą įtakojusios reiškinių grupės, vertikaliai - verty
bių pasikeitimas vietomis. Be to, reikėtų atkreipti dėm esį į kai
kurių reiškinių grupių išnykimą bei naujų atsiradimą.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1800-1848 Sn: LmD B Nį Gs Gk Dū Gk R M K1 Mk

1974

/

Nj: R P rV Nį P B K1 Gs M GK Mk Gk

Sn - senoji gamybos forma;
Nj - Naujoji gamybos forma;
Lm - Luominė priklausomybė;
D - Dvarininkai;
B - Bažnyčia;
Nį - Nerašyti įstatymai;
Gs - Gamybiniai santykiai;
Gk - Gimtoji kalba;
Dū - Stambūs dvarininkų ūkiai;
GK - Geografinė ir klimatinė padėtis;
R - Rinka; M - Mokykla; K1 - Kelių būklė;
Mk - Masinės komunikacijos priemonės;
V - Valstybė; P - Pramonė; Pr - Profesija.
Luominė priklausomybė, esant senai gamybos formai, turėjo
prioritetinę reikšmę. Visi tadteniečiai priklausė valstiečių luomui,
tačiau dėl paveldėjimo įstatymo Tadteno valstiečių visuom enė
tapo socialiai dvisluoksnė. Valstiečių nuosavybė buvo namai,
kiemai ir žem ė, taip pat jų ūkį sudarė gyvuliai ir darbo įrankiai.
Kas turėjo geresnius darbo įrankius, daugiau gyvulių ir kt., sudarė
kaimo bendruomenės valdantįjį sluoksnį. Ūkiškai ir socialiai ž e 
miau esantis samdinių sluoksnis, kurio susidarymą istoriškai są
lygojo paveldimumo teisės, buvo antrinis visuomeninis darinys
(šiame sluoksnyje taip pat vėlesnio žem ės ūkio proletariato šak
nys). Gausūs paveldėjimo negavę valstiečių vaikai atsiskirdavo
nuo šeimos ir vesdamiesi įkurdavo kaime savo nuosavą ūkį. Jie
tapdavo samdiniais. Be gyvenamojo namo, jie galėjo per padienį
darbą arba kaip bernai ir mergos pas valstiečius užsidirbti geriau
siu atveju nereikšmingai m ažą žem ės nuosavybę. Šitaip pakitus
turtiniams santykiams ir dėl to susiklosčius visiškai kitokiam san
tykiui į žem ę, darbo įrankius ir produktus, jų savivoka įgavo
kitokias formas. Dėl kraujo giminystės su valstiečiais ir vienodų
pagrindinių žem ės ūkio gamybos žinių vis dėlto jie priklausė
valstietiškajai kaimo bendrijai. Vis dėlto jie, kaip priklausantys
atskiram socialiniam sluoksniui, vaidino aktyvią Tadteno kultūros
dalyvių ir formuotojų rolę. Taigi luominės priklausomybės fakto
rių senoje gamybos formoje vaizduojame kaip VALSTIEČIO:
SAM DINIO tarpusavio sąveiką. Mums atliekant tyrimus, tokia
priklausomybė nebuvo užfiksuota. Tiesioginė ir veiksminga dva
rininkų įtaka Tadteno gyventojų padėčiai ir luominei, kitaip ta
riant, sluoksninei priklausomybei, panaikinus baudžiavą, pasida
rė bereikšmė. Anksčiau dėl vidinės bendruomenės organizacijos
buvę glaudūs samdinių ir valstiečių ryšiai silpnėjo. Valstiečiai
įsigydavo vis daugiau ūkio technikos ir naudojo mažiau darbo
jėgos, dėl to samdiniai turėjo ieškoti darbo už kaimo ribų. Besi
vystant pramonei, naujos galimybės gauti darbo dar labiau skati
no samdinių migraciją. Samdiniai išvykdavo dirbti svetur kaip
pagalbiniai darbininkai, o vėliau daugiausia kaip išsilavinę specia
listai. Profesinį parengimą jie įgydavo valstiečių mokyklose ir
specialybės kursuose. Išvykusieji Šiandien laikomi ne luomu, ne
socialiniu sluoksniu, bet profesine grupe. Profesija mūsų lentelė-
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je parodyta kaip santykis APM OKYTI VALSTIEČIAI: SPE
CIALISTAI bei PAGALBINIAI D AR BININ K A I.
Esant senai gamybos formai, antrą vietą tarp įtakingiausių
užėm ė dvarininkai. Kaip valdantieji jie visais atvejais įtakojo
gamybos formą ir tuo pačiu Ttdteno kultūrą iš išorės, taip, kaip iš
vidaus tą įtaką darė aukščiau minėta luominė priklausomybė.
Kaip valstiečių turto savininkai, dvarininkai turėjo teisę juo nau
dotis - tai buvo daroma imant iš valstiečių duokles. Jie nustatė
tokią mokesčių rūšį, kad valstiečiai buvo priversti laikytis apibrėž
tos vidinės gamybos tvarkos. Be to, dvarininkų ūkiai turėjo būti
laikomi pavyzdžiu valstietiškos gamybos metodams. Valstiečio
laisvo kilnojimosi teisė buvo labai apribota. Taip pat ir dėl šios
priežasties dvaro valdos buvo jų pasaulio riba. Valstybė ir jos
sienos, valstybinė priklausomybė Tadteno gyventojams neturėjo
reikšmės. Tbdėl valstybės faktorius, esant senajai gamybos for
mai, nieko nereiškė. Šiandien padėtis pasikeitė. Valstybinė pri
klausomybė, panaikinus priklausomybę nuo dvarininkų, vaidina
didelę, o nuo naujų sienų nustatymo 1921 m. - vis didėjančią rolę.
Pasaulinio ūkio atžvilgiu valstybės sienos apjungia teritorinius
ūkinius vienetus. T&i privalo sąlygoti regioninę šalies gamybą.
Pavyzdžiui, jei Burgenlandas 1921 m. nebūtų atitekęs Austrijai,
tai T&dtene nebūtų įvesta nei daržininkystė, nei naujos vyno
gamybos formos. Kaimas būtų per toli nutolęs nuo sostinės ir
nebūtų galėjęs jos aprūpinti. Nustačius naujas ribas, Vienos artu
mas, iš esm ės, sąlygojo dabar turimą gamybos formą.
Iki 1848 m. organizacinis bažnyčios ir dvarininkijos persipyni
mas turėjo didelę reikšmę visuomeninei ir ūkinei tvarkai. Pavyzd
žiui, dvarininkas buvo ne tik parapijos patronas, jis taip pat daž
niausiai išlaikė kunigus. Kunigas, iš vienos pusės, buvo tikėjimo
tiesų skelbėjas ir valstiečių sielų ganytojas ir kaip toks - taip pat
įtakingas asmuo. Antra vertus, dėl savo priklausomybės nuo dva
rininko jis visada buvo traktuojamas kaip priklausantis dvarinin
kui. Į vaidmenį, kurį vaidino kunigas kaimo bendruomenės kul
tūriniame gyvenime, iki šiolei dar mažai atsižvelgta, taigi jis mažai
ir tirtas. Šiandien katalikų bažnyčia per kaimo kunigą daugiausia
rūpinasi religinių kanonų laikymusi ir tik remdamasi nerašytais
įstatymais turi netiesioginę įtaką gamybos formai.
Vidinė kaimo organizacija didele dalimi buvo valdoma Ne
rašytų įstatym ų. Žm onių tarpusavio ryšiai, paprotiniai santykiai,
požiūris į darbą, teisinis mąstymas ir kt., visa tai buvo pajungta
griežtoms normoms. Šitų nerašytų įstatymų laikymasis buvo be
sąlygiškai privalomas kiekvienam, kuris kaime norėjo arba priva
lėjo gyventi. Kaimo teisėjas - šiandien vadinamas burmistru - savo
nuosprendį ginčo atveju priimdavo pagal kaimo teisinę savimonę,
pagal valstiečių teisingumo pajautimą, kuris atitiko nerašytus įsta
tymus. Paviršutiniškam stebėtojui atrodytų, jog nerašyti įstatymai
šiandien nebeturi reikšmės. Tti liečia ir senų įstatymų galiojimą.
Tiesa, pasikeitus socialinei tvarkai ir gamybos formai, atsirado
naujų nerašytų įstatymų, tačiau ir jų laikytis taip pat griežtai
privaloma, kaip ir senų. Prielaida, kad "šiandieniniam jaunimui",
vadinasi, rytoj aktyviems gamintojams tadteniečiams nerašyti įsta
tymai jau negalioja, yra neteisinga. Aplinkybė, kad Tadteno jauni
mas dažnai ieško sau pragyvenimo šaltinio už kaimo ribų ir
laikinai pasitraukia iš teritorijos, kurioje galioja nerašyti įstatymai,
neturi didelės reikšmės. Vėliausiai - tada, kai pradeda savaranki
škai dirbti valstiečių ūkyje arba važinėti į darbą kitur, jauni ž m o 
nės taip pat privalo paklusti bendruomenės kodeksui. Nerašytų
įstatymų kodeksas šiandien yra dvejopas. Tiems, kurie dirba kai
me ir iš šito darbo gyvena - (čia galėjo išlikti ir galioti kai kurie seni
įstatymai), ir tiems, kurie gyvena iš veiklos kitose gamybos srityse
už kaimo ribų. Subtilus nerašytų įstatymų, galiojančių abiejose
sferose, derinimas leidžia kaimo bendruomenei funkcionuoti ir
veikti. Nerašyti įstatymai tokiu būdu galėjo išlaikyti savo ankste
snę svarbą ir naujai gamybos formai atsiradus.
Bendruomenės narių gamybiniai santykiai taip pat vaidino
esminį vaidmenį gamyboje, tuo pačiu ir kaimo kultūroje. Iki šiol
buvo kreipiama mažai dėm esio į tą aplinkybę, kad kai kurių
samdinių ir valstiečių šalutinė (papildoma) darbinė veikla dvari
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ninko ūkyje arba prekyboje prisidėjo prie kelių šeimų finansinio
pakilimo, kuris neišvengiamai turėjo veikti gamybą. Geresnė so
cialinė padėtis buvo susijusi su postūmiu socialinėje sferoje, su
padidėjusiu to sluoksnio, kuriam priklausė minėtos šeimos, socia
liniu prestižu. Kaip autoritetingi asmenys jie galėjo daryti įtaką
