Etnomuzikologija
Vokietijos mokslininkų akimis
1995-1996 m. etnomuzikologei G. Kirdienei studijuojant Vokietijoje, etnomuzikologuos metodikos klausi
mais sutiko pasikalbėti trys žymūs šios srities mokslininkai. Tai kompozitorius ir Giotingeno Georgo-Augusto
universiteto profesorius habil. dr. Rudolfas Marija Brandūs (Rudolf Maria Brandi), Vokietijos liaudies dainą
archyvo (DVA) Freiburge Muzikos skyriaus bendradarbis dr. Hartmutas Braunas (Hartmut Braun). Su Indijos
muzikos specialistu, buvusiu Berlyno laisvojo universiteto (Freie Universitdt Berlin) Muzikologijos instituto
Lyginamosios muzikologijos skyriaus vadovu prof, habil. dr. Jozefu Kukercu (Joseph Kuckertz; 1930. 11. 241996. 03. 25) kalbėtasi vos mėnesį prieš jo netikėtą mirtį. Pašnekovai aprėpė ne tik Vokietijos, Austrijos, bet ir
bemaž viso pasaulio etnomuzikologijos problemas. Kiekvieno pašnekovo požiūris daugeliu klausimų gana sa
vitas, neretai labai skiriasi nuo vyraujančio Lietuvoje. Tikimės, kad išsakytos mintys bus įdomios bei svarbios
ir Lietuvos liaudies muzikos tyrinėtojams ar mėgėjams.
G.
K.: Kaip apibrėžtumėte etnomuzikologiją, jos tyrimeninę muziką nuo Antikos iki mūsų laikų. Visa, kas
mo objektą ir tikslus?
lieka - tai lyginamosios muzikologijos sritis. Jei aš tei
J. KUKERCAS: Berlyno laisvajame universitete Kur singai suprantu, etnomuzikologiją ar muzikos etnologi
tas Reinhardas (Kurt Reinhard) apie 1970-uosius metus ja yra daugiau ar mažiau lyginamosios muzikologijos
ankstesnį pavadinimąlyginamojimuzikologija (vok. ver- sinonimai. Juk angliškame ir amerikoniškame pasauly
gleichende Musikwissenschaft) pakeitė j muzikos etno je su lyginamąja muzikologija (ang. comparative musi
logiją (vok. Musikethnologie). Susirašinėdamas jis klau cology) nenorima turėti nieko bendra. Nors Alanas R
sė kolegų nuomonės, kuris iš pavadinimų geresnis. Tuo
kart parašė laišką ir man, o aš jj apsvarsčiau su kolego
mis iš Indijos. Jų požiūris buvo toks. Ką reiškia etno- ?
Vokietijoje ši sąvoka siejama su rašto neturinčiomis kul
tūromis. Kas tai būtų Indijoje? Gentys, dar negyvenan
čios net kaimuose? O jeigu jūs ir aukštąjį meną įtraukia
te į etno- sąvoką, tai iš dalies pavartojate smurtą prieš
europietišką šios sąvokos supratimą. Taip neturėtų bū
ti. Todėl mes nusprendėme, kad lyginamoji muzikologi
ja - geriau. Etnomuzikologuos pavadinimas lyginamoji
muzikologija niekad nebuvo keičiamas Vienoje. Many
čiau, pagrįstai. Jūs liekate neutralus, galite viską su vis
kuo lyginti. Kita vertus, tai reikštų, kad lyginamajam me
todui teikiama didesnė svarba negu kitiems tyrimo bū
dams. Tačiau taip neturėtų būti, nes tai tėra mokslo pa
vadinimas, jo „vardas”.
Erichas Moricas von Hornbostelis (Erich Moritz von
Hornbostel) XX a. pirmojoje pusėje buvo lyginamasis
muzikologas, o dirbo sisteminės muzikologijos profe
soriumi. Tuo metu šie mokslai sutapo. Austrai, visų pir
ma vieniečiai, ir šiandien kalba apie sisteminę lygina
mąją muzikologiją (vok. systematische vergleichende
Musikwissenschaft). Tačiau Vokietijoje padėtis pasikei
tė. Man atrodo, kad sisteminė muzikologija sietina su
Europos muzika. O lyginamoji apima ir Europos, ir ne
vakarietišką liaudies muziką. Istorinė muzikologija stebi

Meriamas (Alan R Merriam), kad ir kaip būtų keista, sa
vo 1982 m. straipsnyje M. Kolinskiui paminėti etnomu
zikologiją apibrėžia kaip lyginamąją muzikologiją. Įvar
dijimas etnologiniai muzikos tyrinėjimai nėra naujas. Jau
1906 m. jį vartojo E. M. Hornbostelis.
Ar įsivaizduotumėte, kad šiais laikais etnologija ty
rinėja aukštąją kinų arba indų ar islamo kultūrą? Iki
1920 m. taip ir buvo. Tačiau dabar pas mus tikrai nebe. Po to, kai susiformavo savarankiški atskirų sri
čių mokslai, etnologija susiaurėjo. Etnomuzikologiją
apsiriboja tik rašto neturinčiomis kultūromis. O aukš
tąsias kultūras tyrinėja specialūs mokslai - sinologija, indologija ir kt.
R. M. BRANDUS: Angliškas pavadinimas etnomuzikologija (ang. ethnomusicology) Japo Kunsto (Jaap
Kunst) pasiūlymu pritapo 6-ame dešimtmetyje ir pirmiau
sia paplito angliškai kalbančioje teritorijoje. Šis pavadi
nimas reiškė tai, ką Vokietijoje ir Austrijoje lyginamoji
muzikologija. Jei gerai prisimenu, iki 7-ojo dešimtme
čio minėtose šalyse toks ir buvo bendras etnomuzikologijos pavadinimas. Lyginamoji ir sisteminė muzikolo
gijos nebuvo skiriamos. Sisteminė muzikologija muziką
traktavo kaip gamtos mokslą. Jai rūpėjo akustika, muzi
kos psichologija, sociologija ir 1.1. O etnomuzikologiją
buvo dvasinių mokslų pakraipos. Pirmąkart sisteminė
muzikologija ir etnomuzikologiją atskiriamos pirmajame
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žinyno „Muzikos istorija ir dabartis” (Musikgeschichte fenomenais. Etnomuzikologijos objektas - neeuropietiš
und Gegenwart) leidime, išvardijant tris disciplinas: is kos rašto neturinčios muzikinės kultūros. Europos muzi
ką tiria ne etnomuzikologiją, bet mokslas, kurį galima bū
torinę muzikologiją, etnomuzikologiją ir sisteminę muzi
tų
pavadinti muzikine folkloristika ar etnografija. Etnomukologiją. Lyginamosios muzikologijos pavadinimo Vo
kietijoje buvo atsisakyta metodiniais sumetimais, nes čia zikologija-sritis, kurioje supriešinama folkloristika (etno
ne vien lyginama, bet dirbama ir monografiškai vienos grafija) ir etnologija. Folkloristika aptaria europietiškas,
kultūros rėmuose. Vietoj to Vokietijoje paplito pavadini visų pirma, kaip buvo daroma anksčiau, viduriniojo ir že
mas muzikos etnologija, vėliau etnomuzikologiją. Lygi mojo visuomenės sluoksnių kultūras. Trečiajame reiche
namoji muzikologija, neskiriant jos nuo sisteminės mu etnografija buvo daugiau ar mažiau valstiečių kultūros
zikologijos, nors pirmoji vyrauja, išliko tik Austrijoje. Pa mokslas. Tačiau modernioji etnografija nuo pokario laikų
sipriešinus Afrikos ir Indijos kolegoms, nepanorusiems savo tyrimų objektą bando praplėsti. Etnografija yra visai
vadintis etnologinių disciplinų specialistais, nes jie esą kas kita nei etnologija. Pastaroji - neeuropietiškų kultūrų
muzikos istorikai, tiriantys savo šalies klasikinę muziką, mokslas. Ji tiria ir muziką, tačiau, kaip minėta, tik tą, kuri
nuo 8-dešimtmečio ir angliškai, ir vokiškai kalbančiose neturi rašto. Daugiau ar mažiau ji pagrįsta lauko tyri
šalyse grįžta prie senojo lyginamosios muzikologijos pa mais. Vokietijoje etnologija vadinama tautotyra (vok
vadinimo. Mat jis pasirodė metodiškai ne taip negaty Volkerkunde). Jos pradžia - XVIII a. Galima sakyti, kad
viai įprasmintas kaip etnomuzikologiją, kuri siejama su viskas, ką dainuoja ar muzikuoja kuri nors tauta, yra mu
sąvokomis „etnologinis muziejus”, „primityvus”, „netu zikinės tautotyros objektas. Artai būtų žinoma V. A. Mo
rintis rašto” ir pan. Buvo svarstomas ir klausimas, ar ly carto (W. A. Mozart) arija, ar įžymusis G. F. Hendelio (G.
ginamajai muzikologijai būti istorišku ar tik atsižvelgian F. Handel) Largo - viskas, ką atkuria vidutinis žmogus.
čiu į istoriją mokslui. Dabar vyrauja lyginamosios muzi Liaudiška daina gali būti ne kas kita kaip autorinės kom
kologijos įvardijimas, bet kai kurios įstaigos tebevadi pozicijos, meniškos, bet labai paprastos. Gerai pavy
namos senesniuoju pavadinimu. Pavyzdžiui, Berlyno et kus, tokios dainos tapdavo liaudies dainomis. Galbūt
nologijos muziejaus garso įrašų archyvas vadinamas jums tai žinoma iš Karlo Magnaus Biomės (Kari Mag
nus Bohme) liaudiškų dainų rinkinio („Die volkstūmliEtnomuzikologijos skyriumi.
Etnomuzikologijos darbo sritį Vokietijoje galima leng chen Lieder der Deutschen”). Į savo veikalą jis įtraukė ir
vai apibrėžti: Europos liaudies muzika ir neeuropietiška tokių kompozitorių kūrybos dainų, tačiau ne originalus,
muzika. Pastarąją sudaro tiek liaudies, tiek meninė mu bet jau liaudies versijas. Taigi tai nėra autentiškas rinki
zika. Liaudies muzikos sąvoka svarstytina. Iš dalies ji nys. Tokios dainos buvo atliekamos salonuose su klapereina į populiariąją muziką, jas skiria judri riba. Retas vyro akompanimentu. Juk XIX a. klavyru skambindavo
mokslininkas visas jėgas atiduoda populiariosios muzi beveik kiekvienuose namuose. Liaudyje buvo labai po
kos nagrinėjimui, nes susiduriama su pernelyg gausia puliarios ir variacijos dainų, arijų temomis.
medžiaga, paskęstama gausiuose garso įrašuose, čia
G.
K.: Ar tebėra aktuali tema - nesutarimai tarp etno
itin greitai kinta mados ir stiliai. Paminėtinas Volfgangas muzikologų ir muzikologų?
Zupanas (Wolfgang Suppan), dirbantis būtent ribinėje
J. KUKERCAS: Žinoma, dar tebėra. Ir tą lengva pa
sferoje tarp liaudies ir populiariosios muzikos (Austrija). aiškinti. Muzikologų akiraty muzika, su kuria mes užau
Liaudies muzika - tiek vokalinė, tiek instrumentinė mu gome: viduramžiai, J. S. Bachas, klasicizmas, roman
zika. Mano mokytojų karta daugiau tyrinėjo liaudies dai tizmas. Jie visiškai nelinkę savo žvilgsnį nukreipti į iš
nas. Šiandien labiau domimasi instrumentine muzika, orę. O mes, etnomuzikologai, kaip tik veržiamės iš iš
kuri yra lygiavertė vokalinei ir tokia pat svarbi. Taip aš mokto, paveldėto pasaulio į kitas sritis. Daugiau kaip 80
apibūdinčiau etnomuzikologijos sritį. Tai - man svetima proc. etnomuzikologų tiria ne Europos muziką. Kas bent
muzika. Etnomuzikologas tyrinėja tas muzikos formas, tam tikra dalimi integruojasi į Europą, pradedant jumis,
su kuriomis jis nėra užaugęs, t. y. kitas muzikos kultū Rytų Europa, tas pasauliui užjos ribų nebeturi jokio ma
ras. Tai labiau mano asmeninė definicija negu bendrai to. Esu įsitikinęs, kad tokia padėtis privalo keistis. Ste
pripažintas apibrėžimas, tačiau šią nuomonę palaiko bėjimo arba informacinės dvasinės išraiškos sistemos
daugelis. Paprastai mokslininkas, tiriantis vakarietišką apie viso pasaulio muzikos įvykius sukūrimo kryptimi.
muziką, priskiriamas muzikos istorikams, o tiriantis neeu Štai muzika, kurią stebi mokslininkai iš įvairiausių per
ropietišką- etnomuzikologams. Man tai atrodo perdaug spektyvų. Jei jie palaikytų vienas su kitu ryšius perduo
suabsoliutinta ir netikslu. Pavyzdžiui, japonas, kuris tiria dami informaciją, - korėjietis kinui, kinas japonui, japo
japonų klasikinę muziką, man yra muzikos istorikas, o nas amerikonui, susidarytų grandinė visomis kryptimis,
vakarietiškų operų specialistas - etnomuzikologas.
tada turėtume informacinę sistemą. Kultūras aprėpian
H.
BRAUNAS: Muzikologija visų pirma kalba apie mučios muzikologijos idėją esu išdėstęs savo straipsnio
zikos istoriją, veikalus, kūrinius, teorijas ir 1.1., taigi yra išvadose (Ethnomusikologie im Umkreis der Wissenistorinis, praėjusių laikų mokslas. Sisteminė muzikologija schaften // Die Musikforschung. - Kassel, 1995. - Jahrsusijusi su teorija, analize ir grynai muzikinės prigimties gang 48, Heft 2. - S. 117-130). Klausimas keliamas
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Giotingene doktorantai etnologiją arba muzikos is
visai kitaip. Nieko tokio, kad žmonės tyrinėja skirtinguo
se kraštuose. Svarbu, kiek jų patirtį perima ir panaudoja toriją privalo pasirinkti kaip šalutinę discipliną. Kituose
universitetuose kitaip. Ryšys su etnologija, kaip neva pa
mokslininkai, dirbantys kitur.
grindinis
ryšys, kuris neapsiriboja viena kultūra, yra vi
H.
BRAUNAS: Mano nuomone, tai grynai finansinis
suomet prasmingas. Manau, naudinga jungti ir su gam
klausimas.
R. M. BRANDUS: Tarptautiniu požiūriu santykiai tarp tos mokslais. Pastaraisiais metais labai populiaru derin
etnomuzikologų ir muzikos istorikų nėra dramatiški. Ta ti su lingvistinėmis disciplinomis. Jeigu aš specializuo
čiau, kiek žinau, problemų yra Australijoje, Amerikoje ir, juosi kinų muzikos srity, - tai mokausi ir kinų kalbos,
visų pirma, Vokietijoje. Tai, iš vienos pusės, susiję su privalau gerai susipažinti su Kinijos istorija. Jei rašysiu
tuo, kad profesūros vietų santykis yra 90 : 3, 5 muzikos apie arabų muziką-turiu studijuoti arabistiką irt. t. Šitų
istorikų naudai. Vokietijoje visi muzikologai priklauso tai ryšių naudą sunku paneigti. Tad galima pareikšti, kad
pačiai sąjungai ir, kilus nesutarimams, etnomuzikologų derinys etnologija - etnomuzikologija - lingvistika - ide
mažuma ir nukenčia. Antra vertus, daugelis muzikos is aliausias. Kuo platesnės kombinacijų galimybės, tuo ge
torikų pretenduoja j universalumą, kuris kildintinas iš va riau. Kai kuriose etnomuzikologijos srityse labai svarbu
karietiškos muzikos meno apibrėžimo. Tad muzikos is išmanyti visai kitus mokslus, pavyzdžiui, meno istoriją.
torikai tiki, jog jeigu kas nors kalba apie tikrą meną, tai Antai, jei tiriu Bizantijos muziką, tai pažinti Bizantijos me
turima galvoje vakarietiškos muzikos koncepcija. Etno no istoriją - svarbiau už bet kurį kitą dalyką.
H. BRAUNAS: Muzikos etnografija nagrinėja viską.
muzikologai - priešinga pozicija. Čia vyrauja nuomonė,
kad muzikos istorikai per mažai išmano liaudies muzi Joje susitinka įvairiausių sričių mokslai - medicina, teo
kos sritį. Todėl abiejų sričių specialistų bendradarbiavi logija, muzikologija, literatūrologija ir kt. Žinoma, tuo
mas neįmanomas. Taip buvo iki 6-7-ojo dešimtmečio. etnografijai keliami, iš dalies, per dideli reikalavimai. Var
Šiandien atmosfera, ačiū Dievui, taikingesnė. Įvyko tam gu ar galima reikalauti, kad ji pilnai apimtų visas minė
tikras suartėjimas, tačiau apie tikrai neiškreiptus santy tas sritis.
G. K.: Kokie etnomuzikologijos tyrimo metodai išryš
kius dar negalima šnekėti.
G. K.: Su kokiais mokslais etnomuzikologijos ryšiai kėjo pastaraisiais dešimtmečiais? Kurie iš jų svarbiausi?
J. KUKERCAS: Tai labai sunkus klausimas. Pasak
yra svarbiausi?
J. KUKERCAS: Minėtame straipsnyje perskaitysite, sparnuoto amerikiečių posakio, etnomuzikologija yra tai,
kad daug tyrimų yra atliekama vienos disciplinos rėmuo ką etnomuzikologai daro. Priklausomai nuo to, kiek mes
se. Bet ir tai per sudėtinga (tarkim, - gilintis vien į muzi žinome apie tyrinėjamą medžiagą, metodai daugiau ar
kinę pusę). Gali būti, kad prireiks, pirmiausia, akustikos. mažiau prie jos pritaikomi. Tarkime, jūs tiriate indų mu
Ir - kitų mokslų, kurie geriau nušviečia muzikos kon ziką. Rašytiniai šaltiniai apie indų muziką iš labai senų
tekstą. Pradėkime nuo teatrologijos, kalbotyros, litera laikų. Daugelis senųjų raštų parašyti sanskritu. Jūs turi
tūrologuos. Prireiks ir sociologijos, etnologijos, religijo te sužinoti, kas yra raga, tala, t. y. tai, kas susiję su mu
tyros - visų tų mokslų, galinčių geriau parodyti, kam zikos formomis, tekstais, su muziką supančia aplinka,
skiriama muzika. Tačiau neturėtumėte nukrypti nuo mu skirtinga Indijos pietuose ir šiaurėje, su tuo, kas patiems
zikos vien į kontekstą, nes yra pavojus, kad šitaip jūs indams aktualu. Kai jūs tą sąlygą įvykdote, tuojau turite
nejučia atsidursite kitame moksle. Kiekvienas turime tik nusistatyti, kokiais metodais dirbsite (...). Jei aš nagri
nėsiu meninę muziką, tai žinau, kad susidursiu su jos
vieną galvą.
R. M. BRANDLIS: Muzikos, kaip grynojo garsų me principais, o ne su kuo nors kitu. Jei gilinsiuosi į liaudies
no, sąvoka šiandien etnomuzikologijoje nebepripažįs- muziką, turiu paklausti, kokioje šventėje, kokie žmonės,
tama. Šiaip ar taip, visoje Vakarų Europoje - nebe. Šian kokios grupės, kokiame kontekste ją atlieka, kam ji ski
dien remiamasi tuo, kad muzika ir muzikinės koncepci riama. Einant į indišką kaimą, turi rūpėti klausimas, kas
jos yra susijusios su kultūra bei pasaulėžiūra. Iš kultū apskritai skatina muzikuoti. Turiu klausti žmonių apie tai,
ros į kultūrą šie ryšiai gali keistis, priklausomai nuo to, kas susiję su šventėmis, metų ir dienos eiga, gyvenimu.
didesnį ar mažesnį vaidmenį vaidina nemuzikiniai fakto Jeigu einu į gentis, tai dar intensyviau reikia domėtis
riai, kuriuos vėlgi sunku apibrėžti. Skirtingose kultūrose aplinka, tačiau, kaip jau minėta, nepaleidžiant iš akių
jie skirtingi. Ir ne vien žiūrint istoriškai. Todėl A. R Mena pačios muzikos (...).Taigi metodika taikytina lanksčiai.
mo tezė „muzikos tyrinėjimas kultūroje” šiandien yra tik Viena aišku, kad žvilgsnis turi būti visada nukreiptas į
rai būtina. Tačiau negalima vien šiuo kontekstu apsiri muziką. Savęs reiktų klausti, kiek iš to, kas nėra tiesio
boti. Etnomuzikologija - iš esmės tarpdisciplininė, nes giai muzika, turi būti pridėta, kad taptų visiškai supran
kelia klausimus, kurie, nors ir abstraktūs muzikiniai, bet, tama, ką noriu pasakyti apie muziką.
kita vertus, priklauso nuo konteksto, be kurio muzikavi
Yra žmonių, kurie man prieštarauja, bet aš esu nu
mo formų, reikšmių negalima suprasti. Tas kontekstas statęs, kad aukštųjų kultūrų muzika glaudžiai siejasi su
nuo bendrų filosofinių religinių aspektų iki visiškai prak liaudies ir genčių muzika. Taigi jūs nesuprasite liaudies
tinių, kasdieninių gyvenimo sričių arba funkcijų.
muzikos kaip fenomeno, jeigu nesate susipažinęs su
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tos šalies aukštąja kultūra (...)■ Lyginamoji muzikologija
čia eina mažiausio pasipriešinimo kryptimi. Stengiama
si įsigilinti j tam tikrus taškus. E. M. Hornbostelio laikais
vyravo milžiniški užmojai didžiuliams kultūros plotams.
Šiandien apsiribojama 25 km2 ar dar mažesnėmis sriti
mis-vienu kaimu-taigi, įsigilinama. įsivaizduokite, kaip
sunku profesoriui, turinčiam savo ruožtu paskatinti ki
tus ką nors nuveikti. Pasaulis tampa vis mažesnis, ste
bėjimo ribos siaurėja. Ar esate girdėjusi puikų pastebė
jimą, kas priklauso indėnų šeimai? Vyras, žmona ir et
nomuzikologas! Pasiekę esame tiek, kiek etnomuziko
logų galime išlaikyti.
Transkribuojant (iššifruojant) muziką, svarbu įvesti tei
singus papildomus ženklus. Tą padaryti galime tik ta
da, jei žinome, ką patys atlikėjai turėjo galvoje, pavyz
džiui, ką reiškia tam tikra melodinė puošmena arba ko
dėl pakeistas ritmas. Tokių dalykų reikia klausti. Melodi
ja yra viena, bet su ja susijusi informacija turi atsispin
dėti ir transkripcijoje. Kitoj kultūroj bus jau kitaip. Nėra
pasaulinės sistemos, bendrų principų. Tuo mūsų objek
tas ir įdomus. Turint tam tikrų kultūrų muzikos principų
katalogą, galima būtų tas kultūras lyginti.
R. M. BRANDUS: Jei etnomuzikologiją dalijame į lau
ko tyrimus (ekspedicijos) ir jų rezultatų tvarkymą, nagri
nėjimą, tai galima sakyti, kad būtent lauko tyrimų srityje
įvyko esminių pakitimų: siekiama kuo ilgiau būti tiriamoje
vietovėje, integruotis j atitinkamą kultūrą iki tokio laips
nio, kad tyrinėtojas būtų pripažintas savu. Vis didesnę
reikšmę įgyja pokalbiai su pateikėjais, kaip jie supranta
muzikavimo aplinką. Be tokios informacijos, ypač, jei ne
panaudotumėte ir istorinės medžiagos, šiandien labai
sunku dirbti. Kultūros supratimas iš vidaus - nebe vien
stebėjimai ir vertinimai iš šalies, o absoliuti sąlyga. Liau
dies muzikos negalima analizuoti pagal klasikinės muzi
kos estetinius kriterijus, nes tokia analizė sukeltų neatiti
kimus. Vis didesnę svarbą įgauna vadinamieji atlikimo
(ang. performance) tyrinėjimai. Tai - muzikavimo, kaip
proceso visumos, tyrimas tam tikroje situacijoje, pavyz
džiui, muzikavimas vestuvėse, tų vestuvių kontekste, funk
cijos požiūriu. Analizuojant muziką, svarbu atsižvelgti į
ryšius, o ne nagrinėti vien atskirą vertingą kūrinį. Tačiau
konkretūs analizės pagrindai dar nėra labai gerai paruošti.
Šiandien pageidaujama, kad tyrinėtojas pats išmok
tų atlikti analizuojamą muziką ar bent jos mokytųsi. Šj
reikalavimą gerai įgyvendina, visų pirma, Prancūzijos ir
Amerikos mokslininkai. Bet šitai veda į labai siaurą specializavimąsi. Kyla pavojus, kad bus mąstoma tik vie
nos krypties ar mokyklos tradicijų, dėsnių rėmuose. Be
to, daug studentų, kurie taip išmoksta muzikuoti, ir lieka
tose kultūrose kaip muzikantai atlikėjai, nebegrįžta. Tai
gi muzika, su kuria susipažįstama, vėl lieka neįvertinta
arba labai ribotai įvertinta. Be to, net ir puikiai mokant
atkurti tam tikros kultūros muziką, kartais vis tiek sunku
ją vertinti ir aiškinti. Todėl, manyčiau, pakanka įsisavinti
tam tikros muzikavimo praktikos pagrindus.
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Įžiūriu ir kitą pavojų: etnomuzikologiją nugrimzta į deskriptyvizmą arba juo apsiriboja. Pateikiamas tik užra
šytos medžiagos vertimas į gimtąją kalbą, nebandant
jos interpretuoti, daryti visuotinai suprantamos. To, ką
pats suprato, autorius neišaiškina kitiems. Tai susiję ir
su ekspedicijų metodika. Šiandien prieinamos moder
nios priemonės, technika. Neretai daromi skaitmeniniai,
vaizdo įrašai. Bet technikos šuolis ne visiškai sutapo su
įvertinimo, analizės būdų tobulėjimu. Pavyzdžiui, dar la
bai menkai įsisavinta vaizdo analizė. Įrašymo technikos
ir tyrimo metodikos lygmens neatitikimas - svarstytinas.
Apžvelgus publikacijas galima pasakyti, kad interpre
tuojanti pusė pastaruoju metu yra labai atsilikusi paly
ginti su deskriptyviąja. Mano nuomone, vis tik reiktų la
biau interpretuoti, net ir rizikuojant, kad bus suklysta.
Nes kiekvienas mokslas, žiūrint istoriškai, - ne absoliu
tus, o tik reliatyvus.
H. BRAUNAS: Liaudies muzikos medžiaga papras
tai yra labai gausi. Ją turėtų būti galima lengvai apžvelgti
pagal tam tikrą sistemą. Tačiau sistema dažniau tinka
tik tos medžiagos daliai. Kai bandoma tokią sistemą pri
taikyti likusiai medžiagos daliai, susiduriama su sunku
mais dėl kitaip suformuoto tonalumo ar kitų davinių. Pa
vyzdžiui, vengrų liaudies daina remiasi pastoviu skie
menų skaičiumi eilutėje, o vokiečių liaudies daina turi
laisvą metrą. Todėl pagal vengrišką skiemeninę siste
mą bavarų dainų negalėtume analizuoti. Vokietijoje, tie
są sakant, nėra specifinių melodijų. Jodliavimas (tirolietiškas dainavimas - G.K.) ir lopšinės būtų vieninteliai
ypatingesni pavyzdžiai.
G. K.: Ar Jums neatrodo, kad Europos muzikai skiria
ma per mažai dėmesio?
J. KUKERCAS: Europos muzika Berlyne imta domė
tis nuo Belos Bartoko muzikos pavyzdžių. Maždaug
1922 m. E. M. Hornbostelis įtraukė B. Bartoko darbus į
etnomuzikologijos raštų seriją (Sammelbande fūr vergleichende Musikwissenschaft, Band 4). Yra išlikę E. M. Horn
bostelio ir B. Bartoko susirašinėjimo laiškai (...). Tačiau
tirti Europos muziką tuo metu dar nebuvo pradėta. Savo
seminaruose šiek tiek laiko skiriu Europos muzikai, bet
mažai. Tačiau nemanyčiau, kad Europos muzika šiuo po
žiūriu apleista. Yra archyvų, kurie ja užsiima (...). Leng
viau tirti instrumentinę muziką, nes visa, kas susiję su kal
ba, kitakalbiams sukelia sunkumų. Kalba - slenkstis. To
pasekmė - archyvai renkamą medžiagą visada sieja su
kalbinėmis sferomis, o ne su milžiniškais plotais. Taip yra
Rytų, Pietryčių Europoje, taip Italijoje, Ispanijoje, Prancū
zijoje, pas mus. Dėl to labai ribojama paieška. Bet ir pri
valumas - medžiaga specialistų rankose.
H. BRAUNAS: Vokietijos etnomuzikologai europietiš
ka muzika beveik nesidomi. Vokiečių liaudies dainoms ir
instrumentinei muzikai tirti visoje Vokietijoje nėra nė vie
nos katedros. Tik Bambergo universitete viena Marianė
Brioker (Marianne Broker) tyrinėja Frankijos ir Europos
šokius. Bet ir jai gresia pavojus prarasti vietą. Žinoma,

