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AMŽINYBĖS
TAUTA
Banalu, bet kai pajunti minty susikaupus daug nežinomųjų, kai
dvasioje atsiveria nesuvokto vakuumas ir pamatai realybę esant
daug įvairesnę, tragiškesnę negu pats gali perprasti - ieškai išmintingesniųjų, giliau jaučiančiųjų ar mąstančiųjų... Poetas Marcelijus
MARTINAITIS nevadina savęs Saliamonu, 'bet pasišnekėti jo dva
siai labai mielom temom - apie mūsų etninę kultūrą, lietuvio bū
dą, baltų civilizaciją, šias dienas - mielai sutiko. "Lietuvių tauti
nio mentaliteto aiškintojai, - sakau, - akcentuoja įvairiausias mū
sų etninio charakterio savybes: darbštumą, tingumą, neįveikiamą
prisirišimą prie namų, santūrumą, kantrumą... (O man dar atro
do, kad šiandien visuose mumyse - tai negyjantis troškimas gy
venti pagaliau tiesa, doru darbu, nebekankinamoj Tėvynėj...). Koks
tas žmogus - lietuvis?"’
- Labai jau sunkus klausimas. Visi tie aiškinimai, kad lietuvis
gražus, darbštus, doras, susiję su tam tikra mitologija. Ir kitos
tautos taip apie save sako. Kai pasivažinėji po pasaulį, tai pa
matai, kad mes nei taip jau dori, nei gražūs, nei itin darbštūs,
o tik normalūs žmonės, kaip visi kiti. Tik būna tam tikri laiko
tarpiai, kai žmonės pasidaro dori, užmiršta smulkias nesantaikas,
susivienija. Tai didelė jėga. Kol mes taip galim - esam stiprūs.
- O vis tik, kuo mes - būtent lietuviai?
- Na, pažvelgęs į lietuvį kitataučių fone, aš pasakyčiau taip:
mumyse labai daug etninės kultūros, valstietiško mąstymo, prisi
rišimo prie namų, prie šeimos, netgi prie žemės. Lietuvį labai
sunku išsivesti iš tautos, iš Lietuvos. Net ir dabar, atsivėrus var
tams į Vakarus, nėra taip daug besiveržiančiųjų. Lygiai taip pat
lietuviai nevažiavo į Rytus, kai buvo raginami į visokias statybas.
Tai brangi mūsų savybė. Lietuviai bijo išnykt. Jie taip auklėjami:
kiekvienas mes esam reikalingi namuose, savo žemėj. Lietuvis
gerai jaučia: palikęs tautą, jis silpnina ją. Tai mums būdingas
bruožas. Jo neturi nei anglai, nei prancūzai.
- Tačiau lietuviai nuo amžių tirpo. Gal kokios vidinės mūsų
savybės iš dalies lėmė šitai?
- Vieni teigia, kad mes nekaringi, neekspansyvūs, dėl to užsileidom svetimais. Bet aš sakyčiau: kai reikia - ir labai karingi.
Man tik kartais atrodo, kad lietuviams, trūksta sugebėjimo valsty
biškai mąstyti, suvokti valstybę, ją kurti. Net ir šis pastarųjų me
tų mūsų ėjimas į Nepriklausomybę iš pradžių buvo labai patrau
klus, įspūdingas, bet dabar, kai reikia kurti valstybę, - sekasi
sunkiau: trūksta sugebėjimo politiškai mąstyti, diplomatiškumo, tam
tikro politinio žaidimo. O išgelbėti mus nuo išnykimo gali tik ne
priklausoma valstybė. Ir dar: lietuvių tauta iš esmės yra valstie
čių tauta (juk aukštuomenė, inteligentija buvo nutautėjusi), tad jo 
je labai gajus mano vadinamas vienkiemių individualizmas, atsi
radęs iš kasdieniškos mąstysenos, savo žemės, savo ribų supra
timo, atsitvėrimo. Taip netenkama politinio bendrumo jausmo, no
ro susivienyt.
- Norėčiau papasakoti vieną epizodą. Kruvinosios nakties rytą
Aukščiausiosios Tarybos rūmus imta lipdyt armatūros tinklais, gel
žgaliais. O-visi tokie gynybos "žinovai"... Vienoj vietoj net ir aš
kartu dirbusiems vyrams ėmiau įrodinėti, kad štai čia, esą, sil
pnoka - jei veržtųsi tie galvažudžiai, tai ir prasiveržtų, nesuspė
tom nė vieno pasiųst į "anapielių". Staiga pusamžis žmogus iš

mūsų tarpo sako: "Ir nereikia, kareivis taip pat žmogus, motinos
vaikas." Vos keliom valandom praėjus po desantininkų kruvinojo
siautėjimo prie; televizijos bokšto, prie radijo komiteto tie žodžiai
net pribloškė. Iki šiol nesuprantu, iš kur jie... Gal, sakau, gerai
pailiustruoja dar vieną mūsų pragaištingą savybę: tą amžinąjį atlai
dumą?
- Aš nelabai sutikčiau. Negerų, kerštingų bruožų mes nestokojam. Prisiminkim praeitą vasarą, rudenį. Jau, atrodytų, reikėtų
daug ką, vykusio prieš trisdešimt - penkiasdešimt metų ir pamir
šti, o vis primenama, vis atnaujinama. O pokary... Kiek tų įskun
dimų, kerštavimų, pasinaudojant suirute. Ne vienas ir Sibire dėl
to atsidūrė. Tai reikia žinot. Minėta reakcija galėjo kilti iš gilias
šaknis turinčios mūsų pažiūros į kitatautį, juk tie, kurie veržias,
šiuo atveju, - kitataučiai. O lietuvio pakantumas tokiems - labai
didelis. Aš įaugau šalia nemažo sentikių kaimo - tarp mūsų nie
kada nėra buvę nesutarimo. Net jų šventes lietuviai gerbdavo.
Per sentikių Velykas mums, vaikams, drausdavo dirbti, triukšmaut.
O prisiminkim lenkus. Atrodytų, jau tiek daug negera jie mums
pridarė atplėšdami Vilniaus kraštą, o ar būta bent kokio keršto...
Nė minčių nebuvo.
- Gal, sakau, tokio atlaidumo, pakantumo savybė, atbukinda
ma savisaugos instinktą, iš dalies ir lėmė mūsų tirpimą: užplūdo
svetimtaučiai, ne visada geranoriški...
- Žinoma, galbūt ir taip. Gali būti. Nebijojimas svetimo, įsilei
dimas to svetimo - jau nuo pat didžiųjų kunigaikščių laikų. O ir
praėjusio karo metu, žmonės pasakoja, jei ateidavo išvargęs su
žeistas rusas - jį pamaitindavo, globodavo, gailėdavosi. Ateidavo
vokietis - ir jam padėdavo, pamaitindavo. Tai, žinoma, labai gra
žu, bendražrnogiška, bet kai reikia gintis, deja, ne mūsų naudai.
Pokary buvo ginamasi, bet jau pavėluotai: kai pagaliau buvo su
prasta, kas tai yra bolševizmas - kad jis prieš tautą, prieš tau
tos pačius pagrindus. Tada jau - nepaisant nieko, kaip ir sau
sio 13-osios naktį...
- Taip, taip... O šis beveik pusę amžiaus besitęsiąs komuniz
mas - taip pat žymių mumyse paliko...
- Neišvengiamai. Teroristiniai režimai palieka savo antspaudą,
nieko nepadarysi, jausim jį gana ilgai. Pirmiausia jie paveikia
žmonių mąstyseną, demoralizuoja. Atsigausim, bet tam reikės di
delių pastangų. Režimas stengėsi atpratinti žmogų nuo darbo, nuo
žemės, net nuo šeimos, nuo kalbos... Šiandien, kol mitinguojam
- viskas gerai, bet kai reikės dirbti, kruopščiai dirbti, daryti ge
rus daiktus, o ne "pinigus" - pamatysim, kaip bus sunku: atpra
tinti mes nuo to, nemokam. Kai palygini su vokiečiais, prancū
zais, amerikiečiais, pamatai: nemokam. Režimas demoralizavo pir
miausia gerai dirbantį žmogų. Jau trečia karta auga, kai tinginio
genas perduodamas iš kartos į kartą. Tai pavojinga.
- Ar būta abejonių, kad vergas jau perdaug giliai to paties
režimo įdiegtas mumyse, ir sunkiausią kovos už laisvę valandą
mums gali pristigti ryžto, savarankiškumo?
- Be abejo. Ieškai, kas mumyse gražu, bet matač ir kitą pu
sę. Dvejus metus gyvenom romantika, pakilumu, įsijautimu, reikės
dar išsivaduoti iš nelaisvės visiems bendrai, o po to - ir kiek
vienas iš savo nelaisvės turės vaduotis, nes pajus, kad savo vi
duje nelaisvas. Dabar žmogui visa tai sunku suprasti: kol neturi
savo žemės, savo įrankių, namų - net suvokti sunku, ko' iš jo
reikės...
- Gyvenam ekstremaliomis sąlygomis...
- Be jokios abejonės. Tokiais laikotarpiais viskas pakyla, Kaip
vandens srautas pavasarį.
- ...pasimato ir tai, kas juodžiausia, ir tai, kas gražiausia m u
myse.
- Gražiausia - tai mūsų vienybės jausmas: Baltijos kely, susibūrimuose
Katedros aikštėj, Vingio parke, sausio Kruvinąją naktį, vėlesnių neramių
jų dienų, naktų susitelkimai. Jie liudija, kad tauta nėra mirusi. Bet šiandie
ninė mūsų vienybė nėra vien tik politinė. Tai labai gilus jausmas, gili vie
nybė. Ji kyla iš senų senos, gal net bendruomeninės pasaulėjautos, iš mū
sų etninės kultūros, kuri, beje, visais amžiais Lietuvą gelbėjo ir tebegel-
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bsti iki šio!. Juk ir XIX amžiaus pabaigos tautinis atgimimas susijęs su et
ninės kultūros atgimimu: etninė kultūra susiliejo su istorine patirtimi per li
teratūrą, irtai buvo didelė jėga, iš kurios galėjo kilti Nepriklausoma Lietu
va. Toks mūsų šios vienybės pamatas. Kodėl gi aikštėse šiom tragiškom
dienom taip daug dainuojama? Ypatingais, dramatiškais, tragiškais laiko
tarpiais lietuviai visuomet taip darė: ir aštuonioliktais-devynioliktais me
tais, ir karo-pokario laikais. Sunkią valandą, patys to nežinodami, mes
grįžtam prie pirmapradžių šaltinių, tokių kaip tautosaka, kurie staiga su
vienija. Aš kažkur jau sakiau: dainuojančių lietuvių mūsų priešai bijo la
biau negu ginkluotų. Dainuojantys lietuviai galbūt išgelbėjo Lietuvą: ir prie
Televizijos bokšto, ir prie Aukščiausiosios Tarybos. Juk tankai važiavo ir
čia... Taigi iš vienybės - gražūs dalykai. O negražūs... (na, gal iš mūsų ne
patyrimo, demokratinio gyvenimo įgūdžių neturėjimo) - esam linkę skai
dytis į smulkius judėjimus, partijas, patys susmulkėjam, prarandam išori
nio pavojaus pojūtį, nustojam suvokti globalinius klausimus, prasideda
nesantaika, ieškojimas išdavikų, priešų. Tai nepaprastai alina. Šitai buvo
rudenį, vasaros pabaigoj. Bet kritinę valandą turim jėgos susivienyti. Kol
tauta taip gali - ji gyva. Dabar gyvenam kažkokį visai kitą laikotarpį, kaž
ką visai nauja. Galbūt lietuviai po šito sausio tokie nebebus. Demokratija
neatsiranda įsakais, jai reikia laiko ir nemenkų pastangų.
- Todėl aš sakau: būsim laisvi, jei išliksim dori.
- Aš taip nesakyčiau. Kai viskas sujuda, kai audringi persit
varkymai ir daug politikos , visko pagrįsti dorumu nelabai pavyk
sta. Revoliucijos, karai, net - išsivaduojamieji, geriausi, teisingiau
si, jei jie ginkluoti - demoralizuoja. Reikia tai pripažint. Žmogus
savaime turės būti doras, kada turės savarankišką gyvenimą: sa
vo namus, žemę, veiklos sritį. Pats gyvenimo būdas, sąlygos, ne
įstatymai, kodeksai, turi versti žmogų būti doru.
- Bet yra filosofinės sistemos, mokančios žmogų kaip gyvent,
kaip jaustis šiame pasaulyje, kaip ištverti šį buvimą. Yra etninės
kultūros laukas...
- Taip, etninės kultūros lauke veikia savi, žmogaus gyvenimą
reglamentuojantys dėsniai, kurie perprantami nuo pat vaikystės
nepastebimai, natūraliai - per kalbą, tautosaką, papročius, apei
gas. Ir nereikia jokių rašytinių įstatymų, jokių specialių mokymų.
Deja, visa tai suyra kartu su agrarine
nintelė Europoje šalis, ilgiausiai
mą.

kultūra.

Esame gal vie

išsaugojusi etninės kultūros juti

- Ar Jūs įžvelgtumėt - kuo?.. Norbertas Vėlius teigia, kad mes
net patys nesuvoktam, kaip ta kultūra giliai mumyse.
- Pastebiu vieną įdomų dalyką - labai savitą lietuvio erdvės
jausmą, erdvės poetiką, potraukį nepaprastai daug reikšmės teik
ti erdvei. Tą liudija mūsų pomėgis ją ženklint: statyti kryžius, sto
gastulpius, koplytėles. Ir toji erdvė jau tampa dorovine aplinka,
nes joje žmogus atitinkamai turi elgtis: įeidamas į kaimą, išeida
mas iš jo, praeidamas kiemą, prieidamas kryžkelę - išvydęs kry
žių, koplytėlę - nusiima kepurę ir pan. Be to, mūsų žmogui, kaip
reta kam, reikia nepaliesto miško, lauko, į kuriuos atėjęs, jis
dvasiškai apsivalo, nusimeta nerimą, įtūžį, pasidaro geresnis, pa
junta Visatą, Dievą, nesvarbu, kokių įsitikinimų būtų. Šitas ryšys
su gamta, taip pat potraukis sušventinti aplinką bei atitinkamai
elgtis joje liudija galbūt apie išskirtinį lietuvių kultūros požymį,
atėjusį į šią dieną,

be abejo,

iš etninės kultūros. Tas savybes

yra pastebėję net mūsų poeziją, prozą verčiantys vakariečiai. Jie
vis klausia, kodėl mes tokie.
- Betgi tai natūralu.
- Tai tik mums. O Vakaruose jau nebemato nepaliestos gam
tos. Ten perteikta gamta: parkai, pliažai. Ir, tarkim, dangus - jau
tik astronominės žinios. Poetika prarasta. Mumyse ji .gyva iš agra
rinės kultūros. Čia dar gyvi labai seni mitologiniai archetipai, ku
riuose galima aptikti net pagoniškų dievybių vaizdinių. Tai jau
išskirtinis ir labai senas lietuvio bruožas. Kitiems, jį įžvelgusiems,
- labai keista.
- Gal tad neatsitiktinai dabar taip mėgstama šnekėti apie mū
sų baltiškąsias šaknis, baltų civilizaciją... Tik ar suvokiama, kuo
ji pasireiškia, toji civilizacija, ir kokios tos mūsų šaknys...

- Na, čia labai gilus klausimas.
nės

samprotavimus,

kaip ji

Gal esi girdėjęs M.Gimbutie

pradėjo

dirbti

savo

darbą:

galvojo

apie savo šaknis, kas ji yra, kaip atsirado lietuviai būtent čia,
kalbantys tokia kalba, kuri turi ryšį su pačiais seniausiais tek
stais pasauly. Kaip jie atsirado šiaurėje, ką reiškia jų elgesys,
kuris skiriasi nuo visų kitų tautų... Skaitykim M. Gimbutienę,
A.J.Greimą, N.Vėlių.
- Jaunimą patraukia A.Žarskaus, A.Patacko aiškinimaL
- Matot, mitologija, baltiškos pasaulėjautos dalykai yra kartu ir
poezija. Jų aiškinimus vertinu kaip tam tikrus poetinius spėjimus.
Daugelis mano, kad jie nepagrįsti, bet šitai ne taip svarbu. Tai
yra poezija. A.J,Greimas sako, - mitologija turi užsiimti poetai,
kurie taip pat kuria mitus arba atkuria juos - galbūt buvusius.
O gal, žinoma, ir ne. Mitai gyvuoja pagal tam tikrą logiką, to
dėl ir Žarskaus, Patacko pastangos - tai praeities spėjimai, mė
ginimas atkurti mitologinę sistemą pagal tam tikrą logiką, užčiuo
pus ją dabartyje.
- Jau kartais girdim

balsų net apie "Baltų misiją", "Baltų ci

vilizacijos misiją"...
- Aš tos frazės negalėčiau rimtai ištarti. Ypač nesinori, kad
tai kitataučiai girdėtų. Juk mitologiniai archetipai - ir slavų, ir
germanų, ir mūsų - bendri. Visoj Europoj - tie patys kalendori
niai papročiai, ir jų šventimo elementai - panašūs. Tik vėliau at
sirado modifikacijos. Vienur išliko viena, kitur kita. Tegalim girtis,
kad mūsų apeigos išliko archaiškos ir palyginti sveikos, nesuar
dytos. Tik tuo galbūt ir skiriamės. Gal ir gražu galvoti, kad štai
esam reikšmingi, buvom ir galim būti dideli. Bet mums visada
baisu, kada kaimynai prabyla apie savo tautos išskirtinumą, mi
siją. TaS gresia pavojumi. Tauta gali turėti savą idėją, teikiančią,
vedančią, bet kad turėtų kokių ypatingų misionieriškų teisių į ki
tas tautas ar religijas ar juo

labiau - į visą pasaulį... Tai jau,

matyt, kompleksas koks...
- Na, viskas aišku. Gal grįžkim į mūsų dienas, j Jūsų jau
minėtą lietuviškąją sakralinę erdvę. Štai - Nepriklausomybės aik
štė. Buvo įprastinė plika pilka... Kas pasiliks joje, kaip atrodo, iš
mūsų ten vilčių, skausmų, troškimų, nerimo, skandavimo pro aša
rą,

kartėlį gomury - "Lietuva"...
- T a aikštė jau nebus, kokia buvo. Tai aišku. Žmonės jau ki
taip per ją eis. Tas pats ir prie Bokšto. Atrodo, techniškas įren
ginys ir gana brutalus, bet jį tie įvykiai sudvasino, padarė kitaip
suvokiamą ir jaučiamą. Įvykiai sakralizuoja erdvę. Lietuviai, kaip
sakiau, tai

labai suprato,

ir kiekvieną išskirtinesnę vietą būtinai

pažymėdavo kryžiais, koplytstulpiais, paminklais. Pokary juos su
naikinus, dabar - atstatymo vajus, net kartais pamirštant gyvus
žmones. EJet to priežastis - idėja, mūsų etninės kultūros idėja sa
kralizuoti vietas, kuriose įvyko svarbūs įvykiai, T a d ir aikštė prie
Aukščiausiosios Tarybos... Kaip ji atrodys, dar sunku pasakyt, bet
ji mums nebebus banali eilinė aikštė. Netgi mūsų etninių verty
bių skalėj jai suteiktas jau tam tikras turinys. Jau imta ir žen
klinti tą aikštę: koplytėlių pastatyta...
- Ar mes dar verti Amžinybės?
- Lietuviai ir yra Amžinybės tauta. JJe visą laiką manė, kad,
iš Amžinybės atėję, ir išeis į Amžinybę. Mūsų etninėj ir profesio
naliojoj kultūroj, mąstyme tos Amžinybės labai daug. Net papra
stas žmogus visuomet jaučia, galvoja apie ją. Gal tai ir gelbsti
mus, kad suvokiam: yra dar kelias į Amžinybę - tautai, žmo
nėms. Gal todėl mūsų etninėje kultūroje būtent paveldo suprati
mas labai gilus: ką sukūrei, turi perduoti toliau, į Amžinybę, į
tolį. Bolševizmas mėgino nutraukti tai, atplėšti žmogų nuo pavel
do: atėmė žemę, namus atėmė... Kai žmogus nieko nepaveldi,
tam pa gyvuliu.

Klausinėjo

Liudvikas GIEDRAITIS
RamOne

VIRKUČIO

nuotraukos

SENOSIOS LIETUVIŲ DAINOS
Martynas LINGS

1939 m. Kaune, Pribačiaus spaustuvėje buvo išlei
stas "Senųjų lietuvių dainų" rinkinys anglų kalbėt. Vy
tauto Didžiojo universiteto anglų kalbos lektorius Mar
tynas Lings parašė knygelei įžangą, kurią ir siūlome
mūsų skaitytojams. Tai visiškai netikėtas ir originalus
bandymas dešifruoti senųjų dainų simboliką ir įžvel
gti jose ezoterinę informaciją apie žmogaus dvasią ir
sielą, pasaulio sąrangą. Lietuviškoji tradicija, kaip ir
indų ar keltų, yra vienos pirmapradės tradicijos atša
ka, teigia autorius. Taigi čia galima ieškoti atsakymų
į didžiuosius būties klausimus (pavyzdžiui, senosiose
lietuvių dainose atrasti žmoniją vienijantį amžinybės,
prarastojo rojaus ilgesį). Ši įžanga nebūtų parašyta be
rytietiškųjų tradicinių doktrinų žinovo Rene Guenon
įtakos, prisipažįsta M.Lings ir bando pagrįsti šią teo
riją lietuviška medžiaga. Vieni suabejos tokia dainų
interpretacija, kitiems ji galbūt pasirodys išganinga, bet,
nepaisant praėjusio pusės amžiaus, knygelės įžangoje
dėstomos mintys turėtų sudominti kiekvieną.
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Aptardami tradicinius dalykus visuomet turėtume prisiminti, jog
gyvename visiškai antitradicinėje civilizacijoje, nepanašioje nė j
vieną anksčiau buvusią Dabartinė vakarietiškoji pasaulėžiūra re
miasi ne tiesomis, kurios buvo perduodamos iš kartos į kartą, bet
įvairiomis prielaidomis, pastaruoju metu iškeltomis tam tikrų asme
nų, kurių mąstymas kokiu nors būdu sutapo su bendrąja naujųjų laikųtendencija. Imkime, pavyzdžiui, "aukštąjį išsilavinimą”: visas dė
mesys čia sutelkiamas į faktus, detales, kurias reikia įsiminti. Tai
yra mokymasis dėl mokymosi. Jei įvairias mokslo šakas palyginsime su taškais, pažymėtais apskritimo periferijoje, tai dabarties su
pratimas apie pažangą būtų vis didesnis tolimas nuo centro. Juo la
biau žmogus gilinasi į vieną savo interesų sritį, tuo labiau jis tolsta
nuo kitų. Pažengęs dabarties matematikas kaip mokslininkas ne
turi jokio ryšio su istorijos, filosofijos ar geografijos specialistais.
Rene Guenon tai taikliai pavadino profanišku studijavimu. 1 Tačiau
tradicijas saugojančiose civilizacijose viskas sakralizuojama, ir
mokymasis niekada nebūna tik dėl mokymosi, o egzistuoja kaip
priemonė pasiekti tikslą; šis tikslas - Begalybės ir Amžinybės paži
nimas.
Jei remsimės ankstesniu aiškinimu, matysime, kad sakraliniai
mokslai nukreipti į apskritimo centrą. Kuo giliau jie studijuojami, tuo
labiau vieni su kitais siejasi, kadangi juos jungia harmonijos ir žmo
gaus vidinio giedrumo paieškos, kai nurimusią sielą kaip vandens
paviršių pasiekia viršžmogiškosios arba proto 2 šviesos atspin
džiai. Tai vienintelis kelias į Tiesą.
Šie mokslai gyvavo krikščioniškaisiais viduramžiais, šiandien
jie tebeegzistuoja Judėjoje, Kinijoje, Tibete, islamo tautose ir kitur,
kur tradicija nepasidavė dabartinei vakarietiškojo pasaulio įtakai.
Greta sakralinių mokslų egzistuoja ir sakraliniai menai, kuriųtikslas
- išryškinti kokį nors Vienos Tiesos aspektą ar aspektus. Tai vienin
telis šventas kūrybos uždavinys, o dabartinis, "profaniškasis" me
nas yra paprasčiausiai išsigimęs. Taigi sakoma,'kad "tikras, gilus
domėjimasis visomis liaudiškomis tradicijomis padeda suvokti, kad
jų kilmė iš tiesų esti visai ne liaudiška." 3 Kalbėdamas apie šventą
Gralį, R.Guenon priduria: "dažniausiai, kai imame kalbėti apie tra
dicinius elementus, tikrąja žodžio "tradicinis" prasme (nežiūrint į
tai, kad jie būna iškreipti, susiaurinti ar fragmentiški), kai kalbama
apie dalykus, turinčius tikrąsimbolinę vertę, paaiškėja, jog jų kilmė
toli gražu ne liaudiška, netgi viršžmogiška.
Liaudišku galime pavadinti tik "išlikimo" faktą, kadangi šie ele
mentai priklauso išnykusioms tradicinėms formoms, ir šia prasme
sąvokai FOLKLORAS tenka prasmė, gana artima PAGONYBĖ, jei,
atsižvelgdami į pastarojo žodžio etimologiją, nesieksime "polemi
zuoti" ar žūtbūt šį teiginį paneigti.
Taigi žmonės net nesuprasdami išsaugo senųjų tradicijų relik
tus, kurių amžius siekia tokius senus laikus, kad sunku jį tiksliai ir
nustatyti.
Tai svarbus argumentas, leidžiantis išskirti juos į mažai tyrinėtų
"priešistorinių" dalykų sritį.
Tokiu būdu tradiciniai reliktai atlieka tam tikros kolektyvinės at
minties funkciją, kuri yra daugiau ar mažiau pasąmoninė, o jos tu
rinys atkeliauja iš kažkur kitur. Tačiau labiausiai gali stebinti tai, kad
kruopščiai ir giliai ištyrus išlikusius dalykus, dažniausiai, be viso ki
to, po daugiau ar mažiau paslėpta forma randama labai turtinga
ezoterinės kilmės informacija, glūdinti šių reliktų esmėje, - tai kaip

tik ir yra mažiausiai liaudiška. Šis faktas pats save paaiškina. Kai
tradicinė forma yra arti mirties, paskutinieji jos atstovai gali patikė
ti minėtajai kolektyvinei atminčiai dalykus, kurie būtų prarasti ne
grįžtamai. Paprasčiausias nesupratimas užtikrina, jog tai, kas turi
ezoterinį pobūdį, liks neiškreipta, bus tarsi praeities liudijimu, kol
grįš laikai, kai žmonės vėl sugebės tai suprasti".4
Netrukus įsitikinsite, kaip glaudžiai šie teiginiai susiję
su knygelės turiniu, juk knygelė galėjo būti pavadinta
paprastai - "Lietuvių liaudies dainos".
Galime suabejoti, ar tikrai ikikrikščioniškosios tradicijos, be
aukščiau minėtųjų, visiškai išnyko Europoje. Juk visos tradicijos
gimsta iš vieno šaltinio ir skiriasi tik formomis, tarsi įvairiais rūbais,
kuriais vilki vienintelė Tiesa. Taigi, studijuodami dar gyvas tradici
nes doktrinas, galime atsekti kai kurių senųjų fragmentų esmę.
Šioje knygelėje nesistengsime išnagrinėti visų čia pateiktų gie
smių, kadangi tai pareikalautų kur kas gilesnių žinių apie kitas tra
dicijas, taip pat daugiau laiko.
Dauguma dainų, ypač knygelės pabaigoje, nėra tokios senos,
kaip pradžioje surašytos dainos; paskutiniosios turi daugiau liaudi
škų priemaišų. Tačiau čia pateikiama keletas ankstyvų dainų, kuriosyratikrai ne fragmentai, o pilnos sakralinės-ritualinės eilės, sie
jančios mus su laikais, kai klestėjo tradicijos.
Šioms dainoms ir skirsime daugiau dėmesio(...).
Visos tradicijos siekia laikus, kai žemė Žmogui buvo Rojus, vi
sos jos teigia, jog kažkada žmogus prarado savo didžiausią turtą,
kurį susigrąžinti galės vis mažiau ir mažiau žemės gyventojų, nes
tai nepaprastai sunku.
Dažnai nurodoma, kad nuo to laiko žmogus nuolat degraduoja
ir gyvenimo sąlygos žemėje visąlaik blogėja. Tai tęsis, kol neįvyks
dieviškoji intervencija ir "edeniškoji" būklė nebus dar kartą atstaty
ta. Kartais tai, ką žmogus prarado, vadinama "trečiąja akimi", "šir
dies akimi”; be šio sugebėjimo, kuris, iš esmės, yra "intelektas" ti
krąja žodžio prasme, žmogus yra uždarytas šiame pasaulyje, atkir
stas nuo dvasinių žinių, bejėgis žvelgti į amžinybę.
Šis pasaulis - sielos pasaulis; visose tradicijose sielą simboli
zuoja Mėnulis, o dvasią - Saulė.
Taigi pirmoji daina prasideda žodžiais:

Mėnuo saulužę vedė
Pirmą pavasarėlį...
Mėnulio ir saulės santuoka simbolizuoja žmogaus pirminę bū
klę, kartais vadinamą hermafroditine, kai jis tvirtai valdė savo dvily
pę - dieviškąją ir žmogiškąją - prigimtį.
Dvasios pasaulis, kurįsudaro skirtingos plotmės arba "dangūs",
yra vienovės pasaulis, o šis yra dualumo pasaulis, taigi prarasda
mas ryšį su Dangumi, žmogus prarado ir pasaulio vienovės pojūtį.
Dainoje tai simbolizuoja Mėnulio perkirtimas pusiau:

Perkūnas, didžiai supykęs,
Jį kardu perdalijo.
Vėlesnėse judaizmo, krikščionybės ir islamo tradicijose šį pro *
cesąsimbolizavo vaisiaus nuo Gėrio ir Blogio Pažinimo medžio pa
ragavimas - dvilypumo pradžia žmoguje.
levą gundė Liuciferis, o lietuviškame variante Mėnulį paviliojo
Aušrinė. Apie tai dainuojama l-ojoje ir IV-ojoje dainoje.
Prisiminkime pastraipą iš Platono simpoziumo, kur Aristofanas
kalba apie pirminius žmones, pagal graikų tradiciją buvusius her
mafroditais, kol Dzeusas, kurį lietuvių dainose atitinka Perkūno jė
ga, neperkirto žmonių pusiau.

Pagrindinis ir esminis įvairių tradicijų tikslas - išmokyti žmones
susigrąžinti prarastą amžinybės pojūtį. Šiame gyvenime ar po mir
ties. Dažnai šį kelią simbolizuoja nepaprastai sunki kelionė su be
gale kliūčių ir vargų. Tai kelionė atgal, į prarastą centrą, kuriame
Žemė jungiasi su Dangumi. Dažnai žemiškoji ir dangiškoji plotmės,
Sielos ir Dvasios pasauliai tradiciškai vaizduojami kaip "Viršutiniai"
ir "Apatiniai" Vandenys.
Vandenų pasidalijimas, jų kilmė apibūdinama Genezės pradžio
je. Tai paaiškina, kodėl įvairių tradicijų raštuose dažnai minimi van
denys ar jūros. Korane rašoma, kaip Mozė tarė savo tarnui: "Aš ne
sustosiu, kol nepasieksiu dviejų Jūrų santakos, jei ne, metai iš me
tų keliausiu".
T oje santakoje auga Gyvybės Medis ir trykšta Gyvybės Vandens
Šaltinis. Valgyti šio medžio vaisius ar gerti tokio šaltinio vandenį tai susigrąžinti prarastą amžinybės pojūtį. Pirmojoje XVIi-osios dai
nos eilutėje sakoma:

Ten, kur gelmės sutinka
seklumas...
Čia aiškiai šnekama apie centrą, kurio reikia siekti. Likusią dai
nos dalį taip pat sunku interpretuoti kitaip, negu kaip žmogaus dva
sinių žinių bei tobulėjimo siekimą, kuris esti ne visai sėkmingas.
(Regime, kad lyrinis herojus yra visai netoli savo tikslo, skamba
jo malda, tačiau jam trūksta jėgų, ir žmogus palūžęs nutolsta nuo
savo siekių, pasmerkęs save tolimesnėms kančioms).
įdomu, kad Druidų Gyvybės medžio simbolis taip pat buvo ąžuo
las.5 Gali būti, kad tradicija, pagimdžiusi šias dainas, gaėjo glaud
žiai sietis ir su keltiškąja.
Prarastasis Centras dažnai žymimas Sodo įvaizdžiu, pavyzd
žiui, Edeno sodas arba Mūzų sodas su Helikono fontanu ir Šventuo
ju Lauro medžiu.
Lietuviškojoje tradicijoje Gyvybės medį dažnai pakeičia Rūta,
kurios amžinai žaliuojanti prigimtis simbolizuoja nemirtingumą,
dažnai minimi rūtų darželiai reiškia žemiškąjį rojų.
Vl-ojoje dainoje iškyla sūkurio įvaizdis. Tai galimas fon
tano ekvivalentas. Čia minimas Sakalas,” kuris, kaip ir ki
ti jo giminės paukščiai, taip pat Erelis5, yra Saulės pauk
štis - dvasios galia, "nusileidžianti" į sielą, kai tik ji pa
siekia reikiamą rimties būseną.
Ši būsena įvairiose tradicijose vadinama vaikiškumu ar
ba apibūdinama kaip psichinė mirtis7 , begalinis paprastu
mas, mergystė, dvasios skurdas; šiai būsenai skiriami
žodžiai:

Palaiminti dvasingieji vargdieniai:
jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti, kurie liūdi:
jie bus paguosti.
Mt 5, 3-4.
Visiškas dvasios skurdas reiškia neprisirišimą prie žemiškųjų
dalykų, kuris įgalina visa širdimi melsti dvasios turtų ir juos priimti.
Mėnuo pozityviąja prasme simbolizuoja žmogiškosios, tiksliau,
individualiosios prigimties išskaistinimą5 po to, kai siela mirė ir vėl
gimė. Ši simbolika labai ryški VĮ-ojoje dainoje. Mergelė kreipiasi į
Mėnesį:

Skirk man dalelę.
Mat sielos funkcija yra analitinė. Ji priklauso erdvės
ir laiko matavimų pasauliui. O Dvasios funkcija - sinte-
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tinė.

Tai

rodo ir mergelės

—

prašymas:

TEKSTE MINIMOS DAINOS:

Surink man kraitelį.
Vli-ojoje dainoje, kaip ir kitose, minimas praradimas.
Paskutiniame jos stulpelyje aiškiai kalbama apie įvairių
žmonijos ciklų periodus.^ [vairios tradicijos, ypač indų
doktrina, šia tema pateikia smulkią informaciją. Kiekvienas
ciklas yra padalytas į 4 amžius, kuriuos romėnai
vadino
Aukso, Sidabro, Bronzos ir Geležies amžiais. Kiekvienas
amžius būna trumpesnis už praėjusįjį. (Sakoma, kad jie
paeiliui trumpėja.)
Kai pasaulyje ar jo dalyse klesti visiškas chaosas, Die
viškoji galia nusileidžia aštuonis kartus ir kuria tvarką.
Kiekvieno Geležies amžiaus pabaigoje, kai chaosas pats
baisiausias, įvyksta Dievo apsireiškimas pasaulyje, kuris
nulemia naują Aukso amžiaus pradžią. Kiekviename cikle
būna dešimt Dievo apsireiškimų. Manoma, kad devintasis
dabartinio ciklo apsireiškimas - Kristaus atėjimas, o dešim
tuoju bus antrasis jo gimimas žemėje, kuris paženklins
žmonijos sugrįžimą į edeniškąją būklę.
Tikriausiai kaip tik tai ir reiškia dešimtoji diena, mini
ma dainoje. Natūralu, kad Saulė, dvasios simbolis, išky
la kaip vienintelė, galinti sugrąžinti, kas prarasta.
Kartais dainose vaizduojamas ne žmogaus tolimas nuo
Gyvybės Medžio, bet pats medis arba jo atitikmuo - rū
ta yra kokiu nors būdu pažeidžiami. Taip atsitinka ir IIIojoje dainoje, kuriojesusitepimas krauju (į
ąžuolą tren
kia Perkūnas) aiškiai žymi nuodėmę, įvykdomą "puolant".
Tačiau šios dainos simbolika lieka labai miglota ir rei
kalauja gilesnių žinių
apie tradiciją. Sunku tiksliai inter
pretuoti skaičiaus 9 prasmę, nors jis ir primena Mūzų
skaičių Helikono sode; tačiau diena, minima paskutiniame
stulpelyje - aiškiai yra ciklo pabaiga.
Lietuviškoji tradicija, be abejo, yra viena pačių seniau
sių šioje manvantaroje - keturių amžių cikle. Ji, kaip ir
indų bei keltų tradicijos, yra vienos didžiosios pirmapra
dės tradicijos atšaka.
(Sakoma, kad pirminė tradicija pra
sidėjusi Šiauriniame žemės p o l i u j e . ) I r iš tiesų, indų
tradiciniuose Vedų himnuose yra patys aiškiausi šio tei
ginio liudijimai. Dažnai minimos ilgos naktys ir ilgos die
nos, ilgos aušros ir saulėlydžiai rodo, kad žmonės gy
veno Arktikos regione. 11
ll-ojoje dainoje sakoma, kad Saulė ilgai netekėjusi. Bū
tų galima spėti, kad lietuviai kadaise taip pat gyveno ta
me krašte. Tarp kitko prisiminkime,
kad iš gyvųjų Euro
pos kalbų lietuvių kalba artimiausia sanskritui.
Il-osios dainos pirmosios eilutės žodžiai tai puikiai iliu
struoja: "Dievo dukrytė" sanskrite - Deva dukri.
Mes pasakėme beveik viską, ką galėjome, apie šios
knygelės turinį. Reikia tikėtis, kad kiti, kurie taip pat
žvelgs iš tradicinio požiūrio taško, žinos daugiau apie
šiuos ir kitus panašius reliktus, galės plačiau nušviesti
lietuvių tradicinį sakralinį meną. Tačiau liko dar viena te
ma, kurią vertėtų paliesti, kalbant apie dainas. Lietuvių
k alb o je^ Saulė yra moteriškos giminės, Mėnuo - vyri
škos, o daugelyje kitų tradicijų Saulė, atstovaujanti Dva
siai, yra vyriškos giminės - aktyvusis pradas santykyje
su Siela - Mėnuliu, kuris yra moteriškas. Tačiau tai pri-
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I. Mėnesio svodba
Mėnuo saulužę vedė
Pirmą pavasarėlį.
Saulužė anksti kėlės,
Mėnužis atsiskyrė.
Mėnuo viens vaikštinėjo,
Aušrinę pamylėjo,
Perkūns, didžiai supykęs,
Jį kardu perdalijo.
- Ko saulužės atsiskyrei?
Aušrinę pamylėjai ?
Viens naktį vaikštinėjai?