kaimo bendruomenei ir bendrai gamybai. - Šiandien finansinė
šeimų būklė, atskirų bendruomenės narių asmeniniai ūkiniai san
tykiai tokio vaidmens nebevaidina. Tiek valstiečiai savo neapm o
kestintam žem ės sklypui, tiek amatininkai savo verslui gali gauti
banko kreditus ir panaudoti juos tolesniam savo ūkio ar verslo
vystymui. Dėl iš principo visiems atvirų kredito galimybių faktiškai
turimos paskirų kaimo bendruomenės narių lėšos nebevaidina
tokio svarbaus vaidmens.
Tūutotyroje kalbai kaip gimtajai kalbai dažnai buvo ir bus
teikiama principinė ir todėl perdėta kultūrinė reikšmė. Visų pir
ma tai gali sukelti nesusipratimų, kai natūraliai daugiakalbėje
pasienio srityje vienos gyventojų dalies gimtoji kalba pripaž įstama
kaip turinti lemiamą kultūrinę reikšmę. Tadtene kartu gyveno iš
įvairiausių Austrijos vietų atsikėlę kolonistai, kurių gimtoji kalba
buvo vokiečių, kolonistai iš netolimų chorvatų kaimų ir vengriškai
kalbantys kolonistai. Vienos kalbos, tapusios vyraujančia komu
nikacijos priemone, vartojimą sąlygoja praktinė būtinybė. Gamy
biniai santykiai, bendras kultūrinis gyvenimas reikalavo vartoti
Tadtene vokiečių kalbą. Iki 1921 m. Tadtenas buvo daugiakalbis,
daugiausia vokiškai-vengriškas, kartais taip pat vengriškai-vokiškai-chorvatiškas, kas vis tiktai neturėjo įtakos tam, kad vokiečių
kalba, nepaisant jos kaip gimtosios kalbos reikšmės daliai Tadteno
gyventojų, būtų bendra kaimo kalba. Kaip tokia ji, žinom a, buvo
reikšminga kaimo kultūrai. Kalba kaip kultūrinės istorinės praei
ties veidrodis taip pat darė įtaką ūkinėms permainoms. Didėjantis
technikos ir technologijos skverbimasis į žem ės ūkio gamybos
formas po 1848 m. sąlygojo daugybės naujų žod žių įrankiams ir
gamybiniams santykiams apibūdinti atsiradimą. Šie specialūs ter
minai buvo, nežiūrint į jų dalinę kilmę iš svetimų kalbų, vokiečių
kalboje priimti, todėl į šiandien vartojamą kaimo kalbą reikėtų
žiūrėti kaip į profesijos sąlygojamą specialybės kalbą su aktyviais
išlikusiais senosios kalbos elementais. Vokiečių kalbos, kaip gim
tosios kalbos, reikšmė dėl to šiandien yra menka.
Pavaldus valstiečių kaimas Tidtenas buvo apsuptas feodalinių
valdų. Tarpusavyje susiję žem ių plotai aplink Tadteną trukdė
valstiečiams didinti savo žem ių plotus. Tokia situacija ypač nepa
lankiai veikė valstiečių paveldėjimo tvarką. Valstiečių žem ės val
dų susiskaldymas buvo progresyvus ta prasme, kad sąlygojo val
stietiškų naudmenų svyravimus, taip pat augantį valstiečių vaikų
nusmukimą į samdinius. Dideli dvarininkų ūkiai, kaip tarpininkai
diegiant visas technines naujoves į žem ės ūkį, taip pat darė teigia
mą įtaką. Jau XVIII šimtmečio pabaigoje vakarų vengrų dvari
ninkų ūkiuose pasitaikydavo gamybą skatinančių priemonių.
Žemdirbystėje - intensyvi grūdinių kultūrų gamyba, gyvulininky
stėje - avininkystė. Bandymai išvesti naujas veisles, pavyzdžiui,
merinosų avis, kurių vilna turguje turėjo didelę paklausą, darė
įtaką apskritai gyvulių auginimo metodams. Didelių dvarininkų
ūkių pavyzdžiu kiek padelsę persiorientavo ir valstiečių ūkiai. Šio
persitvarkymo rezultatas buvo, pavyzdžiui, vėjo malūnų statyba.
Čia valstiečiai maldavo savo grūdus ir parduodavo jau gatavą
produkciją. Šie pakitimai dėl aukščiau minėtos žemdirbystės ir
gyvulininkystės sąveikos pastarajai buvo labai naudingi. Malant
grūdus susikaupusios atliekos buvo naudojamos kaip pašarai. Ir
atvirkščiai, šie nauji valstietiškos gamybos reiškiniai veikė dvari
ninkų ūkius. Iki tol dvarininkai pirkliams parduodavo grūdus, o
dabar ir jie pradėjo statyti malūnus. - Kaip matyti iš gamybos
persiorientavimo į grūdines kultūras pavyzdžio, valstiečiai neko
pijavo dvarininkų stambių ūkių, bet adaptavo prie valstietiškos
gamybos būdo. Tūip pat buvo pradėti naudoti ir nauji darbo
įrankiai bei metodai. Dideli dvarininkų ūkiai, kaip gamybos m o
delis, į kurį orientavosi valstiečiai, šiandien jau nebeegzistuoja. Po
baudžiavos panaikinimo dar buvo galima konstatuoti tam tikrą
jų poveikį, bet dideliems ūkiams persiorientuojant į monokultū-
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išsilavinimu. (Profesinio parengimo mokyklos ir kursai valstie
čiams negali būti tiesiogiai priskirti prie bendrojo vidurinio išsila
vinimo, nes jų tikslas yra profesija, o ne bendrasis išsilavinimas).
Pirmojoje X IX šimtmečio pusėje valstiečiai dar mažai keliau
davo. Vienintelės kelionės buvo į artimiausią turgų, bažnyčią.
Tolimesnė kelionė valstiečio gyvenime buvo kelionė į šventąsias
vietas pėsčiomis. Thigi keliai, kelių būklė valstiečių mobilumui
neturėjo esminės reikšmės. D ėl to valstiečiai, dvarininkų įsakymu,
kelių tiesimu ir priežiūra užsiimdavo nenoriai ir dirbo atmestinai.
Vežimai ir važiavimo priemonės, kinkymo įrenginiai buvo pritai
kyti duobėtiems laukų ir ūkiniams keliams. Kam tokiu atveju geri
keliai ir gatvės? Tiktai prekyba šienu su Viena X IX šimtmečio II
pusėje pakeitė padėtį. Bendras kelių tiesimas, veikla ranka į ranką
su visuotiniu ūkio vystymusi atvėrė naujas galimybes. Kasdieniniai
turgūs Vienoje dėl naujų, greit susisiekti padedančių kelių galėjo
būti aprūpinti daržovėmis. Ž em ės ūkio technika ir transporto
priemonės taip pat gavo naujų impulsų. Taigi keliai pagal jų
reikšmę gamybai rangų lentelėje persikėlė toli į priekį.
Jau minėti prekybininkai ne tik atgabendavo naujausių prekių,
bet perteikdavo ir žinias. Jie atstojo masinės komunikacijos
priemones. Iš jų ir kitų keliauninkų (atostogaujančių kareivių,
studentų, elgetų, menininkų ir kt.) kaimiečiai sužinodavo apie
karus, nužudymus, smurtą, išgirsdavo apie gamtines katastrofas
ir kt. Gamybos formai šitie pranešimai darė m ažą įtaką. Jie
tarnavo pašnekesiams ir tenkino žm ogišką smalsumą. Išskyrus
bažnytinę literatūrą, knygos ir laikraščiai nevaidino jokio kultūri
nio vaidmens. Spausdintas žodis negalėjo būti netgi netiesiogiai
veiksmingas, kadangi kunigas, mokytojas ir dvarų valdytojai, kurie
skaitė knygas ir laikraščius, buvo perdaug izoliuoti nuo kaimo
bendruomenės. Nors šiandien kiekviename Tadteno name yra
televizorius, kai kuriuose taip pat daugybė radijo aparatų, tai, ką
pasiūlo masinės informacijos priemonės, šiandien taip pat tarnau
ja daugiausia tik kaip turinys pašnekesiams. Perteikiama m edžia
ga nukreipta į anoniminę visuom enę, neorientuojama į kokią nors
specifinę gyvenseną. Taigi televizija, radijas, taip pat laikraščiai
anaiptol nedaro tokios kultūrinės įtakos, kaip galėtų atrodyti.
(Reikėtų išskirti naudojimąsi specialistams skirtomis publikacijo
mis.)
Valstybės faktoriaus reikšmė jau buvo paminėta sąryšyje su
Dvarininkų faktorių.
Pramonės gaminiai į valstiečių ūkius prasiskverbė tik X IX a.
II pusėje. Iki tol valstiečiai darbo įrankius gaminosi patys arba
duodavo juos pagaminti amatininkams. Tokius darbo įrankius
kaip geležinis plūgas, kurie naujoje gamybos formoje neprarado
savo reikšmės, buvo imta gaminti pramoniniu būdu. Svarbų vaid
menį gamybos formai Thdtene pramonė ėm ė vaidinti tik tada, kai
į rinką orientuota kaimo gamyba pasidarė savaime suprantama.
Kad kiltų gamyba, kad paklausą kiekvieną kartą patenkintų ati
tinkama pasiūla, būtinai reikėjo pramonės gaminių.
Bendradarbiaujant įvairių specialybių atstovams, tapo įmano
ma gamybą pavaizduoti kaip kultūrą formuojantį faktorių. Kiek
mūsų tyrimų metodas bus pritaikomas platesnei bazei ir mūsų
stebėjimų būdas bus visuotinai priimtas, parodys tolesni tyrimai.
Tyrimai Thdtene įrodė, kad gyventojų kultūra per pastaruosius du
šimtmečius yra suformuota ūkio formos ir pirmiausia būtinais
tapusių gamybos pokyčių. Tūdteniečiams jų kaimo kultūra yra
vienintelė galima kultūra, kuri garantavo jiems tolesnį bendruo
menės egzistavimą. Įvertinant šią aplinkybę bei atsižvelgiant į
Tadteno kaimo gyventojų požiūrį į kaimo kultūrą, reikėtų nusprę
sti, ar nevisiškai aiški sąvoka "liaudies kultūra" gali būti vartojama
adekvačiai sąvokai "kaimo kultūra".