tokią padėtį reikia apsvarstyti. Netgi aš, dirbdamas Vo
kietijos liaudies dainų archyve, neturiu jokių pasekėjų, ga
linčių mane pakeisti. Galbūt bet kuris muzikologas galė
tų specializuotis mano srityje, tačiau tai nėra greitai pa
daroma. Taigi įvykiai klostosi mums nenaudinga linkme.
G. K.: Kaip vertinami senieji lyginamosios muzikologi
jos, pavyzdžiui, kultūros plotų ar ratų mokymo (vok. Kulturkreislehre) darbai? Kas perimtina iš senųjų tyrimo būdų?
J. KUKERCAS: Senoji lyginamoji muzikologija ne vien
lygindavo. Buvo parašoma ir daug monografijų. Ne vis
kas jau nebetinkama, pasitaiko ir pritaikomų dalykų. Tar
kime, išsamūs lyginimai. Jei remiamasi tikrai tiksliomis
analizėmis, jie ir šiandien mums gali būti naudingi. Pa
vyzdžiui, mano mokytojo Marijaus Šneiderio (Marius
Schneider) darbai. Puiki jo publikacija apie Rytų Indijos
muziką. Mano supratimu, šis darbas tebėra panaudoti
nas. Bet kito jo darbo - apie melodijos iš įvairių vietovių
pavidalus (paskelbto „Jahrbuch derosterreichischerMusikforschungsgesellschaft“ apie 1980 m.) - jau nebega
lima pritaikyti. Mat melodijos čia nepakankamai tiksliai
iššifruotos, tad visi lyginimai atmestini. Nėra viskas taip
paprasta, reikia susipažinti su kiekvienu darbu atskirai.
Reikšminga Kurto Zachso (Curt Sachs) muzikos in
strumentų klasifikacija, nors tai tik schema arba klausi
mų katalogas ir yra pasirodę daugybė šios klasifikacijos
korektūrų, pavyzdžiui, Herberto Heidės (Herbert Heyde)
iš Leipcigo muzikos instrumentų muziejaus. E. M. Hornbosteliui ir K. Zachsui pasisekė - jie rado požymj, kuriuo
galima greitai operuoti. Atrodytų, kad styginių instrumen
tų grupę reiktų rikiuoti pagal tuos pačius principus kaip ir
aerofonus, membranofonus... To jie nepadarė. Bet pa
bandykite, ir patys įsitikinsite, kaip sunku vienos grupės
skirstymo principus pritaikyti kitai. Panašios sistemos ne
turime nei melodijoms, nei daugiabalsumui klasifikuoti.
Tiesa, yra daugybė parametrų ir kriterijų, pagal kuriuos
galime matuoti muziką. Tačiau pradėkite bent jau nuo burdono: kada tai burdonas, o kada - tik kitas balsas?
R. M. BRANDLIS: Man atrodo, kad jauni žmonės se
nųjų darbų dažniausiai išvis nebepanaudoja, nes prieš
akis turima tiek daug naujų publikacijų. Bet visada verta
atsižvelgti ir į senuosius darbus, nes puikiai buvo dirba
ma intuityviai. Kartais, net ir turint mažai medžiagos, bu
vo nustatomi teisingi principai. Kultūros plotų ar ratų mo
kymo metodika šiandien, žinoma, nebepriimtina dėl kla
sikinių istorinių išvadų, pavyzdžiui, kultūros sluoksnių,
kultūrinės evoliucijos teorijų. Šiandien pripažinta, kad
nėra universalios pasaulinės istorinės evoliucijos, nors
įdomu, kad tiek iš marksistinių, tiek iš neopozityvistinių
pozicijų Amerikoje ir Japonijoje vėl vyksta evoliucionistinė ar neoevoliucionistinė diskusija. Mano nuomone,
tokie klausimai turėtų būti svarstomi. Kol kas jie palie
kami masinės informacijos priemonėms, žurnalistams,
dėl ko diskusija išslysta mums iš rankų.
G. K.: Ar šiandien būtų galima Vokietijoje įvardinti et
nomuzikologuos kryptis arba mokyklas?

R. M. BRANDLIS: Šiuo metu Vokietijoje nebėra aiš
kių etnomuzikologijos krypčių. Galėtume pasakyti, kad
Vienos mokyklos, vyraujančios Austrijoje (R. Lach, W.
Graf, F. Wodermayr), tradicijos dar šiek tiek skiriasi nuo
vokiškos tyrimo mokyklos tradicijų, kadangi yra daugiau
lyginama ir einama garso analizės kryptimi, kas skatina
akustinius tyrinėjimus. Pavyzdžiui, teigiama, kad grynai
garsinės tam tikros kultūros liaudies muzikos charakte
ristikos yra tai kultūrai žymiai svarbesnės kaip identifi
kavimo požymis nei melodijos, ritmo ardaugiabalsumo
sandara. Vokietijoje dirbama labai individualiai, todėl čia
daugiau ir nebėra aiškios vieningos krypties. Pačių lygi
namųjų tyrimų žymiai sumažėję, specializuojantis nag
rinėti atskiras kultūras.
G. K.: Išvardinkite žymiausius mokslo ir mokymo
centrus.
R. M. BRANDUS: Jei pradėtume nuo Austrijos, visų
pirma Viena ir Gracas, žinoma, ir Insbrukas. Centras Viena. Grace, iš dalies dėl V. Zupano, labiau orientuoja
masi j populiariąją muziką, bet taip pat ir į Afriką. Insbruke glaudūs regioniniai ryšiai su Slovėnija ir Kroatija, daug
dėmesio skiriama ikonografijai, kas susiję su istorine et
nomuzikologų pakraipa, kuri, mano pastebėjimu, ir Aust
rijoje, ir Vokietijoje stiprėja. Vokietijoje, pradedant nuo
pietų, Bamberge, tyrimo sfera apsiriboja Bavarija ir Frankija. Kiolne tiriama Indonezijos muzika, Bochume - Grai
kijos ir daug dėmesio skiriama instrumentologijai. Freiburgo Vokietijos liaudies dainų archyvas koncentruoja
si į Vokietijos ir kaimyninių šalių liaudies muziką. Šiuo
požiūriu archyvas yra pagrindinis tyrimo centras Vokie
tijoje. Jis palaiko glaudžius ryšius ir su Austrijos liaudies
dainų archyvu. Giotingene dėstoma tiek sisteminė mu
zikologija, tiek etnomuzikologija, daugiau Vienos kryp
ties. Ir, žinoma, Berlynas su Lyginamosios muzikologi
jos institutu, kuriame daugiausia užsiimama atskirų kul
tūrų regioniniais tyrimais, pirmiausia Indija, Indonezija,
Afrika. Dar vienas institutas Berlyne - tai Tarptautinis tra
dicinės muzikos institutas, kurio padėtis, tiesa, netvirta.
Daug dėmesio jame skiriama neeuropietiškos muzikos
propagavimui. Berlyno garso įrašų archyve, vadovau
jant Artūrui Simonui (A. Simon), taip pat leidžiama pub
likacijų bei plokštelių serija. Tokie svarbiausi tyrimo cen
trai. Kai kuriuose Vokietijos muziejuose atskiri asmenys
užsiima instrumentologija, bet ne etnomuzikologija. De
ja, radijas Vokietijoje nebevaidina jokio vaidmens. Iki
1980 m. buvo transliuojamos trijų keturių etnomuzikologinių laidų serijos, bet šiandien, mano žiniomis, tik Ber
lyne, buvusiame Branderburgo radijuje tokias laidas vis
dar rengia E. Štokmanas (E. Stockmann).
H. BRAUNAS: Šiuo metu etnomuzikologija klesti Ber
lyne: apie 10 muzikologijos ir etnomuzikologijos kated
rų, kurios labai gerai aprūpintos. Tai netgi perkrovimas
vienam miestui, būtų geriau, jei jos pasiskirstytų plačiau.
Žymūs etnomuzikologijos centrai - Vokietijos liaudies dai
nų archyvas Freiburge ir Muzikinės fokloristikos (etno
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grafijos) institutas Kiolne. Pastarajame tiriama daugiau
sia dabartinė muzikos situacija, šiuolaikinė daina. Man
nepatinka, kad pagrindinis dėmesys skiriamas dainų teks
tams, o ne muzikai. Vienoje publikacijoje esu net klau
sęs, ar prisimenama, kaip šis institutas vadinasi.
Besidomintys etnomuzikologijos studijomis Vokieti
joje ir Austrijoje informaciją apie paskaitas ras žurnale
„Muzikos tyrinėjimai" (Musikforschung).
G.K.: Klausimas R. M. BRANDLIUI: kaip Jūs derina
te savo kompozicijos ir etnomuzikologijos žinias?
Pasiekiau naudos abiejose srityse. Tai nereiškia, kad
pradėjau folkloristiškai komponuoti. Per įvairių kultūrų
liaudies muzikos pažinimą radau visiškai kitas formos,
pavidalo, struktūros suteikimo galimybes. Pavyzdžiui,
esu bandęs panaudoti afrikietišką arabų techniką. Daug
mano kompozicijų pavadinta tiesiog „Makamas”, nors
jos nėra tikri makamai, panaudota tik jų kompozicinė
koncepcija. Analitiškai žiūrint, kurdamas muziką esi pra
našesnis, jei ne taip prisiriši prie klasikinių tonalumo kri
terijų, išmoksti akceptuoti naujas daugiabalsumo formas.
Komponavimas man ir kaip etnomuzikologui buvo labai
naudingas. Mokėdamas pats griežti ir komponuoti, aš
geriau nei kitas, prieinantis tik iš teorinės pusės, suprantu
kokį nors muzikantą, kaip tas muzikantas galvoja ir kaip
jis suteikia muzikai pavidalą. Per tai lengviau užmezgu
ryšį su muzikantu ekspedicijų pokalbiuose. Tačiau ne
su priklausomas nuo kompozicijos technikų ar veiklos,
veikiau tik lengviau galiu suprasti kitą muzikantą.
G. K.: Ką Jūs žinote apie lietuvių liaudies muziką?
R. M. BRANDUS: Žinoma, mane užklupote... Šiaurės
Europa nėra pagrindinis mano tyrimų tikslas. Esu įsitiki
nęs, kad, pavyzdžiui, Doris Štokman (Doris Stockmann),
tyrinėjanti Skandinavijos, visų pirma lapių ir samių muzi
ką, daugiau išmano apie Baltijos šalis. Visiems gerai ži
noma Lietuvos etnomuzikos etiketė - sutartinės. Jos pa
kankamai išgarsino Lietuvą etnomuzikologijos srityje. Bet
tai neturėtų reikšti, kad sutartinės yra vienintelis įdomus
lietuvių liaudies muzikos žanras. Man atrodo, svarbu iš
tirti būtent dabartinę instrumentinę ir vokalinę muziką. Vi
siškai sveikinčiau, jei šito imtųsi ir Vokietijos studentai.
G. K.: Žengiame į lll-ąjį tūkstantmetį. Kokie etnomu
zikologijos uždaviniai ir perspektyvos?
J. KUKERCAS: lll-asis tūkstantmetis, esu įsitikinęs,
etnomuzikologijai nėra joks slenkstis. Be to, ar gali ži
noti, kad Kristaus gimimas - būtent tas įvykis, nuo kurio
reikėjo pradėti skaičiuoti? Tai galėjo būti ir Zaratustra,
Buda ar Muhamedas. Visos datos reikšmingos tik tam
tikroms kultūroms. Juk gyvenama ne vien vakaruose...
Žinoma, užduočių ateičiai turime. Bandoma išlaikyti
pasaulyje taiką. Neprivalome būti draugais, bet būtina
turėti ramybę. Pažvelkime į mūsų mokslą iš visiškai ki
tos pusės. Muzika vaidina labai svarbų vaidmenį toje
srityje, kur dvasiškasis, intelektualusis pradas priveda
prie fizinio. Muzika įsiūbuoja, priverčia virpėti kūnus, daik
tus, orą. Ir atvirkščiai, iš virpesio ji išskiria kažką, kas
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pereina į dvasinę sferą. Kartais tai gali būti daroma są
moningai ir tam tikromis aplinkybėmis tapti pavojinga.
Todėl muzikos procesai turi būti stebimi ir reguliuojami.
Mokslininkai turėtų mums pasakyti, kaip patys muzikos
kūrėjai ir atlikėjai elgiasi su savo repertuaru, ką jie apie jį
mano, ką su juo daro, kaip žmonės į jį reaguoja. Į tokius
klausimus turėtų būti vis labiau ir labiau gilinamasi. Ir
čia yra didelis skirtumas tarp „kadaise” ir „dabar”. Ka
daise pakakdavo, jei reiškiniai būdavo tam tikru laips
niu suvokiami iš išorės. Galite pasiskaityti apie Karlą
Štumpfą (Carl Stumpf), kaip XX a. pradžioje, tik sėdė
damas prieš aparatą, jis susidūrė su muzika, po to žings
nis po žingsnio tuo, ką atskleidė, ėmė žavėtis. Taip šian
dien nebebūtų galima.
R. M. BRANDLIS: Aš matau tris aspektus. Viena, et
nomuzikologijos srityje taip pat turime dirbti griežtai isto
riškai, likviduoti istorinės dimensijos tyrimo atsilikimą. Jau
nuo XIX a. įrašoma muzika, taigi turime 100 metų senu
mo skambančios muzikos istoriją, kuri privalo būti nagri
nėjama ir kaip istorinė dimensija. Senesniuosius užrašy
mus reiktų bandyti tarytum reinterpretuoti, bet labai at
sargiai, hipotetiškai. Istorinis aspektas man atrodo labai
svarbus. Antras dalykas susijęs su technikos problemo
mis - akustinė dimensija. Mes dirbame su skambančia
medžiaga, kurios muzikos istorikai neturi. Ją reiktų pa
naudoti ir tobulinti Valterio Grafo nurodytą metodiką, nes
su šia dimensija susiję identifikavimo, eminiai, estetiniai
kriterijai. Ir dar: etnomuzikologija kyla iš liaudies muzikos
tyrinėjimų, ji visada bandė pirminę senąją tradiciją kuo
gryniau ir autentiškiau ištirti ir rekonstruoti, tuo pernelyg
akcentuodama nacionalinį arba etninį aspektą. Apsiribo
jame atskiromis kultūromis ir dėl to per mažai pastebime
tarpkultūrinius skolinius ir sąveikas, kultūras tarp kitų kul
tūrų. Tai fenomenas, į kurį atsižvelgia muzikos istorikai.
Niekas nesutiktų tyrinėti V. A. Mocarto muzikos, neatsi
žvelgdamas į prancūziškas ir itališkas arba vokiškas įta
kas. Etnomuzikologijoje tai yra mažiau įprasta. Kol kas
per daug prisirišama prie nacionalinių savitumų, pralei
džiant giminystę ar net perėmimą iš kitų kultūrų. Gali būti
perimama grojimo technika, muzikos forma, pakeičiant
pagal savą seniau įsitvirtinusią sampratą. Tiesą sakant, iš
to kyla kažkas nauja, neteigiant, kad tai iš pagrindų lietu
viška, graikiška arba arabiška. Niekad viena kultūra ką
nors paimdama nelieka skolinga, ji taip pat kažką atiduo
da. Būtent šitie tiesioginiai ryšiai, kuriuos vėlgi reiktų ly
ginti istoriškai, yra labai įdomūs. Mano manymu, čia sly
pi visiškai normali pasaulio muzikos tradicijų raida. Šį as
pektą reiktų labiau akcentuoti ir todėl, kad, kaip matome,
net politiškai nacionalizmas nėra prasmingiausias. Priva
lome elgtis istoriškai teisingai ir teigti, kad nėra nė vienos
nejtakotos kultūros.
H. BRAUNAS: Reiktų siekti glaudesnių ryšių tarp mu
zikos istorijos, sisteminės muzikologijos ir etnomuziko
logijos. Kol kas tebėra skirtingos priešininkų stovyklos.
Tačiau manau, kad galima rasti daug bendra.