II. Saulė
- Miela saulyte, Dievo dukryte,
Kur taip ilgai užtrukai,
Kur taip ilgai gyvenai,
Nuo mūs atstojus?
- Po jūrių, p o kalnelių
Kavojau sirateles,
Sušildžiau piemenaičius.
- Miela saulyte, Dievo dukryte,
Kas rytais vakarėliais
Prakūrė tau ugnelę?
Tau klojo patalėlį?
-Aušrinė, vakarinė:
Aušrinė ugnį prakūrė
Vakarinė patalą klojo.
Daug mano giminėlės,
Daug mano dovanėlių.

III. Aušrinė
Aušrinė svotbą kėlė,
Perkūns pro vartus įjojo,
Ąžuolą žalią parmušė,
Ąžuolo kraujsvarvėdams,
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 ežeratį,
Kur tek devynios upatės.
- O kur, mamyte mano,
Drabužėlius džiovinsiu,
Kur vėjy išdžiovinsiu ?
- Dukryte, tame daržaty,
Kur aug devynios rožatės.
- O kur, mamyte mano,
Drabužius apsivilksiu,
Baltuosius išnešiosiu?
- Dukryte, toj dienelėj,
Kad spįs devynios saulelės.
s_______________________________________________________ - J

v

—

klauso nuo to, kaip žiūrėsi. Dvasia yra pasyvusis pradas
santykyje su aukštesniuoju principu, kuris vaido pasaulius
ir juose reiškiasi. (Šie pasauliai vaizduojami kaip dveji
vandenys). Toks lietuvių dievas Perkūnas, Griaustinio val
dovas. Jis aktyviai keliauja, ieškodamas to, kas pastovu.
Taigi Dvasią ezoteriniuose pasakojimuose dažnai simbo
lizuoja jauna moteris. Daugelis šių pasakojimų pasiekia
mus pasakų fontia. Moters ranką gerbėjas laimi tik ta
da, kai patiria daug sunkių išbandymų. Neretai pasakose
iškyla ištisos simbolių kombinacijos. Prisiminkime, kad Hipomenas vienintelis sugebėjo laimėti Atalantos ranką, at
nešęs
obuolių iš hesperidžių sodo. Kitaip sakant, vaisių
nuo Pasaulio Medžio. "Dieviškojoje komedijoje" Dantė su
sitinka Beatričę tik tada, kai pasiekia Žemiškojo Rojaus
Centrą, Skaistyklos Kalno viršukalnę. Tik pasiekus šį ta
šką, pagal tradicinius mokymus, dvasia gali pradėti rody
ti piligrimui kelią pro įvairias dangaus plotmes į galutinę
- tobulo tapatumo su Tiesa būseną. Žmogų, kuris tai pa
siekia, indai vadina jogu, kinai - Šeun Jen (šventas, žmo
gus),
musulmonai - sufi (Visatos žmogum)*13 Tai ta pa
ti būsena, kurią šv. Bernardas apibūdina kaip: dievo my
lėjimą
taip, kaip jis myli pats save. Tai Taškas, l kurį
veda visos tradicijos, taškas, kuriame nebelieka ko norė
ti.

VI.
Lėk, vanagėli, per ežerėlį,
Tam ežerėly verpetas sukas,
Pas tą verpetą rūtų darželis,
Tame daržely verkia mergelė
Nėr man močiutės kraiteliui krauti
Nėr man tėvelio dalelei skirti
Nėr man brolelio žirgui balnoti
Nėr man seselės vainikui pinti
Saulė močiutė - kraiteliui krauti
Mėnuo tėvelis - dalelei skirti
Žvaigždė seselė - vainikui pinti
Sietyns brolelis - lauku lydėti

0

VII. Avatė prapuolusi
O vakar vakaraty
Prapuolė mano avatė
Ai, kas gelbės ieškoti
Mano vienturtę avatę?
Išėjau pas aušrinę,
Aušrinė atsiliepė:
- A š anksti ryt saulelei
Turiu pakart ugnelę.
Išėjau pas vakarinę,
Vakarinė atsiliepė:
- A š vakarais saulelei
Turiu klot patalėlį
Išėjau pas mėnesėlį
Mėnesėlis atsiliepė:
- A š kardu perdalytas,
Smūtnas mano veidelis.
Išėjau pas saulelę,
Saulužė atsiliepė:
- Devynias dienas ieškosiu
O dešimtą nenusileisiu.
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ŽMOGUS, EINANTIS LAUKU

Iš

kairės:

prof.

Norbertas

Vėlius,

tautosakos

rinkėjas,

M. Slančiausko

premijos

laureatas

Jurgis

Dovydaitis,

"Pergalės”

kolūkio

pirmininkas

Vytauto

Sugrįžta į mūsų tautą didieji kunigaikščiai, kovoję už laisvę ir
tautą kardu, sugrįžta Atgimimo patriarchai, kovoję pasiaukojimu ir
meiie gimtajam kraštui, jos kalbai, žmonėms, papročiams, tradici
joms - visai kultūrai, paveldimai iš protėvių ir nuo amžių iš mū
sų plėšiamai. Tų pasiaukojančiųjų gretose šalia J. Basanavičiaus,
J. Šliūpo, J. Jablonskio bei daugelio rečiau minimų - be abejo
nės, ir įžymusis šiaurės Lietuvos švietėjas, tautosakos užrašinėto
jas Matas Slančiauskas. Todėl neatsitiktinai jo vardu pavadinta
Joniškio krašto žmonių premija, numatyta labiausiai nusipelniu
siems tautosakos rinkėjams. Lietuvos istorijoje tai pirmoji tokio po
būdžio premija. O pirmosioms jos įteikimo iškilmėms 1990 metų
lapkričio 10 dieną į Joniškio rajono Skaistgirio kolūkio (dar va
dinamojo "Pergalės") svetainę pavakary suėjo suvažiavo - iš gre
timo Rūdiškio kaimo etnografinis ansamblis su muzikom, dainom,
pora-trejetas
dešimčių skaistgiriečių, trys svečiai iš Vilniaus
ir - pats laureatas Jurgis Dovydaitis, kurio asmeniniame archyve,
pasirodo, sukaupta daugiau kaip šimtas tūkstančių (!) dainų, pa
sakų, sakm ių,. mįslių - dešimtadalis lietuvių tautosakos lobyno, su
dėto per visą Lietuvos gyvavimo laiką. Anot premijos įteikimo ko
misijos pirmininko N. Vėliaus, "...šiandien Lietuvoje kraštotyros,
tautosakos labui nuveikusio daugiau, negu šis garbingas, drąsiai
galima sakyti, patriarchas - tikrai nėra". J. Dovydaitis jau nuo
1923-ųjų metų vaikštąs "skersai išilgai po visą Lietuvą" rinkdamas
tautosaką, skatindamas tuo darbu susidomėti ir jauną, ir seną.
Net pačiuose tolimiausiuose užkampiuose, kur yra bent kiek lie
tuvių (net dabartinėje Baltarusijoje - Pelesos, Gervėčių lietuviško
se salelėse), visur jo vaikščiota, visur jo, kaip tautosakininko, bū
ta, nepaisant įkandin sekiojančių saugumiečių, įvairiausių nemalo
nių ir represijų. Kur tautosakos rinkimui reikėjo atsidavusio žmo
gaus - buvo ir Jurgis Dovydaitis. (Juk būtent už tai iki pastarų
jų metų net jo pavardę minėti buvo beveik draudžiama). Kai mes
pagaliau imsim vertinti žmones pagal jų darbus, o ne pašnekė
jimą, "...paminklai, - anot N.Vėliaus, - bus statomi šalia Jono Ba
sanavičiaus, Mato Slančiausko - būtent tokiems žmonėms, kaip
mūsų laureatas Jurgis Dovydaitis..."
Kai Skaistgirio kolūkio primininkas Jonas Lingys įteikė liudiji
mą "...1990-ųjų metų "Pergalės" kolūkio Mato Slančiausko premi
jos laureatui", šis netikėtai garsiai, energingai (83 metai!) ėmė
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Jonas

VAITKAUS

Lingys.

nuotrauka

minėti pavardes, ieškodamas tų šio krašto šaunių dainininkių, ku
rias įsiminė dar nuo 1969-ųjų, kai, užrašinėdamas tautosaką, vaik
ščiojęs ir po šiuos lygumų laukus. "Nė viena neatvyko", - paga
liau konstatavo... O pasakyt norįs štai ką: "Mes, atvykėliai, tau
tosakos tegaiim surinkti tūkstantąją dalelę. Ir man be galo liūd
na, jei vis pasitikite manimi. Geriausi rinkėjai yra tik vietiniai.
Tautosaką rinkti privalo ir gali kiekvienas raštingasis. Turėjau ir
tebeturiu padėjėjų, kurie, kartais nebaigę nė pradžios mokyklos,
užrašė ir man atsiuntė nepaprastai vertingos medžiagos". Jų ga
lįs suminėti daug - Bručienė Eleonora iš Musninkų, kupiškietė
Slavinskienė Ona, gimusi Seredžiaus valsčiuje, Butkiškės kaime,
Benedikta Saltūnienė, palikusi vertingą tautosakos rinkinį kartu su
senovės įrankių piešiniais, Stefanija Pladukienė iš Barstyčių kra
što, su dukterimi užrašiusi daugiau kaip tūkstantį tautosakos kū
rinių, Juzefą Ramanauskaitė iš Kražių, Eleonora Balčiūnienė iš
Medeikių kaimo Biržų rajone ir daugelis kitų, įrodžiusių, kad net
be mokslų žmogus kartais galįs daugiau nuveikti negu eilinis rin
kėjas. "Taigi ir jūs: nelaukite manęs, o rinkite, užrašinėkite pa
tys! Aš jau nebeinu. Turiu didelį rūpestį sutvarkyti savo didžiulį
archyvą... Kaip tapęs tautosakininku? Ogi labai paprastai: mane
prikėlė Lietuva... 1919 metais pirmos klasės mokinuku atvykęs iš
gimtinės, iš Runkių kaimo Marijampolės apskrityje į Kauną. Lie
tuva tuo metu sunkiai kovojo. Visam amžiui liko vaiko įspūdis,
kai,., dvidešimtaisiais metais žygiavo pro mokyklą Laisvės alėjoj
mūsų šaunieji kareiviai, traukdami dainą:
Vai, neverk, motinėle,
Kad jaunas sūnus
Eis ginti brangiosios tėvynės..."
(Ir graudulys užtvindo žodį gomury - prisimenančio visa tai - jau
žilo žilo...). Tada išėjęs jo brolis Vincas - ir grįžęs eglių karste
lyje. Tada išėję daug jaunų ir kupinų ryžto laimėt - grįžusiųjų
eglių karsteliuose. Tėvynė budo... O mokykloje, kurioj mokytasi,
susibūrė Tėvynės pažinimo kuopelė. Būdamas jos nariu, ėmęs
rinkti tautosaką. Draugų patartas, ką surinkęs, 1926 metais nu
nešęs į Universitetą. O ten jį pasitikęs "...labai mažas žmogutis,
kuris buvo - profesorius Krėvė". Įteikus pluoštą tautosakos - "La
bai gerai, kad tamsta renki, - sako, - labai gerai". Tie žodžiai
labai paskatinę. Per pavasario atostogas vėl pasidarbavęs ir už

tai, ką užrašęs, gavęs net tris šimtus litų. Per vasarą vėl užrašinėjęs, ir už įteiktą rankraštį buvo atlyginta net keturiais šimtais
litų! Lietuvos laikais tautosakos rinkėjo darbas buvęs vertinamas.
1930 metais įsikūręs Tautosakos centras vien mokėjimui už ran
kraščius kas metai skyrė po trisdešimt tūkstančių litų. Šitaip kau
pėsi tautosakos lobiai...
Laureato rankose jo parengta knyga "Lietuvių liaudies pasa
kos su dainuojamaisiais intarpais". Kito tokio rinkinio nesą pasau
lyje. O šit knygutė su pasaka "Saulės vaduotojas", kurią laurea
tas užrašęs 1955 metais iš salakiškio Jono Skurkos. Lietuvių kal
ba šios knygutės buvo keturi leidimai. Pirmojo (1957 m.) leidinio
paantraštė tokia: "Ši pasaka užrašyta 1955 metais iš Jono Skur
kos, gyvenančio Salake, Dūkšto rajone. Vaikams pasekė A.Liobytė". Antrojo leidimo - "Vaikams pasekė A.Liobytė". Tik tiek. Tre
čiojo leidimo - kaip ir pirmojo, nepažymint išleidimo datos. ("Kaip
spaudos draudimo laikais"). Ir tik ketvirtojo: "Šią pasaką užrašė
Jurgis Dovydaitis 1955 metais Salake iš Jono Skurkos. Vaikams
pasekė A.Liobytė". "Saulės vaduotojas" keliauja po pasaulį jau
keturiasdešimčia kalbų, net japonų; Prancūzijoje - 30 tūkst. tira
žu, Lenkijoje - 100 tūkstančių... "Bet gal būtų įdomu, - klausia
J.Dovydaitis, - kiek aš gavau už šitą darbą honoraro? Ar pati
kėsite?.. Gal ir nesakyti... Na, sakau atvirai: gavau už šitą kny
gą keturis rublius honoraro! Taigi jeigu jūs norite būti garsūs ir
palikti kultūroje pėdsaką, tai nebijokite honorarų... Linkiu jums
sėkmės. Ačiū, kad įvertinot mano triūsą. O gautieji pinigai... tai
čia bus parama mano darbui penkiasdešimčiai dienų! Dėkui".
Visi ploja, o Vilniaus kraštotyros draugijos pirmininkė I.Sėliukaitė dar kartą patvirtina, kad "kraštotyros darbas materialinės
naudos tikrai neduoda", kad jis neįvertinamas jokiom premijom,
jokiais žodžiais ir padėkom: tai lobis kartų kartoms. Jurgis Do
vydaitis galįs būti pavyzdžiu visiems. Žiema ar vasara, dargana
ar pūga - perpildytais autobusais, traukiniais - jis važiuoja į to
limiausius Lietuvos kampelius, keliauja pėsčias kilometrų kilome
trus, kol suranda dainuojantį, pasakojantį žmogų. Jokio komforto,
patogumų poreikio. Kraštotyros ekspedicijose septintą valandą ry
to, kai kiti dar lepinasi rytmečio miegu, Dovydaitis, įsimetęs į
krepšį šalia magnetofono "kokią bandelytę", - jau pas žmones.
Močiutės įpila puoduką tik ką pamelžto pieno - ir po šitokių pu
sryčių prasideda visos dienos darbas... Mažėja dainuojančių se
nučių, nyksta brangūs mūsų kultūros palikimui dalykai - reikia
skubėti, reikia skubėti, skubėti... Lenkiamės tokiems žmonėms,
kaip Jurgis Dovydaitis...
Po kalbų suskamba ansamblio traukiamos dainos, sušvytuoja
šokami rateliai. Ne mėgėjai šokt, dainuot atsiduria pašaliuos. Žiū,
ir mūsų Laureatas besėdįs pasieny vienas - ant rankelės pari
męs.
Tas šurmulys, tie nuoširdūs ar tik mandagūs žodžiai, tie
"apdovanojimai", "atpildai" ir visa, kas šioj svetainėj vyksta - net
keista - man pasirodė - tarytum visai ne mums (nes niekad ne
buvę
mumyse), toli toli nuo mūsųpačių
asmeninių poreikių, o
juo labiau - nuo to tylaus, dargana ar saulė - amžių ėjusio iš
trobos prie trobelės, amžių - palinkusio virš savo neišsemiamo
atkaklaus triūso žmogaus, apie "atpildą", matyt, nė nemaniusio...
- Ar tikėjotės tokios dienos, tokio renginio? - priartėju.
- Niekad. Dabar galėsiu penktadalį savo skolų atiduot. Muzi
kantams už kiekvienos melodijos iššifravimą moku po rublį. Tūk
stančiai... Dabar vien dainuojamųjų mįslių susirinko apie tūkstan
tį. Reikia šifruot. Kur dirbi?
- Lyg ir žurnalą leidžiam...
- Kiek uždirbi?
- Daugėliau kaip pusantro...
- Labai gerai uždirbi...
(Susižavėjimo žmogumi juokas suėmė).
- Kiek šeimos turi?
- Tris vaikus.
- Gerą dalį gali skirt tautosakos rinkimui...

(Kol vienas pats mini savo molį, be žado sakau, ir neturi su
kuo savęs palygint, neprieini, neprisėdi prie žmogaus, nepaklau
si jo vardo, gali manyt esąs net ir reikšmingas, net ir protingas
kartais, ar net šio to "nusipelnęs^!), šį tą "paaukojęs" (na, tar
kim, - tautosakos rinkimo reikalui): porą dešimtmečių ilgus žiemų-rudens vakarus prasmukdamas prie magnetofono, bešifruodamas iš juostų vasarą po laukų trobeles sulasiotą derlių - dainų,
sakmių,

pasakų - juk taip pat be jokio materialaus atlygio... O

štai žmogus ištaria tau savąjį Žodį,

ir pajunti,

kaip akimirksniu

subliūkšta lyg spalvingi balionai tavieji mitai...)
- Niekad nedalyvaudavol Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir
literatūros instituto organizuotose tautosakos ekspedicijose...
- Kad aš jiems buvau nereikalingas. Raupsuotas. Nekvietė jie
manęs... O ką, pagaliau, - ta Akademija... Prieš keliolika metų
jos buvo surengta ekspedicija Skuodo rajone. Kažkas lankėsi ir
pas mano minėtąją Stefaniją Pladukienę. Norėčiau dabar pama
tyti tuos žmones, kaip jie ten iš jos užrašinėjo... Suradau ją vos
prieš trejetą metų ir jau

užrašiau

ar ji pati, su dukterimi sura

šius, atsiuntė - bene visą tūkstantį: dainų, pasakojimų...
(Yra toks labai populiarus tarp moksleivių posakis: "Slėpkis tu
po pernykščiais lapais". T ą akimirką būtent taip ir norėjosi da
ryt, nes gi aš ir buvau tas, apie kurį šit žmogus bene panieki
nančiai šneka "... norėčiau pamatyt..." Tada - studentas ir visai
pradedantis tautosakos rinkėjas, suradęs Pladukienę, lankiau ją
diena iš dienos kone dvi savaites. Ir net po ekspedicijos laiko
praėjus porai mėnesių, vėl važiavau pas tą neišsemiamą pertei
kėją... Taip iš jos buvo užrašyta 550 dainų dainelių. Didžiavausi
- lobį suradęs, o šit ir vėl atradimas: menki tavo vaisiai, nes
tautosakos užrašymas, pasirodo, nėra vienkartinis veiksmas ir net
ne kelių dienų ar savaičių, susitikus su žmogumi, darbas, o toks
nepavargstantis, atkaklus gyvenimo būdas, kuriuo pajėgia gyven
ti - nebent šis žmogus... Niekas anksčiau man to nesakė. Pasi
rodo, negali tvirtinti iš ko nors užrašęs tautosaką, jei tesi ben
dravęs su juo - dieną ar tik kelis mėnesius...).
O vyrai vidury svetainės - žiužį muša. Kiti, juos ratu apstoję,
juokiasi. Laureatą nori pakalbinti ne tik aš. Iš Šiaulių atvažiuoja
pasivėlavęs teleoperatorius, iš Joniškio laikraščio - fotokorespon
dentas... Minutė po minutės - ir šaltoj Jomiškio nakties geležin
kelio stoty ant medinio suolelio belaukiantys traukinio į Vilnių trys į gyvenimą išmesti atsitiktiniai žmonės: N.Vėlius, I.Sėliukaitė
ir mano šešėlis. Profesorių imu klausinėt šio to mitologinėm te
mom, o jam, amžinam šnekoriui, atrodo, to ir tereikia, nes, esą,
problemų čia - nesenkantys šuliniai, nes vėl rengiąs naują stu
diją, nes mėnuo, atrodo, ne vien saulužę vedė, o greičiausiai ir Aušrinę a r Vakarinę,
vadinsi,

nes

nelygu kada pažiūrėsi,

nelygu

kaip pa

mūsų mitologiniai šaltiniai - daug archaiškesni, tar

kim, už latvių, tik latviai juos geriau ištyrinėję, nes ir vėlgi - dar
bų šioj srity, ieškojimų ir atradimų - marių marios... Klausausi
džiaugdamasis mintimis kunkuliuojančiu žmogumi, bet akies kra
šteliu .stebiu, bandau įspėti ir ketvirtąjį čia

esantįjį, šioj blausioj

geležinkelio stoty - Laureatą.

rankas susimetęs už

Pirmyn atgal,

nugaros, tiesus, palenkęs žvalią galvą, tavaluodamas šviesaus (ar
apiblukusio) gerokai padėvėto palto skvernais - pirmyn atgal, nuo
sienos iki sienos - vienas po tuščią salę. "...Laikas, laikas... Ne
grąžinantis, negrįžtantis... O darbų namuose - nuo grindų iki lu
bų, nuo sienos iki sienos..." Neramu, matyt, žmogui. Žiū - vie
no bato už.kulnis visai išklypęs. "Ar taip ir teks, - vėl be žado
sakau, - statyti šiam žmogui paminklą: su

išklypusiu

batu?.. Ar

bus nusikalsta istorinei tiesai, ir kairysis akmeninis batas atrodys
kaip naujutėlaitis... Bet šitai mes mokam, falsifikuot istoriją, labai
gerai mokam..."

Liudvikas GIEDRAITIS
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K U P O LE - JONINĖS

KALENDORINĖS
ŠVENTĖS
IR PASAULIO
MEDIS

Tyrinėdami praeities kultūrą, susiduriame su sunkiai išsprendžia
momis problemomis. Ar galime taikyti šiuolaikinės kultūros katego
rijas praeities kultūrai? Kaip suvokti kultūrą? Kas gali būti pagrin
diniais ją apibūdinančiais, rodikliais? A.Gurevičiaus teigimu, vienas iš
nedaugelio kultūros rodiklių, įgalinančių išsamiai suvokti jos esmę,
yra laiko samprata. 1 Prisiminkime mėnesių pavadinimus, atitikusius
žemės ūkio ir kitus darbus. Birželio mėnuo vadintas sėjos, mėnesiu,
mėšliniu, pūdymo, liepa - pievpjūviu, rugpjūtis - pjūmenim, pjūtim,
rugpjūčiu, pjūvėmis, degėsiu.“ Lietuviai gyvulių metus skaičiavo išmi
stomis žiemomis.** Laiko skaičiavimas gamtos ciklais nulėmė ir spe
cifinę žmogaus sąmonės struktūrą. Gamtoje vyksta pasikartojimai viskas eina ratu, ciklais. Todėl senovės žmonių sąmonę ir elgesį lė
mė ne pokytis, o pasikartojimas. "Pakanka palyginti ciklinį laiko su
vokimą, vyravusį Senovės Rytuose ir antikiniame pasaulyje su vidu
ramžiams būdinga finaliistine koncepcija, kad, girdi, pasaulis juda nuo
jo sukūrimo pabaigos link, kai laikas susilies su amžinybe, kad išry
škėtų esminis skirtumas taip senosios ir viduramžių krikščioniškosios
kultūros orientacijos".4
Krikščionybė, kaip teigia A.Šliogeris, "sunai
kina mitą apskritai, o kartu - visus mitologinės sąmonės tipus"?
Nuo Kristaus prasideda istorinis laikas. Kartu su Kristumi ant Kry
žiaus nukryžiuojama pagonybė. Lietuva krikščionybę priėmė XV a.
pabaigoje - XVI a. pradžioje. Bet pats oficialus krikščionybės aktas
negalėjo pakeisti žmonių pasaulėjautos. Valstiečių mąstymas ilgus am
žius iš esmės išliko mistinis. Šio mąstymo apraiškas galime apčiuop
ti ir šiuolaikinio žmogaus pasaulėjautoje.
Būdamas neatskiriama gamtos dalis, žmogus ir pasaulio struktūrą
malė per save. Žiūrėdamas į save, jis matė visą pasaulį, o pavie
niai jo elementai buvo savotiškas makrokosmoso atkartojimas. Kaip
ir daugeliui kitų, baltams pasaulio simboliu buvo medis. Tokiu med
žiu, anot N.Iaurinkienės, lietuviams galėjo būti liepa, pvitinas, jova
ras, ąžuolas, kriaušė, "verba", rožė, klevas, beržas. ^
N.Vėliaus nuo
mone, pasaulio medis, poetinėje liaudies tradicijoje virsdamas grynai
poetiniu įvaizdžiu, gali būti barkūnas, "vaisių medis", nendrė, šalpu
snis ir bet kuris kitas augalas.^
Rašydami apie pasaulio medį, au
toriai pastebi jo įyšį su mitinio pasaulio elementais, dažniausiai su
erdve ir laiku. Ryšys su laiku ryškiausiai pastebimas mįslėse /Stovi
medžias (ąžuolas) su dvylika šakų, ant kiekvienos šakos - po ketu
ris ^lizdus, kiekviename lizde
- po šešis vaikelius ir septinta moti
na/.
Pasaulio medis buvo įsivaizduojamas kaip medis, peraugęs tris
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visatos sferas (požemį, žemę ir dangų). Jo šakose vaizduojami dan
gaus dievai, saulė, mėnulis, žvaigždės, paukščiai, prie kamieno - že
mės dievai, gyvuliai, o prie šaknų - požemio dievai, žuvys, gyvatės.
Prisiminkime tris prūsų dievus - Perkūną, Patrimpą ir Patulą. Per
kūnas valdo dangaus sferą, Patrimpas - žemę, o Patulas - požemių
dievas. Pasaulio medžio dalijimas į tris dalis gali būti traktuojamas
kaip dinaminio proceso - atsiradimas - raida - sunykimas - mode
lis. ^ V.Ivanovas ir V.Toporovas mano, kad S.Grunau "Prūsų kro
nikoje" aprašyta dievų triada tiek horizontaliai (iŠ kairės - Patrim
pas, centre svarbiausias dievas Perkūnas, dešinėje - Patulas), tiek ir
vertikaliai atitinka erdvinį pasaulio modelį (viršus - vidurys - apačia;
dangus - žemė - požemis) ir laiko struktūrą, nes atskiri triados die
vai įkūnija atskirus gyvenimo ciklo momentus (jaunystę, brandų am
žių, senatvę).1^ Taigi vertikalioji pasaulio medžio ašis daugiau su
sijusi su mitu, o horizontalioji - su ritualu.
Pasaulio medis sujungia tris sferas - požemį, žemę, dangų. Ko
smogoninis dualistinis mitas, labai plačiai paplitęs Azijoje, žinomas
tarp europinės Rusijos ugrų, įsiterpęs ir į krikščioniškąjį Ukrainos,
Lenkijos, baltų, suomių, rumunų ir bulgarų tautų folklorą.11 Vieno
je lietuvių sakmėje, kurioje aptinkami kosmogoninio mito atspindžiai,
pasaulio kūrime dalyvauja dvi būtybės - dievas ir velnias.
Pagal
šį mitą turėtume dvi tas būtybes atstovaujančias sferas. Matyt toks
pasaulio supratimas egzistavo žmonių sąmonėje kaip pirminis ir tik
vėliau nuo žemės nutolo dangus.
Piešinyje matome pavaizduotą pasaulio medį ir aplink jį - kalen
dorines šventes. Medis ir vertikaliai, ir horizontaliai dalijamas į tris
dalis. Medžio šaknys atitinka požemį, kamienas - žemę, viršūnė dangų. N. Vėliaus teigimu, "Visa senovės baltų kultūra susiklostė pa
gal pasaulio modelio principą" P
Teiginio autorius projektavo pa
saulio medį į Lietuvos teritoriją (trys arealai atitinka tris vertikalias
medžio dalis), t.y. aptardamas priešpriešas, daugiausia domisi geogra
fine jų orientacija. Ta orientacija ne tokia ryški, nagrinėjant kalen
dorines šventes.14 Konkrečioje šventėje vyrauja kairieji arba dešinie
ji priešpriešų poliai. Taigi kodėl būtent tokia tvarka išdėstytos šven
tės ir kiek tokia struktūra padeda suvokti kalendorines šventes kaip
metinį ir nenutrūkstamą ciklą?
Viena iš geriausiai išlikusių lietuvių švenčių yra Kūčios-Kalėdos.
Kodėl dvigubas pavadinimas? Nesigilindami į šios šventės mitologinę
semantiką,^ priminsime, kad Kūčios yra senųjų metų pabaiga, o

Kalėdos - naujųjų pradžia. Kūčiose vyrauja mirtis, tamsa, sena, Ka
lėdose - gyvybė, šviesa, jauna.
Vėlų rudenį dienos tokios trumpos, kad nespėja išaušti ir pra
deda temti. Žmonės imdavo tikėti, kad nueinanti saulė gali nebe
grįžti. Kartu su silpnėjančia saule silpnėja ir esanti pasaulio tvarka.
Reikia saulei pagelbėti grįžti. Kad išvengtų katastrofos, įvairiais veik
smais, apeigomis siekiama susigrąžinti prarandamą pasaulio tvarką.
Tam reikia atlikti apeigas, kurių metu sunaikinamos piktos jėgos, se
nasis, išsekęs pasaulis ir sukuriamas naujas pasaulis. Įsigalėjęs chao
sas įveikiamas, pakartojant pirmapradį pasaulio (Kosmoso) kūrimo ri
tualą. Advento - Kalėdų dainose neretai atsekame kosmogoninio mi
to atspindžius. Chaosas pasiekia aukščiausią tašką Kūčių naktį, o Ka
lėdų įytą - "rožė pražydo". Bluko valkiojimas ir sudeginimas, aprašy
tas S.Daukanto,^ matyt, reiškė chtoninės būtybės sunaikinimą. Persirengėliai (kalėdotojai) atstovauja chtoniškosioms būtybėms.
Jeigu nusikelsime į ikikrikščioniškuosius laikus, pastebėsime įdomų
reiškinį. Mūsų protėviai nebijojo numirėlių. Tai patvirtina ir faktas,
kad mirusieji ilgai buvo laikomi nepalaidoti.12 Kapinės buvo Šalia
gyvenvietės. Niekas ir negalvojo, kad mirdamas žmogus iškeliauja į
nebūtį. Jis gyvena šalia, tik kitoje laiko dimensijoje. Protėvių vėlės
per įvairias šventes lanko gyvuosius, todėl su jomis reikia tinkamai
elgtis. Jas reikia priimti į savo taipą, pamaitinti, sušildyti. Aktyviau
sios vėlės būna tamsiu laiku, koks yra advento - Kalėdų laikotar
pis. Dienos ir nakties priešprieša - tai ir gyvenimo, ir mirties prie
šprieša. Kristus gimė naktį, kad šviestų pąklydusiems naktyje, tačiau
mes iki šiol dar bijome nakties, mirties ir tamsos simbolio. Kūčių
vakarą kiekvienuose namuose lankosi vėlės. Joms mes paliekame ne
nukraustytą vaišių stalą. Jei šeimoje yra neseniai miręs artimas žmo
gus, dažnai padedame ant vaišių stalo jam skirtą lėkštelę. Kūčių
duoną atnešdavo Senelis, kuris gali būti suvokiamas kaip miręs pro
tėvis.
Kūčių vakarą, kai sėdama valgyti Kūčių vakarienės, chaosas dar
vyrauja, bet greitai nugalės tvarka. Nenuostabu, kad būtent dvyliktą
valandą, kada įvyksta laiko virsmas ir gimsta tvarka, vyksta stebu
klai - vanduo virsta vynu, prakalba gyvuliai. Dvylikta valanda - ge
riausias laikas burtams. Ar negalime Kūčių vakarienės palyginti su
paskutine vakariene - Kristus mirė, bet prisikėlė, sujungdamas žemi
ško gyvenimo trapumą ir amžinybę anapus. Kūčių-Kalėdų naktį bai
giasi vienas ciklas ir prasideda kitas, kuriame viskas kartosis.
Kūčios išliko kaip senosios lietuvių kultūros reliktas, o Kalėdos
mums daugiau žinomos kaip Kristaus gimimo šventė. Daugelio nuo
mone, Kūčios lietuviams, priešingai daugeliui kitų krikščioniškų tau
tų. yra reikšmingesnės už Kalėdas. Tai irgi liudija, kad ši šventė va
dintina dvigubu Kūčių-Kalėdų vardu.
Kūčios-Kalėdos švenčiamos, kada ilgiausia naktis ir trumpiausia diena, o
Kupolė-Joninės - kai naktis trumpiausia, o diena ilgiausia. Saulė, o tuo pačiu
ir laikas kerta taškus, nuo kurių diena ilgėja, o naktis trumpėja, arba priešin
gai. Kaip ir daugelis kitų kalendorinių švenčių, taip ir ši, anksčiau, matyt, ne
turėjo tikslaus šventimo laiko. S.Daukantas rašo, kad lietuviai "pradėję šven
tinti birželio gale iršventinę per keturiolika dienų"Į^Seniau žmogui buvo sun
ku tiksliai nustatyti, kada saulė pasiekia aukščiausią tašką, kaip sunku ir tik
sliai išmatuoti laiką. Todėl kaimo laikas - tai gamtos laikas.^Galima manyti,
kad švenčių laiką diktavo kiekvieno ciklo (metų) gamta, ir tas laikas kasmet
įvairavo. Kūčios-Kalcdos užima žemiausią tašką požemyje, kuris yra mirusių
jų protėvių ir negimusių būtybių sfera. Prisiminkime Pelenų dieną kunigo ta
riamus žodžius barsiant pelenus: "Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis
virsi", l ai priminimas apie mirtį, suteikiantis viltį amžinajam gyvenimui. Iš kur
atėjome, ten ir nukeliausime. Kupolė-Joninės švenčiama saulei pakilus į auk
ščiausią tašką, t .y. dangaus sferoje, kurioje ir saulė, ir mėnulis. Kodėl ir šios
šventės pavadinimas dvigubas? latviai yra išsaugoję seną šv. Jono išvakarių,
kada prasideda ši šventė, pavadinimą "Lfgo va kars”. Mes irgi švenčiame ne tik
šv. Jono Krikštytojo gimimo dieną, bet ir išvakares, kurios savo papročiais yra
senesnės ir svarbesnės. Daug ncpolcmizuojant dėl termino "kupole" tinkamu
mo. noriu pažymėti, kad jis labiausiai tinka gamtos laikui, kada švenčiame Kupolę-.lonines. apibūdinti. Gamta (gyvoji ir negyvoji) subrendusi, užsimezga
vaisius. Žodžiu "kupli" vadinama nėščia moteris - Martelė jau kupli visai2Gkupoliavimas reiškia ne lik žolynus rinkti, bet ir pasilinksmint2 ^parugėse. Tai ir