Vertė Laura PIŠKINAITĖ-KAZLAUSKIENĖ
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PRIEVERPSTĖ IŠ
GRIŪVANČIOS SODYBOS
Verpstės ir prieverpstės - vieni įdomiausių lietuvių
tautodailės kūrinių. Thrsi dieviškojo kalvio Hefaisto
achajų didžiavyriui Achilui nukaltame skyde čia liaudies
meistro ranka išraižytas mitine mąstysena suvoktas pa
saulis. Regime simboliais išreikštą Pasaulio medį, gimtąją
žemę ir laiko tėkmę diktuojančius dangaus šviesulius.
Žinoma, nereikia manyti, kad kiekvienas drožėjas visa lai
vaizdavo sąmoningai, aiškiai matydamas kompozicijos
prasmę. Lietuvių tautodailėje labai stiprus tradicišku
mas, tad kartojami itin seni archetipai.
Gražius verpsčių ir prieverpsčių rinkinius turi Lietu
vos istorijos ir etnografijos, Kauno M.K. Čiurlionio,
Šiaulių "Aušros" ir kiti muziejai. Tenka tik apgailestauti,
kad nėra parengtas jų suvestinis katalogas.
Retai, bet ir mūsų dienomis netikėtai pasitaiko pama
tyti buityje naudojamų ar šiaip besimėtančių vertingų
daiktų. Štai tik prieš keletą metų Etnokosmologijos cen
tro ekspedicija Molėtų rajone aptiko dailiai išdrožinėtą
verpstę, padarytą 1864 m., kuria drožėjo proanūkis...
maišė kalkių skiedinį. O netoli Aukštaitijos nacionalinio
parko ribos buvo rasta prieverpstė, kurią galima laikyti
net savotišku unikumu. Atradėjas - tuometinis naciona
linio parko darbuotojas Aringas Gorodcckis - puselę
nuskeltos prieverpstės ir jos laikiklį surado apleistoje ir
griūvančioje sodyboje.
Šios prieverpstės pavidalas, dydis (aukštis 38 cm., plo
tis viršuje 12 cm., apačioje - apie 15 cm.), taip pat puošy
bos kompozicija yra būdingesnė verpstėms; taigi šie fak
tai kalba apie daikto senumą. Galima teigti, kad šis ek
sponatas yra tarpinės, pereinamosios iš verpstės į prievcrpstę formos. Drožinys išlikęs gerai, nes padarytas iš puši
nės 1,5 cm. storio lentelės, su ryškia medžio faktūra.
Gaila, kad beturime tik jos pusę.
Kompoziciją formuoja dvi priešpriešos - didelė seg
mentinė žvaigždė viršutinėje dalyje ir medis - apatinėje
(1 ii.). Prieverpstės lentelės vidurį užpildo mažesnės seg
mentinės žvaigždutės; jų pagal simetrijos principą turėtų
būti keturios. Didžioji žvaigždė bus turėjusi septynis
spindulius ir yra apsupta už brūkšniuotais įvairiomis
kryptimis trikampiukais bei danteliais, sudarančiais ratą.
Thip tautodailėje vaizduojama Saulė, globojanti suartą ir
užsėtą dirvą. Septyni spinduliai gali sietis su savaitės
darbų trukme. Ieškant mažesniųjų segmentinių žvai
gždučių įterpimo kompozicijoje prasmės, prisimintina,
kad Saulės metų kelias turi dvi kraštines padėtis - žiemos
ir vasaros saulėgrįžas. Galima daryti prielaidą, kad būtent
jos ir parodytos piešinyje, pažymint dienos šviesulį tekė
jimo bei laidos padėtyse horizonte. Viena iš saulučių vėlgi
apsupta dvigubu dantukų ratu, - ją skirtume vasaros mc-

tui, svarbiam žemes ūkio darbais. Tokį
keturdalį skirstymą pabrėžia ir m aže
sniųjų žvaigždučių segmentų skaičius keturi. Kitas galimas prasminis šios
kompozicijos perskaitymas toks: dvi
saulutės žymi saulėgrįžas, dvi - lygiadie
nius. Abiem atvejais komponuojamas
žmogų supančio Pasaulio modelis, jun
giantis erdvę (struktūrizuotą į keturias
dalis pagal Saulės kryptis saulėgrįžų ir
lygiadienių mete) ir laiką (suskirstytą
pagal tas pačias kryptis į metų laikus).
Nuostabu, kad archaiškame pasaulė
vaizdyje įkūnyta mintis apie erdvės ir
laiko jungtis, kurią mokslas iškėlė tik
XX amžiuje, sukūrus .reliatyvumo teoriŽemutinėje prieverpstės dalyje - dai
liai grafiškai išdrožinėtas medis. Pagrindinės jo šakos išsiskleidžia kiekviena į
tris šakeles, užsibaigiančias trimis lape
liais. Tfys - seniausios žmonijos istorijo
je skaičiavimo sistemos, likusios iš Mė
nulio fazių stebėjimo, pagrindas. Devyni
- senosios lietuvių savaitės trukmė. Me
dis primena žemaičių mįslę apie kalen
dorių: "Karalius tur vieną medį, tas me
dis tur dvyleka šakų, kožnoj šakoj keturi
lizdai, kožnam lizde po septynis vaikus,
pusė juodų, pusė baltų".