R. M. BRANDUS: Mano patirtis parodė, kad kiekvie
nos kultūros tradicinė muzika vystosi. Kiek tinka jai tie
J. KUKERCAS: Šis klausimas dažnai keliamas. Ta kriterijai, kuriais mes dabar esame apibrėžę liaudies mu
čiau atsakyti sunku, nes viešai nėra muzikuojama ir ne ziką, kitas klausimas. Nuolat paaiškėja, kad tradicijos,
skatinama, kaip kitose šalyse, pavyzdžiui, Albanijoje ar kurios jau laikomos beveik mirusiomis, netikėtai pačios
ba Ispanijoje. Aš kaip ir anksčiau tebetikiu, kad vokiečių atgyja, tampa madingomis. Tiesa, iš dalies jos gali būti
liaudies muzika egzistuoja. Tačiau mūsų šalyje žmonės plėtojamos ne ta kryptimi, kurios mums, subjektyviai ver
išlepinti televizijos ir „aukštojo meno”. Ar žinote tokj vo tinant, norėtųsi. Pavyzdys - graikų klarneto ansambliai,
grojantys su garso stiprintuvais. Tačiau tai nereiškia, kad
kiečių dvieilį?
pati muzika toliau nebegyvuoja. Turėtume būti truputį
Kur dainuojama, ten apsistojama,
kuklesni ir pripažinti, kad mūsų užduotis - ne vertinti
Blogi žmonės neturi jokių dainų.
Pagal šiuolaikinę versiją - „blogi žmonės turi televi muziką estetiškai, o registruoti ir suprasti pateikėjų es
zorių”! Nėra poreikio namuose susėsti ir imti kartu dai tetinius kriterijus. Tai yra būtent tai, kas mane žavi ir ką
nuoti (...). Bet, pavyzdžiui, Bavarijos slėniuose, kur var etnomuzikologai visuomet galės daryti. Be to - garso
giai prasiskverbia radijas ir panašūs dalykai, kur dideli archyvuose sukaupta gausybė svarbios ir vertingos me
nuotoliai iki miesto, Švarcvalde, turbūt ir kai kuriose Ry džiagos. Kol kas ji nenagrinėjama, nes esama dar daug
tų Vokietijos vietovėse dar kai ką iš liaudies muzikos te- gyvos muzikos. Studentai, savaime suprantama, mie
berasite. Bavarai, kaip ir austrai, šveicarai, muzikuoja liau rengia savo ekspedicijas nei analizuoja seniau su
ne tik pavieniui, bet ir mažomis grupėmis, turi vyrų kvar rinktą medžiagą. Dar atrandama ir naujų, kad ir lokali
tetus, kvintetus ir pan., atliekančius liaudies muziką. Ta nių muzikos stilių. Taigi galimybę nagrinėti istorinius ir
čiau šios grupės repetuoja ir labai gerai išmano, kaip archyvinius šaltinius vis dar tebeturime, bet kada nors
tikrai nebeturėsime. Tačiau netikiu, kad liaudies, arba
sudarytos jų daugiabalsės dainos.
G. K.: Argali išnykti liaudies muzika, ar etnomuziko tradicinė muzika, atskirų kraštų muzikavimas pagal sa
vo tradicijas kada nors išnyks. Visa tai bus, tik turės būti
logai neliks be darbo?
J. KUKERCAS: Taip, liaudies muzika gali išnykti, ypač apibrėžiama ne pagal dabartines mūsų definicijas. Api
jei reikalai klostysis ir toliau, kaip ligi šiol. Bet ne visur. brėžimus kada nors turėsime keisti (...). Anksčiau muzi
Tikrai išliks vietovių, šeimų, kuriose bus ir toliau savai ka mirdavo, jei dvi kartos jos nebeatlikdavo. Dabar kiek
me aktyviai muzikuojama. Aš tiesiog netikiu, kad žmo vienas gali griebtis įrašo. Todėl nemanau, kad liaudies
nės pasidarys tokie tingūs, bejėgiai ir išglebę, kad leisis muzika mirs. Viena jos dalis išnyks, kita pasikeis. Bet
„maitinami“ vien tik iš išorės. Visada pasitaikys akimir visada išliks tradicinė muzika, tik galbūt ne su naciona
kų, kuriomis prasiveržia vidinė žmogaus energija. Muzi liniu, bet regioniniu, lokaliniu atspalviu ir ją žmonės api
kalūs žmonės dainuos ir grieš. O etnomuzikologai, jei būdins kaip savą. Ji tikrai nebus ta muzika, kurią galima
bus išradingi, tikrai neliks be darbo. Jau ir dabar yra išgirsti visur iš garso įrašų ar per radiją. Tuo būdu liau
ekologinė (vok. okobahne) etnomuzikologija, koncen dies muzikos apibrėžimo ribos bus praplėstos, ir mes
truota į miestą. Ji maždaug prieš 10 m. „pakrikštyta“ Niu visada turėsime darbo. Būsime muzikos pavidalų, kon
jorke. Įsiveržiama į populiariosios muzikos sritį. Bet ir cepcijų suartėjimo liudininkai. Šios tendencijos, be kita
senoji tradicinė muzika turi būti savaime reikalinga. De ko, jau keletą metų svarstomos Tarptautinėje tradicinės
muzikos taryboje (ICTM). Jei žmonija prarastų kūrybin
ja, mes, etnomuzikologai, ją galime tik užrašyti.
Be to, aktualūs kontaktai ne tik tarp Europos ir kitų gumą ir nebekurtų tradicinės muzikos, manau, tai reikš
šalių, taip pat tarp Indonezijos ir, tarkim, Rytų Azijos arba tų jos žlugimą.
Indonezijos ir Indijos. Aš nemanau, kad artimiausiu me
Kalbėjosi Gaila KIRDIENĖ
tu Kinijoje girdėsime vien europietišką muziką, o Europo
je kinietišką, kad viskas bus sumesta į vieną katilą. Ma
Ethnomusicology from the standpoint
nau, jog skirtumai tarp kultūrų tebėra gana dideli. Tikėti
of German scholars
na, kad turėsime stebėti adaptacijos procesus. Natūra
lus ateities etnomuzikologo klausimas - kas skatina kinų
The ethnomusicologist Gaila Kirdienė had a series
muzikantą atlikti europietišką muziką ir atvirkščiai. Arba
of talks with the outstanding scholars Rudolf Maria
Brandi, Hartmut Braun and Joseph Kurckertz (1930domėsimės, kiek kinų muzika tebėra tradicinė, kiek jau
1996) in the course of time of her studies in Germany
nebe, kiek kinai nori, kad jų muzika išliktų tradicinė. Man
in
1995-1996.
žinoma istorija apie garsius indų muzikantus, kurie seną
The interlocutors had long discussions about the
ją indų muziką ėmė atlikinėti savaip, itin virtuoziškai. Ban
definitions of folk culture and ethnomusicology, about
dę juos stabdyti europiečiai sakė, kad tai netradiciška,
the problems of the trends and methodics of investi
taip negalima. Ką atsakė patys indai? - Mes atliekame
gations, and also about the problems concerning the
tradicinę muziką, tik norime, kad ji būtų populiari, kad jos
perspectives of ethnomusicology not only in Germany
or Austria but in the whole world as well.
klausytųsi, todėl ir nepaliekame jos senuoju pavidalu.
G. K. : Ar manote, kad tebegyvuoja vokiečių liaudies
muzika?
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Etninio ir etnografinio savitumų
prieštaravimas dabartinėje Lietuvoje
Etnologiniai pamąstymai žemaičių klausimu
Petras KALNIUS

Prieštaravimų kūrėja - tautų raida
Tautų etnogenezė - tai etniniai procesai, vykę to
limoje praeityje, o dabartiniai etniniai procesai - ne
kas kita, kaip etnogenezė, tebesitęsianti šiandien. Su
vokdami šį tęstinumą, turbūt mažai kas iš etnologų
mano, kad po dviejų ar po trijų šimtų metų pasaulio
arba net Europos tautų žemėlapis bus lygiai toks pat,
koks yra šiandien. Dabar mes galime tik spėlioti, ku
riuose regionuose ir kokio lygio tie pasikeitimai gali
mi. Aišku, kad jie įvyks net ir tuo atveju, jeigu dau
giau nebus nei karų, didelių karinių konfliktų, geno
cido, etninio valymo operacijų ir panašių visuome
nės kataklizmų. Vaizdžiai tariant, „sprogstamasis už
taisas“ slypi pačiose didesnę kultūrinės antropologi
jos įvairovę turinčiose tautose. Pirmiausia tautose, ku
rias sudaro įvairios etnografinės bei subetninės gru
pės. Jos, kaip ir pačios tautos, visą laiką yra nesibai
giančios raidos kelyje. Todėl labai tikėtina, kad dėl
šios įvairovės daugelis labai negausių vietinių taute
lių, pavyzdžiui, Rusijoje, Italijoje, Vokietijoje anksčiau
ar vėliau išnyks, o gausios įvairių tautų subetninės
grupės evoliucionuos į tautas. Puikiausias šio proce
so pavyzdys - ilgus amžius gyvavęs vainachų etni
nis darinys. Pamažu diferencijuodamasis, XIX šimt
mečio pabaigoje jis turėjo ryškią subetninę grupę, o
XX a. dešimtajame dešimtmetyje galiausiai persisky
rė į dvi - čečėnų ir ingušų - tautas su savomis etni
nėmis teritorijomis, valstybiniais dariniais ir tautine
valstybine atributika. Beveik nėra abejonės, kad il
gainiui latviai, to sąmoningai nesiekdami, kartu su
gausia rusų diaspora nutrauks mažytės lyvių taute
lės egzistenciją, o Lietuvoje panašus likimas gali iš
tikti karaimus, nors jie ir būtų visokeriopai palaikomi.
Kaip į nenutrūkstamą etninio proceso vyksmą įsi
terpia, kokį vaidmenį vaidina tos pačios tautos sudė
tinės dalys - etnografinės ir subetninės grupės? Kaip
šiuo požiūriu atrodo Lietuva, kur gana mažoje terito

rijoje, turinčioje nedaug gyventojų, vienas greta kito
egzistuoja intensyvių etninių ir etnografinių kontaktų
židiniai, pasižymintys kosmopolitizmu ir interetniškumu. Tai ypač ryšku didžiuosiuose miestuose, turin
čiuose margą gyventojų tautinę ir etnografinę struk
tūrą. Lietuvių tauta, kaip, beje, ir kitos, gresiant iš
orės pavojui, labai konsoliduojasi, o jam išnykus ar
ba sumažėjus, vidaus skirtybes neretai sureikšmina
kaip rimtus prieštaravimus. Visiems suprantama, ko
dėl kartais nesusikalbama su gausiomis imigrantų
diasporomis, tačiau kol kas neįprastai atrodo, kai et
niškumo dalykus aiškinasi tautos sudėtinės dalys. Ge
rai suvokiama, kad kažkas daugiau negu lietuvių et
nografinė grupė yra Rytų Lietuvoje gyvenančių „tuteišių“nedidelė dalis, kuri, nors kalbiškai ir asimiliuo
ta, dar pripažįsta savo lietuvišką kilmę ir šiuo metu
labiau šliejasi prie lietuviškos negu prie lenkiškos ar
ba rusiškos kultūros. Panašiai vertinami negausiai iš
likę mažlietuviai klaipėdiečiai, iš kurių, beje, per 1925
metų gyventojų surašymą net 34 tūkstančiai nepa
skyrė savęs jokiai tautybei, vadino save „klaipėdie
čiais“ (1). Tačiau Lietuvoje pamažu atsiranda naujas
„galvos skausmas“: į kurią etninio pobūdžio darinių
hierarchijos lentynėlę padėti žemaičius ir kas jiems
priklauso, o kas nepriklauso. Šiuo metu kyla ginčas
tarp teigiančių, jog žemaičiai yra turėję savo valsty
bę, kadaise buvo ir dabar yra tauta, ir tų, kurie tai
kategoriškai neigia ir ragina „liautis kvailiojus“. Kaip
matysime toliau, sąlyginių tiesų ir sąlyginių klaidų yra
abiejuose mąstymuose. Tačiau svarbiausia pasitai
kančio nesusikalbėjimo priežastis yra ta, kad pripa
žįstamos tik dvi etninio pobūdžio darinių kategorijos
- tauta ir etnografinė grupė.

Tarp fantazijos ir tikrovės
Didelį įspūdį kai kuriems žemaičiams ir meškos
paslaugą jų kultūriniam sąjūdžiui padarė 1991 m. iš
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anglų kalbos išversta Ch. L. T. Pichel knyga „Žemai
tija“ (2). Apie jos ne visai mokslišką, fantastinį ir poli
tiškai angažuotą pobūdį jau yra rašęs Z. Zinkevičius
(3), tad plačiau apie ją nekalbėsiu, tik paminėsiu vie
ną faktą, j kurį skaitydamas šią knygą ypač atkrei
piau dėmesį: knygos originalas išleistas 1975 metais
(tiesa, šalis, kur ji išleista, nenurodyta), ir jau tais me
tais autorius kalba apie prasidėjusį žemaičių judėji
mą dėl suvereniteto, vadavimąsi iš lietuvių jungo, apie
išsivadavimo pergalę 2243 metais ir apie tai, kad ši
data Žemaičiuose einanti iš lūpų į lūpas (4). Betgi
galima apklausti šimtus tūkstančių žemaičių, ir nie
kas nesiskųs lietuvių priespauda, niekas nėra girdė
jęs „išsvajotosios“ išsivadavimo datos. Tai leidžia
klausti, ar ši knyga nebuvo parašyta arba papildyta
daug vėliau, jau atsiradus Lietuvoje Sąjūdžiui? Tačiau
nepaisydami Ch. L. T. Pichel knygos tendencingumo,
kai kurie šviesūs, bet naivūs žemaičiai iš jos semiasi
„stiprybės“ ir citatų.
Ir vis dėlto negalima paneigti to fakto, kad žemai
čiai tarp visų lietuvių yra gana saviti ir kitaip matomi.
Ryškiu savitumu pasižymi visa žemaičių dvasinė ir
materialinė kultūra. Skiriasi kaimų, sodybų išplana
vimas ir apželdinimas, pastatų architektūra ir darbo
įrankiai. Nepaneigiamas tautosakos, mitologijos ir
tautodailės savitumas. Sutikime, kad garsusis Kry
žių kalnas taip pat atsirado žemaičių kultūrinės įta
kos zonoje. Žemaičiai savitai interpretuoja ir kai ku
rias krikščioniškas religines apeigas. Niekur kitur Lie
tuvoje mirusiųjų minėjime ir per šermenis nėra gie
dami „Kalvarijų kalnai“, kurių baigiamosios giesmės,
skirtos Žemaitijai, yra savotiška Kalnų giedojimo apo
teozė, kupina optimizmo, vilties bei tikėjimo gėriu.
Daugeliui nežemaičių gali atrodyti, kad šios giesmės
disonuoja su bendra šermenų arba mirusiųjų minėji
mo nuotaika. Žemaičiai turi ir daugiau religinių gies
mių, kuriose prašoma Dievo saugoti ir globoti „Že
maičių kunigaikštystę“, o ne visą Lietuvą. Žemaičiai
turi ir savitų elgesio, etiketo normų, kurios nebūdin
gos kitiems lietuviams. Štai vienas pavyzdys: net jau
nesniojo mokyklinio amžiaus vaikas kreipiniu „tu“ tu
ri teisę kreiptis ne tik į tėvus, dėdes, tetas, senelius,
bet ir į kaimynus arba pažįstamus bet kokio amžiaus
žmones, irtai laikoma norma. Novacijos su kreipiniu
„jūs“ yra primestos mokyklų, visuomenės informavi
mo priemonių bei kitais įvairiais keliais plintančių ne
žemaitiškojo pasaulio įtakų. Šio savito papročio da
bar žemaičiai patys stengiasi atsikratyti. O be reika
lo! Nebent į labai aukštą asmenį reikėtų kreiptis „jūs“.
Tiesa, būtent šiuo klausimu žemaičiai turi komplek
sų: manoma, kad, laikydamiesi šio savo papročio,
jie atrodys prasčiokiškai, vulgariai. Tačiau kur kas
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svarbiau yra atsikratyti svetimų keiksmažodžių, ap
skritai barbarizmų, o ypač - per penkiasdešimt metų
įsigalėjusio susvetimėjimo, proletkultinių manierų,
svetimų bendrabūvio ir elgesio normų. Jų išgyvendi
nimas turėtų būti viena iš Žemaičių kultūros draugi
jos (ŽKD) veiklos krypčių.
Kad esama gana ryškaus žemaičių gyvenimo bū
do, visai bendruomenei būdingų charakterio bruo
žų, rodo ir tai, kad žemaitis - labai dažnas anekdotų
herojus. Juose žemaitis dažnai figūruoja kaip lietu
vių atstovas kitų tautų - rusų, amerikiečių, vokiečių,
žydų - kompanijoje. Labai retai lietuviams savaran
kiškai atstovauja aukštaitis arba dzūkas, nebent kar
tu su žemaičiu, kad būtų išryškintos būtent pastaro
jo savybės. (Tiesa, neretai lietuviams atstovauja ir su
valkietis, tačiau paprastai vienintelio tipo anekdotuo
se, kai norima parodyti jų materialinį apsukrumą, eko
nomiškumą ir šykštumą.) Anekdoto maksima ir pa
grindinė mintis būna įdėta į žemaičio lūpas ir tuo at
veju, kai jis veikia tarp kitataučių, ir tuo atveju, kai
veikia tarp savo gentainių. Į jų lūpas įdėti žodžiai bei
jų atliekami veiksmai, manoma, gan tiksliai atspindi
žemaičių charakterį. Tiesa, etnopsichologiniu aspektu
lietuvių charakterio savitumai nėra ištirti, bet kai to
kie tyrimai bus atlikti, manau, daugeliu atvejų jie pa
tvirtins taiklius liaudies pastebėjimus bei atskleis nau
jų dalykų. Čia tik galima pasakyti, kad tokiems tyri
mams atlikti nepakaktų nei vien gero psichologinio,
nei vien gero etnologinio pasirengimo, o prireiktų gero
pasirengimo šiose abiejose srityse. Žemaičių charak
terio savybes retsykiais išryškina ir pats gyvenimas.
Antai, renkant parašus referendumams, kai kampa
nija artėja į pabaigą, žemaičiai darbą būna vos pra
dėję, tačiau paskutinę dieną parašų turi santykinai
daugiau už kitus.
Vienas iš svarbiausių žemaičių bruožų, išskirian
tis juos iš kitų etnografinių regionų lietuvių, yra savita
ir susidvejinusi jų istorinė savimonė. Žemaičių sąmo
nėje giliai įsirėžęs turėtas politinis savarankiškumas,
ypač XIII—
XV amžiais, heroizmas, parodytas kovose
prieš Vokiečių ordiną, bei priešinimasis Lietuvos di
džiųjų kunigaikščių norams demonstruoti Žemaitijo
je suvereno teises. Archeologas A. Tautavičius pažy
mi, kad žemaičių „separatizmas“ Lietuvos feodalinė
je valstybėje XIII—XVI amžiais turėjo gilias šaknis, nes
dar gerokai iki Lietuvos valstybės susidarymo žemai
čiai buvo sukūrę savitą kultūrą ir savitus gentinės ben
druomenės bruožus (5). XIII amžiuje, prieš susiku
riant centralizuotai Lietuvos valstybei, žemaičių vals
tybingumo dariniai buvo tolygūs lietuvių valstybingu
mo dariniams. Žemaičių kunigaikštis Vykintas savo
galia ir turtais prilygo Lietuvos valdovui Mindaugui