gi susiję su branda, su jaunimu. Pasiekusi brandą, gamta pradeda senti, mirti.
Kaip teigia apaštalas Paulius: "Ką tu pasėji, neatgimsta, jei prieš tai nenumir
to
šta .
Kūčios-Kalėdos ir Kupolė-Joninės dalija metus į dvi dalis. Metai,
kaip žinome, skirstomi į keturis metų laikus - žiemą, pavasarį, va
sarą, rudenį.22 Jeigu medį įsivaizduosime su dviem pagrindinėmis
šakomis, tai ir turėsime tokį dalijimą. Medžio viršūnė žymi pavasa
rio pabaigą ir vasaros pradžią (Kupolė-Joninės), kairė šaka - žiemos
pabaigą ir pavasario pradžią (Užgavėnės ir Velykos), dešinė šaka rudens ir žiemos sandūrą (Ilgės, Vėlinės). Pasaulio medžio dalijimas
į tris sferas vertikaliai (požemis, žemė, dangus) ir į tris horizonta
liai (žmogaus gyvenime tai atitiktų gimimą, vestuves, laidotuves) ne
prieštarauja nusistovėjusiai nuomonei.
Pavasario ir rudens pradžią žymi lygiadieniai, - tokios dienos, kai
diena susilygina su naktimi. Pavasario lygiadienis lietuvių buvo p ažy
mimas švente, kuri iki mūsų dienų neišliko. Iš minėtos prūsų die
vų triados pavasario lygiadienį valdo Patrimpas. S.Daukantas mini pa
vasarį lietuvius šventus Trimpos arba Jorės šventę.“'
Įvedus krik
ščionybę ir septynių savaičių gavėnią, pagrindinė pavasario šventė,
matyt, suskilo. Dalis tos šventės papročių išliko Užgavėnėse, dalis
Velykose, galbūt ir kitose, nebūtinai kalendorinėse šventėse. Todėl
kairė medžio šaka vaizduojama suskilusi į dvi. Viena žymi Užgavė
nes, kita Velykas.
Kiek sudėtingiau yra su rudens lygiadieniu. Kaip jau minėjome,
seniau egzistavo gamtos laikas, tik atėjus krikščionybei laiką imta
skaičiuoti religinėmis šventėmis. Ilgės Lietuvoje lapkričio 2 dieną šven
čiamos jau XVI a.25
Jos skirtos ne tik vėlėms, bet ir derliaus
sudorojimui pažymėti. XV a. gyvenusio J.Dlugošo teigimu rudenį, spa
lio pradžioje, nuėmus nuo laukų derlių, žemaičiai rinkdavosi miške
liuose ir Švęsdavo svarbiausią rudens šventę. Jos metu puotaudavo,
aukodavo dievams ir prisimindavo mirusiuosius."
Kaip matome, an
ksčiau Ilgės neturėjo tikslesnės datos, t.y. buvo švenčiamos pagal
gamtos kalendorių.
Derliaus sudorojimas kaimo žmogui reiškė perėjimą į tikrą rude
nį. Per ilgus amžius ši šventė transformavosi, ir jos pagrindiniu tik
slu tapo mirusiųjų vėlių pagerbimas. XVII a. Ilgr.ės pradėtos vadinti
Vėlinėmis. Dešinė šaka, kaip ir kairė, suskilusi į dvi. Viena žymi
Ilges, švęstas pagal gamtos kalendorių ir skirtas derliaus sudorojimui
ir vėlėms, kita - Vėlines, švenčiamas lapkričio 2 ir skirtas vėlėms
atminti.
Tiek per Ilges, tiek ir per Vėlines pagerbiami mirusieji. Kaip matyti iš pieši
nio, tuo laiku pereiname į šešėlinę medžio pusę ir patenkame į požemio sfe
ros įtaką. O požemis, kaip jau minėjome, yra mirusiųjų ir negimusiųjų pasau
lis. Todėl laiko tarpas tarp Vėlinių (Ilgių) ir Velykų, kada laikas išeina iš šešė
linės medžio pusės, pilnas paslaptingumo, dvasių, vėlių. Per Kalėdas, Tris Ka
ralius, Užgavėnes, Velykas vaikščiodavo kaukėti persirengėliai, kturie siejami
su požemiu. Minėtos šventės yra šešėlinėje medžio pusėje. Pateiktas piešinys
leidžia manyti, kad persirengėliai vaikščiodavo ir iki Kalėdų. Krikščionybėje
prieš Kūčių-Kalėdų šventę įvestas advento laikotarpis, kuriame vyrauja rimtis
if susikaupimas, todėl ir persirengėlių vaikštynės, jeigu jos buvo, nunyko. Taip
leidžia manyti ir linamynio papročiai. Aktyviausiai persirengėliai pasireiškia
per Užgavėnes, kurios geriausiai išliko Žemaitijoje. Tačiau iš šio regiono ma
žai težinome apie Kalėdų persirengėlius. Žemaitijoje Užgavėnių persirengė
lių eitynės vadinamos "karnavalu". Žodis "karnavalas" aiškiai yra Vakarų kul
tūros produktas. Galima manyti, kad viduramžių misterijos, plitusios Europo
je XIII-XIV amžiuje, neaplenkė ir Žemaitijos. Misterijų įtakoje užsikonserva
vo ir senasis kultūros sluoksnis. Tuo pačiu padėjo išlikti ir Užgavėnėms. Ma
tyt ta įtaka kitoje Lietuvos dalyje nebuvo tokia stipri ir nepaveikė Užgavėnių.
Velykų persirengėliiai gerai buvo žinomi Žemaitijoje ligi pat Antrojo pasauli
nio karo^ K ai kur išliko iki šiol). A.Greimo nuomone, kaukė "slepia embrio
ninę būtybę, nepajėgiančią pasiekti žmogiško statuso .G am tai sužaliavus, at
gijus, persirengėliiai, kaukės per kalendorines šventes nebesirodo.
Nė viena šventė nėra taip susijusi su dangaus sfera, kaip Kupo
lė-Joninės. Ši šventė - jaunimo. Jis renkasi ant kalnelių, prie ežerų
ar upių, ant aukštų karčių iškelia kupolę (žolynų puokštę), dervos
ar tošies statinę, kuri degdama turi apšviesti kuo didesnį plotą. Jau
nimas visą naktį šoka, dainuoja, eina ieškoti paparčio žiedo (būtinai
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po vieną - tai, matyt, iniciacijų liekanos), plukdo vainikus, spėja sa
vo laimę. Kas naktį nemiegos, tas įgis didelę galią. Joninių iytą sau
lė ypatinga - ji šoka. Kupolės-Joninių šventė vadinama šviesos ir d ie
nos švente, priešingai Kūčių-Kalėdų šventei.
Užgavėnes ir Vėlinės (Ilgės) užima tarpinę padėtį. Jos švenčia
mos uždaroje erdvėje ir lauke; prasideda anksti rytą ir baigiasi apie
vidurnaktį.
Užgavėnės žmogaus gyvenime atitinka gimimą. Subrendęs jaunimas
įgyja teisę į santuoką. Sekminės, Kupolė-Joninės - šventės, kurių m e
tu buvo inscenizuojamos vestuvės. Per Sekmines jaunimas vakarėliuo
se žaidžia vestuves. Tai užfiksuota daugelyje Lietuvos rajonų, ypač
šiauriniuose. Jeigu apytikriai birželis laikomas vestuvių metu, tai nau
ja gyvybė turi atsirasti žemėje vasario-balandžio mėnesiais (12 - 3
= 9). Moksliškai įrodyta, kad stipriausi vaikai gimsta kaip tik m i
nėtu laiku. Be to, tuo laiku gimusiam yra didžiausia galimybė išlik
ti (saulė, šiluma, maistas ir kt.).
Subrendusio, vaikus auginančio žmogaus gyvenimas daug ramesnis,
todėl ir švenčių nuo Kupolės-Joninių šventės iki Vėlinių (Ilgių) daug
mažiau. Nuo Vėlinių, kurios žmogaus gyvenime atitinka laidotuves,
prasideda gamtos mirimas. Žmogus miršta kaip ir gamta. Tai yra
procesas. Kiekviena diena žmogaus gyvenime yra žengimas į mirtį.
Žmogus iškeliauja į požemius, kad iš ten ateitų nauja gyvybė.
Iš šio piešinio darosi aišku, kodėl būtent naujametiniame cikle
(Andrejaus diena Kūčios, Naujieji metai, Trys Karaliai) buriama ve
dybinė ateitis. Požemis - tai ir su vaisingumu susijusi sfera. Ką tuo
metu išsibursi, tas vasarą išsipildys.
Mūsų pateiktoji schema leidžia paaiškinti nę tik kalendorinių ir
šeimos švenčių ciklus, bet įgalina geriau suvokti ir priešpriešas naktis-diena, žiema-vasara. Savo rašiniu nepretenduoju į absoliučią tiesą.
Tai tik bandymas geriau suvokti protėvių pasaulį.
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- Vilnius-

Užgavėnių diena - septynios savaitės iki Velykų. Ji švenčia
ma visada antradienį (iki šio amžiaus pradžios buvo švenčiamos
trys Užgavėnių dienos: sekmadienį, pirmadienį ir antradienį). Už
gavėnių data nustatoma pagal kilnojamą Velykų šventę, tad įvai
riais metais jos būna tarp vasario 5 ir kovo 7 dienos.1 Skai
čiuojama pagal mėnulio kalendorių. Reikšminga, kad toks šven
čių datos nustatymas būdingas daugeliui archaiškų, žemdirbyste
besiverčiančių ir moteriškas dievybes garbinančių tautų.2 Lietuvo
je (labiausiai Žemaitijoje) Užgavėnės labai triukšmingos, jose išra
dingai linksminamasi bei gausiai ir riebiai valgoma. Sakoma, kad
tądien reikia valgyti septynis, devynis ar net dvylika kartų. Šio
amžiaus pirmojoje pusėje buvo valgomas riebus šiupinys su kiau
liena. Dubenio vidury būdavo virtas kiaulės šnipas (knyslė) ar
uodega. Kartais ant Užgavėnių stalo atskirai pastatydavo dubenį
su išvirta kiaulės galva arba knysle. Žemaitijoje, Žemaičių KalvaLjos parapijoje (Plungės raj.) ūkininkai, Kalėdoms paskerdę kiau
lę, jos galvą ir uodegą pasūdydavo ir laikydavo iki Užgavėnių,
tada virtą kiaulės galvą padalydavo visai šeimynai, o uodegą su
valgydavo šeimininkas, Mkad rugių ir kviečių varpos būtų tokio il
gumo, kaip paršo uodega".3 Mano nuomone, kiaulės dalių (gal
vos, knyslės, uodegos) pasitiekimas, vėliau šiaip gausus kiaulie
nos valgymas turi ryškų mitinį pobūdį, o ikikrikščioniškuoju laiko
tarpiu buvo reikšmingas ritualas arritualo dalis. Pagrindas tokiam
teiginiui - ypatinga šerno (paršo) vieta lietuvių mitologijoje (Sovijaus mitas)4 ir tautosakoje.^ Visur pastebimas ryšys su chtoniškuoju pasauliu ir mirusiaisiais. Sovijaus mite šerno dalių (bluž
nies) valgymas reiškia persikėlimą į mirusiųjų pasaulį,4 tautosa

kos kūriniuose kiaulė dažnai vienaip ar kitaip susijusi su miru
siųjų globėju ir viešpačiu - velniu.6 Analogiškai šerno (paršo) mitologema traktuota ir antikiniame pasaulyje (graikų mirštančio ir
atgimstančio dievo Adonio mitas)^ Šitokiame kontekste kiaulės
galvos ar šnipo, uodegos ar apskritai kiaulienos valgymą galime
vertinti kaip archaišką ritualą, kuriuo mūsų protėviai siekė už
megzti mitinę sąjungą su mirusiųjų vėlėmis, idant jos būtų pa
lankiai nusiteikusios jų atžvilgiu, nekenktų darbams, padėtų. Prieš
pradėdamos naujo sezono darbus panašias mirusiųjų "pamaloni
nimo" ir palankumo prašymo apeigas atlikdavo daugelis žemdir
byste besiverčiančių tautų ir tautelių.6
Skirtingų autorių darbuose įvairių nuomonių yra pareikšta apie
kitą visoje Lietuvoje paplitusį valgį - blynus. Blynai - grįžtančios
saulės simbolis,9 žmogaus dalijimasis maistu su medžiais ir že
me apskritai10 ar tiesiog - kaip "mirusiųjų valgis mirusiesiems".11
Remdamasis ankstyvesniais tyrinėjimais, etnografas A.Vaicekauskas
šį valgį sieja su Kūčių vakarienės "kūčia", kurios valgiai, esą,
skirti protėvių vėlėms (jų personifikacija buvo laikomi kaukėti persirengėliai)11. Turėdami omeny tokius duomenis, žemės "vaišini
mą" blynais, kaip ir medžių "vaišinimą" paplotėliais per Kūčias
(slavų tautose), galime suprasti kaip auką chtoniškajam pasauliui
ir mirusiesiems, įsikūnijusiems medžiuose.1^ Atsižvelgus į . minėtas
nuomones, galima spėti, kad blynų valgymas per Užgavėnes ir
persirengėlių vaišinimas jais yra analogiškas aukščiau aptartam
kiaulės galvos, šnipo, uodegos ar šiaip kiaulienos valgymui. To
kios vaišės - tai ritualas ar sudėtinė jo dalis, kurio metu, mūsų
protėvių įsivaizdavimu, sukuriamas mitinis ryšys su mirusiųjų pa
sauliu, užsitikrinama jų pagalba žemdirbio darbuose.
Bene spalvingiausią ir triukšmingiausia Užgavėnių apeiga - per
sirengėlių vaikštynės. Pagal tai, kuo vaikščiotojai persirengia, ga
lima išskirti keturias persirengėlių grupes: zoomorfinio pavidalo
(vaizduojantys žvėris ir gyvulius: ožį, arklį, mešką), ornitomorfinio
pavidalo (vaizduojantys paukščius: gervę, gandrą), antropomorfinio
(vaizduojantys antropologinius ir socialinius tipus: žydus, čigonus,
ubagus, daktarus). Ketvirtos grupės persirengėliai vaizduoja miti
nes būtybes ir krikščioniškus personažus: velnią, giltinę, angelą.
Reikia pabrėžti, kad visi persirengėliai vaizdavo tik svetimo (mi
tinio) pasaulio personažus. Žvėrys ir paukščiai - ne kasdieninės
buities realijos. Mūsų protėvių įsitikinimu, tai mitinių būtybių, ga
linčių veikti žmogų ir jo gyvenamąją aplinką inkarnacijos. Net antropomorfiški personažai savo esme yra tokie pat seni, kaip ir
mitines būtybes (žvėris ar paukščius) vaizduojantys persirengėliai.
Pavyzdžiui, žydo personažas simbolizuoja bemaž taip pat svetimą
pasaulį, kaip velnias, meška ar gervė. Svetimo prasmė pasirei
škia keliais lygmenimis: antropogeniniu (svetimas antropogeninis
tipas), socialiniu (pirkliai, krautuvininkai, amatininkai), religiniu (išpa
žįsta judaizmą) bei kalbiniu. Būtent šitie bruožai yra iabai išry
škinti, hiperbolizuoti ir sukarikatūrinti. Analogiškai vertintini ir kiti
antropomorfinio pavidalo persirengėliai - čigonai, ubagai, vengrai,
daktarai.
Atskirai reikia aptarti Užgavėnių iškamšas (antropomorfinius bū
tybių simbolius), nes jos yra visų persirengėlių atliekamų veiksmų
centre. Tarpukario Lietuvoje (3-ame ir 4-ame dešimtmetyje) iška
mšų darymo tradicija pradėjo nykti, todėl Užgavėnių apeigos ne
teko daug' savitumo ir žavesio. Dar amžiaus pradžioje, ypač Že
maitijoje, ši tradicija buvo neatskiriama šios šventės apeigų da
lis.13 XX a. pradžioje Žemaitijoje buvo vežiojama moteriškos bū
tybės iškamša su išryškintais moteriškumo atributais - didelėmis
krūtimis ir pilvu (vaisingumo simboliai). Šią būtybę vadino įvai
riais vardais: More, Mare (apie Kretingą), Katre (apie Telšius),
Raseinių Magde arba tiesiog Magde (apie Raseinius), Boba. Aplan
kę visas be išimties kaimo sodybas, persirengėliai Morę "žudy
davo". Tai būdavo atliekama įvairiai: skandindavo, degindavo (kai
kada sudegintos iškamšos pelenus supildavo į vandenį (rečiau)
arba išbarstydavo ant laukų), sudraskydavo ir išmėtydavo laukuo
se. Tokia įvairovė rodo, kad ši apeiga yra labai sena, patyrusi
skirtingų kultūrų poveikį, daug kitusi (čia tikslinga prisiminti lai

dotuvių papročių kitimą laikui bėgant). Tuo pačiu šioje apeigoje
atsispindi ir sakralinio pasaulio pokyčiai pasaulėjautoje. Vidurio ir
Rytų Lietuvoje persirengėliai "tąsydavo" vyriškos būtybės iškamšą,
vadintą Diedu, Gavėnu (apie Kupiškį). Šventei baigiantis, šią pa
mėklę dažniausiai pakardavo ir po to sudegindavo.
Ilgą laiką, matyt, nusižiūrėjus į antikines ir ikiantikines kultūras, buvo
teigiama, kad per Užgavėnes vienaip ar kitaip sunaikinama iškamša - mir
štančio ir vėl atgimstančio dievo simbolis. Graikai, egiptiečiai ar kitos tau
tos savo dievą su tam skirtomis apeigomis "žudydavo" tik vieną kartą per
metus (t.y., per metų kalendorinį ciklą), o "nužudymo" ir "prisikėlimo" da
tos priklausė tai pačiai kalendorinio ciklo atkarpai. Pavyzdžiui, egiptiečių
vaisingumo ir derlingumo dievo Ozyrio simbolinis kūnas iš molio ir dirvo
žemio būdavo sukapojamas, "nužudomas", žyniai susmaigstydavo į jį ry
žių grūdelius ir užglaistydavo, kurį laiką prižiūrėdavo, laistydavo. "Prisikė
limas" įvykdavo pasirodžius pirmiesiems daigeliams, t.y. netrukus po "nu
žudymo".14 Užgavėnių More ir Gavėnas negaii būti interpretuojami kaip
mirštantys dievai, nes nei po neilgo laiko, nei tų metų kalendoriniame ci
kle nebepasirodo, t.y. nebeatgimsta. Manyčiau, jog šiuo atveju Morės, Ga
vėno ar kitos būtybės simbolinis žudymas - tik ritualinis būdas jai grįžti į tą
aplinką, sakralinį pasaulį, kurioje ji visą laiką ir gyvena, išskyrus tai dievy
bei skirtą šventę, kada trumpam pasirodo (=pasikviečiama) žmogaus gy
venamoje aplinkoje (=profaniniame pasaulyje). Tokia Morės sfera buvo
vanduo, vėliau (suklestėjus žemdirbystei) - dirbamos žemės plotai. Todėl
ir Morės "baigtis" tokia nevienoda: skandinimas rodo supratimą apie jos
gyvenimą vandenyje (= prie vandens), sudraskymas ir išmėtymas laukuo
se ar pelenų išbarstymas ten pat - gyvenimą dirbamos žemės plotuose bei
jos tapimą dievybe, globojančia žemdirbystę.15
Gavėnas, jo korimas - tikriausiai vėlyvesnio laikotarpio atspindys, la
biau sietinas su indoeuropietiškosios kultūros atėjimu ir vyriškųjų dievų
įsigalėjimu panteone. Tai rodytų Gavėno sugretinimas su velniu (-senu o 
ju indoeuropietiškuoju Vėlinu), kuris lietuvių mitologinėse sakmėse ypač
susijęs su pakaruokliais, arba su indų Varūna, vaizduojamu su kilpa ran
koje.16
Aptariant Užgavėnes, o ypač tokias spalvingas būtybes, kaip
More ir Gavėnas, galbūt galimas ir kitoks interpretavimas?
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Etnografijos skyriaus rankraštyne.
14. PI. žr. Pasaulio tautų mitai. - M., 1982. - T.2. - Rusų k. Osiris V. Mitologijos žodynas M., 1990. - Rusų k. Vardimanas E. Moteris senajame pasaulyje. - M., 1990. - P.25-29. - Rusų
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15. Panašiai yra evoliucionavusi ir kita būtybė, ypač populiari mitologinėse sakmėse Laumė. Iš pradžių - nesutramdytos vandens stichijos deivė ilgainiui "išlipa* iš vandens, bet toli
nuo jo “nesitraukia" - skalbia, velėja žlugtą, vėliau, matyt, išvystytos žemdirbystės laikotarpiu,
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Plačiau apie laumes rašyta: Vėlius N. Mitinės lietuvių sakmių būtybės. - V.. 1977.
16. PI. žr. Senovės Indijos mitai. - V., 1990; Varuna. // Pasaulio tautų mitai. - M., 1980, T.1 - Rusų k.
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MICKEVIČIAUS

pieš.

Etnokultūriniu požiūriu Žemaitija yra savitas regionas. Pa
slaptingumu dvelkia prie žemės prigludusios senos sodybos,
išsiskirianti žmonių kalba ir būdas bei j ų , simpatijos tokiems
tautosakos žanrams, kuriuose veikia paslaptingos, žmogui ne
suprantamos būtybės. Savotiškas fenomenas yra ir Užgavė
nių persirengėliai, o ypač jų kaukės (liečynos), kurios tą
kraštą dar labiau apgaubia jau sunkiai besuvokiama pagony
bės dvasia.
Kaip žinome iš gana gausios literatūros,1 kaukėti persi
rengėliai rodydavosi per Užgavėnes ir Velykas, taip pat kar
tais per vestuves. Tai antropomorfinės ar zoomorfinės būty
bės bei kiti ne visai aiškūs ir mažiau populiarūs padarai
("turliukas", "malpa").2 Einant iš Žemaitijos j Rytų Lietuvą,
apeigose mažėja antropomorfinių būtybių (taip pat ir kaukių)
ir lieka tik gyvuliai bei paukščiai. Tai dar kartą primena Že
maitijos papročių savitumą.
Apie kaukęs turime duomenų nuo XIX a. pradžios, mū
sų dienas jos pasiekė iš bent kiek vėlesnių laikų, tačiau,
reikia manyti, išlaikiusios savo ankstesniąją dvasią. Senieji
aprašinėtojai kaukių paprastai nesiejo su jokiomis mitinėmis
būtybėmis, tik pabrėždavo antropomorfinių kaukių baisumą.
Tik dabar kartais, norėdami pasirodyti originalūs, perskaito
me tai, ko nesakė senovės autorius,3 arba persirengėlj pri
skiriame ne tai šventei, kurioje jis veikė senojo šaltinio duo
menimis.4
Konkretų personažą dažniausiai charakterizavo ne vien
kaukė, bet ir visa persirengėlio apranga bei veiksmai. Tad
nieko nuostabaus, kad ta pati kaukė vienu atveju tarnavo
"čigono", kitu atveju "vaistininko-vengro", trečiuoju - "žydo"
- pirklio ir bergždininkių pirkėjo - personažui. Vadinasi, svar
bu buvo ne buitinės ir tautinės ypatybės, o kažkas kita.
Socialistiniu laikotarpiu kaukė, kaip tam tikra demonizmo
reiškėją, negalėjo būti laisvai nagrinėjama, todėl jai apibū
dinti ieškota socialinių motyvų. Antai akademiniame leidinyje

"Lietuvių etnografijos bruožai” pabrėžiamas persirengėlių ti
kroviškumas: "Šie karnavalininkai vaizdavo savo aplinkos bui
tinius socialinius tipus: apsimetėlį elgetą, arklių mainikautoją čigoną, keliaujantį smulkų pirklį žydą, carinį žandarą, vel
nią, giltinę, mirtį ir p a n ."5 iš tiesų, negi velnias ar giltinė
yra buitiniai tipai?! Panašiai reikėjo traktuoti tuos persona
žus ir vėliau pasirodžiusiuose leidiniuose, netgi vengiant tikrųjų jų vardų.
Šitaip kaukės buvo subuitintos ir to laikotarpio masiniuo
se renginiuose, ypač žiemos palydų šventėje. Valdžios nu
rodymu, tokia šventė turėjo būti švenčiama visoje Lietuvoje.
Masinėse šventėse etnografinis karnavalas nebetenka pra
smės bei regioninio kolorito, o kai kur yra tiesiog svetim
kūnis. Net Žemaitijoje, pavyzdžiui, Luokėje, turėjo atsirasti
nauji personažai (negriukai, turtuolis ir vargšas ir kt.). Tad
visai nenuostabu, jog šitokių pseudokaukių (ypač ne iš Že
maitijos), klaidinančių tiek visuomenę, tiek tyrinėtojus, pate
ko ir į mūsų muziejus.
Vilniaus istorijos ir etnografijos, M.K. Čiurlionio dailės, Te
lšių kraštotyros bei Šiaulių "Aušros" muziejuose kaukių turi
ma nedaug, be to, iš jų tik dalis (senesnieji eksponatai)
gali pasitarnauti aiškinantis kaukės vietą žemaičių kultūroje.
Ypač stokojame išsamesnio kaukėto persirengėlio veiksmų
aprašymo. Taip pat tik nedaug žemaičių Užgavėnių ir Vely
kų papročių užrašyta topografiniu tikslumu. Mažai aiškinama
si, kuo skyrėsi velykžydžio kaukė nuo Užgavėnių persiren
gėlio. O juk čia jau įsipina ir europinių viduramžių katalikų
bažnyčios misterijų tradicija, kuri susisieja su vietine etnine
kultūra.
Be Užgavėnių ir Velykų persirengėlių, Žemaitijoje žino
mas šiaudinių baidyklių - končiaus (valončiaus), kuršio da
rymas per linamynį. Matyt tarp kaukių per Užgavėnes ve
žiojamos baidyklės bei per linamynį taisomo ir slapta neša
mo kuršio yra vidinis ryšys. Taip pat darydavo kipšiuką Jo
nį su medine galva, stiklinėmis akimis, raudonu liežuviu, juo
do avikailio veidu. Tam tikras antropomorfinių kaukių pa
našumas, jų dalyvavimas kalendorinėse šeimos ir agrarinė
se šventėse rodo persirengėlių ryšį su agrarine-vegetatyvine
magija, su senaisiais kultais, kuris XX a. papročiuose jau
sunkiai bepastebimas.
Kaukių semantika dar tik pradėta tyrinėti. Tad būtina pa
siaiškinti: 1) kokios tos kaukės, 2) ką veikia jas užsidėję
personažai, 3) koks jų ryšys su senąja pasaulėžiūra.
X X X

Antropomorfinės kaukės darytos iš medžio, luobo, popie
riaus, kartono, net buroko. Kartais vietoj kaukės veidą išsi
tepdavo suodžiais ar kokiais nors kitais dažais, tačiau ilgaamžiškiausios^ suprantama, medinės kaukės.
Iš įvairių Žemaitijos regionų Užgavėnių ir Velykų papro
čių aprašymų matyti, kad su kaukėmis dažniausiai vaikščio
davo "žydai", "čigonai", "vaistininkai-vengrai" ir velnias. Šiau
rės vakarų ir vidurio Žemaitijoje stengtasi, kad persirengė
lių nepažintų, t.y. neatspėtų, kas yra persirengęs, o pieti
niams žemaičiams - dūnininkams - šitai lyg ir nebuvo labai
svarbu. Žmogaus veidą uždengianti profiliuoto medžio plok
štė turėjo seno, labai negražaus žmogaus veido bruožus:
didelė kreiva nosis, kreivai išsidėsčiusios nevienodo dydžio
akys, iškreipta išsiviepusi burna, kurioje matyti keli aptrupė
ję dantys, raukšlėti skruostai ir kakta. Iš ašutų, linų, paku
lų ar avikailio buvo pridedami plaukai (nors ne visada) ir
barzda. Velniui būtinai pritaisydavo du ragiukus. Spalvų nau
dota nedaug. Tik velnio kaukė spalvinta juodai, o kitiems
personažams kiek patamsindavo veidą arba palikdavo natū
ralią medžio spalvą, pajuodindavo paakius, raudonai nuspal

vindavo lūpas. Ant galvos kartais uždėdavo kepurę, skrybė
lę. Taigi, kaip matyti iš šios trumpos charakteristikos, kau
kė nebuvo individualizuota, daugiau apibendrinta, tik drabu
žiai ar veiksmai galėjo kelti tam tikras specifines asociaci
jas su personažo profesija ar įpročiais. Be to, visi pabrė
žia, jog kaukė turėjusi būti b a i s i , dažnai vaikai išsigą
sdavo tokio persirengėlio.
Persirengėliai savo veiksmais nesiekė atkurti tikrovės, jie
turėjo apeiginių - maginių tikslų: aplankyti namus, palinkėti
jiems sėkmės (nebūtinai sakant linkėjimus, bet ir pačiais
veiksmais), kuri ypač reikalinga pradedant pavasario darbus.
Tik jei per Kūčias tuo rūpinamasi šeimoje, tai dabar jau
išeinama į kaimą, į visą bendruomenę, į laukus, tarsi su
darant sutartį su augmenijos dievais. Juk ir vežiojama po
kaimą bei paskui sunaikinama (paskandinama, sudeginama
ar sudraskoma laukuose) baidyklė (P. Dundulienė ją vadi
na stabu), vadinta More, Kotre, Magde, "bobute", daugelio
mokslininkų laikoma arba augmenijos jėgų inkarnacija (V.Propas), arba mirštančios ir prisikeliančios augmenijos dievybės
simboliu (Dž. Freizeris).
Aiškinantis antropomorfinės kaukės prasmę, reikia prisi
minti ir kitus Užgavėnių papročius bei tikėjimus, kurių ryšys
su žeme, jos derlingumu nekelia jokių abejonių. Tai ir pa
sivažinėjimas, visame Pabaltijy vienodai turėjęs laiduoti ge
rą linų derlių. Ypač gerai būdavę išvirsti iš rogių ir pasivo
lioti po sniegą (plg. "bergždenikių" pavoiiojimą po sniegą,
kad iki kitų Užgavėnių ištekėtų). Panašią reikšmę turėjo su
pimasis daržinėse, Žemaitijoje išlikęs ligi šių dienų, pagaliau
ir valgiai siejosi su agrariniais papročiais. Galų gale ir po
puliariausios zoomorfinės kaukės - arklio, ožio (ožkos), ger
vės - siejosi su žemiškaisiais dievais, turėjo ryšių su vaisin
gumo magija.
Iš to aiškėja, kad persirengimą, turint omeny jo turinį,
galima aiškinti kaip mitą, o pagal formą - kaip žaidimą. Jis
svarbus pereinamaisiais gamtos ar žmonių gyvenimo ciklo
momentais. Jei pripažinsime, kad persirengimas yra drama
tizuotas mitinių vaizdinių atkūrimas, pirmapradė žaidybinė ver
sija, tai ir kaukė, kaip svarbiausia persirengimo detalė, sa
vyje sukoncentruoja mitinio personažo bruožus. Kaukę gali
ma traktuoti kaip žemdirbystės globėjo įvaizdį, kaip protėvio
paveiksią. Žinoma, prasmė istoriškai galėjo keistis, tačiau
žaidimo prigimtis liko nepaliesta: išlieka iliuzija, kad vaidini
me dalyvauja gamtinės dievybės, protėvių vėlės ir pan. Per
sonažai irgi išlieka pastovūs, tik jie naujoviškai perkuriami.
Kaukės ir jas užsidėję veikėjai jokiu būdu nėra gyveni
miški tipai, o tam tikri mitinio pasaulio reprezentantai. Tad
ir "žydo", "velykžydžio", "čigono", "vengro" kaukės nėra ko
kio nors tautinio charakterio reiškėjos, jų pirminėje seman
tikoje glūdi ne socialinis ar tautinis tipas, o mitinis vaizdi
nys, susijęs su žemiškomis ar net požemio dievybėmis. Tai
galėjo būti protėvių dvasios, namus ar laukus globojančios
dievybės. Kitaip nebūtų galima paaiškinti, kodėl daugelyje
Žemaitijos vietų kaukėtieji persirengėliai stengdavosi, kad kai
mynai jų nepažintų. Kodėl jų prisilietimas atneša žmogui sėk
mę, pvz, neištekėjusioms iki Užgavėnių merginoms, vadina
moms "bergždenikėmis"? Pagaliau tik savotišku kaukės "šven
tumu" galima paaišinti žmonių pastangas jas saugoti, laiky
ti pagarbioje vietoje, priimti persirengėlius, nepaisant jų išdai

gų.
Persirengime pastebima priešybių raiška: vyras- moteris,
senas-jaunas, svetimas-savas ir pan. Dažnai vyrai persiren
gia moterimis, vaikai seniais, ypač populiarūs elgetos, įvai
rūs luošiai, bet svarbūs ne socialiniai tipai, o antgamtinės
jų savybės. Juk elgeta galėjo pasiversti ir Dievas! Tad ir
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"svetimšalių” kaukės nereiškia tautinės priklausomybės, o yra
tik priemonė priešybei svetimas-savas išryškinti, t.y, ano pa
saulio būtybę atskirti nuo savų, šioje žemėje gyvenančių
žmonių. Ši tradicija būdinga ne tik lietuviams. Ji sutinkama,
pavyzdžiui, baltarusių, ukrainiečių, rusų ir kitų tautų folklore.
Kadangi senoji tikroji Žemaitija, kaip matyti iš d r. Norber
to Vėliaus tyrimų, priklauso vidurinei sričiai, kurioje vyravo
žemės mitologija, tad nenuostabu, kad tokios populiarios čia
buvo gyvulinės - arklio ir ožkos - kaukės, susijusios su chtoniškaisiais dievais. O antropomorfinių demoniškų kaukių po
puliarumas rodo jų ryšį ne tik su žemės dievybėmis, bet ir
protėvių kultu, kadangi žemdirbyste besiverčiančių tautų 'pa
saulėžiūroje didžiųjų gamtos permainų tarpsniais mirusiųjų
protėvių pagalba yra laukiama ir būtina. Ryšį su požemio
mitologija patvirtintų ir persirengėlilų grupėje pastovi velnio
kaukė.Tokie kaukėti personažai, įkūnijantys augmenijos die
vybes bei protėvius, turėjo, matyt, padėti atgimti žemei pa
vasarį, o gal ir atbaidyti piktąsias jėgas. Plg. M.Valančiaus
aprašytą faktą: "Šeštinių dienoj po visam keli vyriškieji, pa
lipę ant bažnyčios lubų, mėtliojo pro skylę bjaurias liečynas
kipšų, katras kiti, bažnyčioje stovintys, grobstė, draskė, mušė,
po šventorių valkiojo, it grieždami apmaudą ant velnių, per
Kristų, iš numirusių atsikėlusį, apgalėtų”.6 Aprašytasis faktas,
prof. P.Dundulienės nuomone, yra archaiška tradicija "nubai
dyti nuo pasėtų javų visokius mitinius kenkėjus”.7
Taigi analizuojant antropomorfines žemaičių Užgavėnių bū
tybes, ypač kaukes, pirmiausia jose reikia ieškoti ne socia
linių ar tautinių, o mitinių elementų. Antra, kaip matyti iš
papročių ir kitų tautų tradicijų, tos baisios demoniškos kau
kės vaizdavo protėvius ar augmenijos dievybes, t.y. kito, mi
tinio pasaulio asmenis, kurie ir turėjo prisistatyti kaip sveti
mi. Dėl to jie ir vaizduojami kaip seni, luošiai, "kitataučiai”.
Trečia, tokie Užgavėnių persirengėliai rodo, jog dabartinėje
Žemaitijoje, be žemės mitologijos (N.Vėliaus terminas), ryški
ir požemio mitologija, kuriai kaip tik atstovauja baisios kau
kės ir svarbiausia požemio dievybė velnias.
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Matyt neapsiriksiu pasakydamas, jog Mažeikių raj. Pievėnų,

didelėm medinėm žnyplėm, plaktukais, vinimis irtok.iom smul

Balėnų ir kitų kaimų gyventojams viena pagrindinių ir pačių įdo

kmenom kaip štinkspiritis (amoniakas), botagas, pinigųkapše-

miausių švenčių yra Velykos, kai j Pievėnų bažnyčią susiren

lis ir kt. Žydukų ginklai - tai, matyt, Kristaus kankinimo įrankiai.

ka netik senimas, bet ir jaunimas, vaikai. O labiausiai juos trau
kia pažiūrėti Velykų nakties persirengėlių, kuriuos jie vadina
"Velykų žydą su ličynomis".

šventoriuje. Dabar šventinami tik degtukai, anksčiau, kaip ir vi
soje Lietuvoje, ugnies ateidavo su kempinėmis, susuktais sku

Niekam jau nekelia abejonių persirengėlių vaikštynės per

durais ir kt. Po ugnies pašventinimo visi parapijonys suguža į

Užgavėnes. O išgirdęs apie Velykų persirengėlius dažnas nu

bažnyčią, kur į atsineštus indus prisipila pašventinto vandens.