1 ii. Bendras prieverpstės su laikikliu vaizdas

2 ii Įrašas laikiklyje
Fonetinės runų reikšmės: antroji - u(oy), penktoji - h(e,m), šeštoji - k(g).

Kalendorių primena ir marginių įuosta, skirianti apa
tinę prieverpstės dalį nuo šviesulių. Čia dažniausias rašto
elementas - įstrižas kryželis. Toks žymuo jau nuo gilios
indoeuropiečių proistorės, kaip teigia rusų tyrinėtojas
ARybakovas, buvo naudojamas kalendoriuose (ant mo
linių indų) ypač svarbioms šventėms išskirti. Tbs dienos
susijusios su metine Saulės kelione dangaus skliautu. Kry
želis, {pieštas į apskritimą, kvadratą ar rombą - soliarinis
ženklas. Kvadratukų šioje prieverpstėje, atrodo, bus buvę
irgi septyni.
Kad ir koks iškalbingas prieverpstės lentelės piešinys,
didžiausia radinio mįslė - įrašas ant jos kirtiklio (2 pav.).
Tai šešerių (ar septynerių?) rašmenų eilutė, negiliai įrėžta
kote. Tokio pobūdžio įrašų lietuvių liaudies dirbiniuose
nepasitaiko, - prof. YGudavičius yra nuodugniai išnagri
nėjęs visus valstiečių asm neženklius. Dažniausiai tai lini
jiniai ženklai Netikėta tai, kad šioje prieverpstėje kartu

su lotyniškomis raidėmis pavartoti ir rusų ra
šmenys. Prisiminsime, kad runos (abėcėlė "fu
tarkch") - tai skandinaviškas raštas, naudotas iki
XII amžiaus, o vėliau likęs tik kalendoriniais
ženklais. Beje, du mediniai XVII a. pradžios
kalendoriai, sudaryti iš daniškojo varianto ru
nų, saugomi Lietuvos istorijos ir etnogiafijos
muziejuje. Keletas požymių neginčijamai rodo
juos gamintus ir naudotus mūsų krašte. Runos
kalendoriuose yra netekusios fonetinės reikšmės; kadan
gi kalendoriai yra amžinieji, kiekvienais metais bet kuri
runa reiškia vis kitą savaitės dieną ar Mėnulio atmainą.
Prieverpstės laikiklio įraše tipiški runų rašmenys yra an
trasis ir paskutinieji du. Likusieji yra lotyniškos raidės,
nors gali būti iškreiptai išraižytomis arba kitų variantų
runomis. Galima ir tokia prielaida: šie rašmenys įvardija
savaitės dienas - šeši vakarai verpimui, septintas poil
siui... Pjūvio mikroanalizė mikroskopu rodo rašmenis
išpjaustytus vienu metu su kitais prieverpstės drožiniais.
O gai ženklai slepia savininko ar drožėjo vardą?
Apie ką mąstė, ką jautė žmogus, pjaustęs prieverpstės
marginius?
U terlas KLIMKA,
Vytautas MUSTEIKIS
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TRADICIJŲ ATGARSIAI
ŠIANDIEN

pakliūdavo medžio kamieno (stulpo) nelaisvėn - tame kamie
ne turėjo tilpti ir drožiama figūra, ir ją lydintys elementai. Buvo
didelė pagunda tiesiog padidinti kiek leidžia pasirinkta med
žiaga parodinę skulptūrėlę. Taip neretai ir daryta - rezultatus
čia lėmė meistro talentas, sugebėjimas pajusti parodai ar
natūraliai aplinkai skirto kūrinio architektonikos skirtumus. Vi
sa monumentalistikos istorija liudija didesnes ar mažesnes
pastangas išsivaduoti iš tos nelaisvės, medžio kamieną trak
tuojant kaip savotišką apvalų pano, kurtame išdrožiami reljefai
ar bareljefai apsupant skulptūrą įvairiais dekoratyviniais ak
centais. Vadinasi, daugiau ar mažiau buvo jaučiama, jog
stulpui-skulptūrai kažko trūksta, o visų pirma - silueto išrai

Beveik dvejus metus kiekviename žurnalo numeryje kal
bėjome apie klasikinio vaizduojamojo liaudies meno siuže
tus, personažus, jų santykį su bažnytine ikonografija. Aptarti
būdingiausieji, populiariausieji. Atėjo laikas pažvelgti į nūdie
ną.
Atgimimas pašalino visus ideologinius tabu, ir meistrui, ir
vartotojui suteikdamas visišką kūrybos ir pasirinkimo laisvę.
škingumo, kompozicijos uždarumo, apčiuopiamos erdvės.
Tiesiog akyse per labai trumpą laiką pakito skulptūros ekspo
Jau Ablingoje panaudotos klasikinės stogelio formos (vienzicijų vaizdas, paminklai pakelėse, kapinėse. Tuos pakitimus
šlaičiai, dvišlaičiai, keturšlaičiai ir kt.). Stogelis palaipsniui tur
aprėpti nėra paprasta - naujų kūrinių tiek daug, jog reikės ne
tėjo,
įvairėjo, ilgainiui tapo beveik neatskiriama skulptūros
vienerių metų jiems užfiksuoti, įvertinti, aptarti, juolab kad
dalimi
(beje, jis buvo reikalingas ir apsaugai nuo drėgmės
nuolat atsiranda naujų. Todėl šiandien gali
lyjant ar sningant). Tačiau svarbiausia, kad
ma kalbėti tik apie kai kuriuos bendrus bruo
daugeliu atvejų pasisavinęs klasikines for
žus, tendencijas ir, žinoma, problemas, kurių
mas, stogelis sukūrė tradicijų iliuziją. Atsirado
ypač daug lyginant dabartinius darbus su
keista
klasikinės mažosios architektūros,
palikimu.
praeityje buvusios sakralinės skulptūros bū
Tradicijų suvokimo ir perėmimo proble
stu, ir pasaulietinės skulptūros samplaika
mos ypač aktualios skulptoriams, vis labiau
(vienas ryškiausių pavyzdžių - J.Paulausko
atsigrįžtantiems į klasikinius siužetus ir per
koplytstulpis
Čiurlionio kelyje). Tradicijų iliuzi
sonažus. Tapyboje ir grafikoje aiškesnio po
ją
sustiprindavo
ir metalinės viršūnės, daugu
sūkio į sakralinę tematiką kol kas nepastebi
ma kurių Sabai artimos ar net atkartoja geleži
ma, - matyt todėl, kad šių šakų raida pasibai
nius kryžius.
gė jau šio amžiaus pradžioje, jas pakeitė
Toks buvo klasikinės mažosios architek
įvairi spausdintinė produkcija. Pastarųjų me
tūros
kelias j nūdieną. Paradoksalus kelias,
tų liaudies skulptūroje ir natūraliai ją lydinčio
nes
perimta
tik išorė, kuri, tiesa, kartais atspin
je mažojoje architektūroje reikėtų išskirti dvi
dėjo ir tikrųjų tradicijų ilgesį. Skulptūroje, kaip
kryptis - formų tradicijas ir siužetų bei perso
jau minėta, išlaikytas tik meninės mąstysenos
nažų, t.y. turinio, tradicijas.
padiktuotas stilistinis panašumas - jis nėra
Visiems žinoma, kad pokario metais kla
toks
ryškus, kaip mažosios architektūros ele
sikiniai religiniai siužetai iš liaudies skulptū
mentuose.
Išliko ir kai kurie siužetai, tik kitais
ros (kaip ir apskritai iš bet kokio meno) buvo
pavadinimais. (Rūpintojėlis - Mąstytojas, šv.
išguiti, ji tapo pasaulietine. Pagrindine skul
Izidorius - Sėjėjas, Artojas ir pan.), tačiau jų
ptūros egzistavimo erdve tapo parodų salė,
egzistencija buvo nepilnavertė ir ryšys tarp
rečiau (paprastai kaip suvenyro) - namų ar
tikrosios siužeto prasmės ir šiuolaikinės pri
visuomeninis interjeras. Uždrausti nėra sun
Arvydas SVIRNICKAS.Koplytverstinės
transformacijos ne visada aiškus,
ku, sunkiau pakeisti meninę mąstyseną. stulpis iš skulptūrų ansamblio Klepo
galimas daiktas, kartais netgi formalus, pasi
Kaip tik meninės mąstysenos specifikos dė čių tragedijai atminti.
savinant jau sukurtą kompoziciją ar išraiškos
ka pokario metais buvo išlaikyta tam tikra
būdą.
Vos
vienas
kitas meistras, paklusdamas talento šauk
formos tradicija (logiška kūrinio architektonika, paprastumas,
smui
ar
įsitikinimų
jėgai neatsisakė sakralinių temų, tačiau jų
monumentalumas ir kt.), ypač tuose darbuose, kurie išvengė
darbų
nebuvo
parodose.
Tokio kūrinio likimas, jeigu jis stovė
banalaus buitiškumo, karikatūrinio pobūdžio satyros. Tik po
davo ne kapinėse ir ne šventoriuje, dažnai būdavo labai
lichromija buvo prarasta - meistrams primygtinai rekomen
liūdnas - anksčiau ar vėliau jį paprasčiausiai nugriaudavo. Tad
duota savo darbų nedažyti, atskleisti natūralų medžio grožį.
šie kūriniai (išskyrus L.Šepkos darbus) nebuvo plačiau žino
Taip ilgainiui nyko formos ir spalvos sąveikos pajutimas,
mi, o senasis palikimas buvo atskirtas nuo kūrybinio, dvasinio
atsirado kiti būdai padaryti skulptūros paviršių išraiškingesnj
ir kultūrinio gyvenimo. Muziejuose eksponuojama saujelė se
(ornamentas, kalto "potėpis" ir pan.).
nųjų skulptūrų nedarė ir negalėjo daryti tokio poveikio, koks
Savitas mažosios architektūros formų likimas. Kryžių, ko
buvo iki sovietmečio. Juo labiau, kad ekspozicijose jos tarsi
plytėlių, koplytstulpių pokario metais taip pat buvo nevalia
apnuogintos, išimtos iš autentiškos aplinkos - koplytėlių, ta
statyti, tačiau jų formas imta taikyti kitai paskirčiai. Aplinkai
pusios muziejiniu eksponatu, labai vertingu, tačiau tik ekspo
gražinti ar parkams papuošti pradėtos kurti naujų formų liau
natu. Senieji "dievukai" ekspozicijos vitrinoje traukė menine
dies skulptūros, kurios gavo dabartinės liaudies monumenta-