(6) . Dviejų besikuriančių valstybių galimą susidūrimą,
atsiradus svarbiam išoriniam veiksniui (Vokiečių or
dinui), kuris žemaičiams grėsė tiesiogiai, pakeitė vie
nijimosi būtinybė, laimėjo lietuvių valstybė. Taigi XIII
amžiuje žemaičiai buvo vos per vieną žingsnį nuo vie
ningos savo valstybės sukūrimo, jie galėjo tapti at
skiru savarankišku etnosu. Žemaičių istorinės sąmo
nės sanklodai didelę reikšmę turėjo irtai, kad iki pat
Lietuvos valstybės žlugimo jie išlaikė kai kurias savo
privilegijas, kiek savitą valdymosi būdą ir tvarką.
Dar didesnis žemaičių išskirtinumo požymis yra
gana savita jų tarmė, su jokiai kitai lietuvių tarmei ne
būdingu kirčiavimu, balsių ir dvibalsių tarimu bei re
dukuotomis galūnėmis ir daugeliu žodžių, nesančių
kitose tarmėse. Žemaičius, kalbančius gryna tarme,
jeigu jie į savo šnektą neįpina tarptautinių bei bendri
nės kalbos žodžių, neprivelia bendrinės kalbos fone
tikos bei morfologinių formų, kitų tarmių atstovams
suprasti nelengva. Aukštaičių arba dzūkų vaikams,
pradėjusiems lankyti mokyklą, pirmą kartą savo prak
tiniame veikime susidūrusiems su lietuvių bendrine
kalba, užtenka tik truputį adaptuotis, o mums, žemai
čiams, bendrinės kalbos teko mokytis kaip naujos kal
bos. Su tuo sutinka ir kalbininkai. Daukantas, suvo
kęs kalnėnus ir žemaičius kaip vieną etninį darinį (lie
tuvius), manė juos turint savo atskiras kalbas, kurios
perspektyvoje turi tapti viena kalba, ir pats stengėsi
lietuvių kalbą norminti, kad jo ir kitų šviesuolių raštus
suprastų ir žemaičiai, ir aukštaičiai. Tačiau po ilgo var
go jis suvokė, koks tai pasakiškai sunkus uždavinys
(7) . Ir ne vien todėl, kad buvo istorikas, ne lingvisti
kai paskyrė didžiąją gyvenimo dalį, bet ir todėl, kad
gana dideli buvo ir tų tarmių skirtumai. Yra žinoma,
kad dar XIX a. pradžioje Lietuvos šviesuoliai ginčijo
si, kurią tarmę - žemaičių ar aukštaičių - vartoti raš
tijoje (8). Literatūrologas G. Subačius yra tos nuo
monės, kad 1854 metais parengta Juozo Čiuldos že
maičių kalbos gramatika, ją išspausdinus, būtų galė
jusi tapti žemaičių bendrinės kalbos pamatu (9).
Kalbant apie etninj darinį, neišvengiamai tenka su
sidurti su svarbiausiu jį apibūdinančiu požymiu - et
nine savimone, tai yra savęs suvokimu ir priskyrimu
kuriam nors etnosui. Čia ir matome gana išskirtinį že
maičių bruožą - neretai susidvejinusią etninę savi
monę. Irto nereikėtų sieti vien tik su prieš keletą me
tų prasidėjusiu žemaičių kultūriniu atgimimu. Susi
dvejinusi žemaičių savimonė, netgi su žemaitiškumo
kėlimu j pirmąją vietą, buvo aiškiai pastebima dar XIX
amžiuje. Tą gana gerai matė ir visi kitataučiai, ypač
lenkai. XIX a. viduryje carinės Rusijos mokslo žmo
nės, dar nesivadovavę dabartine tautos samprata, ta
čiau kartu ir nutolę nuo politinės tautos sąvokos, nes

lenkiškai kalbančių Kauno ir Vilniaus gubernijų gy
ventojų lietuviais nevadino, gana aiškiai išskyrė ir du
„lietuviškos genties“ (litovskoje plemia) etninio po
būdžio darinius - lietuvius ir žemaičius (10). XX a.
aštuntajame dešimtmetyje, taigi tuo metu, kai dar ne
buvo jokio žemaičių judėjimo, Vilniuje, Kaune, Elek
trėnuose atlikdami šeimos tyrimus, atkreipėme dė
mesį, kad maždaug kas dvyliktoje anketoje Žemaiti
joje gimę asmenys j klausimą „Jūsų tautybė?“ atsa
kydavo: „lietuvis (žemaitis)“ arba „lietuvis-žemaitis“.
Tiesa, tik gana retais atvejais būdavo nurodoma: „žemaitis-lietuvis“. Prasidėjus Atgimimui, tokie žemaičių
savimonės pasireiškimai pasidarė dar dažnesni. Jo
kio savimonės susidvejinimo anksčiau ir dabar ne
pastebime nei tarp aukštaičių, nei tarp dzūkų ar su
valkiečių. Nepamirškime, kad tokie reiškiniai žemai
čių sąmonėje yra likę nepaisant kelis šimtmečius tru
kusios integracijos j lietuvišką etnosą ir maždaug šimt
metį trukusios kalbinės asimiliacijos.

Ne tauta ir ne etnografinė grupė
Visatai, kas pasakyta apie žemaičių savitumą, lei
džia teigti, kad jie nėra vien etnografinė grupė. Ta
čiau jie nėra ir atskira tauta. Kai bandoma pirmą arba
antrą teiginį pagrįsti tik lingvistiniais, etnografiniais,
istoriniais, psichologiniais arba socialiniais duome
nimis, o nesiekiama etnologinio apibendrinimo, su
siejant visus šiuos reiškinius, ištinka nesėkmė. Kodėl
žemaičiai nėra atskiras etnosas? Pirmiausia, nepai
sant daugelio žemaičių ir kitų lietuvių skirtybių, ma
tome esant daug daugiau bendrumų. Jie ryškūs vi
suose svarbiausiuose etnoso bendrumą nusakan
čiuose požymiuose. Nepaisant istorinės savimonės
variacijų, gana integralią žemaičių ir kitų lietuvių isto
rinę savimonę patvirtino daugelis svarbių istorinių įvy
kių: dalyvavimas XIX amžiaus sukilimuose, knygne
šių sąjūdyje, valstybės atkūrime 1918 metais, sava
norių žygiuose 1919-1920 metais, Klaipėdos krašto
atgavime, Vilniaus vadavimo akcijose, partizaninia
me išsivadavimo kare po Antrojo pasaulinio karo, Bal
tijos kelyje 1989 metais ir t.t. Gana aiškų prioritetą
išlaiko ir bendra etninė savimonė. Žemaičius priskirti
atskirai tautai, manau, nėra ir lingvistinio pagrindo.
Visi XX amžiaus kalbininkai gana vienareikšmiškai že
maitišką kalbą suvokia kaip vieną iš lietuvių kalbos
tarmių (11). Atskira kalba žemaičių tarmę galėtume
vadinti tik tuo atveju, jeigu susitartume, kad visos pa
saulyje egzistuojančios tarmės yra kalbos. Beje, pas
taraisiais metais tie lietuvių kalbininkai, kurie žemai
čių tarmę įvertino kaip kalbą, būtent tik tokia prasme
ją kalba ir vadino (12). Tai, kad žemaičiai yra labai
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integruoti į visos Lietuvos gyvenimą, rodo ir daug ki
tų pavyzdžių. Antai prieš keletą metų, žlungant so
vietinei imperijai, Užkaukazėje, Pavolgyje, Vidurinėje
Azijoje ir kitur ne tik atskiros tautos, bet ir subetninės
grupės kaltino viena kitą didesniu socialinių gėrybių,
privilegijų, pranašumų arba didesniu valdžios turėji
mu, nors daugeliu atvejų ta nelygybė būdavo tik ta
riama. O Lietuvoje, jeigu neminėsime kuriam laikui
dirbtinai pakiršintų lenkų ir rusų, nieko panašaus ne
buvo, nėra to ir dabar. Niekam net j galvą neatėjo
skaičiuoti, kiek kurios etnografinės srities gyventojui
vidutiniškai tenka biudžetinių lėšų, kiek kuri esanti nu
skriausta pagal Vyriausybės narių arba kitų aukščiau
sios kategorijos valdininkų skaičių, piktintis, kad Su
valkijoje daugiau negu bet kur kitur sukultūrintų lau
kų ir asfaltuotų kelių ir panašiai. Nė vienos etnografi
nės srities atstovui nekyla mintis piktintis, kad ant da
bartinių Lietuvos Respublikos popierinių banknotų
puikuojasi tik vienas dzūkas (M. K. Čiurlionis), trys
suvalkiečiai, net šeši žemaičiai ir... nė vieno puristinio lietuvio - aukštaičio, nors pagal nuopelnus jų ten
taip pat galėtų būti ne vienas (A. Baranauskas, I. Do
meika, Vaižgantas, A. Smetona...). Tačiau jeigu kas
nors žemaičiui užsienyje pasakytų, kad M. K. Čiur
lionis - lenkas, o V. Kudirka ir J. Basanavičius - taip
pat ne jūsiškiai, nes ne žemaičiai, įžeistų jj lygiai taip
pat kaip ir dzūką arba suvalkietį.
Taigi žemaičiai, vaizdžiai kalbant, gerokai nutolę
nuo „vidutinio lietuvio“ standartų, tačiau argumentų
juos pripažinti atskira tauta taip pat aiškiai nepakan
ka. Etnologai tokio pobūdžio etniniams dariniams
įvardinti turi savo tarptautinį terminą: tai - subetnosai. Lietuviškoje terminijoje juos galbūt reikėtų vadinti
potautėmis*. Tiesa, beveik visada ribos tarp tautos ir
potautės bei potautės ir etnografinės grupės būna
neryškios, ir etninio pobūdžio darinio priskyrimas vie
nai iš šių kategorijų beveik visada problemiškas. Ypač
dažnai tai atsitinka, kai etnografinės grupės etnišku
mo požymiai gerokai nutolę nuo kitų etnosą suda
rančių etnografinių grupių ar tais atvejais, kai subetnosas dėl ilgalaikės integracijos ir asimiliacijos būna
„nusiritęs“ iki etnografinės grupės lygio, prie jos pri
artėjęs. Būtent šiam atvejui ir priskirtini žemaičiai. Na
tūralu, kad nusitrynus riboms, nebematomą skirtu
mų ir sąvokos „subetnosas“ ir „etnografinė grupė“
vartojami kaip sinonimai. Lietuvininkus lietuvių subetnosu daro kitokia religija, didelė vokiečių kultūrinė

* Čia netiktų terminas „pustautė", nes visi subetnosai yra
kažkurios tautos dalis, tuo pačiu - ir ta tauta (žemaičiai yra lie
tuviai), tačiau jie yra kažkas daugiau negu tos tautos dalis, dau
giau negu paprasta etnografinė grupė.
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įtaka ir labai ryškus tautinės savimonės susidvejini
mas (ne tik vieni iš lietuvių, bet pirmiausia - lietuvi
ninkai), o tuos „tuteišius“, kurie tebėra lietuvių kultū
ros įtakoje, - kalbinis ir savimonės požymiai.
Lietuvos etnologams žemaičių kaip subetnoso su
vokimas yra nenaujas dalykas. Žemaičių priskyrimą
subetnoso kategorijai bene pirmasis moksliškai ar
gumentavo istorikas Alvydas Nikžentaitis (13). Ban
dydamas terminą lietuvinti, jis vartojo ir žodį „subtautybė“. Manytume, kad turėtų būti pasirinktas arba
„subetnoso“, arba „potautės“ terminas. Tiesa, A. Nik
žentaitis nesiėmė etnologinio žemaičių savitumo api
bendrinimo pagal materialinės ir dvasinės kultūros
sritis, o gana detaliai išgvildeno žemaičių subetnoso
susiformavimo istorines sąlygas viduramžių epocho
je. Jas nurodo tokias: didesnis žemaičių visuomenės
monoetniškumas; didesnis negu Lietuvoje bajorų pro
centas; miestų kultūros įtakos nebuvimas ir kaip to
pasekmė - žemaičių visuomenės archajiškumas bei
santykinis uždarumas etniškai svetimiems elemen
tams. A. Nikžentaitis mano, kad Lietuvoje žemaičiai
vieninteliai priskirtini „subtautybės“ kategorijai (14).
Apie lietuvininkus ir „tuteišius“ jo straipsnyje nėra kal
bama.

Prisikelia ir asimiliuojasi
Šiuo metu žemaičių etninė raida gana prieštarin
ga. Šią būseną trumpai galima apibūdinti taip: išdi
džiai prisikelia ir... toliau nyksta. Žemaičiai toliau in
tegruojasi į bendrą Lietuvos gyvenimą ir toliau yra
kalbiškai asimiliuojami, bet tuo pačiu metu intensy
vėja jų vidinė konsolidacija. Žemaičių integravimąsi
ir konsolidavimąsi su visa lietuvių tauta labai sustip
rino beveik pusę šimtmečio trukusi sovietinė okupa
cija. Suprantama, kitaip ir negalėjo būti bendro dide
lio pavojaus išnykti akivaizdoje. Tačiau šis procesas
kartu naikino ir regionų etnokultūrines skirtybes. Ma
nytume, kad žemaičius, kaip labiausiai išsiskiriančius,
tai labiausiai ir paveikė. Jų kalbinę asimiliaciją lydėjo
regioninės savimonės nykimas. Bet tai vyko ne visa
me žemaičių apgyventame areale, o paribyje su
aukštaičiais ir Žemaitijos pramonės centruose - in
tensyvių kultūrinių kontaktų su kitais lietuviais bei ki
tataučiais židiniuose. Taip pamažu siaurėjo žemaičių
arealas, tas procesas gana akivaizdus XX amžiuje.
Z. Zinkevičius nurodo, kad dar XIX a. pradžioje Rad
viliškio, Gruzdžių, Kruopių apylinkėse žmonės save
tebevadino žemaičiais, o savo kalbą - žemaičių kal
ba, nors jie ir tuo metu aiškiai priklausė aukštaičių
kalbos arealui (15). Tai buvo susiję su istorinės Že
maičių žemės prisiminimais ir savitos istorinės savi

monės išlaikymu. XX a. septintajame dešimtmetyje
Lietuvos kalbininkai, remdamiesi penktojo-septintojo
dešimtmečių ir ankstesniųjų mokslinių ekspedicijų
duomenimis, gana tiksliai fiksavo rytinę žemaičių tar
mės ribą, kuri ėjo linija visai netoli nuo Žagarės (jos
neįtraukdama), apimdama Kuršėnus, Šiluvą, Rasei
nių miestą ir pusę rajono, Eržvilką (16). Tačiau jau
prieš dvidešimt metų šio straipsnio autoriui teko su
tikti daug žemaičių ne tik iš paminėtų vietovių, bet ir
iš rytinio Kelmės rajono pakraščių, Šiaulių ir Rasei
nių rajonų vakarinių pakraščių, kurie nors ir būdami
vietiniai gyventojai jau nebenorėjo prisipažinti žemai
čiais, nes esą žmonės pas juos žemaitiškai nešneka.
Tikriausiai gryna tradicine savo vietovių tarme kalbė
jo tik patys seniausi žmonės, vidurinioji karta kalbėjo
savo tarmės ir bendrinės kalbos mišiniu, o jaunimas
vertėsi bendrine lietuvių kalba. Daug tvirčiau žemai
čių tarmė laikėsi Žemaitijos gilumoje ir jos vakarinia
me pakraštyje. Tačiau rytiniame pakraštyje jos riba
visą laiką traukėsi ir dabar dar pamažu traukiasi į va
karus, siaurindama žemaitiškai kalbančių žmonių ap
gyventą plotą.
Gana sunki žemaičių tarmės būklė buvo ir Že
maitijos miestuose, kur mokyklose jos vartojimą slo
pino mokytojai (ypač lietuvių kalbos mokytojai), gat
vėse ir viešose vietose savo netoleranciją žemaičių
tarmei demonstravo ateiviai iš kitų Lietuvos regionų
ir lietuviškai pramokę arba nepramokę kitataučiai. Mū
sų amžiaus septintajame dešimtmetyje Lietuvos ra
dijas dar statė spektaklius žemaičių tarme, tačiau užsipuolus nežemaičiams ir jų atsisakyta. Ypač regio
no etnokultūrinį savitumą naikina didesnieji miestai
(beje, jie žalą daro ne tik žemaičiams). ŽKD Klaipė
dos skyriaus narys J. Bukantis nurodo, kad šiame
mieste gausiausia lietuvių, nepriskiriančių savęs jo
kiam Lietuvos etnokultūriniam regionui ir kalbančių
„miestietiškai“ (17). Šio straipsnio autorius taip pat
asmeniškai pažįsta nemažai Klaipėdoje gyvenančių
žmonių, kurių abu tėvai žemaičiai, tačiau jie patys sa
vęs žemaičiais jau nepripažįsta, žemaičių tarmės taip
pat nemoka, bet negalima pasakyti, kad kalbėtų ben
drine lietuvių kalba. Jų kalboje vis prasikiša tėvų šei
moje patirta šnekta. Keisčiausia, kad tokių reiškinių
sovietmečiu ėmė rastis net Palangoje. Jos, kaip ne
priklausančio jokiai etnografinei sričiai miesto, įvaiz
dį labiausiai stengėsi kurti lietuviai nežemaičiai. Šiuo
metu ŽKD veiklos dėka Palanga tampa vienu iš že
maičių kultūros centrų. Taigi turime pripažinti, kad so
vietmečiu (iš dalies ir dabar) žemaičiai jautė šiokį to
kį kitų lietuvių jiems sukuriamą diskomfortą, tačiau jo
niekaip negalime sulyginti su nepasitenkinimu, skriau
domis ir nuostoliais, patirtais dėl prievartinės rusifi

kacijos. Be to, ne lietuvių tauta ir ne lietuvių valstybė
buvo tikrieji tautų ir etnografinių grupių niveliavimo
architektai, propaguotojai ir proteguotojai, o tą daž
nai šiuo metu pamiršta kalbantieji apie neva lietuvių
padarytas skriaudas lietuvininkams.
Visiškai suprantama, kad Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimas buvo objektyvus veiksnys, paskatinęs
ir tautos viduje ieškoti skirtybių. Todėl dabartinio že
maičių bruzdėjimo negalime vadinti vien tik kai kurių
žemaičių veikėjų „išsidirbinėjimu“. Be abejo, atsira
dusios didžiulės galimybės laisvai galvoti ir veikti taip
pat turi nemažą reikšmę. Būtent laisvoje tautoje atsi
rado ir galimybė pakalbėti apie nuoskaudas, jeigu
tokios buvo. Tai, kad jų galėjo jausti žemaičiai, bet
nejautė kiti, tik dar kartą parodo, kad Žemaičiuose
būta didesnio savitumo, ir su juo ne visada norėta
skaitytis. (Kokia svarbi yra gimtoji tarmė ne vien že
maičiams, turėjau progos pajusti keliaudamas pės
čiomis po Rytų Lietuvą su šviesios atminties kalbi
ninku Kazimieru Eigminu. Jis prašydavo leisti kalbė
tis su manimi jo gimtąja rokiškėnų tarme, sakydavo,
kad tik tada galėsiąs gerai pailsėti.)
Vis dėlto šiuo metu negalime kalbėti apie kokį nors
masinį žemaičių tautinį judėjimą, nes bruzda tik di
dokas būrys inteligentų ir bajorų, o bendranacionalinėse lietuvių politinėse ir kultūrinėse akcijose daly
vauja daug kartų daugiau žemaičių negu ŽKD veik
loje. Tačiau negalima teigti, kad žemaičių etniškoji
veikla nesiremia jokiais fundamentaliais, objektyviai
egzistuojančiais reiškiniais. Ne visa jų veikla yra „oro
pilių“ statyba, todėl galima laukti, kad šis kultūrinis
judėjimas taps gerokai masiškesnis. Šiandien akivaiz
dus yra vienas dalykas: žemaičių vidinės konsolida
cijos procesas yra visai lygiavertis bendranacionalinės integracijos procesui, o kai kada prioritetas tei
kiamas pirmajam. Štai vienas pavyzdys: 1995 metų
vasario 25 dieną Telšiuose Žemaičių kultūros draugi
ja nutarė: „ruošti pasiūlymus, kad būtų patobulintas
Lietuvos administracinis paskirstymas, labiau atsižvel
giant į Lietuvos etninių regionų ribas“ (18). Taigi že
maičių apgyvendintos teritorijos integralumo reika
las čia matomas kaip svarbesnis negu jau nusistovė
jusiais ryšiais pagrįstas visos lietuvių valstybės eko
nominis ir infrastruktūrinis susisaistymas. Tokio klau
simo neketina kelti nei dzūkai, nei suvalkiečiai, nors
jų etnografinės ribos taip pat ne visur (pavyzdžiui,
Prienų, Kauno, Kaišiadorių rajonuose) atitinka terito
rinį administracinį paskirstymą. Žemaičiai tokį klau
simą kelia jau ne pirmą kartą. Antai XIX a. pradžioje,
carinei administracijai priskyrus Palangą ir jos apy
linkes Kuršo gubernijai, žemaičiai dėl to sielvartavo
ir protestavo, nors ir likdami Kauno gubernijoje būtų
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priklausę tai pačiai - Rusijos - imperijai (19). O ar
buvo bent kokių nors dzūkų protestų, kai tuo pat me
tu Druskininkai ir jų apylinkės buvo išdalinti net trims
skirtingoms gubernijoms? Ar tokius skirtumus mato
me vien todėl, kad žemaičiai jau XIX amžiaus pirmojo
je pusėje turėjo savo mokslo centrus ir nemažą būrį
intelektualų, o „girių karaliai“, vaizdžiai tariant, dar „te
besėdėjo medžiuose“? (Iš anksto atsiprašau dzūkų,
kuriuos labai gerbiu, už tokj palyginimą. Atsilikimą XIX
šimtmetyje dzūkai su kaupu kompensavo vėliau, am
žių sandūroje iškėlę genialiausią lietuvių menininką, o
XX amžiuje, dalyvaudami savanorių žygiuose ir gin
kluotoje rezistencijoje po Antrojo pasaulinio karo, pa
demonstravo lietuviškos savimonės stebuklus).
Žemaičių norą siekti didesnės vidinės konsolidaci
jos atspindi ir energingi bandymai kurti savo bendrinę
kalbą, nors jos sukūrimas yra gana problemiškas, pir
miausia dėl daugelio skirtingų šnektų buvimo tarp jų
pačių. Nors žemaičių tarme leidžiamas laikraštis ir moks
linis kultūrinis aukštos poligrafinės kokybės žurnalas,
patiems žemaičiams skaityti juos sunku. Be sunormin
tos rašybos, be gramatikos dar sunkiau yra rašyti, to
dėl kai kurie „šimtaprocentiniai“ žemaičiai j savąjį žur
nalą pajėgia rašyti straipsnius tik bendrine lietuvių kal
ba. Tačiau išvardinti sunkumai nereiškia, kad žemaičių
bendrinė kalba neturi ateities.