Velykų iškilmės prasideda ugnies pašventinimu bažnyčios

stemba ir klausia, ar nesupainiojom su Užgavėnėm. Tačiau Ž e 

Bažnyčioje giedami "kalnai" (arba kalvarijos), giedotojoms pri

maitijos senoliai dar prisimena, jog per Velykas daugelyje baž

taria žemaičiams būdingas dūdų orkestras. Kiek vėliau bažny

nyčių pasirodydavo kareiviais ir žydukais persirengę vietiniai

čios viduryje ant takelio ar šilkinės pagalvėlės paguldomas

žmonės, nors bažnyčia ne kartą tokias pramogas yra draudu
si. Jau nuo XIX a. pr. aptinkama raštiškų paliudijimų apie Vely

kryžius su Nukryžiuotuoju.
Netoli bažnyčios, viename iš namų, renkasi ir patys svar

kų persirengėlių draudimą (1812 m. - žemaičių vyskupas

biausi šventės dalyviai - sargyba su žydukais. Prasėdėjus

J.Giedraitis, 1818 m. - Kretingos kunigas J.Pabrėža, 1926 m. -

mišioms, į bažnyčią įžygiuoja tvarkingai išsirikiavęsargybiniai,

Telšių vyskupas J.Staugaitis...). Mūsų šimtmečio pirmojoje pu

lydimi žydukų. Priėję prie presbiterijos, kareiviai, komanduo

sėje ypač stengtasi išgyvendinti šj paprotį kaip neatitinkantį

jant "švaicieriui", t.y. vadui, nusiima kepures ir priklaupia. S u 

krikščioniškosios moralės. Po karo Velykų nakties persirengė-

prantama, išskyrus žydukus, kurie tą naktį turi daugiausia tei
sių - jie gali daryti ką nori. Kurį laiką visi sargybiniai stovi kartu,

lių tradicija beveik visai nunyko, bet Pievėnų bažnytkaimyje
Velykiniai vaidinimai išliko iki šių dienų.
Tai kas gi vyksta tą Velykų naktį? Apie tai daugiausia suži

po to vadas palieka keturis kareivius, kurių uniformos vienos
spalvos, o kitus išveda. Žydukai taip pat paliekat savo atstovus,

nojome iš Jono Pranausko, kuris jau daugiau kaip 40 metų yra

o kiti kartu su kareiviais eina ilsėtis. Pamainos keičiasi kas pu

nuolatinis šventės dalyvis ir organizatorius. Jono Pranausko

svalandį.

tvirtinimu, Velykos yra didelė ir visų laukiama šventė, ir jis neį

Ką gi veikia sargyba ir žydukai per visą naktį? Kareiviai pri

sivaizduojąs Velykų be persirengėlių. Kai prieš keletą metų mi

valo visą pamainą išstovėti vienoje vietoje, o žyd ukams sutei

rė vienas iš "žydukų" vadeivų ir per Velykas nebuvo persiren

kiama visiška laisvė. Pagrindinis žydukų tikslas - pavogti sar

gėlių tai, vietinių gyventojų manymu, tais metais Velykų kaip ir

gybos saugojamą kryžių. Kareiviai su kardais neprileidžia įky-

nebuvo. Dar po karo į Pievėnus naujai atvykęs kunigas bandė

riųžydukų, dažnai tarp jųįvyksta "susirėmimai": vieni atsimuša

uždrausti "žydukų" pramogas, tačiau vietinių žmonių prisiriši

mediniais kardais, kiti puola su ilgomis replėmis ar plaktukais.

mas prie senųjų tradicijų buvo stipresnis už draudimus.

Visa kova vyksta be žodžių, tik žydukai neva žydiškai marma

Velykoms ruošiamasi iš anksto. Reikia surinkti 12 vyrų sar
gybai ir keletą "žydukų". (Anksčiau jaunimas varžydavosi dėl

liuoja. Nepavykus pagrobti kryžiaus jėga, žydukai imasi viso

teisės stovėti sargyboje, dabar gi kaime nedaug joteliko.) Išrin

ti dėmesį, kiša amoniakąpo nosim. Be kryžiaus pagrob imo, žy

kių apgaulių: siūlo sargybai pinigus, bando užkalbinti ir atitrauk

ktiems sargybiniams bei žydukams reikia apsirūpinti drabu

dukai turi ir kitokių užsiėmimų: kabinėjasi prie besimeldžiančių,

žiais ir "ginklais". Uniformas siūdavo Balėnų kriaušius Gabalis,

"nudžiauna" jų daiktus, pririša virvėmis vieną prie kito snauda

o kepures ir kardus dirbdino pats Pranauskas. J.Pranauskas

lius arba pakišaštinkspiričio po nosim, -tada juoko visiemsį va

pabrėžia, kad sargybinių apranga būtinai turi būti 4 spalvų, ku

lias.

rių kiekviena turi savo prasmę: žalia spalva reiškia erškėčių

Nors anksčiau, dar prieš karą, prisimena J. Pranauskas, vi

vainiką, kurį uždėjo Kristui, raudona - tai Kristaus kraujas, mė

sokių aibių prikrėsdavo dar daugiau. Žiūrėk, vienas virve iš vi

lyna - Kristaus mėlynės, o balta, kuria vilki pats vadas, reiškia

durio bažnyčios nusileis, "kits įlipa į spaviednyčią (sakyklą),

drobulę, kurion buvo suvyniotas nukryžiuotas Jėzus. Prieš ka

kraipos, ^pamoksląsakys, bet be žodžių, tik marmaliuodams".

rą sargybinių apranga buvo rimtesnė: vietoj palaidų kelnių dė

Užlipdavo ir ant vargonų, - žiūrėk, jau kažką rodo išr^iš kingais

vėjo bričkelnes, o vietoj medinių kardų turėjo tikrus kardus, ku

judesiais arba su replėm įžnyba giedotojoms į gerą viek*ą ir t.t.

riuos skolindavosi iš šaulių. Po karo J.Pranauskas kiek pato

"Tąnaktįteisių klebonui nier", - tvirtina vietiniai gyventojai. Ska

bulino sargybinių kepures, įmontuodamas į jas šviečiančias
lemputes.

tindamas abi puses būti akylesne ir išradingesne, kunigais ža

Nepaprastai apsirengę ir apsiginklavę žydukai. Pirmiausia į

pavogimą. Taigi užvirdavo tokia kova tarp sargybos ir žyd ukų,

akis krenta išraiškingos kaukės, kurios iš kartosįkartąperduo-

kad net visa bažnyčia klegėdavo.
Dabar žydukams jau užginta peržengti presbiteriją ir k eiti

damos vis naujiems žydukams. Visai tikėtina, jog kaukės dary
tos net XIX a. II pusėje. Be to, jų drapanos labai margos, sujuo

dėdavo po 10 litų vieniems už kryžiaus saugojimą, kitiems už

bažnyčioje didelį triukšmą. Tačiau jiems išmonės nepritrūksta:

stos virvagaliais ar diržais, naginės su didžiuliais bumbulais, o

ir į klausykląįsirango, o iš ten rankomis kviečia "nuodėminguo

ant kaklo jie nešioja apvalius karolius. Žydukai apsiginklavę

sius" prieiti išpažinties; ir krepšius "nušvilpia", potosiūlošeimi-
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ninkamsjuos išsipirkti; tai plaukus suvelia jaunoms merginoms,
tai per kaukę nosį krapšto, tai vaikus gainioja po bažnyčią, ku
rie žviegdami skuodžia nuo baisių žydukų...Žodžiu, liūdna ne
būna, o ir miegas ne taip ima. Nors nėra ramybės ir užmigusia
jam, nes tuoj gauna amoniako pauostyti.
Be sargybos, tą naktj prie Kristaus karsto pakaitomis po ke
turias budi merginos. Jos k lūpi pačioje presbiterijoje, tad nei su
žydukais, nei su kareiviais nebendrauja. Merginos dėvi vieno
dą uniformą primenančius tautinius drabužius.
Pievėnuose Velykų naktį niekada žmonių netrūksta, nors iki
paryčių bažnyčia ir aptuštėja. Na, o likusieji turi progą stebėti
neįprastą žydukų spektaklį.
Prieš saulės patekėjimą bažnyčia vėl prisipildo. Visi laukia
Prisikėlimo stebuklo. Prieš procesiją.} bažnyčią sueina visi ka
reiviai ir žydukai, o visąnaktį taip stropiai sargybos saugotąkryžių zakristijonas buitiškai nuima ir nunešęs pakiša po laiptais.
Einant procesijai aplink bažnyčią tris kartus, žydukai bėga
priešinga kryptimi devynis kartus ir paskutinį kartą stengiasi ką
nors iškrėsti. Judant procesijai, netyla varpai, o varpinės apa
čioje mušamas būgnas. Po to kareiviai ir žydukai palydi kunigą
iki klebonijos, visi kartu nusifotografuoja, ir šventė baigiasi.
Kastai per paprotys: artai tik religinė viduramžių misterija,
atkeliavusi iš Vakarų Europos, ar tai senųjų papročių atšvaitai?
Matyt ir viena, ir kita. Stebina, kad į vieningą veiksmą susilieja
apeiginė rimtis irtriukšmas, giedami "kalnai" irklegantis juokas.
Vien tik krikščioniškąja pasaulėja uta šį paprotį sunku paaiškin
ti. Senųjų papročių gyvybingumas vienokiais ar kitokiais būdais
išsilaikė iki pat mūsų dienų.
Atgimstančiai Lietuvai pravartu būtų atgaivinti n etik kataliki
škas šventes. Būtina prisiminti ir senąsias lietuviškas šventes
bei papročius. Mūsųpareigayrajuos perimti ir perduoti ateinan
čioms kartoms.
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VELYKOS
KURŠĖNUOSE
Šios pastabos apie Velykas yra i& dalies mano pačios prisi
minimai, kurie siekia tik 1937-1939 metus, taip pat močiutės pri
siminimai.
Velykų laikas prasidėdavo Užgavėnėmis, apie kurias daug rašy
ta ir kurios Kuršėnuose buvo tokios pat, kaip ir kitur Žemaitijo
je. Prisimenu, kaip j mokyklą per Užgavėnes susirinkdavo labai
mažai vaikų, nes eidavo "žydais". Tos apytuštės klasės visas dė
mesys irgi būdavo languose, nes pro šalį eidavo vieni po kitų
būreliai įvairiai persirengusių. Suaugę ir didesnieji vaikai apsiren
gdavo įdomiai, o mažieji tik apsivilkdavo kokį nors apiplyšusį rū
bą, skruostus išsitepdavo šlapiu raudonu popieriumi arba perpjau
tu burokėliu ir išsipaišydavo anglimi. Nešdavosi apsuktą įvairia
spalviais popierėliais lazdą. Senesnieji sakydavo: koks per Užga
vėnes oras, tokie bus metai. Atmenu, per vienas Užgavėnes bu
vo labai vėjuota, pustė. Močiutė sakė, kad bus vėjuota, lietinga
ir nepastovi vasara ir labai išguldyti javai. O vasarą kaip tik ir
trenkė perkūnas į kaimyno malūnininko žydo namą. Tada močiu
tė visiems priminė Užgavėnių dieną.
Sekančią - Pelenų dieną kai kuv buvo išlikęs paprotys į tro
bą įnešti didelę kaladę, o šeimininkai privalėjo atnešusiuosius pa
vaišinti (geriausiai degtinės taurele). Tada jie išeidami kaladę išsi
nešdavo, o jei nieko neduodavo - palikdavo su ja tąsytis pa
tiems šeimininkams.
Gavėnia slinko ramiai, be dainų, nors pas mus jaunimo bu
vo - tėvai jauni, mama buvo siu.vėja ir turėdavo po porą moki
nių - mergaičių. Ateidavo nevedę tėvo draugai, paštininkas ir va
karais dainuodavo. Gavėnioj močiutė dainuoti neleisdavo, tad šiaip
ką nors pasakodavo, "žiedą dalindavo", o paskui ir radiją klau
sydavo. Kai kada vyrai žaisdavo šaškėmis. (Kortos buvo smerkia
mos, o Gavėnioj - gink dieve net pagalvoti).
Artinantis Velykoms, vaikai pririnkdavome surūdijusių geležga
lių (pasisukdavome apie kaimyno kalvę) ir pridroždavome alksnio
žievių. Šitą mišinį užmerkdavome vandenin iš anksto ir laikyda
vome apie dvi - tris savaites. (Nežinau, ar kad geriau dažytų,
ar iš nekantrumo, laukdami Velykų). Įdomiausia buvo "didžioji sa
vaitė". Jau nuo pirmadienio bažnyčioje prasidėdavo rekolekcijos.
Močiutė iš bažnyčios grįždavo vėlai ir visą laiką ruošdavosi Ve
lykoms: vi.'ską šveisdavo, valydavo, išnešdavo į kiemą patalynę,
plaudavo ir mirkydavo šaltienai (tai būtinas Velykų valgis) nuo
skerstuvių sutaupytas kiaulės; kojas ir galvą. Pasiruošimo šven
tėms kulm inacija prasidėdavo nuo didžiojo ketvirtadienio, kai baž
nyčioje užgavėdavo varpai. Šventoriuje pastatydavo didžiulį būgną
ir leipdavo miestelio paaugliams jį mušti. Susidarydavo norinčių
eilė, būgnas dundėdayo ištisą dieną. O tuo tarpu po miestelio
naruus vaikščiodavo grupelėmis berniukai, mažesni ir didesni, su
pilkais pelų krepšeliais ir su tarškynėmis. Jie rinkdavo kiaušinius,
jojęs į kambarį, vienas kalbėdavo lyg maldą. Prisimenu tik prad
žią: "Aš, Jėzaus vaikelis, ėjau per kalnus...". Tarškynės būdavo
įvairios - mažos sukamos ir didelės lyg vežimėliai - stumdomos
žeme. Tos tarškėdavo ypatingai žemu garsu. "Kiaušiniavimas" tę
sdavosi, kol varpai neskambina, t.y. iki didžiojo šeštadienio. Šešta
dienį vaikai, dažniausiai berniukai, eidavo į bažnyčią parnešti švę
sto vandens ir švęstos ugnies. Į šventorių vaikai susirinkdavo iš
anksto ir pasirėngę laukdavo, kol pradės skambėti varpas. Tik
pradėjus skambinti, iš varpinės pro langą varpininkas išberdavo
smulkių rūkytų strimelių ir mažų į popierėhus suvyniotų saldainių
- ledinukų. Vaikai galvotrūkčiais puldavo jų rinkti. Didesnieji gi,
pusberniai, prisirišę prie virvelės silkę, būdavo, ją tempia aplink
bažnyčią, o kiti, iš paskos bėgdami, muša tą silkę vytėmis išvaro gavėnios pasninką. Surinkę visas žuveles ir saldainius, vai
kai įdegdavo ant vielos pavertą kempę arba pančio galą ir ei
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davo namo, aplink galvą sukdami ugnį, kad neužgestų. Kitoj ran
koj nešdavosi butelį švęsto vandens. Namie jiems reikėdavo pa
dėti apsišerti gyvulius, iškūrenti pirtį, dažyti kiaušinius. Mergaitės
gi dar turėdavo paruošti krienus, būtinus prie kiaušinių ir šaltie
nos. Jeigu šeimoj būdavo jaunų merginų, jos turėdavo padaryti
šventinį kastinį. Jei merginų arba paauglių mergaičių šeimoj ne
būdavo, tuos darbus dirbdavo motina. Taip pat ir kiaušinių mar
ginimas vašku (paprastai didžiojo penktadienio vakare) būdavo
merginų ir moterų darbas. Jeigu kiaušiniai skutinėjami, į tą dar
bą įsijungdavo ir vyrai bei augesni vaikai. Apie 1941-46 metus
kiaušinius dažydavo jau ir aniliniais dažais, o margindavo rašo
mąja plunksna, merkiant ją į acto esenciją. Kai actas išėda da
žą, belieka kiaušinį nušluostyti. Šis marginimo būdas panašus
kaip skutinėjant. Trys gražiausi margučiai - raudonas (iš svogū
no lukštų dažo), geltonas (iš šieno dažo) ir juodas (iš alksnio
žievių ir "gelžūnių") būdavo sudedami į krepšelį su šienu, pelais
arba samanomis, papuošiami žilvičio šakele ir nešami bažnyčion
į prisikėlimą pašventinti. Prisikėlimas būdavo anksti rytą, todėl se
nesnės moterėlės į bažnyčią susirinkdavo iš vakaro ir melsdavo
si per naktį. Bažnyčioje šviesa buvo tik prie altoriaus, prie Kri
staus karsto, kur angelais aprengtos jaunos mergaitės visą nak
tį eidavo sargybą, o bažnyčios vidury paguldytą kryžių saugoda
vo seni miestelio vyrai arba špitolninkas su zakristijonu.
Iš prisikėlimo grįžusi močiutė piktindavosi dėl "netikusių baž
nyčioje papročių Velykų naktį". Ji sakydavo, kad po tamsią baž
nyčią slankiodavę "velniais" persirengę miestelio bernai ir paau
gliai ir, nužiūrėję snaudžiančias bobeles, pakišdavę joms pano
sėn amoniako buteliuką. Kartais į jų žaidimą įsijungdavę ir vyre
sni klapčiukėliai. Jie paimdavę procesijoj nešamą barškalą ir, ty
liai prislinkę prie snaudžiančių, staiga prie ausies subarškindavę.
Miestelio "zimagorai" stengdavosi iš snaudžiančių kryžiaus sargų
panosės "pavogti" kryžių. Kryžių pramiegoję sargai turėdavo jį iš
"vagių ir velnių" išpirkti. Pokštai labai sutrikdydavo einartčių gar
bės sargybą prie Kristaus karsto "angelų" rimtį. Tai sukeldavo
pamaldžiųjų tretininkių ir davatkų, ypač įkvėpusiųjų amoniako, pyk
tį. Pasikeitus klebonui, šitie papročiai išnyko, nes, pirmiausia, jis
nebeduodavo pinigų pirkti iš varpinės beriamoms strimelėms bei
saldainiams, o paskui griežtai uždraudė (gal davatkų paveiktas?)
bažnyčioje "cirkus". Kai bent kiek paaugau, bebuvo likęs papro
tys "silkę mušti". Tačiau greitai ir tas išnyko.
Velykų rytą ugnį įkurdavc iš parneštos švęstos ugnies, tačiau
pusryčių nevirdavo, pusryčiaudavo vėlai. Valgomi buvo iš vakaro
paruošti valgiai, jie buvo labai skanūs. Pasimeldus valgyti buvo
pradedama nuo švęstų margučių (jie buvo padalijami visai šei
mynai) su kastiniu. Margučiai buvo daužomi vienas su kitu. Li
kęs sveikas buvo nedaužomas, o valgyti paimarrfas kitas, daž
niausiai verdant įskilęs. Toliau valgydavo kitus valgius - šaltieną
su krienais, keptą mėsą (dažniausiai veršieną), gerdavo mėtų ar
batą su pyragu. Švęstų kiaušinių kevalai būdavo atiduodami vi
štoms sulesti. Po to kartais vištos padėdavo kiaušinius su spal
votais taškeliais ant kevalo. Tokie kiaušiniai buvo vertinami ir lai
komi (jei Velykos buvo vėlyvos) perinimui. Manyta, kad iš tų kia
ušinių išskilę viščiukai nebus šeškų arba lapių pjaunami, jų ne
pagaus varnos.
Po pusryčių prisikėlime buvę suaugusieji eidavo pamiegoti, o
vaikai - į pakluonę ar kur kitur margučių ridenti. Į svečius ei
davo tik antrą Velykų dieną. Jei Velykos pasitaikydavo vėlyvos balandžio gale, per šv. Morkų, sakydavo, kad bus labai blogi
metai - "raudonas gaidys užgiedos". Šis pranašavimas išsipildė
1944 m., kada per Kuršėnus į vieną ir kitą pusę persirito fron
tas, nuniokojęs ir ištraiškęs idilišką ir lėtą Kuršėnų gyvenimą. Po
to buvusios tradicijos vos vos ruseno. Užgavėnių "žydai" buvo
išvarinėjami, mokiniai barami ir išjuokiami, kiaušiniautojų neleido
"elgetauti", o prisikėlimas buvo nukeltas į šeštadienio vakarą.

Genovaitė JACĖNAITĖ

GEGUŽINĖ: ESMINIAI SUĖJIMO BRUOŽAI
Viena iš kaimo jaunimo bendravimo formų XIX a. ir XX a. I
pusėje buvo suėjimas gegužinėje. Žodį "gegužinė" katalikybę išpa
žįstantys Lietuvos žmonės suprato dvejopai. Pirmiausia - tai ge
gužinės (mojavos, mojaus), pamaldos, kurios buvo atlikinėjamos
toliau nuo bažnytkaimio esančiuose kaimuose, vienoje ar keliose
trobose arba lauke prie kryžiaus, koplytėlės visą gegužės mėne
sį (tuo metu troboje įrengdavo altorėlį, papuošdavo patalpas ir
patį altorėlį gėlėmis, vainikais bei berželiais). Gegužinėmis vadin
tas ir jaunimo suėjimas, kurio metu buvo šokama, dainuojama,
einami rateliai, žaidžiami žaidimai, .kai kur rengiami vaidinimai.1
Manoma, kad žodis "gegužinė" (suėjimas) yra lenkiško žodžio
"majovka" vertimas, turėjęs iškylos į gamtą reikšmę. Gegužinės
paplito šio amžiaus pradžioje, tautinio atgimimo laikais, pradėjus
gausėti lietuviškų visuomeninių organizacijų.2 Pirmaisiais nepriklau
somos Lietuvos metais gegužines dar rengė gimnazijos,3 tačiau
šio amžiaus 3-4 dešimtmečiais kaime paplito pavasarininkų, jau
nalietuvių, šaulių, Lenkijos okupuotose srityse - šv. Kazimiero drau
gijoms priklausančio ir neorganizuoto kaimo jaunimo rengiamos
gegužinės. Lietuvos kaime organizacijų ir neorganizuoto jaunimo
gegužinės turėjo daug bendrų bruožų. Tačiau organizacijų ren
giamos gegužinės dažniausiai buvo viešos, neorganizuoto kaimo
jaunimo - uždaros, skirtos tik kelių kaimų, rečiau parapijos ja u
nimui.4 Gegužinė iš pirmo ‘žvilgsnio panaši į pagrindinį kaimo
jaunimo
suėjimą, vakarėlį, nekviesto jaunimo sambūrius per ve
stuves, po talkos ar vakaravimus. Tačiau ji skiriasi suėjimo lai
ku, vieta ir jos paruošimu, dalyvių skaičiumi.
Gegužinės vyko vėlyvą pavasarį, vasarą, rečiau ankstyvą ru
denį. Vakarėlius rengė visus metus, išskyrus
adventą, gavėnią
(katalikai), laidotuvių tame kaime metu ir pan. Kai kur Klaipėdos
krašte vakarėlių iš viso nerengė. Paprastai per metus kaime su
rengdavo dvi-tris gegužines, vakarėlių - apie dešimt kartų dau
giau. j gegužinę susirinkdavo tik sekmadieniais ar kitais šventa
dieniais; tuo metu daugelyje Lietuvos kaimų vakarėlį rengė šešta
dienį ir sekmadienį arba tik šeštadienį, atlaidų, kalendorinių, šei
mos ir valstybinių švenčių dienomis. Kai kur XIX a. pabaigoje
vakarėlį pradėdavo nuo gegužės mėnesio - "mojavai prasidėjus".3
Šio amžiaus pradžioje vakarėlį iauke pradėdavo ir nuo Velykų,
Sekminių ar Joninių. Didelę reikšmę turėjo oras. Kaip ir vakarė
lius, gegužines pradėdavo gegužės mėnesį, paprastai nuo Sekmi
nių (Sekminės dažnai būna gegužės mėnesį), pavasario pabaigos
ar vasaros pradžios atlaidų, rečiau Joninių. Daug lėmė ir gam
tos atbudimas, - kai kur Aukštaitijoje ir Žemaitijoje žmonės tei
gė, kad pirmąsias gegužines rengė suplaukus berželiams.3 Visuo
se tirtuose Lietuvos kaimuose gegužinės vykdavo per didesnes
kalendorines šventes, atlaidų dienomis, rečiau eiliniais sekmadie
niais. Paskutinę gegužinę rengė vasaros pabaigoje ar rudens
pradžioje. Pastovios datos žinių pateikėjai nenurodė.
Viena iš svarbesnių gegužinės, kaip suėjimo, bruožų - vieta.
Kai kuriuose Pietų, Pietryčių Lietuvos kaimuose vakarėliai visais
metų laikais vyko tik kambaryje, tačiau didesnėje Lietuvos daly
je vasarą vakarėlį dažniausiai rengė kieme. Gegužines rengė ant
kalnelio, pamiškėse, miško aikštelėse, prie upės, ežero. Dažnai
atsižvelgdavo, ar šioje vietoje auga berželiai, kartais nuolatinę ge
gužinių vietą specialiai jais apsodindavo. Kai kur gegužinėmis va
dino kluone rengiamus suėjimus arba ten persikeldavo pradėjus
lyti, tačiau šis reiškinys Lietuvoje buvo labai retas, dažnai daly
vių skaičiumi, vietos įranga tolygus vakarėliui.
Klaipėdos krašte kai kur rengė panašų į gegužinę suėjimą "Gartenfest" (liet. šventė sode). Aplinką puošdavo lampionais spalvotuose maišeliuose įtvirtintomis žvakutėmis. Suėjimą du tris
kartus per metus rengė krautuvininkai, ir pasilinksminimas turėjo
viešą pobūdį.7

Nuo vakarėlių gegužinės skyrėsi suėjimo vietos įrengimu. Kaip
minėjau, beveik visose gegužinėse suėjimo vietą ribojo berželiai,
kartais berželius susmaigstydavo, ant vielos virvėmis priraišiodavo
berželių šakas, vainikus, popierėlius, vėliavėles. Šiaurės rytų Lie
tuvoje itin buvo paplitę iš berželių padaryti arba jais apkaišyti
vartai ("bromas") - įėjimas į gegužinės vietą. Aplinkui stovėdavo
suolai, kai kur berželiais apkaišydavo pakylą, ant kurios sėdėda
vo muzikantai. Net jokioms organizacijoms nepriklausančio jauni
mo rengtose gegužinėse kai kur ant stulpo pakabindavo vėliavą.
Ją kabindavo ir gegužinėse, kurias rengė ūkininko kieme. Ku
kliausiai gegužinės vieta buvo puošiama Žemaitijoje - čia rečiau
negu kituose etnografiniuose regionuose suėjimo vieta buvo puo
šiama berželiais, vainikais, kitais papuošalais.
Paskutinis ir svarbiausias gegužinės bruožas - dalyvių skaičius
ir priklausomybė tam tikro teritorinio vieneto bendrijai. Pavyzdžiui,
Guntauninkų kaime (Ignalinos raj.) į vakarėlį (tarm. kuokynė) su
sirinkdavo apie tris dešimtis žmonių, atlaidų vakarėlį - penkia
sdešimt, į gegužinę - apie tris šimtus žmonių.3 Dažnai gegužinė
sutapdavo su toje vietoje arba gretimuose kaimuose vykstančiais
atlaidais.
Masinis suėjimų per atlaidus charakteris matyti ir iš XVIII am
žiaus vidurio šaltinio: "... didelės minios, susirinkusios į atlaidų
vietą, šoka aikštėse pagal muziką, rengia rungtynes, vienas kitą
sužeidžia..."9 Lietuvos Respublikos (1918-40, m.) metais vakarėlyje
sueidavo vieno kaimo merginos, kelių kaimų vaikinai. Merginos į
gretimą kaimą eidavo būreliu, su broliu, vaikinu arba pakviestos,
nors kai kuriuose kaimuose merginos kelionė į gretimo kaimo
vakarėlį buvo laikoma nepadoria. Iš kito kaimo atėjusių vaikinų
teisės vakarėlyje buvo gana ribotos, todėl vakarėlį laikau kaimo
jaunimo bendrijos suėjimu. Gegužinė - parapijos jaunimo suėji
mas, daugelyje kaimų į šį suėjimą kitame kaime ėjo be apribo
jimų ir merginos. Taigi esminiai gegužinę nuo vakarėlio skirian
tys požymiai - parapijinis suėjimo pobūdis, ribotas laikas - pava
saris, vasara, vieta - dažniausiai už ūkininko sodybos ribų, įran
ga - vyraujantis berželio motyvas, gausus vietos puošimas.
Apibrėžus gegužinės sąvoką, reikia paaiškinti ir jos simbolių
bei pobūdžio kilmę, nes nei gegužinė kaip parapijos (kelių kai
mų) suėjimas, nei jos simboliai negalėjo susiformuoti tik tautinio
atgimimo laikais ir per trumpą laiką pasklisti po visą Lietuvą (ge
gužinės XX a. pirmojoje pusėje rečiau rengtos arba nerengtos
tik Vilniaus ir Klaipėdos kraštų kaimuose).
Pavadinimu, patalpų puošimu berželiais šį pasilinksminimą ga
lime sieti su gegužinėmis pamaldomis. Kartais ir jaunimo pasilin
ksminimą po gegužinių pamaldų vadindavo gegužinėmis, tačiau
po pamaldų sueidavo tik vieno, labai retai kelių gretimų kaimų
jaunimas ir linksmindavosi tik šeštadieniais (retai šiokiadieniais).
Gegužinės pamaldos, kurios buvo skirtos šv. panelės Marijos gar
bei, paplito vėlai - Prancūzijoje ir Ispanijoje - XVIII a., Lietuvoje,
kituose kraštuose - XIX a.19 Pamaldos, kaip ir suėjimas, perė
mė daugelį simbolių iš pavasario-vasaros švenčių. Prancūzų mok
slininko N.Belmono manymu, bažnyčia gegužės mėnesį paskyrė
Marijai, kad jaunimo laisvos meilės ritualams priešpastatytų teisė
tą santuoką.11 Matyt tyrinėtojo minimos apeigos turėjo ir magi
šką prasmę: tikėta, kad tai užtikrins geresnį derlių.12
Gegužės mėnesį, per Sekmines, Jonines, kitas pavasario, va
saros šventes daugelyje Europos kraštų vyko jaunimo vaikštynės,
būdavo puošiamas gegužės medis ar stulpas, pinami vainikai, vai
kiną ar merginą apipindavo medžio šakomis. Lietuvoje, kaip ir
Europos šalyse, pavasario-vasaros švenčių metu svarbų vaidmenį
vaidino žalumynai
berželiai, gėlės, vainikai, žmogaus žaidžiami
brandą imituojantys žaidimai.
Berželis ypatingą svarbą Lietuvoje turėjo per Sekmines, - jam

21

buvo priskiriama stipri vegetacinė jėga, tikint, kad medžio gyvy
bingumas gali persiduoti žemei, gyvuliams, žmonėms, javams, ki
tiems augalams.15 per Sekmines kaišydavo trobą berželiais, juos
smaigstydavo kieme. Šiuo metu buvo atliekamos tam tikros jau
nimo apeigos: renkama gražiausia mergina ir atliekamas simbo
linis vestuvių ritualas.14 Tverečiaus apylinkėse XX a. pr. šį žai
dimą žaisti ragino net vyresnės moterys.15 Kai kur Lietuvoje per
Sekmines vykdavo priėmimo į jaunimo bendriją apeigos.15
Daug jaunimo papročių matyti ir per Jonines. Vaikinai ieško
kandidačių į žmonas. P.Juozapavičiaus teigimu, iki Joninių mer
gaitė turėjusi pasirinkti patikimą vaikiną, vaikinas - .m erginą.1?
Kai kur tikėta, kad vaikinui ir merginai kartu peršokus per Jo
ninių laužą jie liks poroj.15
T.Bernštam nuomone, šio laikotarpio suėjimai simbolizuoja jau
nimo brandą ir aktyvumą.19 Pats gegužinės pobūdis, proga pa
matyti tolimesnių kaimų jaunimą, pabendrauti, merginoms pažeisti
sėslumo tabu įprasmina šiuos simbolius, - tai patvirtina dažnos
vaikinų grumtynės gegužinių ir kitų parapijos suėjimų metu: dvie
jų kaimų susidūrime nustatoma vieno kaimo jaunimo padėtis ki
to atžvilgiu. Pavasario,* vasaros švenčių ir gegužinių simbolikos
sąsajas, papročių transformaciją galima pasekti ir kitais aspektais
- pavyzdžiui, Kukutėlių k. (Ignalinos raj.) vykstančiose gegužinėse
jaunimas susinešdavo maistą kaip ir trečią Sekminių dieną į kupoles.^O
Gegužinės pobūdis, vietos paruošimas, simboliai tarsi įtvirtina
šį vėlyvą suėjimą cikliškame gamtos ir žmogaus kalendoriuje. Dėl
šio suėjimo savitumų gegužinių rengimą galima atgaivinti ir XX
a. pab. mieste bei kaime. Tai būtų puikus veiklos baras besiku
riančioms jaunimo ir suaugusiųjų organizacijoms. Tik reikėtų iš
savo apylinkės senelių sužinoti apie šio suėjimo regioninius sa
vitumus.
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vaišėmis, vykstantis parugėje ar kitoje vietoje.