listikos vardą. Kaip tik toji monumentalistika ir sukūrė iki šiol
liaudies dailėje negirdėtą dalyką - stulpinę skulptūrą, tarsi
priešingybę klasikinėms formoms. Jos pobūdi nesunku su
vokti ir Ablingoje, ir kituose ansambliuose bei pavieniuose
darbuose. Būdinga, kad meistras, ėmęsis tokio didelio darbo,
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jėga, sunkiai j loginius terminus sutalpinamu paslaptingumu ir
šviesa, kurią skleidžia tikrai didelis ir nuoširdus menas. Tačiau
jie negalėjo atsverti poveikio tos gausios meninės produkci
jos, plaukusios per parodų sales, pardavimo salonus, muges,
kuriai neretai kaip tik ir trūko tos dvasinės ir meninės jėgos,

moje kaip "Mąstytojas", "Susimąstymas". Toks transformuo
kuria buvo turtingi klasikiniai liaudies kūriniai.
tas įvaizdis išlaikė atmintyje kompozicijos formą, be to, dėl
Šiuos ne kartą minėtus mūsų liaudies dailės raidos mo
savo neapibrėžtumo jis buvo paplitęs kaip literatūrinis, publi
mentus čia priminiau tik dėl to, kad būtų aiškiau, kodėl užsi
cistinis, filosofinis įvaizdis, savotiška tautos charakterio me
miršo daugelis dalykų, kurše buvo tarsi savaime aiškūs. U ž
tafora. Pasirodęs parodose savo tikruoju vardu, "Rūpintojėlis"
miršta daugelio personažų prasmė, funkcijos ir kt., tačiau
atskleidė dvasinius praradimus, kurie ypač ryškiai matyti kū
išliko poreikis, lyg koks prislopintas prigimties šauksmas, lyg
riniuose tų meistrų, kurie pirmą kartą ėmėsi sakralinės tema
iš uolos ištryškusi versmė, per porą trejetą metų dešimtimis ir
tikos. Todėl pamatėme ir dabar dar matome (ypač pardavimui
šimtais kryžių ar koplytėlių vėl nusagsčiusi pakeles, kapines,
skirtuose darbuose) "Rūpintojėlį", panašų tai j vaidilą, tai j
sodybas... Progų ir žymėtinų vietų daugiau negu pakanka.
pavargusį senį, tai į apnuogintą atletą, besiilsintį po varžybų,
Naujieji kūriniai atskleidė ir pusės šimto metų bedugnę, ir
tai | išsekusį pavargėlį. Nebeliko mįslingos rimties ir dvasin
šiandien daug rūpesčių keliančias problemas.
gumo. Ir spalvinėje kompozicijoje buvo prasilenkiama su
Savo tikrąją reikšmę vėl įgijo stogastulpiai ir koplytstulpiai,
ikonografine tradicija (Kristaus rūbas žalias, erškėčių vaini
skulptūra vėl atgavo įprastą savo egzistencijos erdvę. Žino
kas - geltonas ir pan.). šis siužetas bene masiškiausiai tira
ma, tebeegzistuoja ir, be abejo, egzistuos parodinė skulptūra
žuojamas, ir galbūt tai, kartu su meistro vidiniu atotrūkiu nuo
- tiek atgijusi sakralinė, tiek pasaulietinė. Galima būtų net
tradicijų, gimdo tas paviršutiniškas, bedvases skulptūras,
kalbėti apie per penkiasdešimt metų susiklosčiusias pasau
kuriose apytikriai išlaikoma forma, tačiau nesuprantama per
lietinės liaudies kūrybos tradicijas - tiek turinio, tiek formos
sonažo prasmė.
atžvilgiu. Be abejo, šios dienos religinio turi
Buvo atgaivinti ir Marijos siužetai, ypač
nio darbai ne tik seka klasikiniu palikimu,
"Pieta" ir "Maloningoji". Jų dar nespėta suba
kuris, deja, šiandien ne ką labiau prieinamas
nalinti, tačiau šių kūrinių meninis lygis pri
nei anksčiau, bet perima ir šiuolaikines tradi
klauso ir nuo skulptoriaus meistriškumo, ir
cijas - netgi kai kuriuos stulpinės skulptūros
nuo jo vidinės patirties, siužeto prasmės
bruožus, nekalbant apie reljefines kompozi
suvokimo. Iš šventųjų mažiausiai užmirštas
cijas ir kt. Neretai architektūriniai, dekoratyvi
buvo šv. Jurgis, jis ekspozicijose buvo ro
niai elementai ir skulptūrinė kompozicija dro
domas kaip Riteris, kaip pasakų karalaitės
žiama iš vieno kamieno, montuojant tik kai
išvaduotojas ir t.t. ir dabartinėse parodose
kurias detales, savitai interpretuojant ir pertei
jis gan dažnas. Keista, bet kaip Sėjėjas, kaip
kiant klasikines formas. Būdingi pavyzdžiai Artojas egzistavęs šv. Izidorius šiandien
J. Tvardausko ir V. Rakuckio darbai Birštono
sunkokai grįžta savo tikruoju vardu ir pra
"Atminties tako" ansamblyje, beje, pirmajame
sme. Galbūt toji tikroji prasmė yra užmiršta.
kolektyviniu būdu kurtame ansamblyje, kuria
Užtat vis daugiau šv. Jono Nepomuko, Jo
me buvo remiamasi senosios skulptūros siu
no Krikštytojo, Kazimiero, Juozapo, Agotos,
žetais. Šalia tokio, sakytum, laisvo elgesio su
Petro ir kitų siužetų. Juos vaizduojant labai
palikimo formomis matyti ir priešingas reiški
svarbu klasikinė interpretacija. Pagal ją gali
nys - tikslus mažosios architektūros ir skul
ma išskirti tris meistrų grupes:
ptūros formų atkartojimas.
1) tie, kurie ganatiksliai ir net skrupulingai
Be to, dabar statomi liaudies paminklai
laikosi ikonografinių reikalavimų, spalvinės
skiriasi dar ir kitu aspektui tai arba visiškai
tradicijos, mastelių, funkcijos ir kt;
nauji kūriniai naujose, paženklinimo reikalau
jančiose vietose, arba atstatomi senieji, tik
2) tie, kurie išlaiko personažo charakterį,
sliau atkuriant buvusiuosius ar tik apytikriai
Antanas ČESNULIS (skulptūra)
atributiką, funkcijas ir kt, tačiau gana laisvai
sekant senuoju paminklu, pakeičiant archi ir Vytautas KRYŽEVIČIUS (saulu elgiasi su spalva, - ji tik iš tolo primena
ansamblio koplytstulpis.
tektūros elementus, masteli, skulptūras. Sta tė). Klepočių
klasikines polichromijos ypatybes. Papra
Ramūno VIRKUCIO nuotr.
tymo motyvai labai įvairūs: norima susigrą
stai jų darbus žymi spalvinės išraiškos ie
žinti buvusį paminklą (dažniausiai atstatant), padėkoti už
škojimas, prislopinti spalvų deriniai, kurie pabrėžia skulptūri
laimingą išlikimą pavojuose, vykdant kokį nors įžadą ir U.
nę formą, su ja nekonkuruoja;
Šiandien daug statoma kryžių - puošnių ir visai paprastų.
3)
tie, kuriems klasikiniai siužetai ir atributikatėra savotiška
Kryžiaus puošmena - dekoratyviniai elementai, stogelis ar
atrama fantazijai - čia ne tik laisvai spalvinama, bet ir laisvai
mažytė koplytėlė kryžmoje, Nukryžiuotojo skulptūra. Pasta
komponuojama, kitaip tariant, personažas tarnauja kaip indi
roji dažnai, ypač nepuoštuose kryžiuose - standartinė meta
vidualios raiškos priemonė. Pati skulptūra primena kai kurias
linė. Parodose galima pamatyti ir pakabinamų kryžių, kur
moderniojo meno formas, ne visada yra dvasios harmonijos
pagrindinis elementas - Nukryžiuotojo skulptūra
išraiška.
Kaip ir seniau, šiandieniniai koplytstulpiai, koplytėlės "ap
Ko! kas vyrauja pirmosios kryptys, ir tuo reikia džiaugtis,
gyvendinamos" kartais viena skulptūra, kartais keliomis, pa
nors ateityje, matyt, daugės kūrybos individualumo ir savirai
puošiamos. Puošimas dažniausiai priklauso nuo vietos tradi
škos. Kūrinio vertę kiekvienu atveju, nepriklausomai nuo pa
cijų. Kryžius paprastai aptveriamas neaukšta tvorele, prie jo
sirinktos manieros ir formos, lemia meninė raiška ir meninė
pasodinama, vasarą net pamerkiama gėlių, kartais prie kry
tiesa. Dabartinė padėtis teikia vilčių, kad vyksta ne mechani
žiaus kamieno pritvirtinama ir dirbtinių gėlių puokštė. Prie
škas tradicinių siužetų pakartojimas, atsiliepiant į poreikius, o
koplytėlių ir koplytstulpių taip pat sodinami žoiynai, langeliai
pažinimo procesas. Jis kol kas nėra pilnavertis - trūksta
užtraukiami užuolaidėlėm, viduje dedamos žvakės (dažnai
leidinių, vaizdinės medžiagos, per retai klasikinė liaudies
drožtos, butaforinės), gėlės (dažniausiai dirbtinės), sienos
dailė rodoma muziejų ekspozicijose, nėra kokybiškų kopijų ir
spalvingai išdekoruojamos ir pan.
reprodukcijų, kurios būtinos visapusiškam pažinimui.
Kas gi gyvena koplytėlėse? Žinoma, šventųjų "šeimyna”
Baigėme trumpą ikonografijos pažinimo ciklą mūsų žur
žymiai mažesnė negu praeityje, tačiau ji pastebimai auga. Iš
nale. Galbūt ateityje jis bus pratęstas, nagrinėjant tradicijų
pradžių, vos atsivėrus vartams į laisvę, populiariausias siuže
atspindžius konkrečių meistrų kūryboje, atskirų kūrinių anali
tas buvo "Rūpintojėlis" - vienas iš nedaugelio ir gal net vienin
zėje.
telis, taip ryškiai išlikęs sąmonėje ir net pasirodydavęs viešu