Raidos perspektyva
Aptartieji dalykai rodo, kad šiuo metu žemaičių subetnosas lyg ir krypsta tapsmo tikrąja tauta link. Kaip
ir viduramžiais, tam palankios demografinės sąlygos
(20), gyventojų skaičiumi nedaug nusileidžiama pa
čiam etnosui. Be to, netgi įskaitant Klaipėdą, Žemai
tijos etninio mozaikiškumo indeksas yra mažesnis (t.y.
ji etniškai grynesnė) negu Aukštaitijos arba Dzūkijos
ir netgi visos Lietuvos apskritai. Ir vis dėlto kokia bus
žemaitiškojo subetnoso raida tolimesnėje perspek
tyvoje, šiandien tiksliau numatyti nelengva. Dauge
lis, net ir moksliškai žemaičių klausimą nagrinėjusių,
to kitimo nemato ir į gyvų žmonių bendruomenę žiūri
panašiai kaip archeologai į iškastą iš žemės akmeni
nį kirvuką arba etnologai į užkonservuotą, muziejuje
riogsantį padargą.
Žemaičių kultūros draugija savo įstatuose turi la
bai išmintingą punktą: stiprinti nepriklausomą vienin
gą Lietuvos valstybę. Tačiau jokia žmonių bendruo
menė, tuo labiau susitelkusi ir jungiama fundamen
talių kultūros reiškinių, negali nekisti. Pabandykime
įsivaizduoti tą kitimą.
Jeigu būtų sukurta žemaičių bendrinė kalba, ga
na greitai iškiltų ir mokyklų su gimtąja kalba steigimo
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klausimas (kai kurie žemaičiai apie tai rašo ir kalba
jau dabar). Bet šis procesas savo tąsą gali turėti tik
tuo atveju, jei didelės žemaičių dalies subetniškoji sa
vimonė dar nėra nutrinta. Labiau tikėtina, kad dides
niam jų skaičiui labiau priimtinos mokyklos su ben
drine lietuvių kalba. (Prisiminkime: baltarusiai patys
save vadina ir kitų vadinami tauta, o ne rusų subetnosu, tačiau tautą vos porai šimtmečių nužeminus į
subetnoso padėtj, vėliau, atsiradus galimybei moky
tis savo tautybės kalba, didžioji šios tautos dalis to
nebepanoro.) Žemaičių bendrinės kalbos ir mokyklų
paskatintas etninis procesas įgautų pagreitį, nors že
maičių veikėjai subjektyviai to ir nesiektų. Neišven
giamai iškiltų ir turėtų būti juridiškai išspręstas kultū
rinis savarankiškumas (mokymo programų rengimas,
mokyklų administravimas irt.t.). Tuo labiau, kad fak
tinį kultūrinį savarankiškumą Lietuvos Respublikoje
turi čia gyvenančios tautinės mažumos, susidedan
čios daugiausia iš nesenų imigrantų. Nesimpatizuo
jantys žemaičiams gali pasakyti, kad štai čia ir yra ta
riba, status quo, vienodai taikytina tautinėms mažu
moms ir žemaičiams. Bet šiuo atveju yra vienas di
delis skirtumas: žemaičiai nėra nei imigrantai, nei ko
kios nors tautos diaspora, gyvenanti svetimoje vals
tybėje (lygiai kaip buvusioje Čečėnijos-lngušijos res
publikoje teisių požiūriu negalėjo būti vienodai trak
tuojami ingušai ir rusų kazokai, tegul porą šimtų me
tų ir gyvenantys vainachų žemėje). Jei bendrinės kal
bos sukūrimas ir žemaitiškų mokyklų atsiradimas būtų
paremtas „iš apačios“, būtų galima tikėti, kad kada
nors žemaičiai evoliucionuos į savarankišką etnosą.
Kol kas mes matome tik pasitaikančias subjektyvias
pastangas dirbtinai tą procesą skatinti.
Naujos tautos susidarymo nereikėtų tapatinti su
neišvengiamu tos tautos valstybės susikūrimu. Tai du
skirtingi klausimai, nors tautos egzistavimo ir savo
valstybės turėjimo reikmės visada būna suponuoti
reiškiniai, ir subjektyvūs veiksniai tą procesą taip pat
gali labai skatinti arba lėtinti. Manau, kad tolesnė že
maičių subetnoso raida neturėtų skirtis nuo visos Eu
ropos etninių procesų tendencijų. Ne vienas tautinių
klausimų specialistas prognozuoja šimtų naujų vals
tybėlių atsiradimą XXI amžiaus Europoje. Jas, neva,
sukursiančios ne tik tautelės, dabar neturinčios savo
valstybingumo, bet ir gausių tautų apgyventi ir kultū
rinį savitumą turintys regionai. Bene prancūzų socia
listų sugalvota „vieningos Europos“ idėja gali būti ne
gyvybinga jau vien dėl to, kad integruojasi valstybės,
o ne tautos, kurios dažnai dėl šios integracijos turi
daug visokių pagrįstų baimių. Suprantama, Rytų Eu
ropos tautoms integracija yra vienintelis išsigelbėji
mas nuo dar didesnio pavojaus, išsigelbėjimas nuo

žūties, ir tą procesą visi lietuviai turėtų suvokti ir pa
laikyti. Tačiau, kai šis pavojus išnyks arba smarkiai
sumažės, tolesnį procesą vėl stimuliuos tik vidinė tau
tų raidos logika. Galbūt kaip priešnuodžio prieš ne
valingą tautų niveliavimą lietuviams gali prireikti vi
sose srityse siekti dar didesnės visų etnografinių ir
subetninių grupių konsolidacijos, skatinant ir toleruo
jant regionų raišką tik etninės kultūros srityje.
Tačiau jeigu kada nors susikurtų suvereni žemai
čių valstybėlė (kunigaikštystė ar respublika), tai taip
pat nebūtinai reikštų jos trumpalaikį egzistavimą. Kar
tu su likusia mažyte Lietuvos valstybe ji galbūt galėtų
egzistuoti, tik daugiau negu menkas būtų šių valsty
bėlių vaidmuo ir vieta netgi savo geografiniame regio
ne. Tikriausiai jos abi būtų panašios į dabartinę Ando
rą, kuri savo gynybos, užsienio politikos ir finansų tvar
kymą yra perleidusi Prancūzijai. Tai - valstybėlė, kuri
yra ir kurios nėra. Lietuva, praradusi jūrą, uostą, 1 mi
lijoną gyventojų baltų, nutolusi nuo Vokietijos ir Skan
dinavijos, neišvengiamai taptų Lenkijos arba atsiku
riančios Rusijos imperijos protektoratu. Smarkiai su
sikomplikuotų padėtis Rytų Lietuvoje. Šalyje gerokai
padidėtų kitataučių procentas, o natūralioji etninė asi
miliacija, šiuo metu sumuojama lietuvių naudai, įgau
tų pusiausvyrą arba pakryptų kiton pusėn. Savo ruož
tu žemaičių valstybėlė taip pat patektų Rusijos, galbūt
Vokietijos arba Švedijos, geriausiu atveju - Latvijos pro
tektorato žinion. Kontrargumentai, kad vos per 200
tūkstančių gyventojų turinti Islandija, 1944 metais at
siskyrusi nuo Norvegijos, tokia netapo, šiuo atveju ne
tinkami, nes Islandijos visai kita geografinė padėtis,
išsivystymo lygis ir gamtiniai resursai. Žemaičių vals
tybėlės atsiradimas visai baltų metaetninei bendrijai,
jos egzistavimui pasaulyje būtų neabejotinai žalingas
dalykas ir didelis smūgis.
Kol Žemaičių kultūros draugijoje vyrauja J. Srėbaliui, A. Butrimui, E. Aleksandravičiui, vyskupui
A. Vaičiui bei kitiems jų bendraminčiams būdingas
žemaitiškumo reikalų supratimas, lietuviams nuogąs
tauti nereikėtų: Žemaičių kultūros draugija kol kas ei
na teisingu keliu. Tačiau net ir kitokiu atveju praside
dančio žemaičių judėjimo nereikėtų trukdyti (kaip siū
lo kai kurie lietuvių inteligentai), nes tai kaip tik padė
tų suvešėti negatyviems separatizmo reiškiniams. Kar
tu nereikėtų vengti apie tai diskutuoti. Antraip apie
lietuvių ir žemaičių reikalus rašo ir už juos kalba kiti.
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The cotradictions between ethnic and ethnographic
originality in present-day Lithuania
Ethnological considerations
on Žemaitian (Samogitian) matter
Petras K A LN IU S
In Lithuania Žemaitians are original by their dialect,
entire ethnic culture (customs, material culture, folklore,
folk art, mythology), stereotypes of behaviour, histori
cal past, redoubled national consiousness (Žemaitians
- Lithuanians). That is not a separate nation so far as
for instance, Žemaitian public men think and some per
sons abroad write. There are much more common traits
than differences between Lithuanians and Žemaitians.
That is a Lithuanian ethnic subgroup which is more dis
tinguishable from other regions of Lithuania. Over the
centuries, living here, in the state of Lithuania they have
been integrated into the life of Lithuania. The originality
of Žemaitian ethnoculture was especially levelled in the
20thcentury. Their dialect has been vanishing up to this
day. With respect to the language, they are assimilated
by Lithuanians. Recently, the Society of Žemaitian cul
ture becomes more active, it popularizes and keeps up
the use of the Žemaitian dialect among their members
in public. On the basis of their dialect the attempts are
made to create the literary language. Indications occur
that in future Žemaitians will be able to develop their
independent ethnos. The movement is merely cultural
and not the mass movement so far.
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= Kvailutis =
Dainius RAZAUSKAS

broliams kvailiams
Yra tokia lietuviška pasaka „Kvailutis“. Štai ji:
„Vieną kartą tėvas turėjo sūnelį, jį visi kvailučiu va
dino. Išleido vieną dieną tėvas kvailutį pas senelę. Jam
sugrįžus, klausia:
- Kvailuti, ką tau davė senelė?
- Ką gi duos? Adatėlę man davė!
- Kur dėjai adatėlę?
- Važiavo žmonės keliu su vežimu šieno, įsikišau į
tą šieną adatėlę, ieškojau paskui ir niekaip neradau.
- Matai, sūneli, - tarė tėvas: - adatėlę reikėjo įsi
segti į kepurę, būtų nepražuvusi.
- Gerai, tėveli, kitą sykį žinosiu.
Kitą dieną vėl siunčia tėvas sūnų pas senelę. Kai par
ėjo, tėvas ir klausia:
- Kvailuti, ką tau davė senelė?
- Ką gi duos? Šuniuką davė!
- Kur dėjai tą šuniuką?
- Kaip liepei, taip ir padariau: įsidėjau į kepurę, ir
nutroško.
- Matai, sūneli, - tarė tėvas: - šuniukas reikėjo prisi
rišti diržiuku ir vedantis šaukti: ciu-ciu-ciu! ciu-ciu-ciu!
- Gerai, tėveli, kitą sykį žinosiu.
Ir vėl nuėjo sūnus pas senelę. Kai parėjo, tėvas
klausia:
- Kvailuti, ką tau davė senelė?
- Ką gi duos? Lašinių man davė!
- Kur dėjai lašinius?
- Kaip liepei, taip ir padariau: prisirišau diržiuku ir
vilkau šaukdamas: ciu-ciu-ciu! ciu-ciu-ciu! Pajuto so
džiaus šunys, atlėkė visas būrys, apipuolė ir surijo ma
no lašinius.
- Matai, vaikeli, - tarė tėvas: - lašiniai reikėjo su
pjaustyti, supjausčius susidėti į kokį maišelį, užsimesti
ant kukšteros, ir būtum gražiai parsinešęs.
- Gerai, tėveli, kitą sykį žinosiu.
Vėl siunčia tėvas sūnų pas senelę, o kai sugrįžo,
klausia:
- Kvailuti, ką tau davė senelė?
- Ką gi duos? Veršelį man davė!
- Kur dėjai tą veršelį?
- O padariau, kaip liepei: galvą nupjoviau, visą su-
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pjausčiau, susipjaustęs viską susidėjau į maišelį ir par
sinešiau.
- Matai, sūneli, veršelis reikėjo prisirišti prie sietuko, parsivesti į galvidę ir šienu, dobilėliais pašerti.
- Gerai, tėveli, jau kitą sykį tikrai žinosiu.
Eina vėl sūnus pas senelę. Kai sugrįžo, tėvas klausia:
- Kvailuti, ką tau davė senelė?
- Ką duos? Katriukę su manimi parsiuntė!
- O kur Katriukė?
- O padariau, kaip liepei: prisirišau ir parsivedžiau,
parsivedęs nuvedžiau į galvidę ir šienu, dobilėliais pa
šėriau. Visa kaip įsakyta padariau!
Tėvas labai supyko ir smarkiai išbarė kvailutį. Kat
riukę parsivedė į trobą ir duona su medumi pavaišino.
Tėvas savo kvailučio da^ar niekados neleidžia vie
šėti pas senelę“.1
Vaikystėje, pamenu, šią pasaką man sekdavo mo
čiutė. Tada buvau tikras, kad labai gerai ją suprantu, ir
tikjuokdavaus, patenkintas savo pranašumu prieš kvai
lutį. Ilgai paskui man ji atrodė pernelyg paprasta, netgi
prasta, paviršutiniška, lėkšta. Tik visai neseniai pasaka
vėl iškilo atmintyje ir štai jau kuris laikas neišeina iš
galvos. Pamėginsiu paaiškinti, kodėl.

I. Ypatingo kvailumo bruožai
Du kvailučio bruožai šioje pasakoje iškart krinta į
akis: pirma, tai beatodairiška, tiesiog akla ištikimybė
tėvo žodžiams ir, antra, iš pažiūros tikrai žioplas, netgi
savotiškai atkaklus, įžūlus nesiskaitymas su aplinkybė
mis. Kadangi be šių bruožų kvailutis nė nebūtų kvailu
tis ir pasaka netektų pagrindo, galima manyti, jog kaip
tik jie, šiedu bruožai, ir yra pati pasakos šerdis. Šiek
tiek apibendrinę galėtume tarti, jog mūsų pasaka iš es
mės kalba apie i š t i k i my b ę ž odž i ui ir atitin
kamą, išjos išplaukiantį s ant ykį su apl i nkybėm i s. Kaip nesunku pastebėti, tai nelyginant vienos laz
dos du galai: vos tik mes apsisprendžiame laikytis žo
džio ir, vadinas, nubrėžiame savo elgesiui atitinkamas
ribas, iškart atsiduriame pavojuje prasilenkti su aplin

kybių reikalavimais. Aplinkybės gali pasirodyti itin pa
lankios kokiam nors poelgiui, žingsniui, stačiai nepraleistina proga, suvirs, vienintelė galimybė ar net būti
nybė, tačiau žodis draudžia ja pasinaudoti ar jai paklusti.
Žodis kertasi su aplinkybėmis, todėl esame priversti pa
sirinkti: paklusti aplinkybėms ir nusižengti žodžiui ar
galbūt pasielgti tiesiog nedovanotinai kvailai sveiko pro
to požiūriu, tačiau tesėti žodį. Kiekvienu atskiru atveju
tenka apsispręsti, ar žodis vertas to, ką dėl jo praran
du, ko atsisakau? Ir atvirkščiai: ar tai, ką laimėsiu su
laužęs žodį, to verta? Kadangi žodis žodžiui nelygu, o
ir aplinkybės iš anksto nenuspėjamos, vienareikšmį at
sakymą duoti sunku. Šia prasme tarp Judo ir, tarkim,
Don Kichoto yra gana platus neaiškių ribų tarpas, kur
galioja vadinamojo sveiko proto taisyklės ir elgesio iš
vis nepriimta vertinti „ištikimybės“ ar „išdavystės“ po
žiūriu, suvirš, toks vertinimas čia išties tegali atrodyti
komiškai. Tai ir yra įprasto, kasdienio gyvenimo lau
kas, kurio ribas retai kada peržengia dauguma „nor
malių“ žmonių. O kas pamėgina, tas bemat atsiduria
„kvailio vietoje“, net jei vadintume jį „antžmogiu“, kaip
kad F. Nietzsche, manęs, beje, jog „vienintelė moralės
norma, kurios privalo laikytis antžmogis, - tai duoto
žodžio tesėjimas. Bandos nariui žodis nėra vertybė“.2
Kadangi „normalaus gyvenimo“ ribos neaiškios, tai
bijodamas panėšėti į Don Kichotą visuomet rizikuoji
tapti Judu, ir atvirkščiai. Be to, labai daug kas čia pri
klauso tiesiog nuo požiūrio, ir niekas nepatars, kaipgi
yra „iš tikrųjų“. Todėl gyvesnės vaizduotės, sąmonin
gesniam, o kartu ir jautresnės sąžinės (šiodvi sąvokos
apskritai yra labai glaudžios, daugelyje kalbų net reiš
kiamos tuo pačiu žodžiu, pvz., lot. conscientia - ir ‘są
monė’, ir ‘sąžinė’) žmogui, juolab linkusiam vadovau
tis ne instinktais, bet protu, tokia būklė gali virsti nuo
latine dvejone ir nepakeliama kančia ir galiausiai vis
tiek atvesti prie vienokio ar kitokio griežtesnio apsi
sprendimo - arba už atvirą, valingą niekšybę, arba už
sąmoningą kvailumą, taip sakant. Kita vertus, ir paties
„normalaus gyvenimo“ („smulkaus melo“ bei „nekal
tos niekšybės“) upė šiaipjau netrunka ištvinti, išeiti iš
krantų ir veikiai virsta visuotine „pasitikėjimo krize“
bei „moraliniu nihilizmu“, vedančiu į suirutę, todėl tam
tikras (ribojantis, ribinis, marginalinis) „kvailumas“ rei
kalingas, kartais tiesiog žūtbūt reikalingas ir „norma
liam gyvenimui“. Užtat visuomenėje šalia „normalaus
gyvenimo“ vienokiu ar kitokiu pavidalu nuo seno gyva
vo ypatingo dėmesio žodžiui tradicija, įteisinanti bei
puoselėjanti savo rėmuose atitinkamą „nežmonišką“ ar
(„normalaus“ žmogaus požiūriu) „antžmogišką kvailu
mą“. Pavyzdžiui, VI a. Jordano gotų, kuriuos cituosi
ma autorė vadina gudais, „kronika labai daug kartų mini
gudų ištikimybę duotam žodžiui. Taip pat iš kronikos
teksto matyti, kad graikai, romiečiai, vandalai, germa