Praeitų metų rudenį Klaipėdoje buvo surengtas antrasis
mokslinis forumas "Miestas ir žmogus". Anot rengėjų - Lietuvos filosofų draugijos Klaipėdos skyriaus - miesto tema tikra properša teorinėje, o kartu ir kasdienėje mūsų amži
ninko savižinoje.
O juk, kaip rašoma šiam forumui išleistos knygelės "Mie
stas ir žmogus. Mitai ir utopijos: Mokslinės konferencijos
medžiaga: pranešimų tezės" (Klaipėda, 1990) pratarmėje, "(...)
visiškai akivaizdu, kad miestas yra anaiptol ne vien pastatų,
aikščių, žmonių, kitaip tariant, architektūros, erdvių ir socia
linio gyvenimo ansamblis. Miestas yra dvasinio gyvenimo for
ma. Miestas yra meniškai ir estetiškai organizuota kultūros
erdvė. Pagaliau, miestas yra ne kas kita, kaip pats intelek
tualinis procesas, idėjų kūrimo ir saugojimo vieta, intelek
tualinės istorijos arena.(...)"
Priežasčių, kodėl Lietuvoje ilgą laiką miestais taip mažai
buvo domimasi, daug. Kai kurias sumini ir forumo rengėjai.
Visų pirma XX a. Lietuvos miestai bei jų kultūros formos
laisvai plėtojosi ir skleidėsi tik 22 metus. Iki 1918 metų Lie
tuva gyveno ne sa\/o gyvenimą ir savo istorijos nekūrė - tai
už ją darė Rusijos imperija, primetusi Lietuvai nebūdingą,
svetimą civilizacijos modelį. Nuo 1940 m. Lietuva tampa so
vietinio technopolio ir kosmopolio - utopinio urbanizmo ir
industrializmo pagimdyto bei visas klasikines miesto charak
teristikas praradusio bolševikinio megapolio - fragmentu, so
vietinio antimiesto modeliu. "Tad ar verta stebėtis, - toliau
rašoma pratarmėje, - kad kaip gynybinė reakcija intelektua
lų galvose, o vėliau ir knygose bei studijose, brendo ir bu
jojo antiurbanistinės nuotaikos, kaimo ir nykstančios jo kul
tūros apologija bei adoracija, o sykiu ir visiškas nenoras
suprasti, tyrinėti ir interpretuoti miesto kultūros fenomeną.
Bet miestas pats savaime anaiptol nėra kažkoks kultūrą de-

struktūruojantis ir dezintegruojantis monstras. Priešingai - vi
sa klasikinė Vakarų civilizacija yra visų pirma miesto civili
zacija. O jos formos ir kūriniai j Lietuvos istoriją bei so
ciokultūrinę erdvę ir pateko kaip tik per mūsų miestų kul
tūrą, kūrusią ne tik Lietuvos architektūros bei urbanistikos
stilius ir fizionomijas, bet ir mūsų idėjų bei mąstymo isto
riją, kitaip tariant, mūsų intelektualinę istoriją. Tad Lietuva
yra ne tik kaimo ontinės ir sociokultūrinės situacijos auga
las. Lietuva yra ir savitas Europos miesto civilizacijos frag
mentas".
Sutikdami su pratarmės autoriais L.Donskiu ir P.Žakaičiu
dėl menko miesto istorijos, jo kultūros raidos ir bruožų su
pratimo ir sveikindami kalbos apie miestus pradininkus, no
rime prie šio darbo prisidėti ir mes.
Skyrelyje MIESTAS stengsimės skaitytojus supažindinti su
tolesne mokslininkų - filosofų, istorikų ir kt. minties eiga,
augdami drauge su jais spausdinsime istorinių, etnografinių
tyrinėjimų, teorinių samprotavimų, bandysime pasižvalgyti ir į
dabartinę mūsų, ne per seniausiai iš kaimo atsikėlusių mie
stiečių, gyvenseną mieste.
Tikimės, suprasite, kodėl "Liaudies kultūra", kuri nuolat
gilinasi į kaimo, tradicinės kultūros palikimą ir stengiasi, kad
šie tautos lobiai kuo stipriau įaugtų j kiekvieno iš mūsų są
monę ir praktinę kultūrinę veikią, į savo interesus įtraukia
ir miestų kultūrą. Mat, mūsų nuomone, čia daug kas susi
ję, tad ir drįstame pradėti ieškoti kaimo ir miesto kultūrų
ryšių įvairiais istoriniais laikotarpiais, gilintis j miesto etno
grafiją. O jeigu dar pasisektų pažvelgti j šiuos kultūros rei
škinius iš vieno ar kito luomo ar socialinio sluoksnio pozi
cijų, kaip siūlo istorikė Ingė Lukšaitė, atgaivinti vienos ar ki
tos epochos kaimiečio ir miestiečio viziją! Bet neužbėkime
mokslininkams už akių.
Taigi - MIESTAS.
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- Nusipirkau neseniai knygą "Senasis Tbilisis" (išleista Maskvoje rusų
k.), ojoje - ištisas XIX-asis amžius, miesto gyventojų socialinė ir tautinė su
dėtis, miestiečių gyvenimo tradicijos, papročiai, verslai, amatai, architek
tūra. Ir visa tai - Gruzija, Gruzija Tbilisyje... Mes gi, kalbėdami apie savo
miestus, retai kada juos suvokiame kaip Lietuvą - Vilniuje, Kaune, Pane
vėžyje ar mažame bažnytkaimyje. Iš esmės, iki šiol LIETUVA mums - se
nasis tradicinis kaimas. Lyg miestuose ištisais amžiais būtų gyvenę vien
lenkai, vien žydai,'vokiečiai ar kiti svetimtaučiai, lyg juose niekada nebū
tų tvyrojusi lietuviška dvasia.
Kita problema - nežinodami, nejausdami, nesuprasdami savojo miesto
istorijos, mes nemokame jo mylėti, nesijaučiame jame jaukiai, esame sve
timi. O gal tai dėsninga? Juk, anot filosofo A.Šliogerio, - nūdienis Didmie
stis nebe daiktų (esinių), bet santykių pasaulis. Jame viešpatauja Didysis
Anonimas, trypiantis praeities daiktus ir lipdantis jų pamėkles. Todėl Did
miesčio valanda yra laikas, kai miršta būtis. "Nebūti ar tarsi - būti yra len
gviau negu būti. (...) peržengti daikto individualumą, naikinti jo būtį, susi
lieti su Didžiuoju Anonimu yra lengviau negu statyti ir puoselėti būties fe
nomeną ir tokių fenomenų gyvenimo lauką". O gal mūsų amžius apskritai
yra senojo, klasikinio pasaulio baigtis, tad nieko čia nepadėtų nei istori
nės knygos, nei kitos sąmoningos žmogaus pastangos?
- Bet tuomet šliogeriškoji "būties agonija" vyktų visur. Ji gi tarpsta tota
litarizmo užkrėstuose žemės kampeliuose, ir ne tik tarpsta, bet ir sąmonin
gai stiprinama... Sovietinėje sistemoje ne tik kultūros daiktai, kasdienė
aplinka buvo naikinama, nuvertinama, bet ir eilinio žmogaus gyvensena,
jo papročiai, tradicijos, ritualai. Fasadinė kultūra, - atitinkamai ir fasadinė
paminklosauga. Vieni kiti rūmai, bažnyčia - svečiams parodyti. Dar dau
giau: Sovietų Sąjunga vadino save proletarine valstybe, tačiau proletaro
gyvenimo ir darbo reliktai niekada nepatekdavo j jokius valstybės saugo
mų paminklų sąrašus. Neturime nei technikos muziejų, nei išsaugotų ir
muziejais tapusių senoviškų fabrikų ar fabrikėlių, amatininkų dirbtuvių.
Nesaugomi irto darbo vaisiai. Tarkime, dailidės ar mūrininko menas... Jis
labai įdomus. Juk miestus statė ne vien architektai. Daug daiktų žmonės
darydavosi patys ar samdydavosi eilinį meistrą, kuris profesionalaus me
no formas savaip perdirbdavo, pritaikydavo buitinėms reikmėms. Šių daik
tų formos, puošyba kartais artimesni liaudies menui, nors nėra "kaimiški".
Miesto amatininkai gyvenamąją aplinką natūraliai perdirbdavo, pritaiky
davo. Sykį pastatytas, miesto namas, kaip medis, kerodavo - apaugdavo
priestatėliais, balkonėliais, laiptinėmis... Bet panašių kiemų senamiestyje
nebuvo! Ne todėl, kad juos specialiai architektai projektuodavo, o dėl to,
kad tų kiemų namai "kerodavo" pagal savo šeimininkų poreikius. Kiekvie
ną amžių "subrandintą" pastatą galėtume studijuoti kaip kokį natūraliai be
sivystantį augalą ar istorijos vadovėlį, atkurdami senolių gyvenimą. Lietu
vą okupavus, tas gyvenimas buvo dirbtinai nutrauktas. Kadangi miesto
"liaudies menas", kaip ir jo kūrėjai, paprastai kuklus, santūrus, tai jo kūri
niai nė nevertinti. Visi, ypač mediniai, buvo paskelbti nemeniškais, never
tingais ir "nesaugotinais". Šit 8-ojo dešimtmečio pradžioje rengto Vilniaus
senamiesčio regeneravimo projekto autoriai suskirstė pastatus į 4 grupes
pagal jų vertę. 3-os ir 4-os kategorijos pastatų, kuriems, beje, buvo priskir
ti beveik visi vienuolynai, siūlyta netausoti, vadinas, perdirbinėti ir net
griauti. Taip vienuolynų bažnyčios, pakliuvę į aukštesnę kategoriją, palik
davo vienišos, o kuklesnės architektūros jų aplinka - vienuolynai tapdavo
šiuolaikinių architektų išmonių "poligonu". O juk vienuolynas - šis uždaras
pasaulis nuo pasauliečių visuomet gobdavosi rūsčiomis sienomis...
Vilniuje yra daugybė iš pirmo žvilgsnio neįdomių, niekuo ne
pasižyminčių gatvelių - vienas kitas langas, mūrinė siena, O iš
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tiesų tos gatvelės labai dvasingos, nes už jų tų mūrinių sienų
vis dar tebetvyro senoji maldos ir susikaupimo dvasia.
Kuklūs Vilniaus pastatai - vienuolynai, miestiečių namai vertin
gi ir dėl to, kad jie dar išsaugojo savo fizinę substanciją - paž
velgus į tuos senus daiktus, nelygias sienas, matai žmogaus ran
kų prisilietimą. Tinko nelygumai, krentant šviesai, tarsi pulsuoja,
siena lyg gyva. Dabar, "restauruojant", šis rankų darbas naikina
mas - senas tinkas nukapojamas, vietoj jo uždedamas naujas,
lygus, kitokios sudėties, kone "fabrikinis" seno mūro pakaitalas.
Užmušus medžiagą, numiršta ir senoji gyvoji siena. Palieka tik
vaško muziejaus figūra.
- Ar Tu įsivaizduoji, kaip šiandieną žmogus galėtų pats kurti
savo aplinką?
- Vargu ar senamiestyje tai įmanoma, net ir nereiktų'taip elgtis.
Visų pirma dėl to, kad tai - jau paminklas, praeities ženklas.
Antra, jau prarasta kultūrinė tradicija, pasikeitė visas gyvenimas,
ir natūraliai tos senosios kultūrinės tradicijos pratęsti mes jau neį
stengtume, ją tektų "sugalvoti". Kitas dalykas, - senamiesčio na
mai turi turėti savo šeimininkus, ir rre bet kokius, o tokius, ku
rie mylėtų savo pastatą, kuriems nebūtų sunku prie jo priside
rinti ir gyventi ne keičiant, o saugant kiekvieną seno tinko, me
dinio dirbinio gabaliuką, nišą ir pan. Tokių gyventojų vertėtų rū
pestingai paieškoti, kažkaip parinkti. Šitaip gal daugiau sukauptu
me ir ilgiau išlaikytume senųjų Vilniaus daiktų - jo žmonių isto
rijų. Žinoma, galima senamiestį paversti į gerai sutvarkytą negy
venamą muziejų, bet aš nežinau žmonių, kurie mylėtų muziejų.
O miestą galima mylėti. Ir galima jį išsaugoti, puoselėjant ne tik
vieną kitą puošmeną - rūmą ar bažnyčią, bet senamiestį kaip
vieną esinį, kur gatvės, pastatai, daiktai, medžiagos - tik visumos
dalys, kur svarbūs ne tik genijų, bet ir paprastų meistrų kūriniai.
Išsaugoti vietos dvasią, amžių dvelksmą. Juk senas namas, kai
kur apaugęs samanom, kai kur tvarkingai palopytas, - yra gy
vas, tikras, tai garbus senolis, kurio nederėtų paversti padažytu
numirėliu iš Amerikos laidojimo kontoros. Visame pasaulyje tą se
numą stengiamasi išsaugoti. Ypač gerai moka saugoti medines
konstrukcijas Anglijoje, Norvegijoje, Suomijoje. O juk ten žymiai
drėgniau negu pas mus. Tad jeigu jie sugeba, kodėl mes ne
galim? Matyt todėl, kad jie netingi, jiems nesunku išpuvusį rąstą
ar net jo dalį pakeisti naujais. O mes lupam
viską ištisai...
- Tau turbūt žinoma etninės kultūros programų mokykloms ren
gėjų nuostata, jog su etnine kultūra vaikus supažindinti reikia
nuo tos aplinkos, kurioje jie gyvena. Vadinasi, miestiečius reikia
pirmiausia išmokyti mylėti savo miestą, visą gyvenamąją aplinką.
- Matai, vienas dalykas mokyti mylėti miestą tada, kai jis to vertas. O
dauguma miesto vaikų auga siaubingoje aplinkoje, - aš turiu omeny nau
juosius rajonus. Tai apskritai yra ne miestas, greičiau didelis konclageris.
Manyčiau, tuos rajonus mums teks griauti, nes normalūs žmonės juose
gyventi negali. Vakaruose tokie rajonai buvo madingi po karo, kai reikė
jo kuo skubiau kažkur apgyvendinti be pastogės likusius žmones, tačiau
dabartie namai griaunami, kadangi jie pavirstatikru nusikaltėlių lizdu, vie
ta, kur gali užaugti tik deformuoti žmonės. Šitai reikia garsiai pasakyti, kad
visi žinotų. Prie tokios aplinkos vaikas prisirišti negali, negali jis mylėti ka
lėjimo.
Vadinasi, vaiką reikia vedžioti kažkur kitur, sakysim, į šventąsias
miesto vietas, reikia jam aiškinti, kad iš esmės kiekvienas mie
stas visuomet žmogui buvo pasaulio modelis, kad miestas nesta
tomas kaip palapinė laikinam prieglobsčiui. Būtent todėl kiekvie
nas miestas turėdavo savo šventoves. Tačiau jame būdavo ir
liaudies pramogoms, įvairioms šventėms skirtos vietos.Skirtingos
paskirties vietos viena kitai netrukdydavo. Mieste buvo laikomasi
dvasinių vietų gradacijos. Šiandien tokios diferenciacijos nebėra.
Aš jau nekalbu apie sovietinį kaimą, kur buvo galima kiaulides
statyti kone bažnyčios šventoriuje. Pažiūrėkim, kas darosi mieste.
Ramioje, dvasingoje vietelėje prie šv. Onos bažnyčios viename iš
pastatų norima įrengti kavinę. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų,
nie
ko čia bloga, juk toje kavinėje nesiruošiama prekiauti alkoholiu,
taigi - nebus ir girtaujama. Tačiau vis tik tokios vietos skirtos
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susikaupimui, o ne pilvapenystei, ir ta kavinė sumenkintų šv.
Onos bažnyčios aplinką. Tokius subtilius dalykus miestą tvarkan
tiems funkcionieriams paprastai būna sunku įrodyti, ir tada ypač
skaudžiai pajunti, kad dvasinės kultūros šaknys pažeistos, tradi
cijos nutrukusios. Triumfuoja materialusis lygmuo.
Liaudies kūrybą dažniausiai siejame su kaimo žmonėmis, irtai, žino
ma, natūralu. Tačiau tyrinėdami tik kaimo gyvenimą, mes save labai nu
skurdiname, nes, šiaip ar taip, tie patys kaimo žmonės, siekdami žinių,
išsilavinimo, ėjo į miestus. Europos tradicijos - miesto tradicijos. Reikėtų
rimtai patyrinėti miesto ir kaimo ryšį, jų tarpusavio poveikį. Iš vienos pu
sės, - profesinio meno įtaką liaudies menui, ypač skulptūrai. Liaudies skul
ptūroje aiškiai matyti ir gotikos, ir baroko bruožų (V.Svirskio kryžiai), ir ro
koko stiliaus įtaka. Miesto architektūroje, savo ruožtu, galime įžvelgti kai
mo (gamtiškos pasaulėjautos) poveikį. Pavyzdžiui, labai ryškus kokybinis
skirtumas tarp Lietuvos baroko ir rokoko architektūros. Nenorėčiau į tai
gilintis, bet, manau, tai sietina su dideliu kaimiečių meistrų antplūdžiu po
karo su švedais, maro ir kitų nelaimių, kurios pačioje XVIII a. pradžioje tie
siog ištuštino Lietuvos miestus, pavertė juos dykvietėmis. Rokoko stiliaus
architektūrą su kaimo architektūra sieja ne tiesiogiai formų panašumas,
bet melodija, tembro švelnumas, gamtos gyvybės pojūtis. Mano manymu,
rokoko stiliui Lietuvoje nemažą įtaką darė kaimo meistrai. Žinoma, ir šį
dalyką reikėtų specialiai patyrinėti. Tokių sąsajų giliau pažvelgę galėtu
me surasti daug. Pavyzdžiui, kaip manai, kodėl Vilniaus senamiesčio kie
meliai su visais savo priestatėliais tokie tapybiški? Ypač ryškios sąsajos
su liaudies tradicijomis, kai pasigilini į sodybų architektūrą, kraštovaizd
žio formavimą. Tokių sąsajų yra, tik jų niekas profesionaliai netyrinėja, ir
tai yra dar viena priežastis, dėl kurios šiandien turėtume ypač saugoti mie
sto etnografiją. Tie ryšiai buvo visuomet. Visuomet kaimo žmonės kėlėsi į
miestus, tik mieste mes galbūt ryškiau pamatytume, kaip, susiduriant su
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profesine kultūra, keičiasi kaimiečio mąstysena, kitaip sakant, kaip liau
dies žmogus suvokia aukštosios kultūros pasaulį. Kaime mąstysenos kiti
mas mažiau jaučiamas, nes ten buvo gilesnės tra d ic ^ s o mieste, tenki
nant užsakovo poreikius, reikėdavo daugiau interpretuoti, labiau prisitai
kyti prie individo norų, dėl to ir nėra to kartojimosi. "Nevertingieji" sena
miesčio priestatėliai, balkonėliai, galerijos, netgi sandėliukai formuoja
kiemų (posesijų) erdvę. Būtentjie daro Vilniųtapybišką, išskiria iš kitų mie
stų. Manyčiau, jie saugotini ne mažiau už puošnius, didelius ir visų pripa
žintus architektūros šedevrus. Saugotini tiek, kad sykį supuvę, turėtų bū
ti vėl atstatyti. Kitaip mes prarasime tai, ko dar nespėjome kaip reikiant
pažinti ir įvertinti. Prisiminkime Lietuvos kaimofrobas - juk ten irgi nerasi
me gausybės raižinių kaip Rusijoje arba tapybos ant baltintų sienų kaip
Vengrijoje. Paprastumas, kuklumas sieja kaimo ir miesto aplinkos forma
vimą, tos labai apibendrintos formos yra suaugusios su kraštovaizdžiu, su
aplinka. Tik kaime - su gamta, o mieste - su žmogaus sukurta aplinka.
- O ką galėtum rekomenduoti rajonams, kurie dabar geriausių norų ku
pini stengiasi restauruoti dvarus, vienuolynus, miestelius, bet neturi pa
kankamai nei profesionalių restauratorių, nei pinigų, o patys šių reikalų
nelabai išmano?
- Vienipitelis ir pats vertingiausias patarimas būtų toks: near
dykime to, ko nepažįstame ir neišmanome. Pirmiausia reikia su
remontuoti - taip ir žala mažesnė, ir pigiau. Palopyti stogą, pa
keisti supuvusią gegnę, išklebusią durų rankeną, patvarkyti ištru
pėjusius laiptus. Juk tai labai paprasta. Jeigu tie namai visą lai
ką būtų buvę padoriai tvarkomi, nereikėtų mums dabar sukti gal
vos.
Tačiau jokiu būdu nereikia nei perdirbinėti, nei pult restauruo
ti tam kaip reikiant nepasiruošus. Ateis laikas, - mūsų ainiai gal
turės geresnių medžiagų, tyrimo prietaisų. Gal atsiras daugiau
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nuotraukos

amatininkų, kurie mokės restauruoti.
Tikrai, dabar labiausiai trūksta amatininkų, mokančių dirbti tra
diciniu būdu. Dėl šito kenčia ne tik Lietuva, bet visa Vakarų Eu
ropa. Juk seną namą restauruoti fabrikiniais metodais neįmano
ma - tam reikia labai kruopštaus rankų darbo. UNESCO yra įkū
rusi netgi specialią organizaciją "Ikrom", kuri rengia tradicinių
amatų meistrus. (Kasmet surenkama iš visos Europos po 20-40
žmonių). Šiais laikais toks amatininkas turi aukso vertę. Pavyzd
žiui, Japonijoje senųjų amatų meistras vadinamas gyvuoju tautos
turtu. Jis pats globojamas kaip vertybė! Savo žinias ir įgūdžius
senasis meistras perduoda mokiniams, pameistriams tiesiogiai, nes
tokių dalykų iš knygos išmokti neįmanoma.
Neišmanydami senųjų meistrų paslapčių, mes pastatą ne re
stauruojame, o nužudome! Pažiūrėkim, kaip tai įvyksta. Seniau
buvo tinkuojama kalkiniu tinku. Dabar Lietuvoje kalkinio tinko ne
turime, nes niekas nebekasa kalkinių duobių, neišlaiko tų kalkių
taip ilgai, kiek reikia ir t.t. Dedamas cementinis tinkas - tarp jo
ir sienos vyksta cheminė reakcija, siena yra tiesiog graužiama.
Tad po kokių 40-ies metų prisieis jau ne tinką keisti, bet visą
sieną mūryti iš naujo.
Taigi, o aš žinau, kad Lietuvoje yra išlikę senųjų meistrų, gerai išma
nančių savo amatą.
- Vadinasi, reikėtų paskatinti juos steigti savo mokyklas, susi
rinkti pameistrius. Gal būtent jiems reikėtų suteikti miestų, mie
stelių senamiesčiuose patalpas ir kitaip pagloboti? Ar nemanai,
kad būtent amatininkų dirbtuvės, dirbtuvėlės, o ne restoranai ir
kavinės, kaip dabar, galėtų suteikti senamiesčiams gyvybę?
- Na, matai, ne kiekvienai dirbtuvei tinka būti senamiestyje.
Pavyzdžiui, lentpjūvė ar plytinė turėtų įsikurti atokiau nuo miesto.

Senamiestyje

puikiausiai galėtų įsikurti,

pavyzdžiui,

laikrodininkai,

juvelyrai. O šiaipjau senuosius meistrus reikėtų itin globoti. Turė
tume jausti tam tikrą teigiamą vyriausybės, Paminklosaugos de
partamento nuostatą jų atžvilgiu. O dabar - pažįstu žmonių, ku
rie kelinti metai varsto įvairiausių įstaigų duris ir niekaip negali
įkurti restauracinių plytų dirbtuvės! Tie žmonės nesiruošia vaiky
tis pelno, jie kiekvienam namui gamintų tokių formų plytas, ko
kių reikia. Ko gi. reikia tiems pasišventėliams? Tik kad jiems pa
dėtų įsigyti kokią nors sodybą netoli molio klodų. Jie turi techno
logų, chemikų, jie žino, kaip viską daryti, tačiau jie - niekam
nereikalingi. Niekas jų nepriima, niekas nesusidomi. O juk tokio
darbo

nesiima

dirbti jokia

plytinė.

Mat

gaminti

nedidelius

plytų

kiekius, nuolat keičiant po truputį plytų sudėtį, degimo laiką, for
mą, - neapsimoka!
Antra - rengiant amatininkų

pamainą,

labai svarbu,

kad

pa

meistriai gautų meistrų diplomus, kurie būtų pripažįstami kaip pro
fesionalumo ženklas. Dabar gi ir iš puikiausio meistro visur pa
reikalaus vien "teorinių mokslų" diplomo. Be šio popieriaus jis
galės įsidarbinti tik juodadarbiu. O štai Lenkijoje amatininkų ce
chai yra išlikę iki šiol. Meistras gauna diplomą, suteikiantį jam
teisę užsiimti savo amatu, turėti pameistrių ir jiems perteikti sa
vo įgūdžius. Todėl
problemų.

restauruodami

pastatus lenkai

ir turi

mažiau

- Šiandien - dauguma miestiečių - pirmoji, na, antroji karta,
kilusi iš kaimo. Kaip manai, jie čia pritapo ir yra laimingi?
- Žinoma, ne. Kaimietis dabartiniame mieste tikrai jaučiasi svetimas.
Man atrodo, tas mūsų žmonių nuovargis, piktumas kyla ne tik dėl prastų
socialinių gyvenimo sąlygų apskritai, bet ir dėl tos baisios aplinkos, kurio
je jie gyvena, iš nemeilės tai aplinkai. Aš matau tik vieną kelią - grįžti prie
individualių namų statybos, nes dabartinę aplinką - iš esmės laikinus vie
šbučių kambarius - žmonės palieka be gailesčio. Aš suprantu, kad sovie
tiniai miestai specialiai buvo taip statomi. Jie ir turėjo išauginti prie nieko
neprisirišusius žmones. Bet toliau taip daryti negalima. Praeis dar 15, 20
metų, ir mes neteksim praeities. Reikės iš naujo ją formuoti. Visa tai turint
omeny, dar labiau reikėtų saugoti kiekvieną seną daiktą, nes tik jie turi tą
emocinę šilumą, kuri padeda žmogui surasti ryšį su aplinka, su praeitimi,
o drauge projektuoti ir ateitį.
- Labai gaila, kad prisirišimas prie tradicinės kultūros reliktų dažniau
siai gali pasireikšti tik tokiomis formomis kaip, pavyzdžiui, verbų, pintų su
venyrinių daiktų, proginės juostos ar rankšluostinės (kaip interjero pa
puošalo, o ne naudojimuisi) laikymas namuose. Taigi net buityje nuo mū
sų nedaug kas priklauso.
- įdomus
žmonės,

momentas,

nes jie

net

kad

kaime

visa tai

daro

gyvendami

jau

ir saugo
nebeturi

ne

kaimo

kaimiškos

aplinkos. Retas kaimietis saugo senus padargus ar kitus daiktus.
Pasidairykim

po šiuolaikinius kaimo namus, - jų interjerai prasti,

miesčioniški. Juose nieko liaudiško, bet užtat gipsinių elnių ar
panašaus pobūdžio tapytų kilimėlių ant sienos-- su kaupu. Pra
radęs žemę, kaimietis matyt ir visą seną savo gyvenimą nuo sa
vęs nupurtė. Jis stengiasi būti didesnis miestietis už., tikrą mie
stietį. O miestas jam - tai fabrikiniai "prabangos" daiktai.

Apskritai dauguma mūsų gyvename tik buitinį, fiziologinį gyve
nimą, - kad būtų šilta, sotu, o daugiau nieko ir nereikia.
Senų daiktų, praeities suvokimo poreikis atsiranda tada, kai
gyvenamas dvasinis gyvenimas.
Apskritai žmogus turi turėti galimybę formuoti savo aplinką.
Va, Tu kalbėjai apie tuos daiktus, kuriuos atsinešame norėdami
išreikšti prisirišimą, sakykim, liaudies menui, norėdami patys for
muoti savo aplinką, šiek tiek išvengti standarto, kuriam mus pa
smerkia panašūs baldai ir kt. Bet vėlgi mes puolame į kitą stan
dartą - tos pačios verbos, tos pačios rankšluostinės: daugiau
žmogus nieko ir negali. O kaip mūsų proseneliai sakydavo - per
savo gyvenimą reikia bent medį pasodinti ir pastatyti sau namą.
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Namas - žmogaus gyvenimo tikslas. Namą pastačius, ir požiūris
į gyvenimą kitoks. J NAMUS sugrįžta vaikai.
- Ar Tau neatrodo, kad ateina didžiojo kultūros susitaikymo
valanda? Ar nepastebi tendencijos integruoti į dabartinę kultūrą
ne tik valstiečių kultūrą, bet ir dvarų. Nebesistengiame juose ie
škoti lenkiškumo, o esame pasirengę blaiviai ir apgalvotai priim
ti kaip savo kultūros reiškinį. Antra, štai mes jau pradėjom kal
bėti apie miestų kultūrą, - kaip mes čia norim gyventi, kokie
čia norime būti. Man atrodo, kuo įvairiausių kultūros reiškinių in
tegracija darosi intensyvesnė, ir šis procesas, ši sintezė duos
kažkokį kitą, naują rezultatą, galbūt naują lietuviškumo sampratą.
- Duok Dieve, kad taip būtų. Suprantama, kad nepriklausomo
je Lietuvoje, ypač po tokio didžiulio konflikto su Lenkija, po Vil
niaus krašto užgrobimo, vertinant profesinę kultūrą neišvengiamai
iškildavo lenkiškumo klausimas. O nubraukus ir miestus, ir dva
rus, kultūra, beje, jau ne pirmą sykį, buvo nublokšta atgal. Gal
taip ir reikėjo. Tam, kad tauta suvoktų savo identitetą. Matyt ta
da mes nesijautėm pakankamai stiprūs. O nesijausdami tvirti, ne
galėjom įrodyti, kad iš esmės visa, kas gimsta mūsų žemėje, tu
ri mūsų dvasios, turi lietuviškumo. Lenkai gi, atvirkščiai, nuolat
tvirtindavo, kad daug kas Lietuvoje lenkiška. Taip būna ir dabar.
Atvažiavę į Vilnių, jie nepraleidžia progos aplankyti Rasų kapinių
ir nuolat kartoja - žiūrėkite, čia vien lenkiškos pavardės. Betgi
jie pamiršta spaudos draudimą, kai lietuviai negalėjo net antka
pių užrašyti lietuvių kalba.
Antra, nepriklausomoje Lietuvoje daugelis dvarų dar buvo gy
vi - su interjerais, bibliotekomis, kolekcijomis, o Vilniaus kraštas
ir visai sveikas. Viskas sunaikinta po karo. Beje, kaip ir mie
stuose. Per karą Vilniaus senamiestyje buvo sugriauta vos 11-a
pastatų. Kitur būta degėsių, griuvėsių, bet irgi nedaug... Miestas
buvo tuščias - žydai sušaudyti, lenkai - sovietų išvaromi. Buvo
likę daug sveikų butų su puikiais baldais. Kur visa tai dingo?
Užeik į senamiesčio gyventojų butus - nieko neliko, tarsi iššluo
ta. Sunku dabar jau sužinoti, kaip anksčiau gyveno miestiečiai.
Tai didžiulis praradimas, nes kultūra vystosi remdamasi praeitimi
- priimdama arba diskutuodama su ja. Kai nėra kuo remtis, ji
nubloškiama atgal. Mūsų profesinė kultūra XIX-XX a. kelis kartus
ritosi atgal ir vėl pradėdavo nuo nulio. Jeigu tai atsitiktų dar sy
kį - vargu bau ką beatgaivintume.
Manau, kad ramiai ir blaiviai integruoti visus kultūrinius reiški
nius, aptarti įtakas ir pąn., įmanoma tik turint tvirtą nepriklauso
mą valstybę. Tačiau tam reikia laiko. Reikia išsiugdyti naujas
nuostatas - neniokoti, neperdirbinėti, ko neišmanom. Viską sau
goti taip, kaip yra. Nepakenkti! O sovietinėje sistemoje vyravo vi
sai kita nuostata - griebk, suvartok. Mes elgiamės kaip skėriai.
Aš net nematau pastangų išugdyti saugojimo ir pagarbos nuosta
tą. Naujieji valdininkai, busimieji pramonininkai, bankininkai ir kt.,
nuo kurių daug kas priklauso, tokios nuostatos neturi. Juk buvo
galima nuspręsti įrengti golfo laukus Galvės pakrantėje, drausti
nyje prie pat Trakų pilies! Iš tiesų būtume unikalūs taip pada
rę! Niekas pasaulyje tautos šventovėje, valstybės širdy, prie ku
nigaikščių pilies, ten, kur liejosi mūsų protėvių kraujas, nedaro
dolerinių atrakcionų užsieniečiams. Priešingai, tokios teritorijos už
tveriamos, ir užsienietis turi užmokėti būtent už tai, kad gali įžen
gti į šventovę.
Gal tada geriau surenkime dar didesnį atrakcioną - įkurkime
vienintelį pasaulyje viešbutį turistams Karalių pilyje! Galbūt net su
rulete. Juk tokia nuostata daug kam prie širdies.
Tik ko tada bus verta tauta, už dolerius pardavinėjanti savo
kultūros paveldą,
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MITO IR ISTORIJOS
SANDŪRA
VAKARŲ MIESTO
CIVILIZACIJOJE
Leonidas DONSKIS
1. Nors miesto gimimas (tiksliau, pats jo gimimo istorinis me
chanizmas), kaip teigė J,Ortega y Gassetas, taip ir lieka didžio
ji istorijos paslaptis /8, 151/, visgi jokių abejonių nekelia tas fak
tas, kad miestas gimsta kaip sakralinis, arba tiesiog religinis, fe
nomenas. Būtų galima teigti, kad miesto atsiskyrimo nuo kaimo
klausimas yra sudėtingas tiek pat, kiek sudėtinga yra istorijos at
siskyrimo nuo priešistorės problema. Bet vargu ar tai būtų teo
riniu požiūriu griežtas, preciziškas ir nekvestionuotinas teiginys. Iš
vienos pusės, senovės miestas dar yra neatsiejamas nuo archai
nės laiko sampratos, kuri pati savaime nėra istorinė. .Archainę
laiko sampratą galutinai įveikia ir tikruoju istorijos subjektu tam 
pa Viduramžių miestas. Senovės miestas yra dvilypis fenomenas:
iš vienos pusės, jis dar paniręs archaikoje, antra vertus - jis jau
ženklina istorijos kūrybos pastangas, t.y. istorinės individualizaci
jos pradus. Miesto pradžią lydi įtampa tarp sacri ir seculi sferų,
tarp mito ir istorijos. (Mitinė miesto gimimo, suprantamo kaip pa
čios kultūros gimimas, interpretacija miesto genezę sieja su nu
sikaltimu ir kalte - pakanka prisiminti Romulo ir Rėmo legendą
arba biblinę Kaino ir Abelio legendą.) Kita vertus, miestas ir val
stybė gimsta ne kartu. Jų gimimo sinchronizmo iliuziją nuvaini
kavo senovės miesto tyrinėtojas F. de Coulanges‘as /4, 147/. Tie
sa, jis tyrinėjo senovės Graikijos ir Romos miestą. Bet civilizaci
jos genezės požiūriu miestas yra universalus sociokultūrinis ir ontokultūrinis modelis. Miesto civilizacijos divergencija prasideda ne
iš karto. Jau brandžiu civilizacijos laikotarpiu miestus galima tipologizuoti istorinio vyksmo bei tapsmo ir pažangos idėjos objektyvacijos požiūriais. Babilono tipo archaiškojo laiko miestas dar
nėra tikras istorijos (šiuolaikine šio žodžio prasme) fenomenas,
bet visgi jis jau žymi istorijos pradžią: pradedamas kurti ribotas
antropomorfinis pasaulis, atskirtas nuo begalinės visatos. Emanci
pacija nuo gamtos, o sykiu ir individualizacijos pradžia jau pa
daryta. "Nors senovės Artimųjų Rytų miestas dar neteigia, kaip
kad teigia žydų-krikščionių miestas, jog jo paskutiniosios dienos
bus puikesnės nei pirmosios, lemtingąjį žingsnį jis jau yra žen
gęs" /2 : 284/. Būtų neteisinga ir nekorektiška akcentuoti tik an
tikinės Graikijos ir Romos miestų genezę, nors Graikijos-Romos
miesto civilizacija ir sukuria pamatą tiek Viduramžių laisvųjų mie
stų kultūrai, tiek visai Vakarų miesto civilizacijai. Bet tiek Rytų,
tiek Vakarų miestas gimsta kaip dangiškosios, arba kosminės,
idėjos atspindys.
2. Iš pradžių miestas buvo "šventa lokalizuota vietovė, dievo
namai, pats visatos mikromodelis, kuriame įstatymas ir tvarka įvei
kia chaosą" /7,449/. Jo harmonija atspindėjo tobulesnę sferų har
moniją. M.Eliade yra parodęs, kaip plačiai šis miesto vaizdinys
buvo paplitęs senovėje. Visi Babilono miestai turėjo savo pavyzd
žius žvaigždynuose, dangiškoji Jeruzalė egzistavo dar anksčiau
už žmonių pastatytąją, o visi Indijos miestai buvo pastatyti pagal
modelį dangiškojo miesto, kuriame aukso amžiuje apsigyveno Vi
satos Valdovas /5, 6-10/. Vadinasi, miestas įkūnijo ir simbolizavo
žmogaus kosmoso viziją, kosmoso ir savo vietos jame koncepci
ją. Tiek senovės miesto branduoliu, tiek jo prototipu yra laikyti
na šventovė. Senovės civilizacijose architektų kuriamiems švento
vių projektams būdavo suteikiama dieviškosios kūrybos prasmė.
V.G. Childe'o tyrinėjimai atskleidžia įdomų faktą: šumerai tikėjo,