T A U T IN IS D R A B U Ž I S

ŽEMAIČIŲ IR KLAIPĖDIŠKIŲ MOTERŲ GALVOS APDANGALAI

1 - 2 ii.

Žemaitijoje būdingiausia m oterų galvos danga buvo skaros.
Jas ryšėjo įvairiais būdais, kartais po kelias vienu metu. Dažnai
gobėsi skaromis virš kepurėlių. Skarelę, sulenktą trikampiu, ner
šiojo ir surištą mazgu pakaušyje, su kepurėle arba antkakčiu, kaip
būdinga visos Lietuvos ištekėjusioms moterims. Vienok ypač
mėgstamas ir vien žem aitėm s būdingas ryšėjimo būdas buvo
trikampiu sulenktos skaros galus sukryžiuoti užpakalyje ir, vėl
sugrąžinus juos į priekį, surišti virš kaktos, paliekant kampelius
styroti stačius (1 ii.). Virš abiem minėtais būdais užrištų skarelių
galėjo būti gobiamasi dar viena, surišant jos kampus pasmakrėje.
(2 ii.).
Didžioji dalis žemaičių skarelių buvo languotos, austos iš
baltų ir raudonų lininių arba medvilninių siūlų. Dažniausiai audi
nyje (ypač šiaurės Žem aitijoje) dominuodavo raudona spalva.
4 ii.

3 y.
Skarelių kraštai kartais buvo puošiami spalvotais vilnoniais kute
liais, padarytais atskirai arba įrištais į skarelės pakraštį. Paprastai
skarelės pakraštyje grupelėmis buvo išdėstomi maždaug penkių
ryškių kontrastingų spalvų 4-7 cm ilgio kuteliai (pavyzdžiui, rau
doni, mėlyni, balti, violetiniai, žali).
XIX a. antroje pusėje greta raudonai languotų skarelių išplito
baltos, siuvinėtos kiauraraščiu. Tokio tipo skareles nešiojo visoje
Lietuvoje, bet niekur kitur jos nebuvo taip gausiai, taip išradingai
išsiuvinėjamos kaip Žemaitijoje. Skarelės paprastai siūtos iš plo
nos, batistui artimos medžiagos, gana didelės - kraštinė apie 90
cm. Baltas kiauraraštis dažniausiai iškilus, stambus. Trikampiu
lenkiamos skarelės abi pusės paprastai siuvinėjamos skirtingais
raštais, kad, kitą dieną skarelę apvertus, jį atrodytų jau nauja.
Žemaičių kepurėlių didžioji dalis siūta pagal pateiktą brėžinį
(3 ii.) iš medvilnės, vilnos, šilko. Priekinė detalė dažnai siaura.
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Daugelis kepurėlių tamsios, dažniau margos, tamsiai raudonu,
juodu, rudu dugnu. Priekakčiai puošiami klostytais kaspinėliais,
nėriniais, kaip ir kitose srityse.
Tik žem aitėm s būdingos kepurėlės, labiau paplitusios šiaurės
vakaruose, buvo siuvamos iš baltos plonos medvilnės (batisto ir
pan.) pagal brėžinį, pateiktą 4 iliustracijoje. Tokios kepurėlės
buvo siuvinėjamos baltu kiauraraščiu.
Klaipėdiškės nešiojo kepurėles, sukirptas pagal 3 iliustracijos
brėžinį. Priekinė dalis dažnai būdavo gana plati, nesuapvalintais
apatiniais kampais. Kepurėlės buvo baltos lininės ir medvilninės,
taip pat spalvotos. Istorijos ir etnografijos muziejuje saugoma
balta kepurėlė (EM O 1301) gausiai kiauraraščiu siuvinėtu paka
ušiu. Spalvotosios paprastai būdavo tamsios, aksominės, vilnonės,
šilkinės. Jų kraštas kartais buvo apsiuvamas juodu aksomu, puo
šiamas spalvotais kaspinais, aukso ar sidabro siūlais, stiklo, koralo,

gintaro karoliukais. Kepurėlės išnyko X IX a. pabaigoje. Kurį
laiką dar buvo prie trikampiu sulenktų skarelių prisiuvami atski
rai padaryti antkakčiai.
Klaipėdiškės ryšėjo šviesiomis ir tamsiomis skarelėmis. Švie
siosios ankstyvesnės. Baltos lininės arba medvilninės skarelės
kartais buvo siuvinėjamos baltu kiauraraščiu (5 ii.) arba kryželiu
juodais, rudais, raudonais siūlais. Kryželiu siuvinėta augaliniais
geometrizuotais raštais, tuo pačiu stiliumi kaip marškiniuose.
Skarelės rišamos užpakalyje ir pasmakrėje. Prie X IX a. pabaigos
drabužių moterys ryšėjo dažniausiai
tamsiomis šilkinėmis arba vilnonėmis
skarelėmis, surištomis po smakru.