nai stebėtinai lengvai apgaudavę gudus“.3 Taigi gotai
kaip tik per savo ištikimybę žodžiui neretai likdavę
„kvailiais“. Užtat patyrę apgavystę, apgaviką jie žiau
riai bausdavo. Nesvetimas žiaurumas ir mūsų kvailučiui: štai šuniuką jis uždusina ir veršiuką sukapoja nė
nemirktelėjęs, nė nemirktelėjęs ir Katriukei užneria pa
saitėlį. Tačiau toks jo žiaurumas kyla anaiptol ne iš ne
apykantos ar piktdžiugos. Jausmai čia apskritai niekuo
dėti. Tai tiesiog ištikimybė žodžiui. Galima spėti, jog
lygiai toks pat negailestingas kvailutis būtų ir pats sau.
Štai gotų „politinė priesaika buvo suteikiama ne vals
tybės valstybei, o asmens asmeniui, nuo jos atpalaiduoti
galėjo tik mirtis“.4Todėl „kai politika darosi nebetin
kama (...), kito kelio nelieka, kaip karalių nužudyti ir
sudaryti naujus užsiangažavimus su nauju karaliumi.
Nužudymą dažniausiai atlieka karaliaus brolis, tarsi čia
būtų vykdomas tradicinis ritualas, kuris visiems yra su
prantamas ir priimtinas“.5Beje, čia atsiranda galimybė
gana netikėtai suprasti ir krikščionybę priėmusio, t.y.
asmeniškai popiežiui žodį davusio Lietuvos karaliaus
Mindaugo nužudymą-jei tik išdrįsime jį laikyti į gotus
panašiu „kvailučiu“. Kilmingųjų, riterių, karių luomui
apskritai buvo būdingas ypatingas žodžio vertinimas.
Ne kuo kitu kaip ištikimybe žodžiui galiausiai remiasi
ir tokia sąvoka kaip „kario gar b ė“, baltų kalbose sa
vaime susijusi su “žodžiu”:plg. veiksmažodžio liet.gerbti
prūsišką giminaitį gerbt reikšme ‘k a 1b ė t i’. 6 Savo
ruožtu Kijevo Rusios kūrime dalyvavusių „variagų“ ar
ba, lietuviškai, „varingių“ (sen. skand. Nom. pi. merin
gi) pavadinimas, kaip priimta manyti, padarytas iš sen.
skandinavų žodžio var ‘priesaika’. „Sulig šia hipoteze,
žodis vaeringi visų pirma žymėjo ištikimybės priesaika
surištų karių (...) būrį“.7Visiškai panašiai jau Vedų lai
kų Indijoje slaptos karių draugijos ar būriai vadinti var
du ved. vrdtya-, padarytu, regis, iš daiktavardžio vrata‘(dievų) priesakas’ arba ‘(pasekėjų) įžadas, priesaika’,8
galiausiai netgi giminingo skandinaviškajam var (taip
pat plg. liet. vardas bei lat. vards, pr. wirds, vok. Wort,
angį. word ir kt. reikšme ‘žodis’).9
Kario gyvenime žodžio ir aplinkybių sankirta daž
nai itin griežta, suvirš, pats kario gyvenimas yra mažne
nuolatinė sankirta su aplinkybėmis, kaip tik todėl žo
džio, priesaikos, ištikimybės vaidmuo čia toks ryškus.
Kariui žodis - tai iš esmės vienintelis atspirties taškas, į
kurį (viduje) galima atsiremti, kai aplinkui viskas taip
laikina, trapu, pasmerkta nuolatinei žūties grėsmei. Ka
riui žodis - šventa. Šia prasme karys - tai iš tikrųjų „Don
Kichotas profesionalas“. Tačiau neteisinga būtų many
ti, jog tik kariai senovėje buvo „kvailučiai“. Ir Meksi
kos magams „senais laikais žodis buvo nepaprastai ga
lingas veiksnys“.10 Ir senosios Indijos išminčių „žodis
buvo laikomas šventu - tai būdingas Rig Vedo arijų kul
tūros bruožas“.11Be to, „požiūris į Žodį kaip aukščiau-
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šią kūrybinę galią, pajėgią sukurti kosmosą, sieja šį poe
tinį paminklą su senąja graikų, germanų, keltų bei kitų
indoeuropiečių tautų poezija“.12Mat „žodis (...) sujun
gia dieviškąją, dangiškąją sritį su žmogiškąja, žemišką
ja. Indoeuropiečių formulė Mintis - Žodis - Veiksmas
tiksliausiai apibūdina šią padėtį. Žodis, visų pirma po
etinis, įkūnija žmogaus mintį, kuri savaime priklauso
dievų pasauliui (Dievo Žodis —>žmogaus mintis)“.13
Taigi ypatingas dėmesys žodžiui bei atitinkamas „kvai
lumas“ apskritai būdingas senajai „mito-poetinei“ tra
dicijai. Suvirš, panašu, jog kaip tik čia ir slypi šios rū
šies „kvailumo“ šaknys. Ne be reikalo tad rusų liaudies
pasakų apie Jonelį kvailelį (Ivan-durak) pagrindu pa
daryta „rekonstrukcija leidžia tvirtinti, kad Jonelis kvai
lelis įkūnija pirmąją, maginę juridinę (t.y. žynio - D.
R.), funkciją, susijusią, griežtai kalbant, ne su veiksmu,
0 su žodžiu (bei mintimi) (...). Prie pasakų kvailelio kaip
poeto temos plg. ir airių drui ‘druidas’ bei druth ‘kvai
lys’ (daugiskaitoje šiedu žodžiai tiesiog sutampa)“.14
Čia, regis, tiks pastebėti, jog airiškojo druth ‘kvai
lys, nevykėlis, juokdarys’ giminaitis velsiečių kalboje
„drud reiškia ne tik ‘juokdarys’, bet ir ‘narsus, smar
kus’, o galų drūtos - ‘galingas, narsus’“.15 Kita vertus,
airių drui ‘druidas’, kaip ir tos pačios reikšmės jo pirm
takas senovės keltų *drui(d)s (tiksliau, pirmasis šio su
durtinio žodžio dėmuo), yra bendrašaknis su liet. drū
tas. 16Tos pat šaknies ir gotų triggws ‘i š t i k i ma s ’, 17
angį. true ‘tikras, i š t i k i ma s ’bei pan. (gal plg. ir lot.
dūrus ‘drūtas, tvirtas, (pa)tvarus’). Tos pat kilmės ga
liausiai ir liet. doras.18Tos pačios kilmės, pasirodo, yra
ir rus. durį ‘kvailiojimas, kvailumas’,durnoi ‘kvailas, ne
vykęs’19bei durak ‘kvailys’. Taigi kas tikrai doras, tas ir
„durnas“. Beje, liet. durnas, durnius, kaip irdūras ‘kvai
lumas’bei 2 dūrinti ‘kvailinti, mulkinti //prarasti protą’
(LKŽ II 901), laikomi slavizmais, tačiau minėti slavų
(rusų) kalbų žodžiai savaime yra vienos šaknies su liet.
1 dūrinti ‘eiti akis į žemę įdūrus, dūlinti’,20 dūra ‘kas
dūrinėja, išsižiojėlis, dilba’ (LKŽ II 896) bei pan. Plg.
ir liet. duoras ‘apkvaitęs, kvailas, žioplas’, duorti ‘kvaišti, glumti’ (LKŽ II875). Žodžiu, kaip kad airių kalboje
drui ‘druidas’ kartu yra druth ‘kvailys’, taip ir lietuvių
kalboje drūto, doras - kartu duoras. Savo ruožtu „drui
dišką“, t.y. „žynišką“ prasmės atspalvį nejučia liudija
liet. dūroti ‘būti paniurusiam, akis į žemę įbedus niūrė
ti, niūroti’, pvz.: „Dūronas žemyn akis įdūręs, pasikvempęs dūro, t.y. m i s 1y j a, r ymo“ (LKZ II 905).
Tačiau itin įdomu mums šiuo atveju tai, kad rus. dur
noi ‘kvailas, nevykęs’ įprasta visų pirma sieti su tos pat
šaknies lietuvišku prieveiksmiupa-durmu urpa-durmais
T. įkandin, įdurmais’ (LKŽ IX 62),21 taip pat durniais
‘tuoj iš paskos, įkandin, pridurmu’ (LKŽ II 903) bei
pan. Sinonimai iš paskos ar paskui šiaip jau padaryti iš
veiksmažodžio sekti, 22o sekti vėlgi reiškia T. eiti, vykti
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iš paskos, pridurmais’ bei apskritai ‘12. remtis, vado
vautis, laikytis’(LKŽ XII338,340). Taigi „durnius“ tie
siog etimologiškai yra tas, kas elgiasi ne šiaip pagal ap
linkybes, o būtinai seka ką, t.y. remiasi ar vadovaujasi
kuo (pavyzdžiui, pamokymu, priesaku, paliepimu ar
pan.), kas laikosi ko (pavyzdžiui, žodžio). Turint galvo
je lietuviškojo sekti (seku) atitikmenį lotynų kalboje sequi (sequor) bei iš pastarojo padarytą daiktavardį secta
‘elgesio, gyvenimo ar mąstymo būdas, mokymas, mo
kykla’bei ‘pasekėjų draugija ar būrys’23(lietuviškai tie
siog *sekta), galima būtų tarti, kad mūsų ištikimas tėvo
žodžiui kvailutis yra lyg koks „sektantas“. Tiktų jį, be
je, pavadinti ir kitu artimos reikšmės lotynišku žodžiu
„fanatikas“ - lot. fanaticus, pažodžiui ‘įkvėptas, suža
vėtas, pamišęs, pakvaišęs’. Kaip smarkiai nūn yra paki
tusi (į neigiamą pusę) šio žodžio reikšmė, išduoda jo
kilmė: lot. fanare reiškia ‘(į)(pa)šventinti’, o fanum stačiai ‘šventovė, šventykla’. Taigi „fanatiku“ kitados bu
vo tiesiog „įšventintasis“ (kaip „priimtas į sektą“), ap
skritai „pašventintasis“ ar net „šventasis“. Kita vertus,
„kas buvo sakrališka kitose, ankstyvesnėse visuomenė
se, dabar mums pasidarė poezija. Kitaip sakant, poezi
ja yra moderni sakrališkumo forma“.24Savo ruožtu vi
si ką tik minėti lotyniški žodžiai galiausiai kyla iš loty
nų kalbos veiksmažodžio fari ‘kalbėti, byloti, pasakoti,
pranašauti, (ap)dainuoti’,25 taigi nedviprasmiškai syja
su „poezija“, būtent su „(šventu) žodžiu“ ir gali žymėti
tiek pasekėjo šventą i š t i k i my b ę žodži ui , tiek
ir „poeto“ - senovės dainiaus, pranašo, žynio - šventą
įkvėpimą bei su juo susijusį ypatingą pasitikėjimą,
t i kė j i mą žodži u. „Kvailutis-poetas-fanatikas“
yra tad „žodžio fanas“ visomis įmanomomis prasmėmis.
Nesunku pastebėti, jog žodžiai ištikimybė bei tikėji
mas yru bendrašakniai, taigi savaime mena ir jais žymi
mų sąvokų giminystę. Taip pat tarpusavy bendrašak
niai rus. vemostj ‘ištikimybė’ bei vera ‘tikėjimas’, o gr.
pistis apskritai reiškia ir ‘ištikimybė’, ir ‘tikėjimas’. Be
je, rus. vera, kaip manoma, giminiaujasi su mums jau
pažįstamu sen. skandinavų var ‘priesaika, įžadas, (duo
tas) žodis’,26iš kurio padarytas „varingių“ vardas. Taigi
„varingiai“ šia prasme - tai „ištikimieji (kariai)“ arba
tiesiog „tikintieji (kariai)“ (neprošal prisiminti, jog ir
senosios graikų kalbos žodis ekklesia, kuriuo vėliau pa
sivadino krikščionių bažnyčia, visų pirma reiškė laisvų,
ginklą nešioti galinčių piliečių susirinkimą ar sueigą).
Su karišku „kautynių įsiūčiu“, beje, galima sieti ir lot.
fanaticus reikšmę ‘pamišęs, pakvaišęs’. Panašiai „dur
niaus“ bendrašaknis gr. thūros reiškia ‘smarkus, pasiu
tęs, nežabotas’.27Pagaliau ir liet.pa-durmais turi reikš
mę ‘3. veržliai, smarkiai, staigiai’ (LKŽ IX 62). Tos pat
šaknies, regis, bus ir „furoras“ - lot. furor ‘pasiutimas,
pamišimas, beprotybė’.28Šia prasme „būdingas gr. menos reikšmių rinkinys - ‘jėga, gaja, gyvybė, arša, įsiūtis,

siela, mintis’ ir pan. Būtent apie šventą (žmonėms ten
kantį kaip ‘Dievo dovana’) įsiūtį (mania) kalba Sokra
tas Platono „Fedre“: (...) ‘didžiausias mums gėris kyla
iš įsiūčio’; plg. ir poeto sielą apimantį įkvėpimą bei įsiūtį,
kurie priverčia jį išreikšti savo susižavėjimą žodžiais,
dainomis ir pan.“29 Įdomu, kad graikų kalbos žodžiai
menos bei mania ‘beprotybė, pamišimas, įsiūtis, įkvė
pimas, susižavėjimas’, būtent „manija“, yra vienos šak
nies su skr. manas - ‘protas, sąmonė, dvasia, mintis’,30
lot .mens (kilm.mentis) ‘protas, mintis’, angį.mind ‘pro
tas, omenis’, taip pat liet. manyti, manas = mana ‘min
tis’ (LKŽ VII 819), menta ‘dvasia; sąmonė; protas’
(LKŽ VIII 17), mintis, išmintis bei kt.
Reikalas čia tas, kad be-protybės sąlyga, šiaip ar taip,
yra būtent protas, „proto turėjimas“, taip sakant, - kaip
kad, pavyzdžiui, neįmanoma „išeiti iš proto“ prieš tai
jame nebuvus. Panašiai, beje, tam tikrą minties viršiji
mą, peržengimą, „iš-ėjimą iš minties“ mena iš-mintis.
„Tačiau neprotingumas, - anot Platono, - esti dviejų
rūšių: pašėlimas ir nemokšiškumas“ (Timajas 86. b).31
Iš tikrųjų žmogaus beprotybė - tai anaiptol ne šiaip sau
neišsivystęs protas, kaip kad gyvulio. Gyvulys, gyvūnas
kaip tik gali būti puikus prisitaikymo prie aplinkos t.y. „sveiko proto“ - pavyzdys. Beprotybė - ne papras
ta „proto stoka“, o veikiau tam tikras ypatingas „proto
perteklius“. Tokią padėtį gana vykusiai apibūdina lie
tuviškas priežodis: „Iš didelio rašto išėjo iš krašto.“ Be
protybe laikant tikrovės neatitinkančių minčių bei vaiz
dinių įsiviešpatavimą sąmonėje, pati tokia galimybė liu
dija vaizduotės, būtent vidinio pasaulio, v i d i n ė s
t i kr ovės persvarą prieš aplinkinį pasaulį, prieš iš
orinę tikrovę. Juk etimologiškai, A. J. Greimo žodžiais,
„tikrovė yra tiktai tai, kuo tikima“?2„Bepročio“ ar „kvai
lučio“ pasaulis tarsi išvirkščias: jo tikrovės jausmas re
miasi ne tiek aplinkos daiktų jusliniu patyrimu, kiek
protą užvaldžiusiu - įtikėtu - vaizdiniu, mintimi, pras
me (galiausiai būtent žodžiu). Semiotikos terminais
kalbant, tikrovės, tikroviškumo, tikrumo laidas bei ro
diklis čia - ne signifikantas, bet signifikatas. Kitaip sa
kant, nebe daiktas čia lemia vaizdinį, mintį, prasmę,
kaip kad „sveiko proto“ atveju, bet pati protą užval
džiusi, įkvėpusi, valingai ar nevalingai įtikėta prasmė,
pati mintis nulemia atitinkamą tikrovės vertinimą, ati
tinkamą santykį su daiktais bei žmonėmis ir, vadinas,
atitinkamą elgesį („bepročio akimis“ tai, beje, teisinga
ir „sveikam protui“, mat ir „sveikas protas“ galiausiai
tėra viena iš daugelio galimų pasaulėjautų bei pasaulė
žiūrų, įsiviešpatavusi sąmonėje, - ne daugiau). Griež
tai kalbant, čia būtent mi nt i s l emi a dai kt ą.
Apskritai tikėti žodžiu, mintimi, prasme ar atitinkamu
vaizdiniu - tai laikyti jį tikresniu už permainingas bei
atsitiktines jo atžvilgiu aplinkybes. Šitoks tikėjimas ir
yra bet kokios ištikimybės, bet kokio patikimumo pa