kad šventovių planus sukuria patys dievai, o žmonės šiuos die
viškosios kūrybos projektus atranda sapnuodami. Bet, pažymi V.G.
Childe'as, "tikrieji architektai greičiausiai buvo dvasininkai" /3, 101/.
Anot M.Eliade's, miesto dalyvavimas archetipe teikė jam realumo
ir tikroviškumo /5, 6-10/. Miesto tikroviškumas buvo siejamas su
jo atitikimu savo idėją; kitaip tariant, jis buvo realus tik todėl,
kad buvo idealus. Bet Graikijos-Romos miesto civilizacijos ypaty
bė, lyginant su kitų regionų ir civilizacijų miestais, yra ta, kad
antikinės Graikijos ir Romos miestų dangiškojo archetipo mode
liai buvo maksimaliai sukonkretinti ir individualizuoti, netgi labiau
antropomorfizuoti ir supolitinti. Miestai turėjo savo dievus, žinojo
savo įkūrėjus ir šventė savo gimimo dienas. Ne abstraktus dan
giškasis archetipas (kurio svarbą, kaip matyti iš M.Eliade's pa
teiktų senovės civilizacijų miestų gimimo prielaidų bei charakteri
stikų, galima konstatuoti, kalbant kone apie kiekvieno senovės
miesto atsiradimą) ir ne abstrakti dievybė, bet konkretūs, ryškiai
individualizuoti ir antropomorfizuoti politeistinio panteono dievai tam
pa antikinių miestų globėjais.
3. Miestą juosusi siena Graikijos-Romos civilizacijoje atliko ne
karinę-gynybinę funkciją, o žymėjo konkrečią ir lokalizuotą sakra
linę erdvę. Šventoji siena saugojo miesto dievus, miesto centre
esantį aukurą, ir, svarbiausia, - miesto dievų ir žmonių santarvę.
Miestas tapo dievų ir žmonių tikybos vieta. Šventoji siena mie
stą saugojo nuo svetimų dievų ir piktųjų dvasių. Bet esminis da
lykas yra tas, kad konkretus, antropomorfiškas, individualus poli
teistinio panteono dievas buvo atskirtas nuo miesto ir valstybės
valdžios, skirtingai nuo, tarkim, Egipto, kuriame faraonas būdavo
sudievintas. Antikinių miestų (ypač Romos miestų) akivaizdžiai at
skleidžiama miestą globojančių dievų ir žemiškų valdovų demar
kacija rodo tiek sacri ir seculi sferų įtampą, tiėk pozityvų jų ba
lansą. Šitas balansas, desakralizavęs mitologinį laiką ar bent jau
sudaręs svarbiausiąsias jo desakralizacijos, demitologizacijos, o sy
kiu ir emancipacijos pradžios prielaidas, leidžia antikinį GraikijosRomos civilizacijos miestą laikyti Vakarų miesto civilizacijos prad
žia. Antikinis miestas laikytinas mito ir istorijos įtampos lauku, bet
kartu ir mediumu bei pereinamąja pakopa. Antikinio miesto for
mos ir pradai įsikūnijo ir Viduramžių mieste, pradėjusiame nau
ją miesto civilizacijos pakopą - laiko civilizaciją. (Neatsitiktinai L.
Mumfordas yra pastebėjęs, kad raktas Naujųjų laikų istorijai su
prasti ir industrinio pasaulio dinamikai bei dėsningumams perpra
sti yra ne garo mašinos sukūrimas, o mechaninio laikrodžio išra
dimas; O. Spengieris savo ruožtu yra taipogi aptaręs gilią istori
jos proceso ir laiko tėkmės pajautą, slypinčią Viduramžių miestų
mechaniniuose laikrodžiuose - emancipuoto ir autonomizuoto lai
ko reiškėjuose.) Juk kiekvienas Viduramžių miestas taip pat tu
rėjo savo globėjus - miestą globojusius šventuosius. Bet antiki
niame mieste dar gana ryškiai dominuoja sakralinis laikas. Ro
mėnų urbanistinė sąmonė iš esmės dar yra mitologinė, o ne
istorinė. Šį faktą akivaizdžiai paliudija Romos gyventojų požiūris
į savo priešų sugriautą ir nusiaubtą gimtąjį miestą. "Plebėjų tri
būnai anuomet sakė, kad Roma, Galų nuteriota, tėra tik griuvė
sių krūva, kad už penkių mylių nuo jos yra didelis ir gražus
miestas, geroje vietoje stovįs ir neturįs gyventojų nuo to laiko,
kai romėnai jį yra nukariavę, kad todėl priderėtų palikti sugriau
tasis miestas ir persikelti gyventi į Veijas. Tačiau dorasis Kami
las jiems atsakė: "Mūsų miestas įkurtas tikybai padedant: patys
dievai yra nurodę jo vietą ir yra apsigyvenę jame kartu su mū
sų tėvais. Kad ir sugriautas, jis vis dėlto tebėra mūsų tautos die
vų buveinė". Romėnai liko Romoje" /4, 153/. Sunaikinus sakrali
nę erdvę, romėno sąmonėje visgi išlieka sakralinis laikas, išsaugojantis šitos erdvės, o sykiu ir paties miesto idėją.
4. Tuo tarpu Viduramžiai yra sakralinio ir sekuliarinio erdvė
laikinių polių optimalaus balanso bei taikaus dualizmo epocha.
Tik Naujaisiais laikais, jau nuo Renesanso, ryškėja akivaizdi se
kuliarinio laiko persvara bei jo dominavimas. Sekuliarinio laiko ir
istorizmo potencija, glūdėjusi senovės ir Viduramžių miestuose,
Naujaisiais laikais pilnai aktualizuojama. Sekuliarinis laikas ir isto
rizmas, saugoti uždaruose senovės ir Viduramžių miestuose, Nau-
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jaisiais laikais išleidžiami it džinas iš butelio. Paradoksalu, bet
senovės ir Viduramžių miestų suklestėjimą sąlygojo visų pirma jų
uždarumas. Bet tik uždaras miestas ir tegali sukurti tėvynės fe
nomeną. (L. Mumfordas Viduramžių miestą ir vadino metropoliu,
arba miestu-tėvyne, miestu-moti na). Tik jeigu antikinis miestas yra
uždaras veikiau sakraline prasme, tai korporatyvinis Viduramžių
miestas yra uždaras tiek sakraline, tiek sekuliarine prasme. Vi
duramžių korporatyvizmą tyrinėjęs Pr. Mantvydas pažymėjo, kad
"ūkišku atžvilgiu viduramžių miestas yra uždaras vienetas" /6, 445/.
Amatininkų ir pirklių korporacijų (cechų ir gildijų) bei savo uni
versitetų dėka Viduramžių laisvieji miestai garantavo savarankišką
ūkinį ir intelektualinį savo piliečių gyvenimą. Kalbant šių dienų
ekonomistų terminais, tokį reiškinį būtų galima pavadinti autarkija. Bet tais laikais tai neabejotinai skatino didžiulę kultūrinę pa
žangą. Korporacijos gimė Romoje, kur jos buvo vadinamos kole
gijomis, bet suklestėjo Viduramžių mieste. Pr. Mantvydas pastebi:
"Šalia XI-ojo, Xll-asis ir Xlll-asis amžiai yra neginčijamai svarbiau
sia epocha miestų istorijoje. XII a. pasirodo pirmąsyk naujieji mie
stai. O per porą sekančių amžių susiformuoja visa, kas iki pa
skutinio amžiaus sudarė municipalinio gyvenimo turinį. Tuo tai
metu amatininkai ir pirkliai susiburia į gildijas bei korporacijas,
miestai išsidirba savo konstitucijas" /6, 444/. Miestai uždarę tarsi
dar saugo tą Vakarų ekspansijos dvasią, kuri visa jėga ištrūksta
ir pilnu pajėgumu pradeda reikštis Naujaisiais laikais. Savo pilie
čių kūrybinę energiją senovės ir Viduramžių miestai puoselėja ir
išsaugoja sau. Ji įsikūnija tik mieste-motinoje: miesto architektūri
niame kūne bei miesto planavime, versluose, ūkyje, moksluose ir
menuose. Šiuo atveju mes stebime interiorizuotą kultūros laiką
išsaugantį amžinybės dimensiją ir paveikslą, įkūnytą architektūros
bei meno formose ir filosofinėje refleksijoje. Romantikus žavėjusi
garsioji Viduramžių sintezė yra iš esmės tobulai pasiekta bei
išsaugota begalybės ir lokališkumo, amžinybės ir laiko, amžinu
mo ir kintamumo pusiausvyra, kasdieniame žmonių gyvenime vir
stanti gyvenimo formų sinteze. Laikas kultūros dar nedezintegruoja. Jis jau yra sukūręs naujo tipo miesto civilizaciją, bet šalia,
paraleliai rymo ir gyvos amžinybės formos, kurias budriai sergsti
bažnyčia ir teorinė mintis. Antikinio miesto civilizacijoje tokio pa
ralelizmo dar nėra. Gimsta tik prielaidos jam veikiau atsirasti. An
tikinio miesto kultūra subrandina civilizacijos daigus, kurie suveši
gerokai vėliau. Antikinio miesto kultūra dar buvo amžinojo mie
sto kultūra. M.Eliade tokią išvadą ekstrapoliavo visai senovės mie
sto civilizacijai. F. de Coulanges'as ją taikė antikiniam - visų pir
ma romėniškajam - miestui: "Dievai visada turėjo ryšių su mie
stu; dar daugiau: žmonės neturėjo pamesti tos vietos, su kuria
buvo susiję jų dievai. Šiame dalyke buvo kažkoks abipusis pa
sižadėjimas, savotiška dievų sutartis su žmonėmis. (...) Kažkas
švento ir dieviško paprastai būdavo jungiama su tais miestais,
kurie buvo statyti (...) ir kuriuose jie ir toliau gyveno. Žinome,
kad romėnų padavimais jam buvo skirta būti amžinu miestu. Pa
našių padavimų turėjo ir kiti miestai. Visi miestai buvo statomi
liktis amžinai" /4 ,153/. Todėl senovės miestai pačia savo prigim
timi negalėjo būti autodestruktyvūs. Būdami savo esme amžini, jie
galėjo būti nebent brutalios išorinės jėgos sugriauti. Amžinojo mie
sto idėja buvo nesuderinama nei su vidine, nei su išorine de
strukcija.

žiu ir puikiu, tobulai atitinkančiu natūraliąją tvarką /1, 430/. Ta
čiau G.Vico, stovėjęs pasaulėžiūrinėje pusiaukelėje tarp dviejų did
žiųjų antropocentrizmo, arba antropologinio fundamentalizmo, epo
chų - Renesanso ir Romantizmo, - miestus jau vadino tikromis
"sielų dykumomis". Tai jau ne tiek renesansinis, kiek romantinis
teorinis balsas, pranašaujantis neišvengiamą Žmogaus miesto žlu
gimą. Bet romantinė miesto samprata ir refleksija anaiptol nebu
vo vienpusiška ir vienmatė. Romantikai pirmieji Vakarų intelektua
linėje istorijoje suvokė ir išryškino amžinojo miesto (Dievo mie
sto) ir istorinio miesto (Žmogaus miesto) dualizmą. Tiek teorinė,
tiek meninė Romantizmo sąmonė, su jai būdinga intelektualine
bei jausmine egzaltacija, dramatizmu ir įtampa atskleidė dviejų
miestų - dieviškojo ir žmogiškojo, sakralinio ir sekuliarinio, amži
nojo (mitinio) ir istorinio, vidinio ir išorinio - antinomiją bei di
chotomiją.
6.
Mito ir istorijos sandūra bei nuolatinė įtampa slypi pačioje
dvilypėje miesto civilizacijos prigimtyje. Čia kryžiuojasi kultūros am
žinumo matmuo, sub specie aeternitatis dimensija, ir kultūros lai
kas - žmogaus tikslųir laisvos valios aktų
istorija, sub specie
temporis dimensija. Sakralinė miesto prigimtis, sąlygota mieste vyk
stančios ir fiksuojamos erdvės bei laiko sakralizacijos, miestą pa
verčia istorijos protagonistu. Atsakyti į klausimą, kaip kaimas ir
amžinasis (mitinis) miestas virsta istoriniu miestu, t.y. jau reali
zuotu dangiškuoju ir kosmiškuoju archetipu, nuolat metančiu iššū
kį sau ir savo architektonikai bei gyvenimo formoms, yra taip
pat iš principo neįmanoma, kaip
i r . atsakyti į klausimą, kaip
gimsta pati istorija, kaip ji atsiskiria nuo priešistorės. Aišku tik,
kad mitinis-sakralinis miestas žymi fundamentalią žmogaus orien
taciją ir sykiu teorinės sąmonės judesį, kuriuos A. Šliogeris va
dina filotopija ir meilės lauku /9/. Sakralinis, arba amžinasis, mie
stas pačia savo esme yra ne kas kita kaip permanentinė žmo
gaus pastanga prisijaukinti dievus, daiktus, žmones ir apribotą er
dvę, t. y. nuolatinės domestikacijos būsena ir vyksmas. Miesto
virtimas tik istoriniu miestu ženklina miesto ir jame glūdinčio isto
rinio laiko emancipaciją nuo nuolatinės egzistencinės domestika
cijos. Nors ir nesunaikindamas sakralinės erdvės ir sakralinio lai
ko, istorinis miestas meta iššūkį sau pačiam ir aplinkai, virsda
mas objektyvuotu, eksteriorizuotu kultūros laiku. Jis tampa papra
sčiausia artefaktų erdve. Ir kelias į amžinąjį - sakralinį miestą
jam jau galutinai uždarytas. Istoriniam miestui - šitam tikslų, va
lios aktų, proto judesių, kūrybos veiksmų ir artefaktų ansambliui
- kartas nuo karto labai norisi sugrįžti į mitinę savo būseną. Bet
tada įnoringas ir besiblaškantis teorinis protas istoriniam miestui
sukonstruoja nebe filo-topinę, o u-topinę erdvę. Mėginimas atme
sti istorinį miestą, sugrąžinti jį į mitinį rojų istoriškai individuali
zuotą miestą - didžiulį istorinės kūrybos subjektą ir asmenį - pa
smerkia tik nevykusiai reversijai, kurios pavadinimas - anonimiška
ir grėsminga u-topija.
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6. Mantvydas Pr. Korporatyvizmo praeitis // Židinys.- 1936.- Nr. 11-12.
tvarkos - ne dangiškosios, o natūraliosios - ir harmoningos pu7. Mumford L. City: Forms and Functions // International Encyklopedia of the
lausvyros vieta. Galima netgi teigti, kad ir pačią visatą buvo
Sočiai Sciences. - London: Macmillan, 1968.- Vol.11.
pradėta suprasti kaip natūraliąją tvarką įkūnijančio miesto atspin
8. Ortega y Gasset J. The Revolt of the Masses.- New York: W.W.Norton and
dį. XV a. vidurio Florencijos skulptorius ir architektas Antonio FiCompany, 1957.
9. Šliogeris A. Būtis ir pasaulis: Tyliojo gyvenimo fragmentai.- V.: Mintis, 1990.
'arete, idealų miestą vadinęs Sforcinda (Sforzinda), jį laikė gra
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PAŠIAUŠĖ
Gražios ir graudžios mažų miestelių istorijos... Gražios, nes
tai - mūsų ištakos, mūsų atmintis. O kaip tavęs neužplūs grau
dulys, kai nuėjęs į vietas, kur kadaise stovėjo rūmai ir kilnios,
aukštos bažnyčios, nė pėdsako neberandi jų buvusios šlovės
ir garso?
Pašiaušėje, ten, kur stovėta 1661 m. jėzuitų įkurtos kolegi
jos, dabar - kaip šiandieninio gyvenimo simbolis - puikuojasi
nemažas kiaulių tvartas. (Ar ne taip pat brutaliai ir kitose gy
venimo srityse dvasingumą išstūmė gyvuliškasis pradas?)
O būta čia daug ko, kas Pašiaušę leistų lyginti su šiek tiek
švelnesnio likimo susilaukusiais garsiaisiais Kražiais. Tiesa,
enciklopedijose rašoma, jog ir mokinių skaičiumi, ir mokymo
lygiu Pašiaušės kolegija buvusi žymiai menkesnė už Kražių.
Bet tai buvo šviesa, sklidusi iš Žemaitijos gelmės, tokia būti
na tolygiam kultūros pasiskirstymui po visą Lietuvą. O kas gi
įvyko "šviesiausiais" tarybiniais laikais? Kultūros ir švietimo
jstaigų sutelkimas didmiesčiuose, ypač sostinėje, net pačius
Lietuvos žmones suskirstė j rūšis. Miestai išsiplėtė, virto patys
save ryjančiais monstrais, o tolimos provincijos dvasiškai nu
skurdo tiek, kad joms net nebereikia nei spektaklių, nei rimto
sios muzikos. Nebeliko poreikio nė patiems ką nors kurti, nes
individuali kūryba periferijoje nebuvo skatinama. Norintieji tai
daryti didmiesčių "gyvųjų klasikų" buvo ne kartą apšaukti gra
fomanais, diletantais ir kitokiais paniekinamais vardais. Orientuotasi j vadinamąją masinę saviveiklinę kūrybą, kuri buvo ku
riama vidutinybėms, miniai, pataikaujant pačiam primityviau
siam skoniui.
Taip begyvenant karta pakeitė kartą, ir ši naujoji, įniršusi ir
nelaiminga, nes gimė ne Vilniuje ir net ne kokiuose nors Šiau
liuose, ir dar todėl, kad svetimas jai vidinis poreikis tobulėti,
siekti idealų, grasina Pašiaušės kolūkio pirmininkui jj primušti,
jeigu nebus leidžiama kelti šokių. (Po kurių gali rasti telkšan
čius kraujo klanus, tarsi ten būtų vykę mažų mažiausiai Kra
žių skerdynės). Ilgą laiką Pašiaušėje nebuvo nė kultūros na
mų. Šią gyvenvietę "kultūrinti" turėjo už 3 kilometrų esantys
Kiaunoriai, kur dažnai besikeičiantys kultūros darbuotojai taip
ir netapo savo apylinkės šviesuliais. Dabartinio kolūkio pirmi
ninko S.Baltrušaičio rūpesčiu buvo surasta salikė mechaninė
se dirbtuvėse, kultūros skyrius paskyrė kultūrinių renginių or
ganizatorės etatą. Atsirado darbuotoja, tačiau inventoriaus jokio. Nei kėdės, nei stalo. O vis dėlto pavyko suburti etno
grafinį ansamblį. Keletą kartų su juo pasirodyta rajono rengi
niuose. Bet bibliotekai dėl mažo skaitytojų skaičiaus palikta
tik pusė etato. (O kokia buvo kadaise Pašiaušės kolegijos bi
blioteka!..)
Tokia yra Pašiaušės šiandiena. O iki to, kai Pašiaušės mie
stelis tapo švietimo centru vaizdingame Šiaušės upelio slėny

je, ją valdė sena ir turtinga bajorų Beinartų giminė. Bevaikis
jos palikuonis Stanislovas Pašiaušę užrašė jėzuitams, nes
pats buvo jų išmokslintas ir pasiekęs aukštų Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės notaro pareigų. Jėzuitai čia pastatė vie
nuolyną bei mokyklą bajorų vaikams (bet tarp mokinių būta ir
valstietiškos kilmės asmenų), kuri ir buvo vadinama kolegija.
(Iš viso LDK buvo įsteigta 20 kolegijų. Iš jų dvi šiandieninėje
Kelmės rajono teritorijoje). Čia buvo mokoma ne tik skaityti,
rašyti, religijos dalykų, bet ir filosofijos, lotynų kalbos, istorijos,
literatūros, muzikos. Ypač daug dėmesio buvo skiriama mu
zikiniam kolegijos auklėtinių lavinimui. Štai 1728 m. Pašiaušė
je vyko didžiulės iškilmės, skirtos neseniai kanonizuotų šv.
Stanislovo Kostkos ir Aloyzo Gonzagos garbei. Per iškilmių
ceremonijas giedojo kolegijos mokinių choras, grojo Pašia
ušės bursos (kolegijos bendrabučio) pučiamųjų orkestras, su
darytas iš trimitų, valtornų, timpanų ir kitų instrumentų. Bažny
čioje giedotas iškilmingas himnas "Te Deum laudamus", o
bursos orkestras grojo net iki pusiaunakčio. Kolegijos auklė
tinių choro veikla, bursos orkestro gyvavimas yra įdomus ir
prasmingas XVII-XVIII a. Žemaitijos muzikos istorijos pusla
pis.
Kolegijoje visą šimtmetį (1662-1762) buvo puoselėjamas ir
teatrinis menas. Jį, kaip vieną iš pedagoginės ir auklėjamo
sios veiklos elementų, inspiravo tie patys jėzuitai. Pašiaušė (ir
todėl dar kartą šlovė jai) buvo viena iš septynių LDK vietovių,
kur egzistavo toks teatras. Geriausių rezultatų buvo pasiekta
Vilniaus kolegijoje - per du šimtmečius pastatyti 263 spekta
kliai. O Pašiaušėje per šimtmetį surengti tik šeši vaidinimai.
Tai buvo teatralizuotos deklamacijos, skirtos aukštiems baž
nyčios ar pasaulietiniams pareigūnams pagerbti. Tik paskuti
nis vaidinimas, surengtas 1762 m., buvo dramos spektaklis.
Tai tragedija "Dovydas, kurį Sauliaus persekiojimai j sostą
iškėlė". Šio kūrinio autoriaus pavardė liko nežinoma, tačiau
manoma, kad jis - vienas iš Pašiaušės kolegijos dėstytojų.
Spektakliams buvo rengiamasi ilgai ir kruopščiai, nes jų žiū
rovai būdavo garbingi svečiai, dažniausiai kolegijos mecena
tai ir kiti geradariai. Pasirodymams mokinius ruošdavo atitin
kamų klasių mokytojai (profesoriai), kurie stengdavosi įskie
pyti taisyklingą dikciją, mokydavo išraiškingų rankų gestų
veido mimikos, estetiškos sceninės elgsenos ir kūno judesių.
Visa tai auklėtiniams praversdavo išėjus į pasaulį - vėliau jie
vien savo buvimu formuodavo kultūrinę aplinką.
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Be Pašiaušės, dabartiniame Kelmės rajone veikė ir Kražių
kolegijos mokyklinis teatras. Taigi scenos meno pamatai šia
me Žemaitijos krašte buvo tvirti ir sudarė prielaidas augti pro
fesionaliam teatriniam menui. Pašiaušės kolegijoje mokėsi
apie 200 mokinių. Tai ne tiek jau mažai, nes kiekvienas švie
sus žmogus nelyg žvaigždė daro šviesesnę ir visą aplinkinę
erdvę. Deja, 1773 m. panaikinus jėzuitų ordiną, buvo uždary
ta ir Pašiaušės kolegija. Tačiau XVIII a. pabaigoje miestelyje
klestėjusi prekyba sąlygojo jo augimą ir plėtrą. Tuo metu Pa
šiaušę nusiaubė didelis gaisras, po kurio apsispręsta statyti
mūrinius statinius. Išaugo didelė keturkampė bažnyčia, kurią
po 1863 m. sukilimo caro valdžia jsakė nugriauti. Iš jos plytų
buvo pastatyta Šiaulių berniukų gimnazija (vėliau - J. Janonio
vidurinė mokykla). O vienuolyno rūmai pavirto griuvėsiais.
Vietiniai gyventojai pasakoja, kad po vienuolyno rūmais bu
vusios katakombos, kuriose vienuoliai slėpė didžiulius turtus.
Tos katakombos ėjusios nuo kapinių iki dvaro, o jų paslaptį te 
žinojęs buvęs dvaro savininkas Izidorius Bizimavičius. Turtų
iki šiol niekas neatrado. Buvo išlikę tik bažnyčios rūsiai su pa
laidotų vienuolių palaikais.
Daug žalos ir skausmo šiai nuošaliai vietovei padarė sve
timieji. Čia plėšikavo į Prūsus žygiuodami švedai, vėliau G.A.Oginskio būriai. 1708 m. Pašiaušę nusiaubė kalmukų ir
kazokų gaujos. 1709 m. čia ištisas dvi savaites siautėjo rusų
kareiviai ir caro svita, nes tada Pašiaušėje buvo apsistojęs Pe
tras pirmasis. Iš kolegijos rūsių buvo paimta ir išgerta 12 sta
tinių alaus, iš daržinės paimtas visas šienas, arkliams sušer
ta 30 statinių avižų.
Kultūrinis gyvenimas Pašiaušėje vėl suaktyvėjo Nepriklau
somos Lietuvos metais. Buvusi bažnyčios bei kolegijos vieta
buvo pažymėta kryžiumi-koplytėle. (Vėliau tarybiniai vandalai
ją sunaikino ir toje vietoje įrengė skysto kuro ir tepalų sandė
lį)
1924 m. Pašiaušėj įkurtas "Kultūros" būrelis buvo labai po
puliarus tarp vietinių gyventojų. Tokie būreliai 1920-1926 me
tais veikė įvairiose Lietuvos vietose, burdami visuomenę kul
tūrinei veiklai. Pašiaušėje jį suorganizavo tarnautojas Juozas
Gelžinis ir pradinės mokyklos mokytojas Juozas Bešonis.
"Kultūra" vienijo 15 entuziastų. Kartu su jaunimo "Žiežirbininkų" organizacija būrelis įsteigė biblioteką, o kiek vėliau ir skai-
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tykią. Rengti jaunimo vakarai, veikė meno saviveiklos būre
liai, buvo platinama spauda. J.Bešonis subūrė dramos būrelį
ir chorą. Suvaidintos pjesės "Nesipriešink", "Guminiai batai",
"Audra giedroje", dainuota, deklamuota. "Žiežirbos" laikraščio
informacijoje iš Pašiaušės buvo rašoma, kad "draugų įsteig
tas "Kultūros" būrelis (...) žymiai pakėlė iš miego šį ramų kam
pelį. ("Žiežirba" - Lietuvos socialdemokratų jaunimo laikraštis,
leistas 1923-36 metais Kaune.)
Tais laikąsi iš tiesų Pašiaušės miestelyje buvo neprastos
sąlygos žmogui dvasiškai tobulėti. Čia buvo mokykla, kurioje
mokytojavo du mokytojai, pašto agentūra, dvi parduotuvės,
pieninė, šaulių salė, kurioje buvo rengiami įvairūs kultūros ren
giniai. Aktyviai veikė šaulių, jaunalietuvių, jaunųjų ūkininkų,
jaunučių organizacijos. Šaulių būriui vadovavo mokytojas Sta
sys Razma, o jo žmona Ona, taip pat mokytoja, kilusi iš tų vie
tų, mokė austi ir megzti, vadovavo meno saviveiklai. Apie Raz
mas būrėsi visas apylinkės jaunimas. Per kiekvieną pasilin
ksminimą iškilmingai grieždavo dūdų orkestras, jaunimas
šokdavo, žaisdavo, dainuodavo. Lietuvių liaudies dainas dai
nuodavo kiekvienoje pirkioje. Ypač linksmos, išmoningos bū
davusios šaulių gegužinės. O ir į Kiaunorių atlaidus skubėda
vo visi, kas gyvas ir sveikas. Pasimelsdavo, apmąstydavo sa
vo gyvenimą, tad nebekildavo ranka blogiui ir už bažnyčios
vartų. Kaimynai draugiškai dalindavosi skerstuvėmis, medu
mi, braškėmis. "Jei ateivio nepavaišinsi, nesiseks derlius", sakydavo vietiniai.
Kaip ir visai Lietuvai, 1940-ieji Pašiaušei atnešė naują
skausmą. Nutilo dainos, muzika, nebesirinko jaunimas, kai
mynai pradėjo bijoti vienas kito. Kaimo seniūnas dairėsi, ką
čia "išbuožinti", išvežti, kieno turtą pasisavinti. Begrobstydamas gėrybes, pats gavo nuo miško brolių kulką į kaktą. Šau
liai, jaunalietuviai, bijodami keršto išvažinėjo į miestus, kai ku
rie ir užsienį pasiekė. Nusidažė priešų ir savųjų krauju Duby
sa ir jos intakas Šiaušė, traukiantis karo frontui į vakarus, bet
ir pokario metai Pašiaušei neatnešė ramybės. Kaip "liaudies
priešas" buvo sunaikintas ir Laisvės paminklas, kurį 1931 m.
pagal architekto Broniaus Elzbergo (gimęs 1901 m., Paryžiu
je baigęs architektūros mokslus, šiuo metu gyvena JAV) pro
jektą pastatė vietos šaulių būrys, vadovaujamas S.Baniulio,
žuvusiems už Lietuvos laisvę kovose su bermontininkais ties

Pašiauše atminti. Jau daugiau kaip metai, kai šis paminklas
vėl puikuojasi gyvenvietės centre, švytėdamas juodu marmu
ru, dar gražesnis už buvusį. Tai kolūkio valdybos, ypač jos pir
mininko S.Baltrušaičio gražus gestas, siekiant parodyti pagar
bą praeičiai. Paminklą atstatė Jono Čyvo ir jo sūnaus Gintaro
vadovaujamas pagalbinių verslų cechas. Aukomis parėmė
Sąjūdžio grupė, visuomenė. Senojo paminklo brėžiniai buvo
rasti tik baigiant darbus - kapsulė su dokumentais buvo užmū
ryta dar išlikusiame postamente. Tačiau ir be jų, pagal senas
pašiaušiškių nuotraukas atkurtas naujasis paminklas idealiai
atkartojo buvusįjį. Be to, į jį buvo įmontuota viena senojo pa
minklo detalė - į betoną įspaustas Vyčio kryžius, kurį išsaugo
jo šiaulietis A.Bekeris.
- į atstatytą paminklą mes sudėjome visą jo isto
riją: trijose plokštėse iškaleni vardus tų, kurie jį pir
mąkart pastatė, kurie nugriovė, kurie atstatė, - atida
rymo iškilmėse kalbėjo buvęs stalininių lagerių kalinys,
paminklo atstatytojas Jonas Čyvas. - Užrašų šiose
plokštėse nematyti, nes jie įmontuoti į vidų. O ketvir
toji visiems viešai skelbia: "Atstatydami šį paminklą,
paliekame priesaiką ateinantiems po mūsų: niekada nepakelkite rankos prieš tautos atmintį ir tuos, kurie kri
to už Lietuvos laisvę".
Į paminklo atidarymo iškilmes suplaukė tokios mi
nios, kokių šis tylus Šiaušės kranto kampelis nebus
matęs nuo amžių. Tarp svečių buvo architekto B.EIzbergo giminės. B.EIzbergo 81 -erių metų brolis Sta
sys, buvęs Pašiaušės šaulių būrio vadas, papasakojo,
kaip paminklas buvo statomas. Prisiminė jis ir pamin
klą stačiusį meistrą Tadą Vitkauską iš Kurtuvėnų.
Pašiaušė turi ir kitų saugotinų objektų. Pirmiausia Pirmajame pasauliniame kare žuvusių vokiečių ir rusų
kareivių kapines, kurias siūloma įtraukti į kultūros pa
minklų sąrašus. Tokių kapinių išsaugojimas čia, Lietu
vos žemėje, galbūt leis pagaliau suvokti, kad visi že
mės žmonės turi tapti broliais, o ne kilti vienas prieš
kitą su ginklu rankoje ir neapykanta širdyje.
Būta Pašiaušėje ir seno dvaro. 1773 m., panaiki
nus jėzuitų ordiną, kolegija perėjo Edukacinei komisi
jai, o dvaras buvo išnuomotas. 1850 m. Pašiaušės
dvaras turėjo 35 gyventojus. Čia veikė spirito varykla,
du vandens malūnai. XIX-XX amžių sandūroje sude
gusio medinio dvaro vietoje buvo pastatyti mūriniai pa
statai. Juose, dabar jau seniausiuose Pašiaušėje, įsi
kūrusi devynmetė mokykla, vienintelis kultūros židinė
lis. Čia aktyviai dirba jaunųjų istorikų (anksčiau - kra
štotyros) būrelis, kuriam vadovauja sena Pašiaušės gy
ventoja, mokytoja Irena Jazdauskienė. Būrelio nariai
jau parašė ūkio istoriją, kaupia rašytinius šaltinius bei
nuotraukas apie šių dienų kultūros blykstelėjimus Pa
šiaušėje. Visą albumą paskyrė paminklo atstatymo iškil
mėms. Tos nuotraukos palengvėle taps istorijos iliu
stracijomis. Ta pati I.Jazdauskienė su mokyklos mer
gaičių ansambliu mielai dainuoja visuose minėjimuose,
susiėjimuose. Džiaugiasi turį gerą muzikos mokytoją
R.Sinkevičių. Tačiau mokykloje iš viso tik 40 mokinių,
ir jais visų kultūros spragų neužkamšysi. Orkestro taip
pat nesukursi. Galbūt vaizdinguose Šiaušės upelio kran
tuose įsikūrus laisviesiems ūkininkams, išaugs nauja
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kaimiečių karta, šviesaus proto ir grožiui jautrios šir
dies, ir prikels Pašiaušėje senovę, ir pati taps jos
verta. O kol kas reikia džiaugtis net mažyčiu dvasin
gumo blysktelėjimu. Todėl ir paminklo atstatymas Pa
šiaušėje tapo vos ne amžiaus įvykiu. Gyvenvietė ta
rytum atgavo savo reikšmingumą, ir žmonės, skuban
tys prie savo kasdienių darbų, dažnai stabteli prie pa
minklo, pakėlę galvas įsižiūri į viltingus jo simbolius,
ir jų sielose krusteli kažkas šilta ir aukšta. Kažkas,
ką galima būtų pavadinti idelios būties ilgesiu. O nuo
šito ilgesio ir turėtų prasidėti nauja kaimo kultūros era.
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Ką žinome, apie mūsų tautos etnokosmologiją? Lietuviai pagrį

ETNOKOSMOLOGIJA:
OBJEKTAS IR
PROBLEMOS

stai didžiuojasi savo kultūros ištakomis - liaudies menu ir folklo
ru. Specialistai itin pabrėžia jų archaiškumą. Išties, sėslus II tūk
stantmetyje pr.m.e Pabaltijyje susiformavusių genčių gyvenimo bū
das sudarė palankias sąlygas išsaugoti labai senus dvasinės kul
tūros klodus. Puikus pavyzdys - Mėnulio kulto reliktai, kurių tiek
daug išliko iki mūsų dienų. Pusmėnulio atvaizdas keliamas į sto
gastulpių viršūnes, jaunatis įvardijama "kunigaikščiu" ir jos prašo
ma sveikatos,

į mėnulio fazes

atsižvelgiama sėjant ar sodinant.

Tris naktis mėnulis bemaž nesikeičia: tris naktis jis pilnas, tris delčia, tris - priešpilnis, tris jis jaunas ir danguje jo apskritai ne
matyti. Pirmykščiam žmogui atrodė, tarsi mėnulis diktuoja gamtai
Išeikime į žvaigždėtą naktį.

Dangaus skliauto begalinė gelmė

su didingu šviesulių spindesiu jaudina ir jausmus, ir protą...

ritmą. Nuo jo fazių kaitos kyla jūros potvyniai, kartojasi žuvų ner
štas, žvėrių

migracija,

devynis jo ciklus trunka galvijų, taip pat

Jau prieš 15-20 tūkstantmečių, senajame akmens amžiuje, žmo

ir moterų nėštumas. Tad labai tikėtina, kad pirmoji žmonijos isto

gus, stebėdamas Mėnulio fazių kaitą, ryškiausių žvaigždžių pate

rijoje skaičiavimo sistema, kilusi neabejotinai iš mėnulio fazių ste

kėjimą ir laidą, metinį Saulės kelią, ėmė suvokti ir laiko tėkmę,

bėjimo, buvo trejetainė. Trejetais dažniausiai grupuojami brūkšne

skirti save

iš gamtos.

Reiškiniai dangaus skliaute - gamtos lai

liai, taškeliai,

iš kurių sudėlioti ornamentai ant neolito laikmečio

krodis. Pirmutinis praktinis astronominių stebėjimų tikslas - kalen

dirbinių. Skaičius trys arba jo kartotiniai sutinkami daugelyje lie

doriniai matavimai. Kalendorius yra labai svarbus etnokultūros pa

tuvių liaudies dainų, sakmių. Ir apeiginiai veiksmai tik tada įgau

siekimas: jame atsispindi krašto klimatinės sąlygos, žemdirbystės

na galią, kai pakartojami tris kartus. Ypatingomis savybėmis pa

pobūdis, socialiniai žmonių santykiai, visuomenės dvasinė kultūra.

sižymi gėrimas iš trejų devynerių žolelių, surinktų Rasos šventės

Iš medžioklės ir gamtos gėrybių rinkimo gyvenančiai bendruo
menei visiškai pakako

laiką skirstyti trumpais intervalais - paro

rytą po devynias iš trijų laukų. Senovės baltų savaitė trukdavusi triskart po tris dienas. Tokią savaitę simbolizuoja devyniaragis

mis, savaitėmis, mėnesiais. Tam geriausiai tiko Mėnulio fazių ste

baltasis elnias Kalėdų giesmėje. Kalendorinių skaičių laikomasi ir

bėjimai. Taigi mėnulio kalendorius - pats archaiškiausias, siekian

žalvariniuose moterų papuošaluose, randamuose mūsų eros prad

tis paleolito laikus. Žmogui saulės kalendoriaus prireikė pradėjus

žios

dirbti žemę.

Kiekvienoje apykaklės

Kasdieniai

ūkiniai

rūpesčiai tampa

konkretesni,

su

palaidojimuose.

Papuošalų

pakabučiai

pusėje jų yra

baigiasi

mėnuliukais.

po devynis arba po šešis

skirsčius juos į tam tikrus laiko intervalus. Juos skiriančios die

(mėnesių skaičius metuose). Trys devyniadienės savaitės sudaro

nos ilgainiui virto kalendorinėmis šventėmis. Turėdami kalendorių,

mėnulio

žmonės jau galėjo numatyti ateitį, ramiau laukti savo darbo re

mas į septyniadienes savaites yra vėlesnis. Beje, jis taip pat ne

zultatų, žinoti, kaip elgtis su maisto atsargomis, kad pavasarį ne

atsitiktinis: septynios paros skiria vieną fazę nuo kitos.

tektų badauti, kada sėti, kad šalnos daigų nepakąstų ir pan. Dar

mėnesį,

astronomų vadinamą

sideriniu.

Mėnesio skirsty

Kodėl pas mus tokios gyvybingos mėnulio kalendoriaus tradi

vienas labai svarbus praktinis dangaus šviesulių stebėjimų taiky

cijos? Gal todėl,

mas - orientuotis pagal žvaigždes išplaukus į jūrą. Tad astrono

biu pragyvenimo šaltiniu greta žemdirbystės ilgai išliko medžioklė

mijai žmonijos civilizacijos

ir gamtos

priešistorijoje tenka išskirtinė vieta: ji

stovėjo prie mąstančio žmogaus gimimo

lopšio. Žinoma, tuomet

astronomija dar neturėjo visų mokslui būdingų požymių. Tai

bu

vo tiesiog savo laikmečio gamtos mokslo žinių sankaupa, persi
pynusi su

religiniais įvaizdžiais. Žmogaus

protui

būdinga ieškoti

kad mūsų nelabai dosnios gamtos krašte svar

gėrybių

rinkimas.

Ypač

karų,

neramumų

laikmečiais.

Išskirtinė pagarba mėnuliui teikta galbūt ir dėl jo sąsajų su pro
tėvių kultu: sakmėse mėnulįs yra našlaičių globėjas.
Archeologai atranda II tūkstantmečio pr.m.e. (žemdirbystės atsiradi
mo Lietuvoje laikmetis) papuošalų - gintarinių skritulių. Manoma, kad tai

stebimų reiškinių dėsningumų priežasčių. Tam jo logika kuria pa

pirmieji Saulės magijos amuletai. Dažnai jų paviršius duobučių eilutėmis

saulio sandaros

sudalytas į ketvirčius: tai metinio kalendoriaus požymiai. Saulė šildo įdir

modelius,

integruojančius

ir žinias,

ir pažiūras.