Teresė JURKUVIENĖ
Laisvės AŠMONAITIENĖS piešiniai

5 ii.
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SUSIEJO TRYS PELES
Viskas juda, viskas keičias. O ypač, atrodytų, anekdotai, kurie, mūsų akimis, sensta ne metais ar mėnesiais, o dienom ir
valandom. Papasakojai - ir bene paseno, kartoti - nebeįdomu. Ir būna labai keista, kai sužinai, kad tūlas anekdotas turi net
šimtmečių istoriją. Niekur liaudies kūryboje nėra taip glaustai persipynę tradicijos ir naujumas. Anekdotais, atrodo, akivaizd
žiausiai galima pailiustruoti, kaip, anotfil. m. daktaro L. Saukos, "tradicija sudaro sąlygas kolektyvo kūrybai", kaip "remiantis
tradicija kuriami nauji kūriniai". Išlieka pastovūs siužetiniai stereotipai, tam tikros siužetinės konstrukcijos kurios, iškilus naujoms
aktualijoms, naujoms politinėms ar pan. įžymybėms, bematant aplipdomi jais, ir mums atrodo, kad anekdotas tik ką iškeptas.
Kinta vardai, epochų realijos, bet ne mūsų žmogiškosios silpnybės, ambicingos pretenzijos, pasipūtimas, prisitaikėliškumas,
nenoras pripažinti savo ribotumą, ištarti tiesą apie save. Visatai žaismingai, sąmojingai, šmaikščiai, lakoniškai ir lengvai sugeba
vis naujais rūbais rengiamas anekdotas (anekdotos - gr.k. reiškia "neišleistas, nepaskelbtas"), gyvybingiausias liaudies kūrybos
tvėrjnys; tautosaka gyva sakytine, o ne rašytine forma.
Štai pluoštelis vaikų anekdotų, pasakotų Vilniaus mokyklose prieš ketvertą penketą metų. Gal kas pasiryš ir paaiškinti, kuris
iš kur ir kaip atsirado, kurio kur kokios šaknys, iš kokių mūsų žmogiškosios sąmonės, kultūros klodų kilęs. Gal pagaliau net
netikslu sakyti, kad tai kilmės prasme "vaikų" anekdotai, gal tas jų "vaikiškumas", "vaikiškos situacijos", anot filosofijos m.
kandidato Kosto Aleksyno, "šalutinis, formos dalykas". Gai jie tik atrodo vaikiški, o gyvuoja per suaugusius, ar perėję iš
suaugusiųjų repertuaro, bet iš kur mums dabar viską žinoti, kai Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, prieš keletą metų
mirus K. Viščiniu!, tyrinėjusiam anekdotus, dabar net nėra žmogaus, kuris užsiimtų būtent šių, šmaikščių žmogaus atsigręžimų
į save aiškinimu. Susiėjo trys pelės - ir gimė anekdotas.
Liudvikas GIEDRAITIS

M ažis giriasi didžkiui:
- Apgavau taksistą. Daviau penkis rublius
ir - nevažiavau...
Atėjo m ažiukas į parduotuvę. Klausia:
- Kiek kainuoja trys litrai sulčių?
- Rublį penkiasdešimt.
- O kiek kainuoja lašas?
- Nieko nekainuoja.
- Prilašinkit man tris litrus sulčių.
★★★
Supasi didžkis ant lentos. M ažis priėjęs
sako:
- Ir aš noriu.
- Sėsk ant šešėlio.
• - Aha, tu šviesą išjungsi, ir aš nukrisiu...
* ★*
Susiėjo trys pelės. Viena sako:
- Išgerkim stikliuką ir eikim dainuoti.
- Antra sako:
- Išgerkim du stikliukus ir eikim gatvėmis
pasišlaistyti.
Trečia sako:
- Išgerkim po tris ir eikim katinui snukio
daužyti.
★★★
Ėjo Kulverstukas ir krokodilas Gena. Kulverstukas sako:
- Atsargiai - laiptai-ptai-ptai-ptai...
Gena atsako:
- Ačiū, Kulverstuk-tuk-tuk-tuk...
***
Pagrandukas nusikalto, ir jį nuvedė sušau
dyti. Teisėjas kreipiasi į Pagranduką:
- Na, Pagranduk, sakyk savo
paskutinį norą.
- Šaukit kur
^
norit, tik ne į gal-
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-N e .
Kitą dieną vėl ateina Kulverstukas į par
duotuvę:
- O apysinų yra?
- Nėra, - sako pardavėja. Tai - pirma.
Antra: reikia sakyti ne "apysinų", bet "apel
sinų". O trečia: jei dar ateisi ir prašysi savo
"apysinų", aš tave prie durų vinimis prikal
siu.
Kitą dieną ateina Kuverstukas į par
duotuvę ir klausia:
- Vinių turit?
-N e .
- O - apysinų?

- A, nieko nieko, - sako meška.
Ir papustė delnus.
★ **
Nusipirko kiškis džinsus ir eina maivydamasis. Pribėga prie jo vilkas ir klausia:
- Kaip vadinamos tos kelnės?
- Džinsai.
- Iš ko pirkai?
- Iš lokio.
Bėgo vilkas pas lokį, užkliuvo už kelmo,
išsitiesė ir pamiršo, kaip vadinamos tos kel-

Kartą kiškis su meška susitarė: katras katram išmuš
dantį, tas gaus šampano. Ir jie susimušė. Kiškis išmušė
meškai dantį. Jį žvėrys apmėtė gėlėmis, ir jis tarė:
- Ašiū!
***
Kiškis su vilku nešė fortepijoną į šimtąjį aukštą. Devy
niasdešimt devintame aukšte jie sustojo pailsėti.
Kiškis ir sako:
- Vilke, vilke, nori, aš tau anekdotą pasakysiu?
- Noriu.
- Mes ne į tą laiptinę pataikėm.
★★★
Eina meška, šalmą užsimaukšlinusi. Susitinka kiškį.
Kiškis ir klausia:
- Kam tau šalmas, juk ne karas?
- Užtat - kaip kare!
***
Vilkas užsinorėjo atsigert. įmetė į automatą penkias
kapeikas, ir pribėgo pilna stiklinė. įmetė rublį - tik lašelis
benulašėjo. įpykęs vilkas išplėšė automatą, o jam e - išsi
gandęs kiškis lemena:
- Ddddaugiau nebebebegagaliu...
★★★
Eina vilkas mišku ir keikiasi. Susitinka kiškį. Kiškis ir
sako:
- Negražu, vilke, keiktis, nemandagu.
- Kad aš kitaip nemoku...
Kiškis patarė vilkui vietoj keiksm ažodžių sakyt gėlių
pavadinimus.
Nuėjo tada vilkas į cirką, o ten jo vietoj - kiaulė sėdi.
(siuto vilkas ir sako:
- Panele rože, aš jums į kaktusinę taip užtulpinsiu, kad
pilnos kelnės gladijolių bus.
★★★
Važiuoja zuikis ir meška traukiniu. Meška turi bilietą, o
zuikis, kaip ir dera jam, - ne. Mato - ateina Reksas, kontro
lierius. Išsigandusį zuikį meška viena ranka suėmė už
pakarpos ir nukorę pro traukinio langą. Kita ranka ji parodė
Reksui savo bilietą. Reksas klausia:
- O ką ten, už lango, laikai?

nes. Grįžo pas kiškį ir klausia:
- Kiški, kiški, kaip vadinam os tos kelnės?
- Džinsai.
• Džinsai, džinsai, džinsai, - kartoja vil
kas, bėgdam as pas lokį, bet ir vėl užkliuvo
už kelmo, išsitiesė kiek ilgas ir pamiršo, kaip
vadinamos tos kelnės. Grįžo pas kiškį ir vėl
klausia:
- Kaip vadinamos tos kelnės?
- Džinsai.
Eina dabar vilkas atsargiai, lėtai ir vis
kartoja:
- Džinsai, džinsai, džinsai...