matas. Suvirš, tam tikro vaizdinio ar prasmės, tam tik
ros vidinės tikrovės persvara prieš išorines aplinkybes
bendru atveju ir yra tai, ką paprastai vadiname tikėji
mu. Be to, kaip tik (pasi)tikėjimas viduje, sieloje, prote
gimusiu vaizdiniu ar mintimi yra ir bet kokios kūrybos,
kūrybos kaip tokios laidas. Kūryboje išties būtent „min
tis lemia daiktą“. Panašiai tik daigo „ištikimybės sėk
lai“ dėka iš žemės, iš „beformės materijos“ užauga, „su
siformuoja“ atitinkamas augalas. Šiuo požiūriu aplin
kybių valdomas, aplinkybėms pasiduodantis „sveikas
protas“ iš esmės teliudija proto bejėgiškumą, nepakan
kamumą, būtent „proto stoką“, todėl paties proto, są
monės, dvasios atžvilgiu kaip tik jis, „sveikas protas“,
yra tikroji „be-protybė“.
Taigi ne „sveikas protas“ su išmintimi stovi vienoje
pusėje prieš beprotybę kitoje, bet išmintis su beproty
be vienoje - prieš „sveiką protą“ kitoje. Kitaip sakant,
išmintis ir beprotybė - tikros seserys (tai ne naujiena).
Vienintelis skirtumas tarp tikros beprotybės ir tikro ti
kėjimo, tikros išminties bei tikros kūrybos, matyt, yra
tas, kad beprotybė yra būtent pa-mišimas, t.y. minčių
su-maištis, o tikėjimas, išmintis, kūryba bei dvasinis gy
venimas apskritai - tai tam tikros aukštesnės Prasmės
augi(ni)mas šioje sumaištyje nelyginant daigo iš sėklos
dygimas žemėje („sveikas protas“ šiuo požiūriu yra lyg
koks dirvos gruodas, išties savaip apsaugantis nuo „po
žemių beprotybės“, tačiau užkertantis kelią ir gyvai iš
minčiai). Galėtume netgi tarti, jog išmintis bei iš min
ties kylanti kūryba apskritai - tai tiesiog pažabota, tiks
lui pajungta beprotybė.33Šiaip ar taip, abiejų lemiama
ypatybė - būtent prasmės, minties, „idėjos“, dvasios pir
menybė prieš tiesioginę juslinę tikrovę, esmiškai „idea
lizmo“ pirmenybė prieš lėkštą, tuščiavidurę, bergždžią
buitį. Gan iškalbingas maldininko anonimo prisipaži
nimas: „Kai persmelkia stiprus šaltis, suskantu melstis
uoliau ir greitai visas sušylu. Jei pradeda kamuoti al
kis, imu dažniau šaukti Jėzaus Kristaus vardą ir pamirš
tu, jog norėjau valgyt. Kai sunegaluoju, ima mausti nu
garą ir kojas, tuomet sutelkiu visą dėmesį į maldą ir
nebepastebiu skausmų (...). Pasidariau lyg koks
pus pr ot i s , niekas man nebekelia rūpesčio, niekas
nebedomina, rodos, nieko šiame pasaulyje nebepaisyčiau, atsiskirčiau ir būčiau sau vienas“.34
Toks ypatingas dėmesys žodžiui (maldai), prasmei,
vidinei tikrovei išties padaro žmogų santykinai „aklą“
išorinėms aplinkybėms. Žmogus būva susitelkęs savy
je, mažne visąjo dėmesį paglemžia vidinio pasaulio reiš
kiniai, todėl suprantama, kad išoriniam pasauliui dė
mesio savaime tenka kur kas mažiau nei išvien išorėn
atsigręžusio „sveiko proto“ atveju. Kaip tik todėl itin
didelis susikaupimas dažnai primena išsiblaškymą. Pa
sitelkime kambario įvaizdį. Jei viduje nedegame švie
sos, kambaryje tamsiau, užtat geriau matyti visa, kas už
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lango, lauke. Trumpai drūtai, „kai prieš save regime
šviesą, patys esame tamsoje“.35Ir atvirkščiai: viduje įžie
bus šviesą, kambarys nušvinta, tačiau kur kas sunkiau
ką nors beįžiūrėti už lango. Panašiai ir su dėmesiu: no
rėdami geriau matyti vidų, mes kartu prarandame, paaukojame bent dalį išorinio ryškumo. Taip vidinis, dva
sinis nušvitimas gali pasireikšti kaip išorinis aptemimas,
kaip paaštrėjęs išorinio pasaulio „tamsos“ pojūtis, o vi
dinis praregėjimas - kaip santykinis apakimas išoriniam
pasauliui. Tarsi vieną akį apgręžus vidun ir išorę užtat
beregint tik viena akimi, tik puse dėmesio. Toks „vie
naakis“ kasdienybėje ir atrodytų nelyginant pus-protis,
o visiškai „aklas“ - tiesiog be-protis. Ne be reikalo „ne
regystė, aklumas, akli seniai dažnai įkūnija išmintį, vi
dinę šviesą ir vidinį regėjimą, todėl aiškiaregiai (...) daž
niausiai akli“.36Aklas, kaip žinia, buvo ir pusiau miti
nis senovės graikų išminčius poetas, „poezijos tėvas“
Homeras. Taip pat verta prisiminti karių, poetų, žynių
bei visokeriopo kvaitulio, pakvaišimo dievą germanų
Odiną, kuris ir pats „atidavė savo akį milžinui Mimirui
už išmintį, slypinčią jo midaus šaltinyje“.37 Kitaip sa
kant, „Odinas paprašė Mimiro gurkšnio išminties ir ati
davė už tai savo akį. Todėl Odinas - vienaakis“, savo
ruožtu „Odinas - išminčius (...). Odinas - šamanas, pra
našautojas, jam priklauso ‘poezijos medus’“.38 Vertas
dėmesio ir pats Mimiro vardas. Mat jis, pasirodo, eti
mologiškai „syja su lot. memor ‘atmintis’, gr. mermeridzo ‘at(si)menu’, sen. iran. mimira ‘atmintis’“.39 Be
to, visi šie žodžiai kartu su lot. meminl ‘atsimenu’ yra
giminingi lietuviškiems mintis, at-mintis, iš-mintis bei
kt.40Taigi vieną savo akį Odinas atidavė būtent Išmin
čiai, Atminčiai, Minčiai. Reikia pastebėti, jog atmintis
išties yra minties, o kartu ir išminties sąlyga bei pagrin
das. Atmintis - tai tiesiog pati vidinio pasaulio „terpė“,
pati toji dirva, kurioje tarpsta bei gyvuoja kad ir kokios
mintys bei vaizdiniai, esmiškai pats „vidinis pasaulis“
kaip toks. Plg. šia prasme vokiečių kalbos žodžius Erinnerung ‘prisiminimas, at(si)minimas’bei (sich)erinnem
‘pri(si)minti’, padarytus iš būdvardžio inner ‘vidinis’(ga
liausiai - iš prielinksnio in ‘į, in’) ir todėl pažodžiui reiš
kiančius maždaug „įsividinimas“ ar „vidinimasis“ bei
„įsividinti“ ar „eiti vidun“, „vidintis“, „vidėti“ (plg. „po
etinio sutapimo“ dėka ir liet. *yydėti, lat. vldėt, viedčt
‘regėti’bei vieds ‘išmintingas’, rus. videtj ‘regėti’bei ve
dat] ‘žinoti’, skr. veda ‘žino’, vidya ‘žynystė, išmintis’ ir
pan). Beje, visiškai taip pat graikų kalboje padarytas
žodis „ezoterinis“, gr. esoterikos, pažodžiui būtent ‘vi
dinis’: iš gr. eso=eiso ‘viduje, vidun’ ir galiausiai iš ati
tinkamo prielinksnio eis ‘į, in’.41 Iš to paties Mimiro
šaltinio tad ir visa „ezoterika“.
Atmintis - kartu ir ištikimybės žodžiui, apskritai žo
džio laidas. Nepamirškime, jog visa senoji dvasinė, ar
„mito-poetinė“, tradicija buvo žodinė, iš esmės „ezote
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rinė“, kadangi vidinė, perduodama iš lūpų į lūpas ir sau
goma būtent pašvęstųjų („poetų“, žynių) at mi nt yj e
(įdomus šia prasme vienas iš Odino vardų: sen. skand.
Gautr, pažodžiui ‘Pašvęstasis’42- įmanoma, beje, su šiuo
žodžiu sieti ir minėtų gotų vardą, got. (Nom. sg.) *gutaz,Ą3atitinkamai suprantant juos laikius save „pašvęs
taisiais“ ar stačiai „fanatikais“). Atmintimi pagaliau re
miasi bet koks vadovavimasis, sekimas (durmais), bet
koks atkartojimas, net paprasčiausias mėgdžiojimas.
Platono nuomone, apskritai „visa, ką mes pas a
kome, neišvengiamai tampa vienokiu ar kitokiu pa
mėgdžiojimu ir atvaizdavimu“ (Kritijas 107. b).44Net
gi visa „antikinė estetikos teorija grindžiama pamėg
džiojimo (imimesis) sąvoka“.45Užtat šalia gr. mimnčsko
‘pri(si)menu’išties plg.mimeomai ‘atkartoju, mėgdžio
ju, vaizduoju, vaidinu’ - iš čia „mimas“, „pantomima“
bei pan. Turint galvoje pantomimos nebylumą, čia gal
tiks paminėti ir lietuvių kalbos žodžius myma = mimas
‘nekalbus žmogus, mėmė’, mymė (LKŽ VIII 205) =
mėmė ‘tylus, lėtas, mažakalbis žmogus, nevykėl i s,
ži opl ys, užaušėlis’, t.y. „kvailutis“, taip pat mementi
‘neaiškiai, neištariant gerai žodžių, kalbėti, mikčioti’
(LKZ VIII 5). Čia vėl akivaizdus ypatingas santykis su
žodžiu, kalba, juolab plg. hetitų memmai tiesiog reikš
me ‘s ako’ (giminišką su lot. meminl ‘atsimenu’ bei
kt.).46 Savo ruožtu Jonelis kvailelis kaip mitinis žynys
poetas „pasižymi ypatinga d e f o r mu o t a kalba,
jam taip pat būdinga kalbėti ‘nesąmones’, ‘paikystes’,
‘prasimanymus’ ir pan.“47Tai užuomina į senajai indo
europiečių dvasinei tradicijai būdingą „poetinę kalbą“,
kuri neretai nuo kasdienės kalbos skyrėsi ne tik ypatin
gomis, „ezoteriškomis“ įprastų žodžių prasmėmis, bet
ir pačiu žodynu, pačia leksika, kartais tiesiog dirbtine
ar pusiau dirbtine, todėl nepašvęstiesiems paprastai vi
sai nesuprantama.48Kita vertus, neaiški, nesuprantama
kalba prasmės perdavimo požiūriu yra tarsi tyla, todėl
žmonių dažnai prilyginama paprasčiausiam nebylu
mui.49 Plg. ir liet. maumenti ‘neaiškiai, niekus kalbėti’
(LKZ VII 938), maumas ‘3. kas neaiškiai kalba’, o kar
tu ir apskritai ‘2. tylus, nekalbus žmogus; tylenis’ (LKŽ
VII 937). Turint galvoje būtent šitaip nepašvęstųjų gir
dimą „poetinę“ ar „šventąją“ žynių kalbą, plg. sanskrito
mauna ‘tylėjimas’,maunin ‘tylintis’, tačiaurawm(s) ‘nu
švitęs žmogus, išminčius, šventasis’ (beje, vienas iš bu
dizmo pradininko Buddho vardų yra kaip tik ski.Šakhyamuni(s), paprastai verčiamas kaip ‘Šakhjo (giminės) iš
minčius’). Panašiai ir mūsų doras duoras „durnius“ ga
li būti kaip tik dūras ‘tylus, nekalbus’ (LKŽ II 897).
Pagaliau įsidėmėtina, jog liet. mimti reiškia ‘dary
tis užsimiegojusiam’ (LKŽ VIII 206). Savo ruožtu Mimiras apsireiškė Odinui būtent sapne.50Kartu liet. sapnas, šiuo žodžiu apibūdinant žmogų, gali reikšti ir ‘4.
kas menkos nuovokos, užuomarša, išsiblaškėlis’ (t.y.

savo mintyse it sapne paskendęs ir pasauliui „apakęs“
kvailutis), ir ‘5. kas paisto niekus’ (LKŽ XII144). Plg.
ir sapnuoti reikšmę ‘2. niekus, neteisybę kalbėti, svai
čioti // be pamato teigti, prasimanyti’ (LKŽ XII147),
t.y. mementi, maumenti arba, ypatingu atveju, kalbėti
„poetines nesąmones.“ Savo ruožtu sapnuotojas - tai
tas, ‘3. kas sapnuoja pranašingus sapnus, aiškiaregys’
(LKŽ XII149). Sapnai apskritai yra itin įtaigi vidinio
- iš dalies nesąmoningo, „pa-sąmoninio“, iš dalies
„ant-sąmoninio“, dvasinio - pasaulio apraiška. Gali
ma būtų tarti, jog vidinis ar dvasinis, dvasių pasaulis
kaip toks - tai tiesiog „sapnų karalystė“, priskiriant
jai ir svajones (plg. lat. sapnis, skr. svapna(s), angį.
dream bei kt., reiškiančius tiek ‘sapnas’, tiek ‘svajo
nė’), ir vaizduotę, o galiausiai ir pačias mintis kaip sa
votiškus „vaizduotės krešulius“ - plg. tarptautinio žo
džio idėja kilmę iš gr. idea, pažodžiui ‘įvaizdis, vaizdi
nys, (at)vaizdas, vaidulas’ (beje, tai netgi tos pačios
šaknies žodžiai). Šia prasme užsisapnavęs kvailutis iš
ties yra „idealistas“ (tos pat kilmės galiausiai ir „idio
tas“ - kaip čia neprisiminti Dostojevskio?). Užtat „Pi
tagoras (...) tikėjo, kad užmigusi siela išsilaisvina iš
kūno, savo kapo, ir, verždamasi aukštyn, tampa pajė
gi išvysti aukštesnes būtybes bei su jomis bendrauti.
Toks tradicinis mistinis sapno suvokimas glaudžiai syja su orfikų doktrinomis ir kyla iš Egipto, kur buvo
tikima, jog žmogaus dvasinis antrininkas ba miego,
kaip ir mirties, metu paliekąs kūną. Panaši Platono
idėja (...) buvo išplėtota neoplatonikų, iš pastarųjų per
imta gnostikų ir taip per renesanso okultistus pasiekė
šio amžiaus teosofus bei mistikus (...). Artemidoras iš
Efeso rašė, kad ‘sapnai bei regėjimai žmonėms siun
čiami kaip pamokymai, turintys paskatinti jų vystymąsi’
(...). Žydų pareiga buvo vykdyti Dievo valią, išreikštą
Dievo įkvėptuose įstatymuose, papildytuose pranašų
regėjimais bei sapnais: ‘Jeigu tarp jūsų yra pranašas,
Aš, Viešpats, leisiu jam pažinti Save regėjime; Aš kal
bėsiu su juo sapne (...). Sapne, nakties regėjime, kai
įmygis apima žmones, ir jie miega patale, tuomet Jis
atveria žmonių ausis ir duoda nurodymus’ (Jobo 33,
15-17)“.51 Indijoje „sapno būsena buvo laikoma (...)
potencialia sąmonės sritimi, kurios priemonėmis ga
lima suvokti, perprasti ir galiausiai peržengti realybės
iliuziją“.52Apskritai „senajame pasaulyje buvo papli
tęs įsitikinimas, jog Dievą patirti žmogui sapne leng
viau nei, pavyzdžiui, regėjime nemiegant (...). Mat sap
ne, įprastam jusliniam suvokimui apmalšus, žmonės
tampa Dievui atviresni ir priima regėjimą lengviau,
mažiau rizikuodami savo tikrovės jausmu.“53Panašiai
ir gyvenime „Dievo pagalba“ ar „Apvaizda“ gali pri
minti sapną - štai lietuviškas palyginimas: „Dabar man
viskas eina kaip per sapną (labai gerai)“.54 Nes, kaip
sakoma, „durnam ir Dievas laimę duoda“.55

Apibendrinant tokio ypatingo kvailumo bruožus, ga
lima būtų pasakyti, jog „šiame kelyje žmogus peržen
gia bet kokio ‘dėsningo’ empirinio patyrimo (bei žino
jimo) ribas, sąmoningai ar nesąmoningai pasirenka ne
apibrėžtumą, kliaudamasis nebe gyvenimo ‘dėsniais’ar
‘įstatymais’, bet aukštesne pasaulio Prasme bei pirma
pradžiu savo giminingumu jai, pagaliau savo sugebėji
mu įžvelgti šią Prasmę ir sulig ja kreipti savo elgesį,
kurio tokiu atveju jau nebegalima paaiškinti ‘žemo’gy
venimo poreikiais bei imperatyvais. Suprantama, šitoks
‘dėsnių’ ar ‘įstatymų’ peržengimas susijęs su didele ri
zika ir pateisinamas tik tuomet, kai tai daroma vardan
kažkokio Nepaprasto Tikslo - jis toks ir yra kaip tik
todėl, kad stovi už bei virš visų tų tikslų, kuriems pa
siekti kolektyvas renkasi visiškai apibrėžtas tipiškas
(standartines) schemas. Nepaprasto Tikslo siekis gi rei
kalauja naujo, netikėto, nestandartiško sprendimo, be
to, būtinai prieštaraujančio žinomoms schemoms (o ne
jas tik „patobulinčio“, išrutuliojančio). Nepaprastam
Tikslui pasiekti reikia ne kolektyvo, kuris dėl sociali
nio stabilumo ir atitinkamų savo nuostatų tiesiog ne
gali nesiorientuoti į bendras, dėsningas (bent jau tu
rinčias precedentą), institucionalizuotas bei tipiškas tai
sykles, bet ypatingo, ne tokio kaip visi, iš kolektyvo iš
siskiriančio personažo (‘herojaus’), paprastai esančio
anapus visuomenės (arba bent jau pakankamai atitru
kusio nuo jos) ir pasižyminčio ypatingu elgesiu bei ypa
tinga sąmonės sąranga (...). Šitoks kitoniškas elgesys
paprastai ir suvokiamas kaip sveiko proto požiūriu nie
kaip nepateisinamas normos pažeidimas“.56 „Kaip tik
dėl to mes taip dažnai matome didžius, gamtos apdo
vanotus žmones žūstant dėl tokių kliūčių, kurias mažas
žmogus visai lengvai įveikia, tad sveika vidutinybė la
bai greitai apdovanotąjį paskelbia esant psichopatu“.57
Pagaliau ir senosios graikų kalbos žodis idiotčs visų pir
ma reiškė tiesiog ‘ypatingas, iš kitų išsiskiriantis, ne toks
kaip visi žmogus, ypata’, iš čia reikšmė ‘atskiras, priva
tus asmuo, asmenybė’, ir tik paskui (matyt, „tokių kaip
visi“ įtakoje) - ‘nenormalus, mulkis, neišmanėlis’.

2. Nepaprastas kvailučio Tikslas
Priėjome pagrindinį klausimą: kas gi tai per Nepa
prastas Tikslas - sąmoningas ar nesąmoningas, neįsi
sąmonintas, bet užvaldęs sielą kaip neapsakomas šir
dies Ilgesys, kaip šviesiausia, skaudžiausia Svajonė, kuris priverčia žmogų „peržengti gyvenimo dėsnius“,
atsidurti „anapus visuomenės“, paminti „sveiką protą“
ir tikėti bei kliautis visokiais „sapnais“, nepaisyti aplin
kybių bei vadinamosios realybės apskritai, pagaliau
„kalbėti nesąmones“ bei pavirsti „mėme“ aplinkinių
akyse, „durneliu“, „kvailučiu“ ar net „psichopatu“ ir
„idiotu“? Kaip tik šis klausimas vėl grąžina mus prie
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mūsų pasakos, kurios būdingą pasakoms l ai mi ngą
pabaigą, būtent paskutinį sakinį šiaipjau galima ir lai
kyti atsakymu. Tačiau norint tokioje „paprastoje“ pa
sakoje rasti atsakymą į tokį Nepaprastą Klausimą, rei
kia kiek netikėtai, „nepaprastai“ - iš esmės „ezoteriškai“ - pažvelgti ir į pačią pasaką (kaip kad, be abejo,
mūsų vietoje ir pasielgtų tikras „kvailutis“).
Visų pirma turėkime galvoje tai, kad, pavyzdžiui, se
najame indų Rig Vede „netgi visai neantropomorfiškos dievybės, tokios kaip Dangus ir Žemė, tam tikruo
se kontekstuose įgauna antropomorfinius požymius. To
kiu būdu jodvi simbolizuoja vyriškąjį ir moteriškąjį pra
dus: Dangus - tėvas, Žemė - motina“.58 Galima pri
durti, jog Rig Vede ‘Dangų’ šiuo atveju žymi žodis Dyaus, kuris yra ne kas kita kaip graikiškojo Dzeus, loty
niškųjų Deus bei Divus, germaniškojo Tiwaz, latviškojo
Dievs, lietuviškojoDievas bei kt. etimologinis atitikmuo.
Mat apskritai „vyriausiasis indoeuropiečių dievas bu
vo Dievas. Po krikšto šiuo žodžiu imta vadinti krikščio
nių Dievą (...). Vardas Dievas, prancūzų kalbininko
A. Mejė (Meillet) teigimu, yra indoeuropietiškas par
excellence, nes to žodžio šaknis randama beveik kiek
vienoje indoeuropiečių kalboje (...). Jo vardo reikšmė
siejasi su dangumi ir dangaus šviesa (...). Dievas buvo
dangaus šviesos dievas“.59 Taip pat visur nuo seno
Di evas yra Tėvas: pig. „sen. ind. Dyaus pita, gr.
(šauksm.) Zeu pater, lot. Jūpiter, Diėspiter‘<6° ir kt., pa
žodžiui ‘Dievas Tėvas’.
Kita vertus, lietuviškas senelės sinonimas močiutė;
kaip ir motulė, o kartu ir motina, ir apskritai moteris bei
lot. mater ‘motina’ yra vienos šaknies su lot. materia
‘materija’ (iš esmės „motinija“ ar net „moterija“). Tai
gi močiutė, motina, moteris pačios kalbos dėka nedvi
prasmiškai atstovauja „materialiajam pasauliui“, būtent
„žemei“. Tos pat šaknies, pavyzdžiui, yra senovės grai
kų žemės deivės Demetros vardas, gr. Dė-mėtėr - iš gr.
mėtėr ar matėr ‘motina’, pažodžiui maždaug ‘Didžioji
Motina’ ar tiesiog ‘Motulė’, ‘Močiutė’ (plg. semantiškai angį. grand-mother, pranc. grand-mere ‘senelė’, pa
žodžiui būtent ‘didžioji motina’). Be to, Demetra, kaip
ir būdinga žemei, yra derlingumo deivė, apskritai viso
keriopų žemiškų gėrybių šaltinis.
Taigi mūsų pasakos mitopoetinis provaizdis arba pa
matinis archetipas galėtų būti maždaug toks: Dievas
leidžia (išvaro?) žmogų iš dangaus (iš Dausų, Rojaus)
žemėn arba, kitaip sakant, siunčia žmogaus sielą iš gry
nai dvasinės tikrovės gimti, įsikūnyti materialiame pa
saulyje, kur tas pelno vienokių ar kitokių žemiškų, ma
terialinių gėrybių, „senelės dovanų“. Tačiau grįždamas
„pas tėvą“jis jas praranda. Čia visų pirma galime įžvelgti
užuominą į mirtį, kurios akivaizdoje visi mes galiausiai
liekame kvailiais. Tačiau mūsų pasaka mena ir kažką
daugiau. Mat kvailutis praranda senelės dovanas ne be
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sąlygiškai, kaip kad būtų paprasčiausiai mirštant, o
(kaip) tik todėl, kad beatodairiškai klauso tėvo žodžių,
kuriuos supranta tiesiog kaip įsakymus (nelyginant „De
šimt Dievo įsakymų“): „Visa kaip į sakyt a padariau!“
Todėl tokiam „sugrįžimui pas Tėvą“ veikiau tiktų pri
lyginti dvasinį gyvenimą, dvasinį kelią dar žemėje, pa
prastai prasidedantį „dvasios tėvo“ atliekamu įšventi
nimu ir susijusį su išbandymais bei netektimis arba net
išankstiniu, sąmoningu žemiško turto išsižadėjimu var
dan dvasinio išsivadavimo ar sielos išganymo. Tačiau
abi šiodvi „sugrįžimo pas Tėvą“ sampratos anaiptol ne
prieštarauja viena kitai: mirtį galima suprasti kaip „pri
verstinę dvasinę kelionę“, o dvasinį gyvenimą - kaip
„mirtį šiam pasauliui“. Dėl „mirties“ ir „dvasios“ sąvo
kų ryšio apskritai plg. bendrašaknius liet. dvasia ir dvėsti.
Šiuo požiūriu, „įveikęs mi r t i e s virsmą žmogus, vis
labiau skaistėdamas, kyla į d v a s i n ę būtį. Šiame
tarpsnyje jis eina į savo esmę, dievop“,61t.y. vidun „pas
Tėvą“.
Pagaliau yra dar viena galimybė apjungti abi „kelio
nės pas Tėvą“ sampratas, „mirties“ bei „dvasinio gyve
nimo“ vaizdinius - tai vadinamoji reinkarnacija, kuriai
užuominą suteikia vėlgi pati mūsų pasaka, kiekvieną
kvailučio išvyką pas senelę pradėdama žodžiais „kitą
dieną“ - turint galvoje žinomą nakties-mirties bei dienos-gyvenimo simbolinį tapatinimą. Pavyzdžiui,
A. J. Greimui atrodo savaime suprantamas „žmogaus
gyvenimo tėkmės palyginimas su dienos-nakties ciklu.
Šį palyginimą tęsiant, galima sakyti, kad mirtis - mie
gas“. Panašiai ir lietuvių vėlių vedlys ar sielų (iš)ganytojas „Sovijus po kiekvienos nakties, t.y. po laidotuvių
ir mirties, pabunda ir grįžta į ankstesnį savo būvį. Mie
go ir mirties paralelizmas galioja ir toliau: pastoviam
budėjimo ir miegojimo ciklui atitinka Sovijaus kelio
nės iš gyvenimo į mirtį ir iš mirties atgal į gyvenimą“.62
Apskritai „mėginimas mokymus apie sielų keliavimą
vertinti kaip indų ar graikų filosofines spekuliacijas nėra
pagrįstas. Pirmoji senovės tauta, neabejotinai tikėjusi
sielų keliavimu, - senieji egiptiečiai.“ Kartu „reinkar
naciją atmena (...) keltų didvyriai. Jie, Diodoro liudiji
mu, tikėję, kad jų sielos po tam tikro laiko vėl grįžta į
gyvenimą, tačiau jau kituose kūnuose (...). O Vincen
tas Kadlubekas mini jotvingių tikėjimą pomirtiniu per
sikūnijimu į kitus kūnus“,63 taigi tokių pažiūrų atspin
džiai ir lietuvių pasakose visiškai įmanomi. Beje, rein
karnacijos ir vienkartinio, galutinio Išganymo ar
Iš(si)vadavimo vaizdiniai anaiptol nebūtinai turi vie
nas kitam prieštarauti (juolab kad ir ankstyvoji krikš
čionybė nebuvo griežtai nusistačiusi šiuo klausimu). Re
inkarnacijos užuominų nesunkiai galime aptikti, pavyz
džiui, skaistyklos įvaizdyje. „Skaistyklos schemoje sie
los augimas pasižymi kylančia (...) patirčių seka, kurio
je kančia ir pasiaukojimas yra pagrindiniai vystymosi