Kartu atsiranda gamtos dievybių Įvaizdžiai, garbinimo ritualai. Bu

btą dirvą. Lyg paklusdami saulės valiai, Išsprogsta pumpurai, sužaliuoja

vo manyta, kad įsivaizduojamus kosmoso kūrimo (kosmogoninius)

medžiai, išplaukia javai, subręsta varpos, pagelsta lapai, sninga. Kuriant

aktus būtina kartoti kaip apeigas svarbiausių kalendorinių šven

tikslesnį kalendorių, smulkiau seikėjant laiką, baltų kalendoriuje į saulės

čių ir žmogaus gyvenimo įvykių - gimimo, brandos, vedybų,

lai

metus buvo įterptas mėnulio ciklas. Kad į tuos metus tilptų sveikas mėne

dojimo - metu. Gyvenamasis būstas ir kiemas, o ypač mirusiojo

sių skaičius, kas keleri metai tekdavo pridėti po papildomą mėnesį. Kelia

kapas

ir šventovės

pasaulio surėdymą.

apie

muosius metus nustatyti, atrodo, padėdavo Sietyno (Plejadų žvaigždžių

Kad sukauptos gamtamokslinės žinios ir su

rengtos taip

pat

prisilaikant supratimo

spiečiaus) stebėjimas. (Etimologiškai Sietyno pavadinimas sietinas su

kurtieji Visatos modeliai būtų patikimai perduodami ateinančioms

žemdirbyste: jo patekėjimas ryto žaros metu skelbdavo sėjos pradžią.

kartoms,

Šitokia situacija dangaus skliaute dėl Žemės ašies precesijos (žemės

iki rašto atsiradimo juos imta užšifruoti meno, folkloro,

ritualų formomis. Taip senieji archetipai pasiekė ir mūsų laikus.

ašies polinkio kampo periodinio - kas 20 tūkst. metų - kitimo) buvo ne vė

Etnokosmologijos studijų objektą sudaro tautos kosmologinės
pažiūros ir kalendorinės sistemos, paremtos astronominiais stebė
jimais, bei šių stebėjimų metodai ir žinių perdavimo būdai. Tad
etnokosmologija - viena iš galimybių atskleisti daugelio dvasinės
kultūros reiškinių reikšmės paslaptį. Etnokosmologijos išvadas bū
tina pasitelkti, norint suprasti liaudies ornamentikos, audinių, dro
žinių rašto, kalendorinių, darbo dainų teksto, šokio judesių ir fi
gūrų semantiką.

liau kaip mūsų eros pradžioje, tad Sietyno pavadinimas labai senas). Ma
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noma, kad plono mėnulio pjautuvo arba pilnaties priartėjimas prie Siety
no pavasario ar rudens lygiadieniais nurodydavo keliamuosius metus. To
dėl Sietynas taip dažnai minimas tautosakoje: mįslėse, dainose. Tiksli
nant kalendorių, galėjo būti atsižvelgta ir į Aušrinės (Veneros) stebėjimus.
Mitologijoje šios planetos personifikacija yra Marių mergelė, taip dažna
stebuklinėse pasakose. Todėl tautosakos kūrinių semantikos tyrinėjimai
taip pat galėtų padėti tyrinėjant baltų kalendorių. Saulės ir Mėnulio ciklų

suderinimui buvo reikalingi gana tikslūs matavimai specialiais įrenginiais.
Vieną tokį pavyko identifikuoti ir ištirti, atlikus archeologinius kasinėjimus
ant Birutės kalno Palangoje. Čia buvusią kuršių genčių observatoriją su
darė pasagos formos smėlio pylimas ir jame įkasti stulpeliai. Kiekviena jų
pora žymėjo Saulės ar Mėnulio azimutą laidos metu. Saulės azimutai žy
mi saulėgrįžų dienas, mėnulio - Mėtono ciklą (18,6 metų periodas, kai sau
lės ar mėnulio padėtis dangaus skliaute pasikartoja). Šviesulių padėčiai

APIE ŽVAIGŽDŽIŲ
SIMBOLIKĄ BALTŲ
PASAULĖŽIŪROJE

horizonte pažymėti kartais buvo naudojami ir akmenys. Pavyzdžiui, astro
nominėmis kryptimis yra išdėstyti septyni dideli rieduliai šalia Purmalių pi
liakalnio Klaipėdos rajone. Saulutė lyg aukso karūna patekėdavo virš did
žiausiojo akmens, purpuru dabindama Rasos žolynus, skelbdama viduva
sarį. Virš kitų akmenų ji tekėdavo lygiadienių rytmečiais. Šitokių akmeni
nių ratų ir kitokių taisyklingų sistemų Lietuvoje būta daugelyje vietų. Deja,
išliko tik fragmentai. Dalis mitologinių akmenų mūsų krašte vadinami Mo
kais - prie jų, esą, jaunajai kartai kadaise buvo perteikiamos sukauptos ži
nios, mokoma astronominių stebėjimų.
Apie senovės baltų įsivaizduojamą pasaulio modelį žinome tik nuotru
pas. Viena aišku: žmogus aplinkinį pasaulį visada suvokdavo kaip visu
mą. Jungiamasis elementas indoeuropietiškos kilmės tautų pasaulėžiūro
je yra pasaulio (daF vadinamas kosminiu ar gyvybės) medis. Krikšto pavi
dalo medis būdavo statomas ant mirusiųjų kapo, manant, kad vėlei juo
bus lengva kopti į dausas. Kosminis medis - tai ir tradiciniai lietuviškieji pa
kelių koplytstulpiai, stogastulpiai. Dažnai jie trijų aukštų, atitinkančių tris
vertikalias mitologinės Visatos sandaros dalis: požemis, antžemis, dan
gus. Su pasaulio medžiu siejamas ir aukų stulpas - medis, prie kurio bū
davo atnašaujama personifikuotiems gamtos jėgų dievams. Beje, astro
nomo akimis, vienintelė reali pasaulio medžio įvaizdžio ištaka yra Pauk
ščių Takas, juosiantis visą dangaus skliautą. Medžio atvaizdas daugybę
kartų atkartojamas (išraižomas, tapomas) ant buities daiktų: kraičio skry
nių, rankšluostinių, kultuvių, verpsčių, prieverpsčių. Nagrinėjant piešinių
kompozicijas, paaiškėja ir daugiau kosmologinės schemos bruožų. Virš
medžio ar po juo dažnai vaizduojamos segmentinės žvaigždės - "saulu
tės", apsuptos užbrūkšniuotų kvadratukų, trikampiukų, rombiukų. Šie yra
įdirbtos dirvos, užsėtų laukų simboliai. Viršutinė Saulė - dienos, glostanti
spinduliais dirvą. Žemutinė - naktinė, plaukianti valtele požemio mariomis
iŠ vakarų į rytus. Ji atneša pasėliams rasą. Abi saules jungia žalčiai - vita
linės energijos įsikūnijimas. Atskirai verta užsiminti, apie velykinius mar
gučius; jų raštuose kosmologiniai simboliai išreikšti itin pirmapradžiu pa
vidalu.
Tyrinėti senąjį mūsų tautos pasaulėvaizdį yra labai svarbu: pa
aiškėja daugelio liaudies dvasinės kultūros reiškinių kilmė ir pir
mapradė

reikšmė.

Turime

labai

geras

prielaidas tokiam

darbui:

lietuviai - paskutinieji Europos pagonys, išsaugoję archaiškas vaiz
duojamojo meno, tautosakos, papročių formas, kurių šaknys - la
bai gilioje praeityje.

Rekonstravus baltų kalendorių,

stume tautos santykį su tėviškės padange.

O

giliau pajau

prikėlę

iš užmar

šties senąsias kalendorines šventes, gal vėl atgautume civilizaci
jos nutrauktus saitus su gamta, ūkinę veiklą gebėtume geriau de
rinti su gamtos ritmu, ekologiniais reikalavimais.
Taigi

etnokosmologija

tautą sieja
tyrimus

su dangaus

manoma

nagrinėja

visa,

kas

šviesuliais.

Šios

naujos mokslo

koncentruoti

praeityje

Etnokosmologijos

centre,

ir dabar
krypties
neseniai

įsikūrusiame prie Lietuvos Mokslų Akademijos Kaldinių astronomi
jos observatorijos (Molėtų rajone). Padaryta pradžia muziejui, nu
matytos

mokslinių

tyrimų

gairės.

Tikėtina,

kad

etnokosmologijos

studijos iš esmės papildys mūsų tautos dvasinės kultūros ištakų
tyrinėjimus, o jos išvados praturtins mūsų dienų intelektualinį gy

Iš rašytinių šaltinių ir tautosakos matyti, kad mūsų protėviai
domėjosi žvaigždėmis ir jas pažino. M.Pretorijus savo veikale ”Deliciae Prussicae", rašytame apie 1676-1681 m., teigia netgi buvus
žynius žvaigždžiūronis.1
Pasitelkę lietuvišką, latvišką bei, palyginimui, kitų tautų tauto
sakinę medžiagą, pabandykime atkurti arba bent įsivaizduoti, ką
mūsų protėviai mąstė apie žvaigždes.
Taigi manyta, kad kiekvienas žmogus turi savo žvaigždę. Bu
vo sakoma: žvaigždės - tai šviečiančios "mirusiųjų dūšelės". Ma
tydami "krintančią žvaigždelę" (meteorą), manydavo, kad žmogus
miršta arba lekia nekrikštyta dūšia, taip pat sakydavo, kad "žvai
gždei krintant, eina dūšia į moteriškę kūdikiui, kuris jau pusę
laiko išnešiotas".^ O nustatyti, ar žmogus miršta, ar gimsta, ga
lima taip: "Jei žvaigždė lekia aukštyn - tai gimsta, jei žemyn miršta".3 Suvalkų apylinkėse manyta, kad žmogui mirštant žvai
gždė nekrenta, o "pereina in kitų vietų, vietų pasikeičia"4 arba
žvaigždė "iš vienos pusės in kitų persimetė".6 Panašiai ir Aduti
škio apylinkėse sakoma: "Dūšelė persimaino, kitan daiktan nu
skrenda" (LTA 2442 (365)), o apie Aluntą, kad "mirusiojo vėlė
užima tos žvaigždės vietą" (LTA
2258 (85)).
Ko gero kiekvienam gimusiam žmogui vienaip ar kitaip buvo
priskirta žvaigždė, simbolizavusi gyvo žmogaus buvimą šioje že
mėje, t.y. dvasios buvimą žmogaus kūne, o mirus, kai jo vėlė,
palikusi kūną, keliaudavo į mirusiųjų pasaulį, tai ir žvaigždė pe
reidavo į kitą vietą. Atsakyti į klausimą, kur buvo ta vieta, dar
yra sunku.
Įdomu tai, jog turtingo, tikinčio, doro, šviesaus žmogaus ir
žvaigždė šviesesnė, o vargšo, netikinčio, nuodėmingo - tamsesnė:
"Juo didesnė žvaigždė krinta, tuo garbingesnis žmogus (kunigas)
miršta".6 Lietuvoje plačiai buvo paplitęs tikėjimas (dabar tik me
taforinis posakis), esą žmonės gali gimti ir po laiminga, ir po
nelaiminga žvaigžde. Žinomas būrimas, kai įsižiūrėjus į žvaigždę
spėjama laimė (jeigu žvaigždė sudreba - bus susirūpinimas, jei
gu nukrenta - žus visi norai, jei suspindi aiškiau - lauks graži
ateitis (LTA 3325 (581)). Daug įvairių derliaus, naudos būrimų iš
žvaigždžių. Taigi galime teigti, kad1 žvaigždes, jų ryškumą mūsų
protėviai siejo su žmonių likimais, jų laime bei dalia. Todėl ir
mitologinės likimo sampratos tyrėjai neišvengiamai susiduria su
astrologija - likimų spėjimu pagal dangaus šviesulių išsidėstymą.
Metiniu kosminiu ritmu rėmėsi, pavyzdžiui, babiloniečių žyniai, li
kimus lėmę per Naujuosius Metus.7 Atitikmenų mūsų kultūroje ne
reikia toli ieškoti. Gerai žinomi gausūs Kūčių, Kalėdų ir Naujųjų
Metų laimės, derliaus, oro būrimai, tarp jų įvairūs būrimai iš žvai
gždžių. Pavyzdžiui, per Kūčias žvaigždžių gausa reiškė gerus me
tus, derlių ir naudą: gerą vištų dėslumą, grybų gausumą, gerą
gyvulių augimą.8
Įdomus žvaigždžių gausumo ir vištų dėslumo gretinimas ir iš
jo išplaukianti žvaigždžių ir kiaušinių sąsaja. Ar atsitiktinis šis
ryšys? Į šį klausimą galėsime lengviau atsakyti, jeigu prisiminsi
me M.Davainio-Silvestraičio užrašytą stebuklinę pasaką, kurią A.Greimas rekonstravo kaip Aušrinės mitą.8 Mums svarbi ta jos dalis,
kai herojus įdeda švytintį Aušrinės plauką į kiaurą riešuto keva
lą, įmeta į mares, ir "atspįsta iš
marių spindulys į dangų kaip
žvaigždė didžiausia".^8 Prisiminę ir tai, kad kiekvienas žmogus
turi savo žvaigždę, palyginimui galime sudaryti tokią lentelę:

venimą.

kiaušinis - riešuto kevalas plaukas žmogus

□ b ertas KLIMKA

žvaigždė

žvaigždė

žvaigždė
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losofiniame kosmologiniame traktate - "Permainų knygoje" - žmogaus
"šviesumas", jo mintys ir protas sieti su dangaus šviesulių - Saulės, Mėnu
lio judėjimu, kurių šviesa vadinama min (!).17 O senųjų Indijos gyventojų
dravidų kalboje "min" - žvaigždė. 18 Taip pat paminėtina, jog Vakarų Sibi
re gyvenantys ngasanai gyvybės siūlą tapatino su Saulės spinduliu, o nu
traukdavo jį - Mėnulis.19
Aiškinantis žmogaus gyvybės siūlo ir dangaus šviesulių ryšį baltų ko
smologijoje, verta atkreipti dėmesį ir į mirusiųjų laidojimo kryptį, kuri, kaip
matyti iš archeologinių tyrimų, sietą su Saulės ir Mėnulio laidos bei tekė
jimo, o kartais ir su Šiaurinės žvaigždės azimutais?0 Dangaus šviesulio
šviesą galėjo simbolizuoti žvakė, uždegama žmogui gimstant ir mirštant.
Apie Seredžių prie mirusiojo galvos įkaldavo ploną aukštą kuoliuką, prie
kurio prilipindavo žvakę ir degindavo iki mirusįjį išlydi.21 Galbūt žvakės,
kaip ir žvaigždės, šviesa užtikrindavo mirusiojo vėlės buvimą kūne arba
netoli kūno, o, užgesinus žvakę, ši šviesa rodydavo jai kelią į dangų.
Kartais tautosakoje žvaigždės lyginamos su danguje degančiomis
žvakėmis, kurių vienos vos tik pradeda degti, kitos jau įpusėjusios, o tre
čios jau bebaigiančios degti. Kai žvakė užgęsta, tai miršta žmogus. Sude
gusios žvakės dagtis numetamas ant žemės. Tuomet danguje matome
krintančią žvaigždę, o jos šviesa pasitinka mirusįjį "ant kelio viečnasties"
ir veda ten, "ant ko yra ans žmogus užsidirbęs" 22 Pasakojama, kad moti
na savo mirusiam mažam vaikui pagailėjusi žvakės, tas jai pasirodęs per
sapną ir pasakęs: "Kod' tu man lazdos pavydėjai į dangų einant?"23
Taigi galima manyti, kad žvaigždės baltams, kaip ir daugeliui pasau
lio tautų, buvo žmogaus minties, gyvasties, dvasinės būties simbolis.
Tiek lietuviškoje, tiek latviškoje tautosakoje nėra tiesioginių žinių, liu

Kuo gi panašūs viršutiniai šios lentelės nariai?
1. Kiaušinis - lukštas, po kuriuo slypi gemalas, kompaktiškas gyvasties
tąlpintojas. Kiaušinis kaip ir žvaigždė gali savyje įkūnyti kitos būtybės
"dūšią", "gyvastį" arba "smertį". Toks kiaušinis paprastai būna ežere, "ma
rėse", "ant raudonųjų marių" saloje arba akmenyje gyvenančiame gyvū
ne arba to gyvūno (kartais skrynelės) viduje esančiame paukštyje.!!
2. Riešutas - kevalas, kuriame glūdi branduolys embrionas,12 iš kurio
išsivysto gyvybė. Minėtoje pasakoje į riešuto kevalą įdėtas švytintis Marių
panos - Aušrinės plaukas. A.Greimo nuomone, kiekvieno gyvio plaukas
metonimiškai atitinka jo kūnišką pavidalą, o galbūt simbolizuoja ir jo lai
m ę- dalią.13
3. Žmogus - jo gyvybė glūdi galvoje, nes tikėta, kad lavonui nukirtus
galvą, jo vėlė nesivaidens. Tad padarę šią prielaidą, trečiąjį mūsų lente
lės narį galime perrašyti taip:

žmogaus galva
žvaigždė
Dabar galime nustatyti akivaizdžią paralelę tarp mūsų išskirtųjų
narių. (Tai ryšku ir kalbiniame lygyje: kiaušinis, kevalas, kauko
lė / kiaušas). Pirma, jie pasireiškia kaip steroidinio pavidalo kiau
tai. Antra, jie talpina savyje gyvastį. Kyla klausimas, ar nebuvo
baltų pasaulėžiūroje kokios nors su gyvastim susijusios jungties
tarp žmogaus galvos ir žvaigždės. Čia reikėtų prisiminti ne tik
baltams, bet visiems indoeuropiečiams, o ir neindoeuropietiškoms
tautoms žinomą deivių verpėjų, verpiančių žmogaus likimo arba
gyvybės siūlą, įvaizdį. Kartais net pažymima, kad šis siūlas bai
giasi žvaigžde.1^
O pagal Dieviškojo gyvybės siūlo pavyzdį
nuverptas žemiškasis siūlas, matyt, taip pat turėjo baigtis žvai
gžde. (Tai gali patvirtini archeologų randamų verpstukų astralinė
ornamentika). Gyvybės siūlo nutraukimas reiškė mirtį. Gal kaip
tik dėl to dar visai neseniai seni žmonės drausdavo į žvaigždes
rodyti pirštu, skaičiuoti jas. Sakyta: "Jei suskaičiuosi savo žvai
gždę, tai ji tuojau nukris, ir pats numirsi"15
Evenkai įsivaizdavo, kad gyvybės siūlas yra nematomas ir tęsiasi nuo
žmogaus galvos į viršutinį pasaulį pas Aukščiausiąjį Dievą15 Galimas da
lykas, kad šis siūlas galėjo būti įsivaizduojamas ir kaip šviesos spindulys.
Žmogaus išmintingumas, jo mintis taip pat sietą su šviesa. Apie išmintin
gą žmogų ir dabar sakome: šviesus, šviesuolis, šviesulys (!), gražias mus
aplankančias mintis vadiname šviesiomis. |domu, kad ir senovės kinų fi
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dijančių, jog baltai būtų pažinę kitas planetas, išskyrus Aušrinę (latv. Austrina arba Auseklis)24 Bent jau neišliko jų vardų. Sunku patikėti, kad to
kios ryškios, iš kitų išsiskiriančios "žvaigždės" kaip Jupiteris, Marsas ir Sa
turnas nebūtų patraukusios žvaigždes stebinčių žmonių dėmesio. Šios
planetos baltams, matyt, vis dėlto buvo žinomos. Galimas dalykas, kad lie
tuvių tautosakoje sutinkami, o latvių dainose ypač dažni Dievo sūnelių bei
Saulės dukros ar dukrų, žirgais keliaujančių dangumi ir sutinkančių vie
nas kitą, įvaizdžiai slepia žinias apie planetų judėjimą?5 Lietuvių tautosa
koje su planetomis galėtų būti siejamos trys Aušrinės seserys, pasirodan
čios merginų ar karvių pavidalu26ar tiesiog iš marių iškylančios panos,27
ežere besimaudančios trys panos28 arba mariose gyvenančios trys ku
melaitės.29 Taip pat kartu su Aušrine pasirodantis jos Tarnaitis30 bei
M.Pretorijaus minimas, o A.Greimo su Aušrinės broliu susietas lietuvių Auššveitis (jį atitinka prūsų Ausschauts)31 Panašiai kaip prūsų Ausschauts
sietas su graikų Aesculapius, gyvybės ir sveikatos globėju, taip, A.Greimo
manymu, ir Auššveitis rūpinasi sveikata32 Aušrinei skiriama grožio ir jau
nystės sritis, o trys jos seserys rūpinasi naudos - laimės ir nelaimės, turto
ir skurdo teikimu?3 Ir Aušrinė, ir jos seserys priklauso Dievaičio Mėnulio
"suverenumo sferai"34 Latvių dainose Aušrinė ir vakarinė vadinamos Mė
nulio sužadėtinėmis, tarnaitėmis, taip pat jo žirgais (B. 33898; B.33854)35
Vaizduojamasis Aušrinės simbolis - tai aštuoniakampė žvaigždė, lat
vių vadinama Ausekliu arba didžiuoju slogučio kryžiumi (la. lielais Lietuvena krusts). (1 pav.) Šis simbolis žinomas ir Lietuvoje. Manyta, kad jis ap
saugo nuo piktų dvasių, raganų ir burtininkų.
Su Aušrine ir Vakarine arba su Auššveičiu galėjo būti siejami baltų
puošybai labai būdingi polisemantiniai S pavidalo simboliai. (Tai, kad S ir
8 pavidalo figūros galėjo simbolizuoti planetas, patvirtina ir paleoastronomas V.Laričevas.)38
Įdomu pažymėti, kad S pavidalo dvigubos spiralės figūra vadina
ma klotoidu (iš graikų klotho - verpiu ir eidos - pavidalas). Tai
gali mums byloti apie šio simbolio ryšį su likimo deivėmis, žmo
gaus gyvenimo siūlo verpėjomis, likimo lėmėjomis. (Graikų likimo
deivės verpėjos - Klotes, plg. lietuvių posakį: "Geros kloties"). Gy
vybės siūlo ryšys su žvaigžde ir astrologinei tradicijai būdingas
likimo siejimas su planetų padėtimi, jų judėjimu, galėtų patvirtin
ti astralinę šio ženklo prigimtį. O svarbiausia, kad pačios plane
tos, kaip nė vienas kitas dangaus šviesulys, dangaus skliaute judėdamos brėžė kilpas ir S pavidalo figūras. Ypač tai žymu, ste
bint vidinių planetų - Aušrinės-Vakarinės ir Merkurijaus-judėjimą (2
pav.). Beje, graikai regimąsias planetų judėjimo kreives vadino
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hipopede - t.y.arklio pančiai arba arklio judėjimas.37 Šiais ir ki
tais faktais remdamiesi manytume, kad baltiškoje puošyboje pa
plitęs S pavidalo simbolis galėjo būti siejamas ne tik su žalčiu,
bet ir su žirgu, "žvaigžde" (planeta), ir galbūt su aušra, ryto ir
vakaro žaromis.
Taip manydami geriau suprastume ir verpsčių bei prieverpsčių simbo
liką, taip pat ir jose atspindėtąjį baltų kosmologinį modelį. A.Rybakovas,
tyręs rusų verpstes, mano, kad jose perteikiamas Saulės, Žemės, Van
dens simboliais atspindėtas kosmologinis modelis ir vaizduojamas Sau
lės judėjimas apie Žemę 38Siūloma S pavidalo simbolių semantika leistų
paaišinti, kodėl prieverpstėse bei verpstėse du vertikalioje ašyje išdėsty
ti soliariniai simboliai kartais jungiami dviem S pavidalo figūromis, kurios
dar būna suderintos ir su dviem mažesniais soliariniais sim boliais.^M ažesnieji, dažniausiai horizontalioje ašyje išdėstyti soliariniai simboliai,
A.Rybakovo manymu, simbolizavo tekančią ir besileidžiančią Saulę. Tad
šalia jų arba tiesiog jų vietoje vaizduojami S pavidalo simboliai čia galėjo
reikšti Saulės žirgus, prieš Saulei tekant ir po jos laidos pasirodančias Aušrinę-Vakarinę, o sykiu ryto bei vakaro žarą, aušrą ir sambrėškas, rytą ir
vakarą. Soliarinių bei S pavidalo simbolių derinys būdingas ne tik ver
pstėms ir prieverpstėmis, bet ir visai liaudiškai puošybai, ypač langų pa
puošimams.
Įdomu, kad rusai jų verpstėms būdingus apatinius šoninius išsikišimus,
virš kurių vaizduota tekanti ir besileidžianti Saulė, vadino "sergi" arba "čuskj"40pajygjnkite latvių melna čūska - juoda gyvatė jūroje už akmens.41
Šie faktai turėtų padėti geriau suprasti ir P.Dundulienės minimą tikėji
mą, kad prieverpstė simbolizavusi gyvatę,4 2 o prisiminus, kad gyvatė lie
tuvių tautosakoje kartais pavirstanti arkliu (LTR 4232(523)), aiškesnis
atrodys ir Užgavėnių paprotys vaikams jodinėti ant verpsčių43 po žiem
kenčių lauką arba važinėjantis ratuose sėdėti ant verpsčių. Pats apeiginis
jodinėjimas ir važinėjimas Užgavėnėse turėjo simbolizuoti Saulės kelionę
dangumi.
Siūlomas S pavidalo simbolio prasmės ir kilmės aiškinimas leistų ge
riau suvokti ir Aušrinės brolio - Auššveičio (prūsų Ausschauts, H.Biezais ir
A.Greimo siejamo su "aušti, dienoti", o K.Būgos su "šauti", "duoti"), paly
ginimą su gyvybę ir sveikatą globojančiu graikų Aesculapius, kuris buvęs
gyvatės pavidalo arba turėjęs "gyvatišką" atributiką. (Tad ne veltui užkal
bėtu vandeniu dažniausiai buvo gydomasi ryto ir vakaro žaros metu, prieš
patekant arba tuoj pat nusileidus Saulei, kuomet Auššveičio "galia" turė
jo būti didžiausia).
Nustačius Auššveičio ryšį su S pavidalo simboliu, galima patikslinti ir
kai kurias jo funkcijas baltiškajame kosmologiniame mite, taip pat jo var
do etimologiją. Viena iš Auššveičio pareigų galėjo būti angos, per kurią
"išteka" ir į kurią "nuteka" Saulė, saugojimas. Jis kaip gyvatė, kaip angis
galėjo būti atsakingas už minėtos angos durų aušymą (varstymą) arba
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netgi angos pramušimą, nes aušti tu
ri reikšmes ir mušti, duoti. Apskritai
Ausschauts ir Auššveitis baltiškame
kosm ologiniam e mite galėjo būti
Saulės išlaisvintojas iš anapusinio
pasaulio. Panašų vaidmenį senovės
indų Vedų mitologijoje vaidino angirasai (šen. ind.angira/as, plg liet. an
ga, angis), atidarantys dangaus var
tus arba tamsos užtvarą ir išvaduo
jantys aušros deivės Ušas (Ūsas)
karves, simbolizuojančias aušros
žaras, arba padedantys tai padaryti
Indrai (IV.3, 11; I.62, 1-4; III 31 ir
kt.).44 Panašų vaidmenį Veduose
atlieka ir su Saulės žirgais sieti dvy
niai Ašvinai (Asvinau - plg. liet. ašvakumelė, ašvienis - arklys), surandan
tys Saulę (VIII.8,7) ir laikyti "dieviškai
siais gydytojais".45
Taigi pasaulis daug įdomesnis
negu mes manome.
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POLEMIKA

TERPSICHORĖS
VEIDAI IR
GRIMASOS
Nežinau, kas šiais laikais gali atsakyti, kur eina daugiaveidė
Terpsichorė. Abejoju, ar tai žino praktikai, šokantys ar statantys
baleto spektaklius ir kitus pasitrypčiojimus įvairiausiose scenose,
ar žino "teoretikai", daugiau ar mažiau sėkmingai bandantys
aprašyti ar tiesiog "užfiksuoti" praktikų pastangas ateinančioms
kartoms ir istorijai. Pabandykime kartu bent kiek pasiaiškinti, kur
gi eina ta mūsų suvargėlė, lietuviškoji Terpsichorė, turinti tiek
daug gražių ir nelabai gražių veidų, raukšlėtų ir švytinčių jaunat
viška gaiva, piktų ir naiviai geraširdžių.
Pirmiausia sutarkim, kad prieš nutariant, kur eiti, reikia žino
ti, kas laūkia priekyje. Tad kas laukia mūsų herojės laisvojoje
rinkoje, tuose naujuose ekonominiuose santykiuose, kaipgi ji ben
draus su įvairaus plauko įvairių lygių (pradedant respublikiniu ir
baigiant kokio pavieto) biznesmenais, menedžeriais, mecenatais ir
sponsoriais. Juk vieni rems ją prie sienos, kiti, manau, remsis
prie jos, idant pradėtų savo nepriklausomą biznį. Kaipgi jai tada
reikės išsaugoti savo meninę ir kūrybinę skaistybę, kuri ir taip
ganėtinai apskabyta per praėjusius dešimtmečius?
Prieš porą-trejetą metų vienas garbus muzikologas pareiškė,
kad vienas iš mūsų Terpsichorės veidų - valstybinis "Lietuvos"
ansamblis - tikrų tikriausias kičas. Įvairiai buvo sutiktas šis teigi
nys (tiesa, neargumentuotas). Vieni piktinosi, kiti pritarė (tyliai,
nes dar buvo "ne tie laikai"), treti nekreipė į jį dėmesio ir dir
bo savo darbą. Prisiminęs šį vietinės reikšmės incidentą, pagal
vojau, kas gi laukia "kičinio" Terpsichorės veido naujais laikais.
Taigi ramus ir laimingas gyvenimas, nes visa mūsų dabartis su
visomis politinėmis intrigomis, neapykantomis ir meilės "pasireiški
mais" ir yra tikrų tikriausias kičas, besiliejantis per kraštus viso
se mūsų gyvenimo srityse - radijuje, televizijoje "Medumi" ir "Ar
monika", nijolėmis ir nenijolėmis, šabaniauskais ir nešabaniauskais,
Vilčinskais ir nevilčinskais, mitinguose terleckais ir neterleckais,
piketuose ir parlamentiniuose debatuose, kur kiekvienas deputa
tas jaučiasi kaip jaunas debiutuojantis aktorius, atsistojęs prieš
reiklią Meno tarybą, turinčią be talono skirti indulgenciją. Argi ne
kičas tas mūsų subujojęs superpatriotizmas, tautiškumas, politinis
aktyvumas, nepakantumas, pamaldumas, ir dar visi kiti -izmai ir
-urnai? Visa laimė, kad Lietuva dar turi žmonių, kurie tyliai mel
džiasi Dievui, kaip kad tyliai meldėsi anksčiau, tylėdami, nešū
kaudami apie patriotinę pareigą ir meilę Tėvynei, pastoja kelią
tankams. Bet apmaudu, kad pernelyg dažnai užmirštame liaudies
patarlę "priversk durnių melstis...". Ir skaldom galvas. Gerai, kad
dar būtų tik savos... O kas toliau? Kai išblės ta "apreikštoji" ki
birkštėlė? Kai ir jos nebebus kuo kurstyti?
Taigi "Lietuvos" ansambliui blogas gyvenimas negresia. Bent
kol kas, kol visas mūsų gyvenimas - kičas. O ką daryti kitiems
Terpsichorės veidams ir poveidžiams? Ar išliks jie, tie visi įvairių
mastų dainų ir šokių ansambliai, brigadų, kolūkių, gamyklų, insti
tutų, universitetų, miestų, rajonų zonų, kitų administracinių viene
tų kolektyvai? Išliks, jei atsiras, kas juos finansuoja. Bet finansa
vimas bus savanoriškas, Jr jokios direktyvos, nei raudonos, nei
žalios, nei daugiaspalvės neprivers investuoti kapitalą ten, kur ne
norės investuotojas. Žinia, vienu ypu nubraukti viską, visa tai -
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gera ir negera, ką padarė (jei padarė) dainų ir šokių ansam
bliai, būtų ne tik negražu, bet ir nesąžininga. Kaip mes dabar
nešnairuotume į sockultūros laimėjimus, jie nuo to netaps nei ge
resni, nei blogesni. Patinka mums ar ne, tačiau laimingų veidų
matydavome ir per pompastiškas jubiliejines dainų šventes, jų bū
davo ir stadiono vejoje, ir estrados pastogėje, ir žiūrovų tribūno
se. Ir nereikia dabar visiems muštis į krūtinę, atgailauti ir ver
kšlenti, kad visa tai buvo daroma prievarta. Nei 1940 metais kas
varė surakintus grandinėmis Lietuvos atstovus pas "tėtušį", nei
kas varu varydavo į dainų šventes. Eidavom patys, kaip kad da
bar einame. Norim ar nenorim, visi tie dainų ir šokių ansambliai
egzistuoja ir egzistuos tol, kol bus norinčių juose šokti, groti ir
dainuoti, kol bus norinčių į juos žiūrėti. Gal jų bus mažiau, gal
jie nebus tokie turtingi ir puošnūs, gąl mažiau atstovaus Lietu
vos kultūrai ir menui įvairiuose užsieniuose, bet jie bus. Tad su
sitaikykime su ta mintimi ir negulkime kryžiumi nei prieš šokė
jus, nei prieš muzikantus ar dainininkus, nes gali ir sumindyti.
Ateis laikas, visi tie reprezentaciniai kolektyvai, pavyzdiniai ar nu
sipelnę, numirs patys, kai nebebus jais besidominčių ir juos pa
laikančių žmonių. Pagaliau supraskim ir tai, kad ne v ie n a m 'a n 
samblio dalyviui ar žiūrovui susitikimas su tokiu menu yra tarsi
ramus užutekis mūsų taip varganame gyvenime.
Dar galima būtų pakalbėti ir apie etnografinius šokių ansam
blius, kuriais bandom pakeisti "Lietuvos" ir kitus panašius kolek
tyvus. Tačiau ar po kiek laiko tų etnografinių ansamblių esteti
ka nebus taip pat suabsoliutinta, kaip ir "Lietuvos"? Pamąstykim,
ar etnografinis šokis, perkeltas į sceną ir pritaikytas jos dėsniams,
netampa etnografijos etiketėmis apklijuota ir spalvingai įpakuota
preke? Kiek jam e išlieka autentiškos etnografijos?
Kaip "Lietuvos" ansamblis turi daugybę savo mažų ir didelių,
vykusių ir nevykusių kopijų, taip ir kitas Terpsichorės veidas tu
ri, ne mažesnį būrį pasekėjų ir garbintojų. Turiu omenyje baletą,
akademinį, klasikinį šokį, kuris su visomis savo bėdomis ir pri
valumais sukoncentruotas Operos ir baleto teatre, tame mūsų mu
zikinių teatrų flagmane, "Titanike", vis labiau kapstančiam e ant
šono. Ar spės akademiškoji Terpsichorė įšokti į gelbėjimo valtį,
ar bus įtraukta į gelmę, taip pat parodys ateitis. Aišku tik vie
na - šiandien akademinis baletas vegetuoja. Ir vegetuoja, kaip ir
visas teatras, ne tik todėl, kad teatras, susidūręs su negailestin
ga realybe, grėsmingai pakrypo ant šono. "Titanikui" buvo len
gviau - jo komanda ir keleiviai vieningai ieškojo išsigelbėjimo.
Šiame gi flagmane nėra vienybės netgi tarp komandos narių.
Vieni stengiasi laiku iššokti ir nuplaukti kuo toliau, kiti gi sten
giasi dar atidaryti skęstančiame laive kingstonus, idant pamatytų
savo akimis, kaip vanduo plūsta į vidų. Tai džiaugsmo bus, kai
tas flagmanas išties nuskęs...
Kad lietuvių klasikinis baletas, nepaisant išorinių gražių rodi
klių - gastrolės užsieniuose, pilnos salės, * - pergyvena krizę, ai
šku visiems. Kad ta krizė kol kas neliečia kitų, žymiai mažesnių
kolektyvų, saviveiklinių ir profesionalių, taip pat aišku. Tad pa
bandykime pasiaiškinti, kur tos krizės šaknys. Juk ji prasidėjo ne
šiandien ir ne vakar. Pagrindinė priežastis - valstybinis požiūris
į baletą kaip meno šaką. Beje, valstybiniam požiūriui mielai an
trino ir antrina visuomeninis. Ach, tas baletas! Neaišku, nei kuo
jis užsiiminėja, nei ką išdarinėja. Plikom kojom staiposi scenoje,
vaidina princus ir gulbes, kai parduotuvėje vištos su žiburiu ne
gali rasti. Nerimta, ponai, nerimta. Susirastumėte
solidesnį už
siėmimą. O čia šoka ir dar pinigus už tai ima. Tai visuomenės
nuomonė. O valstybė buvo ir, atrodo, yra įsitikinusi, kad geriau
siai laimėjimus gali parodyti... laimingi vaikučiai. Todėl toks dė
mesys ir buvo rodomas įvairiausiems vaikų kolektyvams. Prisimin
kime, juk visais laikais valdžios vyrai mėgo rodyti savo meilę
žmonėms paglamonėdami vaikučius. Vienas ėmė kūdikėlį ant ran
kų prie Brandenburgo vartų, kitas - Mauzoliejaus tribūnoje, treti