Priėjo prie lokio namelio. O ten styrojo
ilga šaka. Užkliuvo vilkas už jos, pargriuvo
ir vėl pamiršo, kaip vadinam os tos kelnės.
- A! - galvoja, - nebebėgsiu pas tą kiškį,
kaip nors išsiversiu.
Prieina jis prie lokio ir sako:
- Loky loky, duok man Į tarpukojį, kad
pamėlynuotų.
***
Ėio du pieno pakeliai per dykumą. Vie
nas įkrito į duobę ir šaukia kitam:
- Ištrauk, mane rytoj į arm iją ima.
- Netrauksiu.
- Na, ištrauk, mane rytoj į arm iją ima.
- Netrauksiu.
Bet apsigalvojo ir ištraukė.
- Cha cha cha - apgavau! Pieno pakelių
į armiją neima.
***
Žirafa, begem otas ir pagrandukas su
manė nusižudyti. Sugalvojo - pasikars: ž i
rafa neranda tinkam o m edžio, pagrandu
kas - neturi kaklo, o begem otui visos virvės
nutrūksta. Nutarė - nusiskandins, bet žirafa
neranda gilios vietos, pagrandukas - neskę
sta, o begemotas - kai šoko, tai visą vandenį
ištaškė. Tada visi nusprendė šokt nuo
dešimto aukšto. Ž irąfa pasileido ir skaičiuo
ja: 10, 9, 8, 7, 7,7... Šoko begemotas: 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1, 0, -1, -2, -3, -4... Šoko
pagrandukas: 10, 9 , 8, 7, 6, 5 ,4 , 3, 2 ,1 , + 1 ,
+ 2 , + 3 , -f 4...
***
Dramblys vedė pelę. Po kurio laiko jis
mirė. Pelė - verkia verkia. Kepėrnojas pro
šalį kurmis ir klausia:
- Ko verki?
- Dabar visą gyvenim ą kasiu duobę.
***
Eina mišku ežiukas be spyglių. Varna
net leipsta iš juoko. Ežys apsisuka ir sako:
- Ko žvengi, į arm iją išeinu.
***
Šliauž ia du sliekai. Ž iūri - vabalas raitosi
ant žemės. Vienas iš sliekų klausia:
- Ką, dichlofosas?
- Ne, breikas.
***
Dramblys išsivoliojo miltuose, atsistojo
prieš veidrodį ir sako:
- O ba! Koldūnas!
***
Teka snarglys iš nosies. Nosis klausia:
- Kur eini?
- į diskoteką.
Nosis (šniurkštelėjo):
- Niekur tu neisi.
***
Eina dvi sraigės. Viena per kelią, kita per takelį. Ta, kuri eina per takelį, sako šliau
žiančiai per kelią:
- Neik tenai, gali pervažiuoti mašinos
ratai.

- Nebijok, neper-krr...
- Aš juk sakiau, kad gali per-krž...
***
Skrido virš dykumos du balionai: gelto
nas ir mėlynas. Štaiga geltonas sako:
- Atsargiai - kaktusas-ssss...
Mėlynas atsako:
- Ko čia šūkauji-iiii...
***
Skrenda girta varna:
- Ku-kū, ku-kū... Tfu! Karrr, karrr, karrr...
*★ *
Atėjo pankas į parduotuvę ir klausia:
- Ar turit pyragaičių su kremu?
- Turim.
-T a ip jums ir reikia.
kkk

Ateina Nežiniukas į mokyklą. Mokytoja
klausia:
- Nežiniuk, kaip tu ruošiesi pamokom?
- Nežinau.
- O kaip tavo mama blynus kepa?
- Nežinau.
- Ką tu darytum, jei tavo sesutė skęstų?
- Nežinau.
- O ką darytum, jei tavo mama išvažiuo
tų?
- Nežinau.
Pareina Nežiniukas namo ir klausia ma
mos:
- Kaip aš ruošiuosi pamokom?
- Gražiai, tvarkingai, švariai, - sako ma- O kaip tu kepi blynus?
- Viens du - ir iškepta.
- Ką aš daryčiau, jei mano sesutė skę
stų?
- Bėgtum gelbėti, Nežiniuk.
- O ką daryčiau, jei tu išvažiuotum?
- Pamojuotum man rankele.
Ateina kitą dieną Nežiniukas į mokyklą.
Mokytoja ir vėl klausia:
- Na, Nežiniuk, kaip tu ruošiesi pam o
kom?
- Viens du - ir iškepta!
- O kaip tavo mama blynus kepa?
- Gražiai, tvarkingai, švariai.
- Ką gi tu darytum, jei tavo sesutė skę
stų?
- Pamojuočiau jai rankele.
- O - jei mama išvažiuotų?
- Bėgčiau gelbėti.
***
Karlsonas pjauna bombą. Prieina M ažy
lis ir sako:
- O kas bus, jeigu ji sprogs?!
- Nieko, aš turiu antrą, - atsako Karlso
nas.
***
Per biologijos pam oką mokytoja rodė
vaikams banaym ą. Ji paėmė kirmėlę, įleido
ją į vandenį ir paklausė mokinių:
- Ką kirmėlė daro, vaikučiai?
Vaikai atsakė:
- Plau
kioja.
Tada
mokytoja
įmetė
kir
mėlę į spiri
tą ir vėl pa
klausė mo
kinių:
- Kas gi
atsitiko su
kirmėle, vai

kučiai?
Vaikai atsa
kė:
Kirmėlė
numirė.
Tada mo
kytoja pakvie
tė prie lentos
Petriuką
ir
klausia:
Kokią
išvadą mes ga
lim padaryti iš
šio bandymo?
Petriukas
patylėjo paty
lėjo ir - kad su
riks:
- Chebra, gerkime spiritą, neturėsime
kirmėlių!
kkk

Mokytoja sako vaikams:
- Zanzibare įsikūrė komunistų partija.
Reikia paremt. Atneškit rytoj po rublį.
Visi atnešė, Petriukas - ne. Mokytoja
klausia:
- Kodėl, Petriuk, neatnešei?
- A... Gal ir neįsikūrė...
Kitą kartą mokytoja vėl sako:
- Zanzibare vaikai badauja. Reikia pa
dėt. Atneškit rytoj po rublį.
Visi atnešė po rublį, Petriukas - du. M o
kytoja klausia:
- Kodėl, Petriuk, du rublius atnešei?
- Dabar tikrai žinau, kad komunistų par
tija ten įsikūrė.
*
kkk

Petriuko tėvui paskam bino auklėtoja:
- Jūsų Petriukas rūko "Kosmosą'1.
Padėjęs ragelį, tėvas užsipuolė Petriu
ką:
- Kiek kartų sakiau! Tavo "Prima" - ant
šaldytuvo!
★ **
Kartą atvaž iavo į durnių namus komisija.
Ir klausia vieno durniaus:
- Koks tavo vardas?
- Nežinau.
- Kaip tu čia gyveni?
- Nežinau.
- O kuo būsi užaugęs?
- Nežinau.
Nueina komisija pas direktorių ir liepia,
kad po dviejų savaičių durnius būtų-išgydy
tas.
Po dviejų savaičių atvažiuoja komisija,
susiranda tą durnių ir klausia:
- Koks tavo vardas?
- Simas.
- Kaip čia gyveni?
- Labai gerai.
- O kuo būsi užaugęs?
- Kosmonautu.
Nustebusi komisija eina pas direktorių ir
klausia, kaip jis taip greit išgydė durnių.
Direktorius sako:
- Nežinau...
kh k

Vieną kartą trys durniai sum anė apvogti
parduotuvę. Prie parduotuvės stovėjo sar
gas. Durniai pastebėjo jį, išsigando ir sulin
do į šiukšlių dėžes. Sargas priėjo prie vie
nos dėžės ir klausia:
- Kas čia?
- Miau.
Prieina prie kitos dėžės:
- Kas čia?
- Miau.
Prieina prie trečios:
- Kas čia?
- Katė.
kkk

Durniai susitarė bėgt iš durnių namų per
tvorą. Rytą atsikelia:
- Chebra, nieko nebus pianas žlunga:
tvorą nugriovė.
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