gi susigraudinę žiūrėdavo, kaip tie vaikučiai šoka Suvažiavimų rū
muose arba kitose patalpose, kur vykdavo hegemonų partijos su
siėjimai ir pasisėdėjimai. Argi ne graudu, kai kaspinėliais pada
bintos mergaičiukės linksmai įtemptais veidukais smagiai šoka ko
kį darbo ir džiaugsmo procesą atspindintį šokį, taip puikiai iliu
struojantį pokario metais populiarų eilėraštuką "Mes sotūs, laimin
gi, šiltai aprengti..." Bežiūrint ir atsiranda sotumo jausmas. O tea 
trai alksta be jaunųjų atlikėjų. Nes kas iš tėvų norės atiduoti sa
vo atžalėlę amžinam katorgiškam darbui į tas meno "galeras",
kur vargšas vaikas nuo pat mažų dienų turi lieti prakaitą, atsi
sakyti mažų ir didelių vaikiškų džiaugsmų. Šiandien nelieskime
Vilniaus choreografijos mokyklos problemų. Ne ji visada kalta,
kad kartais nukalamos tik apykreivės vinys, kurias po to "tiesi
na" vykę ir nelabai vykę "batsiuviai" - baletmeisteriai. Juk vaikai,
metus kitus pabuvę įvairiuose vaikų šokių kolektyvuose, daugiau
pripranta prie žiūrovo, pripranta būti visuotinio saldaus susižavė
jimo objektu. įvairūs koncertai įvairaus masto vyriausybiniuose ir
partiniuose renginiuose, tėvelių dėmesys, globa, ir... gastrolės!!!
Tuo tarpu choreografijos mokyklos auklėtiniai sceną mato tik kar
tą per metus (be "Pelenės" spektaklių) per mokyklos koncertą.
O visus metus, nuo koncerto iki koncerto, belieka tik dirbti. Daug
tai ar mažai mažam vaikui? Ir kokio pasiryžimo reikia, kad są
moningai save taip apribotum? Nežinau, gal aš klystu, tačiau,
mano galva, vaikų šokio kolektyvo pedagogo darbo rezultatai ga
li būti parodyti žymiai greičiau, negu choreografijos mokyklos pe
dagogo. Išmokei vaikutį ritmiškai patrepsenti, laikytis atstumo nuo
kolegų, laiku įbėgti ir išbėgti iš scenos, ir kirpk sėkmės kupo
nus. Na, o ruošiančiųjų profesionalius šokėjus laukia... nežinia.
Tu juk nežinai, kaip susiklostys tavo auklėtinio likimas vyresnė
se klasėse, nežinai, ar bręsdamas vaikas nenukryps nuo "stan
darto", ar pavyks jam įsitvirtinti teatre. Galima kaltinti visus, tiek
jaunąjį šokėją, tiek ir teatrą, tačiau nuo to niekam lengviau ne
bus. Nes kaltų mūsų visuomenėje vis dar nėra, nes menas mū
sų visuomenėje vis dar priklauso abstrakčiai liaudžiai, kuri nela
bai ir stengiasi jį suprasti. Sakau, gal tegul tas menas (ir cho
reografija taip pat) iš pradžių priklauso tiems, kurie jį kuria?
Šventvagiška mintis? Galbūt, bet pagalvokim. Ir sudarykim daug
maž vienodas sąlygas visiems Terpsichorės "veidams" - klasiki
niam baletui, liaudies šokiui, moderniam baletui, abstrakčiam, žod
žiu, visoms šokio atmainoms. Dabar jau galiu prisipažinti, kad
pavasarį nuvykęs į šiuolaikinio šokio festivalį Kaune buvau nuste
bintas, kad visai šalia mūsų ir nepriklausomai nuo mūsų egzi
stuoja Lietuvoje šiuolaikinio šokio kolektyvai, tiesa, neturintys pro
fesionalaus kolektyvo statuso. Ir egzistuoja, ne, ne tas žodis, gy
vuoja ne blogiau už profesionaliuosius. Ne materialia prasme, o
kūrybine. Yra Kaune toks kolektyvas "Aura", kurio narius ir va
dovę D.Liatukaitę norėčiau atsiprašyti. Tikiuosi, kad jie supras ma
ne, išauklėtą klasikinio baleto dvasia, rašantį tik apie klasikinį
baletą, šiek tiek nusimanantį apie jį ir priverstą pripažinti, kad
"Auros" kolektyvas savo kūrybiniais atradimais visuomenei daro
didesnį poveikį, negu ne vienas profesionalus pusiau paliegusio
klasikinio baleto kolektyvas, gaunantis valstybės dotaciją. Esmė
ne ta, kad šio kolektyvo išraiškos priemonės yra artimesnės šiuo
laikiniam žiūrovui. Jie tiesiog daugiau daro ir padaro. Tai natū
ralu, nes jiems dar reikia įsitvirtinti, iškovoti vietą po saule, įro
dyti, kad jie verti ne tik dėmesio, bet ir materialinės paramos,
elementariausių pinigų, tų mūsų tegul ir "medinių* rublių. Ar mū
sų ekonomiškai pasiligojusi visuomenė galės, ar norės rasti lėšų
tokiems kolektyvams? Aišku viena, perėjimas į naujus ekonomi
nius santykius, rinkos dėsniai suduos skaudų smūgį visiems me
nams, taip pat ir šokiui. Tad mūsų visų tikslas - daryti viską,
kad šis smūgis būtų kuo švelnesnis. Juk kai atsistosim ant kojų (jei apskritai atsistosim), kai nusistovės rinkos (meno pasauly
je!) dėsniai, gali būti negrąžinamai daug kas prarasta. Kaip juo
dosios rinkos sąlygomis, o tokia juodoji rinka mūsų visuomenėje
egzistuoja, norime to ar ne, geriausiai tarpsta tos visuomenės
veiklos grandys, kurios geriausiai prisitaikiusios prie kovos už bū
vį, mažiausiai išlepusios, taip ir meniniame choreografijos gyveni

me. Be valstybės realios paramos išliks tie pusiau profesionalūs
kolektyvai, kuriems tokios sąlygos yra įprastos. Profesionalūs ko
lektyvai (turiu omenyje baleto kolektyvus) bus pasmerkti myriop.
Ir čia iškyla dilema: leisti jiems numirti sava mirtimi ar stengtis
atitolinti agoniją, gyvybę palaikant valstybinės dotacijos injekcijo
mis. Tiesa, tokios injekcijos dar neduoda garantijų, kad tie "pa
liegėliai" išsikapanos, nes mes juk nežinom, kokia bus meno pa
klausa. Gal jų ateities visuomenėje kurį laiką ir nereikės, niekas
jų nepasiges? Gal ir taip. Tačiau mes negalime praleisti šanso,
nepabandyti išgelbėti tai, ką dar įmanoma išgelbėti, bent jau atli
kėjus. Juk niekam ne paslaptis, kad artimiausiu metu Lietuva ga
li prarasti nemaža specialistų, kurie, negalėdami pritaikyti savo
sugebėjimų Respublikoje, emigruos į užsienį. Ne išimtis ir baleto
artistai. Keista, kad iki šiol šis skaudus mums visiems procesas
dar neprasidėjo. Keista, kad ne vienas mūsų atlikėjas laikosi įsi
kabinęs, net ir neturėdamas pakenčiamo repertuaro, nešokdamas
spektaklių. Laikas bėga. Jei dramos aktorius, nesuvaidinęs Ham
leto iki 25-30 metų, gali tikėtis karaliaus Lyro vaidmens, baleto
artistas ar artistė, sulaukusi tokio amžiaus, jau turi galvoti apie
tai, kad už kelių ar dešimties metų teks palikti sceną. Ką da
rysime, kai mūsų šokėjai išvažiuos ieškoti darbo svetur, kai jiems
nusibos laukti, kada baleto vadai paskirs vaidmenį ar spektaklį,
kai jie supras, kad laikas bėga nenumaldomai, ir praeityje pasi
lieka nesušokti Zigfridai ir Dezirės, Odetos ir Auroros.
Šiaipjau
gan rezervuotai vertindamas mūsų klasikinio baleto
atlikėjus, esu įsitikinęs, kad ne mažiau kaip 70% jų, turinčių tei
sę eiti į sceną, bet kada susiras darbo ne tik Rytų Europos
šalyse, bet ir žymiai toliau. Ar turėsime moralinę teisę smerkti
juos? Ir už ką? Kad išvažiavo ieškoti darbo, kad už tą darbą
jiems bus tinkamiau atlyginta? Kad įrodys pasauliui, jog ir ma
žoje šalyje yra šokėjų? Šokėjų, galinčių papuošti ne vieną sce
ną? Bet neužmirškime ir kitko. Anksčiau ar vėliau jie grįš į Lie
tuvą. Ir gal neimkim taip giliai į širdį, kad kuriam laikui galim
likti be oficiozinių šokių kolektyvų. Juk jų paklausa gali ir toliau
mažėti. Ir ne todėl, kad jie visiškai sumenko. Tiesiog žiūrovai,
persisotinę ilgus metus diegtu oficialiuoju šokio menu, instinkty
viai linksta į "opozicines" grupuotes, savo pasirinkta plastika (ne
visada natūraliai perimta) neigiančias oficialųjį kanonizuotą šokį.
Mano galva, tai natūralu. Juk panašūs procesai vyksta visų su
krėtimų metais. Prisiminkime, kaip po revoliucijų Rusijoje lyg gry
bai po lietaus pradėjo dygti įvairaus plauko ir krypties šokio, tea
tro kolektyvai. Vieni buvo vienadieniai, kiti išsilaikė metus ar ki
tus, treti tapo ta trąšia dirva, kurioje išaugo naujos šokio kryp
tys. Tiesa, ir jos vėliau buvo kanonizuotos, paverstos "valstybine"
meno šaka. Juk ir visų keikiamas "drambaletas" su aibe butafo
rijos, personažų ultrapsichologizavimu, iš pradžių buvo sumanytas
kaip priešnuodis prieš elitinį akademinį šokį. Proletkulto dėka, pa
laikomas vyriausybės ir visų kitų institucijų, jis užėmė absoliučiai
neginčijamą padėtį šokio mene (beje, šokio tame "drambalete"
buvo mažiausiai). Ir visa tai tęsėsi iki 6-ojo dešimtmečio, kol kaip
priešnuodis, bet šį kartą jau jam pačiam, neatsirado vadinama
sis "simfobaletas". Ir čia jau visuomenės kaltė, kad mes taip
mėgstame kraštutinumus, suabsoliutindami tą ar kitą choreografi
jos kryptį, savo perdėtu entuziazmu anksčiau laiko nuvarydami
savo garbinimo objektą į kapus. Ne išimtis ir mūsų dienos. Tos
pačios problemos ta»p pat maksimalistiškai sprendžiamos ir duo
dančios tą patį rezultatą. Taigi norim to ar ne, gyvenimas eina.
O jam iš paskos šlubčioja mūsų Terpsichorė, niekaip nespėdama žengti su juo koja kojon. O nespėdama bando manipuliuoti
savo "veidais", vieną keisdama kitu, vis bandydama pataikyti į
ritmą. Ir ne jos kaltė, kad kartais vietoj veido mes matome tik
grimasą. Taip mums ir reikia.

Žilvinas DAUTARTAS
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KRISTUS LIETUVIŲ
TAUTODAILĖJE
Pagrindinis pasakojamasis istorinis Kristaus temos šal
tinis - Evangelijos. Remiantis ' J.Fergiusonu,^ be Kančios
istorijos (apie 20 temų) ir Kryžiaus kelio stočių (14 ar
ba 19), Lietuvoje vadinamų stacijomis, galima suskaičiuo
ti apie 30 Kristaus gyvenimą vaizduojančių kompozicijų.
Be to, esama nemažai Kristaus atvaizdų, neturinčių ati
tikmens Evangelijose.
Kas gi iš tokios daugybės būdinga lietuvių liaudies
menui? Akivaizdu, kad vyrauja Kristaus kančios tema. Kū
dikis Kristus vaizduojamas su Marija (daugybė "Madonos
su kūdikiu" variantų), su šventaisiais Juozapu ir Antanu
(apie tai bus kalbama vėliau). Bažnyčiose per Kalėdas
būdavo ir tebėra rengiamos Prakartėlės, kuriose atkuria
ma Kristaus gimimo, Piemenų pasveikinimo (arba Trijų
karalių) scena. Trys karaliai - vienas ankstyviausių krik
ščioniškosios ikonografijos siužetų (Priscilos katakombos.
III a.). Piemenų pasveikinimas atsirado gerokai vėliau XIV a.2 Šios temos kūrinių yra ir liaudies mene. Jų
kompozicinė schema paprastai tokia: dešinėje sėdi Mari
ja su kūdikiu, už jos stovi šv. Juozapas, priešpriešiais
- trys karaliai su dovanomis.
Dar esama labai panašių "Bėgimo į Egiptą" ir "Grįži
mo iš Egipto" kompozicijų. Marija su kūdikiu ("Grįžimas
iš Egipto" - su Jėzumi berniuku) joja ant asilo, kurį ve
da šv. Juozapas. Jos iliustruoja Evangelijų pasakojimą,
kaip šv. Juozapas, įspėtas sapne apie gresiantį pavojų,
su Marija ir kūdikiu bėga į Egiptą.
Kiti Kristaus vaikystės, viešojo gyvenimo momentai kelionės, pamokslai, ir 1.1, liaudies meistrų liko tarsi ne
pastebėti, išskyrus gal tik Kristaus krikštą. Kodėl taip yra,
galima tik spėlioti. Gal pritrūko meistriškumo, gal kančios
tema artimesnė lietuvio sielai ir gyvenimui, nuolat kry
žiuojamam ant istorijos kryžiaus: sukilimų, tremčių, netek
čių, priespaudos. Netiesiogiai tai patvirtina ir S.Šalkauskis:
"Krikščioniškųjų temų pasirinkimu ir pamėgimu lietuvis pa
sirodė su tomis pačiomis etninėmis ypatybėmis, kurios
yra būdingos jo kalbai, dainoms ir kitoms liaudies kūry
bos rūšims. Jis susidomėjo ne aktyvinę jos puse, bet
visų pirma jos tragišku pradu, kuris taip gerai atitinka
jo pasyvinį pasidavimą skaudžiam likimui. Bet sykiu jis
rado išganymo idėjoje paguodą savo sielvartams, o sa
vo egzistencijai - aukštesnę prasmę".3
KRISTAUS KRIKŠTAS
"Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir
Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens,
Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi balan
dį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas:
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Kajetonas

Grigalauskas.

Nukryžiuotasis.ŠAIEM,

D-T19

"Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi". (Mk, I,
9-11). Šį pasakojimą tapyboje ir skulptūroje atspindi dvie
jų figūrų kompozicija, neretai vadinama šv. Jonu Krikšty
toju (pasitaiko ir vieno šv. Jono Krikštytojo skulptūrėlių).
Kristus (kairėje) ir šv. Jonas (dešinėje) vaizduojami įvai
riai: abu profiliu, abu veidu Į žiūrovą, vienas profiliu ar
ba pusiau profiliu, kitas iš priekio. Kartais Kristus vaiz
duojamas su tunika, klostėmis krintančiais rūbais, tačiau
dažniausiai jis apnuogintas, tik pridengtomis strėnomis, Šv.
Jonas Krikštytojas "rengiamas" taip, kaip aprašyta Evan
gelijoje: "Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o
strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu" (Mk 3, 4-5). Šv.
Jonas Krikštytojas dešine ranka pila vandenį Kristui ant
galvos, kairėje - nendrinis kryžius, kuris, kaip ir kailio

KRISTAUS KANČIA

Nukryžiuotasis.

LDM,

LM-I89.

Kaip jau minėta, daugiausia lietuvių tautodailėje Kri
staus kančios motyvų. "Liaudies kultūros" 1991 m. Nr.
1 apžvelgėme Rūpintojėlį, šį kartą - kitus šios temos
siužetus. Kryžiaus kelias arba stacijos yra kiekvienoje baž
nyčioje, šventoriuje ir už jo. Jis susiformavo XV a., iš
pradžių septynių, vėliau 14-os (pranciškoniškas) ir 19-os
(domininkoniškas) stočių. Tai paveikslai, bareljefai ir rel
jefai (neretai paspalvinti), serijinės gamybos ir originalūs.
Tarp jų nemaža ir liaudies meistrų kūrinių, ypač kaimo
bažnyčiose (Beržoro, Gintališkės ir kt.)7 Be jų ir baž
nytinių paveikslų, liaudies menininkams poveikį darė ir
maldaknygių iliustracijos (pastarosios gal net didesnį, nes
jos buvo tarsi arčiau žmogaus). Kaip literatūriniai šaltiniai
veikė ne tik Evangelijos, bet ir apeiginiai giedojimai "Kryžiaus keliai", "Graudūs verksmai", ypač populiarūs Že
maitijoje "Kryžiaus kelio kalnai", įvairios giesmės. Tai sy
kiu su turtingu etninės kultūros šaknis siekiančiu dainy
nu, pasakojamąja tautosakos tradicija formavo meistro pa
saulėjautą ir kūrybą.
NUKRYŽIUOTASIS

Nukryžiuotieji.
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vaizdas, tačiau vid ujinė s šilum os so d ie čiu i n e te ikią s".5
P. G alaunė rašo neatsekęs šio siužeto prototipo, ga lė jusio tie 
siogiai paveikti liaudies m eistro kū ryb ą .8
Iš R espublikinės tautodailės parodos matyti, kad šis siužetas
drožiam as ir dabar.

ietuva garsi kaip kryžių žemė - praėjusiame amžiuje
jų būta pakelėse, kapinėse, prie sodybų. Kryžiai traukė
tiek lietuvius, tiek svetimšalius tyrinėtojus, žavėjo dailinin
kus, todėl nemažai jų užfiksuota piešiniuose, nuotrauko
se, knygose.8 Šitų puošnių, iškilių kryžių šešėlyje tarsi
pranyko mažieji pastatomi ir pakabinami kryžiai, kurių bū
ta kiekvienoje troboje. Tiesa, jų nuotraukų randame "Lie
tuvių liaudies meno" albume,9 tačiau Nukryžiuotojo skul
ptūros (jos dažnos ir lauko kryžiuose bei koplytėlėse)
giliau neanalizuotos. Tokie paprasti kryžiai, dažniausiai be
pagražinimų (ypač pakabinami), yra tik fonas Nukryžiuo
tajam, kuris vaizduojamas, kaip priimta krikščioniškoje tra
dicijoje, apnuogintas, vainikuotas erškėčiais, su kraujo la
šais ant kūno.
Nukryžiuotąjį imasi drožti ir dabartiniai skulptoriai - to
kių kūrinių nemažai buvo pernykštėje respublikinėje pa
rodoje.
Tapyboje ir grafikoje (retkarčiais ir skulptūroje) prie
Nukryžiuotojo - Sopulingosios, šv. Magdalenos, šv. Jono
ir kitos figūros. Neretai iš šonų dar du kryžiai, visas
vaizdas - peizažo fone. "Nešdamas savo kryžių, jis ėjo
į vadinamąją Kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą. Tenai jį
nukryžiavo; kartu su juo kitus du, vienoje ir antroje pu
sėje, o Jėzų viduryje. Pilotas padarė užrašą ir liepė pri
segti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta: "Jėzus Nazarie
tis, žydų karalius". (Jn 19, 17-20), "(...) Pfie Jėzaus kry
žiaus stovėjo jo motina, jo * motinos sesuo Marija Kleopietė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir
mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: "Moterie, štai tavo
sūnus!" Paskui tarė mokiniui: "Štai tavo motina!” (Jn 19,
25-27). Evangelistas Lukas taip rašo: "Atstu stovėjo visi
Jėzaus pažįstami ir moterys, jį atlydėjusios iš Galilėjos.
Jos viską matė" (Lk 23, 49-50). Šie Evangelijų žodžiai
yra raktas suvokti Nukryžiuotojo kompoziciją, kuri tiek
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kryžiai, Nukryžiuotojo papėdėje - Marija, šv. Jonas ir Ma
rija Magdalena, kompoziciją aprėmina apaštalų ir evange
listų miniatiūriniai portretai (A.Vinkus); c) lakštas aprėmin
tas augaliniu ornamentu, fone - kankinimo įrankiai; d)
erdvę prie Nukryžiuotojo užpildo apaštalų ir evangelistų
portretai (nežinomas autorius, Telšių kraštotyros muziejus).
Neretai virš kryžiaus - mėnulio, saulės ženklai (simboli
zuoja visos kūrinijos liūdesį, be to, saulė - Kristaus sim
bolis...)
N u kryžiu o to jo siužeto ištakų reikėtų ieškoti ga usyb ėje re lig in io

Kristaus

krikštas.

ČDM,

Lvg-403.

profesionaliajame mene, tiek tautodailėje turi keletą va
riantų: vaizduojami visi trys kryžiai arba tik vienas; kar
tais po kryžiumi tik Sopulingoji ir šv. Jonas (vienas vie
noje, kitas - kitoje kryžiaus pusėje); kartais prie kryžiaus
suklupusi ir šv. Magdalena arba vaizduojamos visos Evan
gelijose minimosmoterys bei kiti žmonės.
Kryžiaus fo
nas - neutralus arba peizažas. Dažnai kryžiaus papėdė
je - kaukolė (matyt, aliuzija į Golgotos kalno pavadini
mą). Kartais tapyboje abipus Nukryžiuotojo - ne žmonių
figūros, o didelių gėlių puokštės. Paprastai tapant stovinčiuosius šalia kryžiaus, laikomasi Evangelijų liudijimo, ta
čiau esama ir laisvo jų traktavimo, kai atsiranda visai
kito istorinio laikotarpio asmenys ar šventieji. Pavyzdžiui,
Marija Sopulingoji (su septyniais kalavijais), šv. Magdale
na po kryžiumi
ir šv. Florijonasarba Nukryžiuotasis
su
šv. Pranciškumi
ir šv. Dominyku.
Grafikoje paplitusios tokios kompozicijos: a) vienas kry
žius, šalia jo Marija su šv. Jonu ( S.Jurevičius); b) trys

Kristus

parkrinta

po

kryžium.

LDM,LM-436

meno kūrinių (freskose, mozaikose, paveikslų tapyboje, miniatiū
rose ir kt.) Tiesa, pirmaisiais amžiais buvo vengiama kryžiaus kaip
ikikrikščioniškųjų laikų pažeminimo ir bausmės ženklo (vietoj jo
naudotos monogramos). II Konstantinopolio susirinkimas leido
vaizduoti Kristų ant kryžiaus, tačiau iki X a. jį matome triumfuojan
tį, su rūbais, kartais net karališku vainiku ant galvos. Mirštančio
ar mirusio Kristaus paveikslas galutinai įsigali XII a., o nuo XIII a.
meno kūriniuose Kristus ant kryžiaus miręs, į dešinę nusvirusia
galva. Altoriaus, procesijų, vyskupo kryžius - būtinas bažnytinių
apeigų atributas. Nuo XV a. jis kaip devocionalija paplinta tarp
žmonių, vis dažnesni mediniai kryžiai. Kai kurių mūsų medžio rai
žinių ir paveikslų prototipu galėjo būti A.Diurerio graviūra.
JĖZUS IŠ NAZARETO

Jczus
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iš

Nazareto.

KVDM,Lv-125.

P.Galaunės teigimu, šis siužetas liaudies mene plito kaip ste
buklais pagarsėjusios medinės skulptūros reprodukcija. Ši skul
ptūra 1700 m. popiežiaus atsiųsta vienam iš Lietuvos didikų Pacų
ir buvusi Trinitorių (vėliau šv. Petro ir Povilo) bažnyčioje. Tai Kri
staus figūra su ilgu raudonu rūbu, erškėčių vainiku ant galvos, vir
ve surištomis rankomis ir lentele, kurioje kartais pavaizduotas kry
žius, ant kaklo. Grafikoje Jėzus iš Nazareto (arba Nazarietis) - ar
chitektūros (dažniausiai arkos) fone. Evangelijose šį siužetą ge
riausiai atitiktų ši vieta: "Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų.
Kareiviai, nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant gaivos,
apsiautė jį purpurine skraiste, bėgo prie jo ir šaipėsi: "Sveikas, žy
dų karaliau!" Ir daužė jam į veidą. O Pilotas dar kartą išėjo laukan

ir kalbėjo žydams: "Štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog neran
du jame jokios kaltės". Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vai
niku ir purpurine skraiste. Pilotas tarė:"Štai žmogus!" (Jn 19, 16).
Daugiausia Nazarietis vaizduojamas skulptūroje, matyt,
dėl to nemažai dabartinių skulptorių, šalia populiariojo Rū
pintojėlio, imasi ir šios temos. Galbūt juos traukia kom
pozicijos išorinis paprastumas, lakoniškumas, momumentalumas, vidinis susikaupimas, liūdesys.
KRISTUS

NEŠA

KRYŽIŲ

Šis siužetas paprastai vaizduojamas stacijose, atskirai
jis nėra labai išplėtotas. Grafikoje, tapyboje į jį įpinamas
šv. Veronikos paveikslas ir drobulė su Kristaus atvaizdu.
Pagal Kristaus kančios istorijos pasakojimą, šv. Veronika
kryžių nešančiam Kristui nušluostė veidą, ir drobulėje li
ko jo atspaudas. Skulptūroje dažnai tik vieniša Kristaus
figūra su kryžiumi ant pečių. Smulkiai apie šios kompo
zicijos atsiradimą pasakoja P.Galaunė.1^ Kryžių nešančio
Kristaus statula buvo pastatyta Vilniuje 1720 m., nuo 1847
m. ji laikoma stebuklinga.
. KRISTUS PARKRINTA

PO KRYŽIUMI

Siužetas savo esme šiek tiek artimas aukščiau aptar
tajam. Jis būdingas stacijoms. Taip pat žinomas tapybo
je ir grafikoje, bet nėra labai populiarus. Pirmame kom
pozicijos plane po kryžiaus našta suklupęs Kristus, toliau
- jį lydintys žmonės, kareiviai, kiti du kryžiai, sudaromas
voros įspūdis, danguje iš kairės - saulė, iš dešinės mėnulis.
KRISTUS TARP KANKINIMO ĮRANKIŲ
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Šita kompozicija būdinga liaudies graviūrai. P.Galaunės vim as erškėčiais, dar vienas kitas.
teigimu, siužetas į Lietuvą atėjo iš lenkų liaudies meno.
KRISTUS, LAIMINĄS PASAULĮ
Pagrindinė "kompozicijos schema tokia: ant kryžiaus klū
pantis Kristus, vienoje pusėje - kolona su gaidžiu - (pri
Nors ši tem a nėra susijusi su ko n kre čiu E vangelijos p a sa ko ji
sikėlimo simboliu) ir rimbu, kitoje pusėje ar apačioje mu, ji gana dažna p ro fe sio nalia jam e bažnytiniam e m ene, pa sitai
ąsotis, kopėčios, plaktukas, vinys, ietis (jų išdėstymo tvar-

ko ir visose tau to dailė s šakose. K om p ozicija visu r analogiška: Kri

stus drožiam as sėdintis (tapyboje ir gra fiko je daugiausia va izd u o 
jam as iki pusės), dešinė ranka pakelta, kairėje - žem ės rutulys su
kryželiu viršuje.

Alė POČIULPAITĖ
Ramūno V1RKUČIO ir Gintaro ZALECKO nuotraukos
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J
škios, sodrios: kraujo raudona, visų atspalvių tamsiai raudona,
violetinė, alyvinė, geltona, žalia, balta, mėlyna rožinė, pasitai
ko šiek tiek oranžinės bei rudos spalvos. Labai buvo mėgstami
pereinamų spalvų siūlai, kartais naudojami ir auksiniai bei sida

ŽEMAIČIŲ PRIJUOSTĖS

briniai. Keturių prijuosčių raštų piešiniai parodyti III-IV pav. Jie

XIX a. pirmojoje pusėje žemaičių prijuostės buvo išilgadry-

vai - pagrindinis, didesnis (pažymėtas a) ir papildomas, smul
kesnis bei paprastesnis (pažymėtas b). Atstumai tarp motyvų a

natūralaus dydžio. Dažniausiai prijuostėje būna du rašto moty

žės. Labiausiai paplitusios balto lino dvinytės su atlasinio audi

ir b piešinyje parodyti tokie, kaip natūroje.

mo raudonų žičkų ruoželiais. Ruoželiai gali būti lygūs arba įvai
riai dantytais kraštais. Vėlyvesnių prijuosčių dryžius sudaro

stymas, jų derinimas čia labai svarbu. Pamėginsiu tai aprašyti.

Gaila, nėra galimybių pateikti spalvotą piešinį. Spalvų išdė

smulkūs dobiliukų, katpėdėlių, įvairių langelių rašteliai. Išilgai

Pavyzdžiui, II11 pav. prijuostės dugnas tamsiai violetinis. Mo

dryžuotos ir daugiaspalvės sumuštinės prijuostės. Pastarosio
se dažniausiai vyrauja raudona spalva. Norinčioms tokias pri
juostes įsigyti, teks ieškoti audėjų.

tyvas a siuvinėjamas dvejopai. Pirmasis derinys (1a): centras

Deja, tenka pripažinti, kad didesnioji žemaitiškam kostiumui
būdingų prijuosčių dalis rankdarbių mėgėjoms neįveikiama.

reinamos geltonos-oranžinės-rudos spalvos. Antrasis derinys
(2 a): centras pereinamos geltonos-šviesiai žalios-tamsiai ža

tamsiai raudonas, kairysis viršutinės ir dešinysis apatinės leli
jos žiedai žali, kairysis apatinis ir dešinysis viršutinis žiedai pe

Galima pasiūlyti pasidaryti pačioms tik baltą kiauraraštę prijuo

lios spalvos, kairysis viršutinis ir dešinysis apatinis žiedai aly

stę. Jos buvo dėvimos XIX a. antrojoje pusėje, daugiausia šiau

viniai, kairysis apatinis ir dešinysis viršutinis žiedai raudoni.

rės vakarų Žemaitijoje (apie Kretingą, Plungę, Skuodą). Siuvi

Motyvai 1a ir2a dėstomi eilute išilgai prijuostės, pakaitomis4,5

nėjama medvilnė arba plona balta drobė. Pavyzdžiuose paro

cm atstumu vienas nuo kito. Išilgines motyvų a eiles skiria išil

dyti prijuostės iš Plungės rajono natūralaus dydžio raštų frag

ginės motyvų b eilės. Pastarieji taip pat dvejopi: 1 b pereinamos

mentai. I pav. - prijuostės pažemių siuvinėjimas dantytu kraštu,

baltos-rausvos-raudonos-tamsiai raudonos spalvos, 2b - pe

lla. pav. - puošnus raištis (ilgis 40-50 cm), II b. pav. - prijuostės

reinamos baltos-šviesiai alyvinės-tamsiai alyvinės spalvos.

šonų raštas (pirmasis motyvas pradedamas siuvinėti 3 cm į vi

Galutinė motyvų dėstymo tvarka tokia: išilginėse eilėse pirmo

ršų nuo apačios rašto, atstumas nuo pakraščio - 2 cm.). Baltu

joje 1a, 2a, 1a, 2a irt.t., antrojoje 1b, 2b, 1 b, 2b ir 1.1., trečiojoje

kiauraraščiu siuvinėtos žemaičių prijuostės paprastai siaure

2a, 1 a, 2a, 1a ir t.t., ketvirtojoje 2b, 1 b, 2b, 1b ir t.t. Toliau karto

snės už austines. Užtenka ir 80-90 cm pločio.

jama nuo pirmosios eilės. Skersai prijuostės susidarančiose
eilėse motyvų tvarka turi būti tokia: 1a, 1 b, 2a, 2b. Toliau karto
jasi nuo pradžios.
Beliekatikatsiprašytiskaitytojųužtokįpainųaprašymąir pa
svajoti, kad kada nors žurnalas galės spausdinti ir spalvotas

SUVALKIEČIŲ PRIJUOSTĖS

iliustracijas.
Panašiai dėstomos spalvos ir kitose prijuostėse. Vis dėlto
patarčiau prieš imantis tokio ilgo ir sunkaus siuvinėjimo pažiū
rėti į prijuosčių spalvas muziejuje ar bent spalvotame leidinyje.

Seniausios žinomos suvalkiečių prijuostės panašios į ž e 

Dar kartą norėtųsi pabrėžti, kad kapsiu prijuostėse dėstant or

maičių - baltos, išilgai dryžuotos raudonais arba raudonais ir

namentus išryškinami skersiniai raštai, zanavykių - išilginiai.

mėlynais dryžiais. Vėliau vietoje balto dugno pradėtas austi

Be to, zanavykių prijuostės platesnės, nuo 100 iki 140 cm (kap

tamsus lininis, dryžuotas įvairiaspalvių ruoželių grupėmis. Tarp

siu gali būti 70-80 cm), dažnai su pridurtais, rauktais ar klosty

šių ruoželių spalvota vilna iškaišomi raštai: lelijos, žvaigždutės,
katpėdėlės ir pan. Dar vėliau dugnas audžiamastamsus pusvil-

tais pažemiais. Kaip juos prisiūti, buvo parodyta 1990 m. 5-6
žurnalo numeryje (psl.49).

nonis - juodas, žalias, tamsiai raudonas, rudas, violetinis, tam

Pačios vėlyviausios suvalkiečių prijuostės vienspalvės su

siai mėlynas. Kaišytiniai raštai dėstomi eilėmis išilgai (zanavy

iškaišytu ruožu prie pažemių. Kapsės nešiojo ir vienspalves

kių) arbaskersai (kapsiu). Juos atskiriančiosįvairiaspalviųdry-

siuvinėtas prijuostes, tokias kaip ir Dzūkijoje. Bet apie jas pa

želių grupės vis siaurėja ir galų gale visai išnyksta. Štai tokiąpri-

kalbėsime kitą kartą.

juostę - su išdėstytais lygiame dugne kaišytiniais raštais galima ir išsiuvinėti, imituojant kaišymą. Siuvinėti geriausia vil
noniais plonaissiūlais (veriantįadatąpokeletąsiūlelių, priklau
somai nuo pasirinkto rašto ir medžiagos). Raštų spalvos ry
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2364127

1341805

704599

94898

53461

63045

36680

40589

5427

4334

19289

1979

2502816

1344105

821464

111505

66703

62690

28331

37818

6134

3681

20385

1989

2666567

1387646

905515

119702

92101

60388

22897

34630

7044

3312

33332

Gyventojų
sk.

Estai

Rusai

Ukrainie - Baltaru - Suomiai
čiai
šiai

Žydai

Latviai

Lietuviai Lenkai

1959

1196791

892653

240227

15769

10930

16699

5436

2888

1616

2256

8317

1970

1356079

925157

334620

28086

18732

18537

5288

3286

2356

2651

17366

1979

1464476

947812

408778

36044

23461

17753

4966

3963

2379

2897

16423

1989

1565662

963269

474815

48273

27711

16622

4613

3135

2568

3008

21648

Visi gyven Lietuviai
tojai

Rusai

Lenkai

Baltaru - Ukrainie Žydai
šiai
čiai

Latviai

Totoriai Čigonai Kiti

1959

100%

79,32

8,52

8,49

1,12

0,65

0.91

0,23

0,11

0,05

0,60

1970

100%

80,13

8,57

7,68

1,45

0,80

0.75

0,16

0,11

0,06

0,28

1979

100%

79,97

8,95

7,28

1,70

0,94 .

0,43

0,13

0,12

0,07

0,41

1989

100%

0,12

0,14

0,07

0,43

Gyventojų
sk.

Lietuviai

Rusai

Lenkai

Baltaru - Ukrainie Žydai
šiai
čiai

1959

2711445

2150767

231014 -

230107

30256

17692

1970

3128236

2506751

267989

240203

45412

1979

3391490

2712233

303493

247022

1989

3673362

2924048 .

343597

Gyventojų
sk.

Latviai

1959

2093458

1970

LATVIJA
Kiti

ESTIJA

i

Kiti

LIETUVA

79,60

9.35

7,02

1,72

1,21

0,34

LATVIJA
Čigonai Estai

Visi gyven Latviai
tojai

Rusai

Baltaru
siai

Ukrainie Lenkai
čiai

Žydai

Lietu viai

1959

100%

62,00

26,58

2,94

1,41

2,86

1,75

1,55

TPI

0,22

0,50

1970

100%

56,76

29,80

4,01

2,26

2,67

1,55

1,72

0,23

0,18

0,82

1979

100%

53,70

32,82

4,46

2,67

2,50

1,13

1,51

0,25

0,15

0,81

1,30

0,26

0,12

1,25

Lietu
viai

1989

100%

52,04

' 33,96

4,49

3,45

2,26

0,86

Kiti

ESTIJA
Visi gyven Estai
tojai

Rusai

1959

100%

74,59

20,07

1970

100 %

68,22

1979

100%

1989

100 %

Ukrainie
čiai

Baltaru - Suomiai Žydai
šiai

Latviai

1,32

0,91

1,40

0.45

0,24

24,68

2,07

1,38

1,37

0.39

64,72

27,91

2,46

1,60

1,21

61,52

30,33

3,08

1,77

1,06

Lenkai

Kiti

“DT14

0,19

0,69

0,24

0,17

0,20

1,28

0,34

0,27

0,16

0,20

1,12

0,29

0,20

0,16

0,19

1,38

i
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