veiksniai. Galima įvairiai įsivaizduoti tokį asmenybės
augimą, ir vienas iš būdų kaip tik yra reinkarnacija“.64
Lietuvoje taip pat manyta, jog „sielos, kurios patenka į
skaistyklą, klajoja po visą p a s a ul į (...). Išgyvenusios
tam tikrą laiką, g r į ž t a į d a n g ų“,65t.y. „pas Tėvą“,
kaip kad ir mūsų kvailutis. Skaistykla šiuo požiūriu yra
ne kas kita kaip vienas ištisas „sugrįžimas pas Tėvą“,
vienas ištisas Dvasinis Gyvenimas, nelyginant siūlas ka
rolius veriantis, persmelkiantis daugelį žemiškų gyve
nimų, nelyginant Ariadnės gija, vedanti labirinto vilks
tėmis Laisvėn, nelyginant aukštyn į galutinio Išsivada
vimo žiburį viršūnėje kilpomis kylantis kalnų kelias.
Pastebėkime, jog ir senelės dovanos mūsų pasakoje
atitinkamai „auga“ - pradedant adatėle, menku daik
teliu, ir baigiant mergaite Katriuke. Taigi pradžioj iš
Dangaus išvarytas žmogus žemėje pelno vos šiokį tokį
daiktą, t.y. menką, grynai ma t e r i a l i n ę naudą. Pas
kui jau aptinka šį tą gyvo - šuniuką, veršelį. Ir galiau
siai jis žemėje atranda m o t e r į - t.y. sau lygią, sąmo
ningą būtybę kaip aukščiausią materijos išsivystymo, ko
kybinio atsimainymo apraišką ir vaisių. Tiesa, pradžioj
ir su ja jis elgiasi gana nepagarbiai, lyg su kokiu gyvuliu
(„patriarchališko“ santykio atspindys?), tačiau vis dėl
to ją vienintelę jam pavyksta gyvą iš tikrųjų parsivesti
pas Tėvą, t.y. į dvasios valdas. „Simonas Petras tarė
jiems: Tepasitraukia Marija nuo mūsų, nes moterys nė
ra vertos gyventi. Jėzus tarė: Štai aš imsiu jai vadovau
ti, kad padaryčiau ją vyru, kad jinai irgi taptų gyva
dvasia, panašia į jus, vyrus. Nes kiekviena moteris,
tapusi vyru, įžengs dangaus karalystėn“ (Evangelija pa
gal Tomą 114).66Įsidėmėtinas Petro (bažnyčios?) ir Jė
zaus požiūrių į moterį skirtumas! Šia prasme vadina
mąją moters emancipaciją (kuri, beje, - anaiptol ne „fe
minizmas“) galima laikyti žmogaus (žmonijos) dvasi
nio augimo, apskritai sielos išsivadavimo, išsilukštenimo iš materijos socialiniu požymiu bei rodikliu. Savo
ruožtu kalbant apie atskiro žmogaus (šiuo atveju vyro)
dvasinį augimą, sąmoningumo, o kartu ir sielos išsiva
davimo laipsnį rodytų sugebėjimas atpažinti, atskirti tik
rovėje savo pasąmonines projekcijas, taip sakant, sa
votiška „materijos dematerializacija“ (savaip, beje, at
sispindi ir XX a. fizikoje, (pri)pažinusioje elementariųjų
dalelių banginę prigimtį). O pagrindinė, galingiausia
vyro sielos (psichikos) archetipinė projekcija, kaip tik
ir lemianti jo pasąmoninę priklausomybę nuo moters
(kaip m o t i n o s - pasąmonės atspindžio) bei verčianti
jį kompensuoti šią priklausomybę moters pažeminimu,
pasak C. G. Jungo, yra „anima“ - tarsi nuo jo paspru
kusi ir moters pavidalu pasaulyje įsikūnijusi pati jo sie
la.67 Šia prasme Katriukę galėtume laikyti kvailučio
„animos“, t.y. tiesiog jo sielos įvaizdžiu. Taigi kvailučio
siela žemės skaistykloje pagaliau nuskaistėja (plg. Kat
riukės, Katrės, Kotrynos vardo kilmę iš gr. katharos 'ty

ras, švarus’,68 būtent skai st us) , ir savo žemiškųjų
klajonių pabaigoje jis pagaliau atgauna, susigrąžina ją
iš materialaus pasaulio (iš „motulės archetipo“ nelais
vės) -vaizdžiai kalbant, išvaduoja savo išsvajotąją Sap
nų Karalystės Karalaitę iš gyvuliško nesąmoningumo
bei patriarchališkų „sveiko proto“ prietarų bokšto. Tie
sa, net ir išsilaisvinęs, susigrąžinęs sielą jis dar kurį lai
ką - kol visiškai, galutinai pareis pas Tėvą - pats to
nesupranta, todėl iš įpročio elgiasi su ja išties netiku
siai: užneria ant kaklo vien žemoms aistroms bei nesą
moningam gaivalui ramdyti teskirtą „vyriškos valios“
pasaitą, valgydina visokiu šienu ir pan. Tačiau dabar jai
(o iš esmės - jam) jau padeda pats Tėvas: suvisam par
siveda Namo („į trobą“) ir pavaišina, pasotina - kaip
kad Mimiras Odiną - tikru „poezijos medumi.“ Būtent:
„Katriukę parsivedė į trobą ir duona su medumi pavai
šino“. Beje, irduoną nesunku išsiaiškinti „ezoteriškai“,
palyginus ją su airių „poetinės kalbos“ žodžiais duan
'aukščiausia poezijos dovana’,dūan 'eilės, eilėraštis’bei
dan ‘poezija’ - pastarasis kaip tik siejamas su lotynų
kalbos donum ‘dovana’69iš do ‘duodu’: plg. liet. duo-ti
ir duo-na. Taigi ne tik medus, bet ir duona gali būti su
prantama kaip dva s i ni o pe no metafora (plg.
taip pat ir liet. penas, lot. penus ‘maisto atsargos’ bei
panis ‘duona’). Juolab prisimenant Paskutinę vakarie
nę, kur gyvas Dievo Žodi s pasivertė duona ir vynu pastarasis, beje, senąja graikų kalba methiu, lietuviško
jo medus etimologinis atitikmuo.70
Taigi pagaliau atgavęs sielą ir dvasinio peno - duo
nos su medumi, midumi ar vynu - dėka atstatęs andai
prarastą pirmapradę vidinę pilnatvę kvailutis galutinai
„sugrįžta į Dangų“. „Nes kai iš dviejų padarysite vieną,
išorę padarysite tokią, kaip vidų, viršų - kaip apačią, ir
kai vyrą ir moterį padarysite vienu, (...) tuomet įženg
site į Karalystę“ (Evangelija pagal Tomą 22).71Kaip tik
čia tinka prisiminti paskutinį mūsų pasakos sakinį: „Tė
vas savo kvailučio dabar niekados neleidžia viešėti pas
senelę“. Kitaip sakant, kvailutis galų gale pasiekia savo
Nepaprastą Tikslą - išbrenda iš šios „ašarų pakalnės“
arba, kalbant budistiškai, „nutraukia reinkarnacijų
grandinę“ ir pagaliau amžinai nurimsta Namie, pas Tė
vą. Ir pavyksta jam tai kaip tik dėl tos pačios priežas
ties, dėl kurios jis yra „kvailutis“ - būtent beatodairiš
kos ištikimybės Tėvo Žodžiui (t.y. dvasinei, vidinei tik
rovei prieš materialias, išorines aplinkybes), besąlygiš
ko (pasi)tikėjimo Tėvo Žodžiu (Dvasia, Prasme) dėka.
Nes, šiaip ar taip, „pradžioje buvo Žodis. Tas žodis bu
vo pas Dievą, ir Žodi s buvo Di e va s (...). Visa
per jį padaryta, kas padaryta, ir be jo nepadaryta nie
ko. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.
Šviesa šviečia tamsybėje, bet tamsybė jos neapėmė“ (Jo
no 1,1-5),72laikydama kvailyste. Beje, reikšme ‘neapė
mė’čia išverstas lotynų kalbos non comprehenderunt,73
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o lot. comprehendere gali reikšti ne tik ‘apimti, įimti,
priimti, pagauti’, bet ir ‘suvokti, pažinti, suprasti’. Plg.
ir anglų kalbos vedinį comprehend ‘gerai suprasti, įsi
sąmoninti’. Semantiškai plg. rus.po-niatj ‘suprasti’, pa
žodžiui ‘pa-imti’, v-niatj ‘įsisąmoninti’, pažodžiui ‘į-imti’, ir pan. Taigi paskutinė ištara pagrįstai galėtų būti
verčiama ir taip: „tamsybė jos nesuprato (nesuvokė, ne
pažino)“ - kaip kad amžinai nesuprastas žemiško „svei
ko proto“ žmonių yra „kvailutis“.
Čia atsiranda galimybė dar pagilinti, iš esmės apiben
drinti ir vainikuoti mūsų pasakos alegoriją tiesiog pačiu
krikščioniškuoju archetipu. Mat žodžiui ištikimas „kvai
lutis“ pasakoje yra, šiaip ar taip, būtent tėvo sūnus, o
Dievo Sūnus, kaip žinia, pats yra tiesiog į si kūni j ęs
Dievo Žodis, šitaip pabrėžiant aukščiausią, neišsilenkia
mą ištikimybę. Savo ruožtu iš pradžių Jis, nesiskaityda
mas su aplinkybėmis, daro visokius stebuklus, t.y. gru
biai pažeidinėja gamtos dėsnius, o paskui neįtikėtinai,
nedovanotinai „kvailai“ leidžiasi „gudruolių“ sučiumpa
mas bei nukryžiuojamas - nelyginant tikras Kvailučių
Kvailutis. Tačiau kaip tik šitaip ir Jis galiausiai pasiekia
savo Nepaprastą Tikslą - stoja Tėvo dešinėje amžinai.
Materialinėmis vertybėmis susirūpinęs bei „sveiku pro
tu“ visą laiką vadovavęsis Judas irgi, kas be ko, miršta,
tik kitaip. Nelyginant lietuviškoje patarlėje: „Durnas dangun, protingas - peklon“.74„Nes parašyta: Aš sunai
kinsiu išmintingųjų išmintį ir niekais paversiu gudriųjų
gudrybę. Kur yra išmintingasis? Kur Rašto žinovas? Kur
šio pasaulio tyrinėtojas? Ar Dievas nepavertė šio pasau
lio išminties paikybe? Nes pasauliui savo išmintimi ne
pažinus Dievojojo išmintyje, Dievui patiko išganyti skel
bimo paikybe tuos, kurie tiki“ (I Kor 1,19-21). „Nes iš
Dievo einanti paikybė yra išmintingesnė už žmones ir iš
Dievo einanti silpnybė stipresnė už žmones (...). Dievas
išrinko, kas pasauliui paika, kad sugėdintų išmintinguo
sius; kas pasauliui silpna išrinko Dievas, kad sugėdintų,
kas stipru. Dievas išrinko, kas pasauliui negarbinga, niekintina ir tai, kas yra niekai, kad nieku paverstų tai, kas
yra šis tas“ (I Kor I, 25-28). „Mes, tiesa, skelbiame iš
mintį tarp tobulųjų, tačiau ne šio pasaulio išmintį (...).
Mes skelbiame pilną paslapčių Dievo išmintį“ (I Kor 2,
6-7). „Gyvūninis žmogus savo prigimtimi nepriima to,
kas yra Dievo Dvasios; tai jam yra paikybė (...). Bet dva
sios žmogus visa išmano, pats gi nė kieno nesupranta
mas“ (I Kor 2, 14-15).75

3. Šventas kvailumas
Pabaigai, po viso to, kas pasakyta, - dar viena eti
mologinė pastaba. Kaip matėme, lot. fanaticus ‘įkvėp
tas, sužavėtas, pamišęs, pakvaišęs’ kyla iš fanare
‘(į)(pa)šventinti’arbafdnum ‘šventovė, šventykla’ir ga
liausiai - iš fari ‘kalbėti, byloti, pasakoti, pranašauti,
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(ap)dainuoti’. Lygiagrečius reikšmių ryšius galima ap
tikti ir vienos ypatingos šaknies lietuviškuose žodžiuo
se. Būtent: liet. švęsti, šventinti, šventas kyla iš tų pačių
reikšmių ide. šaknies *k’uen-to- (pradžios š- - vadina
mosios satemizacijos padarinys: plg. lot. centum = liet.
šimtas). O ide. *k’uen-to- giminiaujasi su ide. *k’ueito-, ^k'uei-s- ‘šviesti; šviesa; šviesus’,76iš kur savo ruož
tu liet. švytėti, šviesti, švisti ir kt. Šių ide. šaknų giminys
tės ryškesni pavyzdžiai lietuvių kalboje būtų kad iršvisti
(švinta, švito), juolab švęsti (šventa, šveto) ‘gied
rytis, šviestis’(LKŽ XV 518). Tačiau ide. šakniai *k’ueibaltų kalbose priklauso ir kai kurie satemizacijos išven
gę žodžiai, pavyzdžiui, liet.kvietys. „Šiaipjau dėsningas
iš ide. *k’uei- šaknies kilęs kviečio pavadinimas lietu
vių kalboje turėtų būti *šviesys, *šveitys. Tačiau baltų ir
slavų kalbose randame šios šaknies žodžių su žodžio
pradžios kv-, plg. lat. kvitėt ‘mirgėti, spindėti’, kvitinat
‘suteikti spindesį’, rus. cvet ‘žiedas’, cvesti ‘žydėti’ šalia
svet ‘šviesa’, svetitj ‘šviesti’. Vadinasi, ir baltų kalbose
galėjo atsirasti kviečio pavadinimo forma su Av-“.77Ki
tose kalbose tai pačiai ide. šakniai, pavyzdžiui, dar pri
klauso: sanskrito šveta(s), gotų hveits, sen. vok. aukšt.
(h)wiz, vok. weiss bendra reikšme ‘šviesus, baltas’.78Dėl
reikšmių ‘šventas’ ir ‘šviesus’ ryšio lot. fdnum ‘švento
vė, šventykla’ atitinkamai plg. su gr. phanon ‘šviesa,
spindesys’, phanos ‘šviesus, ryškiai baltas’.
Formaliai, fonetiškai nėra jokių kliūčių su šia šakni
mi sieti ir tokius lietuvių kalbos žodžius kaip kvaisti ‘I.
svaigti, suktis galvai, 2. kvailti, kvaišti’ (LKŽ VI 1029),
kvaišti ‘I. darytis kvaišam, kvailam, kvaikti, paikti, 2.
svaigti’ (LKZ VI1031), kvaiša ‘apykvailis žmogus, pus
galvis, vėpla’ (LKŽ VI 1030), kveiša ‘pusprotis, pus
kvailis’ (LKŽ VI 1063), kviešas ‘apykvailis, puskvailis,
kvaišas’ (LKŽ VI 1087), taip pat kvaitėti ‘kvaišti, kvailėti’ (LKŽ VI 1030), kvaitinti T. svaiginti’ (LKŽ VI
1032), kvaitulys ‘I. galvos kvaitimas, sukimasis, svaigi
mas, 2. apsvaigimas, apkvaitimas, pakvaišimas, pamiši
mas, 3. įkarštis, užsidegimas’ (LKŽ VI 1033) ir kt. Se
mantiškai plg. lot .fanaticus ‘įkvėptas, sužavėtas, pami
šęs, pakvaišęs’ šalia gr. phanos ‘šviesus, ryškiai baltas’.
Be to, įsidėmėtina, jog senovės indoeuropiečių „žynių
(brahmanų, flaminų, druidų ir t.t.) vardai būdavo su
daromi pagal atitinkamas taisykles (...). Daugelio iš jų
vardai pažodžiui reiškė ‘bal t as, švi esu s’“.79„Drui
das“, kaip matėme, ir taip - „durnius“. (Grynai „po
etiškai“ plg. dar ir - skirtingų šaknų! - vok. weiss ‘bal
tas’ bei weise ‘išmintingas’.) Tarp kitko, Sembos pusia
salis, kuriame būta prūsų bei visų baltų Romuvos, kur
telkėsi žyniai, IX a. anglosaksų keliautojo Vulfstano va
dintas žodžiu Witland, mėgintu sieti ir su sen. islandų
hvit- ‘baltas’,80pažodžiui tad ‘Balta (baltų(jų)?) šalis’.
Taigi nu-kvaišęs tiesiog etimologiškai reiškia nu-švitęs - apie kvailai pasaulyje kartais atrodantį vidinį nu

švitimą bei nesuprastą Dievo Žodžio šviesą jau kalbė
jome. Pagaliau su ta pačia ide. šaknimi *k’uei- siejamas
ir lietuvių kalbos veiksmažodis kviesti,81 nedviprasmiš
kai menantis „žodį“ bei „poeziją“ (kuri, anot A. J. Grei
mo, kaip matėme, yra ne kas kita kaip „moderni sakra
liškumo forma“, t.y. pats švent umas) , pirmykšte,
archajiška prasme - kvi es t i di evus (Dievą)
aukojimo metu. Mūsų semantinėje paralelėje šalia lot.
fanum bei gr.phanon čia kaip tik prisimintinas lot. f ari
‘kalbėti, byloti, pasakoti, pranašauti, (ap)dainuoti’. Be
je, ir pats žodis dievas kyla iš sinonimiškos ide. šaknies
*dei- ‘šviesti, spindėti’,82o jo prigimtą ryšį su „žodžiu“
bei „poezija“ čia savo ruožtu liudytų žodžiai daina, dai
nuoti , taip pat kartais mėginami sieti su šia šaknimi.83
Taigi šventas kvailumas lietuvių kalboje - tiesiog fi
gūra etymologica, o tėvo žodžiui ištikimas mūsų kvai
lutis - iš esmės šventutis, šviesutis, „baltas“. Kaip kad
pats Dievo Žodis, šita tamsybėje kviečianti Šviesa, pats
įsikūnijęs Šventumas - tikra Kvailystė.
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The fool
Dainius RAZAUSKAS
On the basis of the examples from the language
material and mythology the author raises the second
side of the notion „kvailys“ (the fool) which is related
to the (poetical) word, spiritual tradition, conjuration
and „esoterics“ and it occurs on the background of
the misunderstanding of a true devotee, i.e. a poet.
Unexpectedly enough, „esoterically“ one of the wellknown Lithuanian fairy tales is read in such context.
The main point of the fairy tale is - the fool who is
sent by his father to the grandmother’s house on a
short visit would always return back and would always
lose all his presents given to him by his grandmother
and this would happen because of his blind faithful
ness to his father’s words and because of his really
unpardonable foolish ignorance of certain situations.
Finally, he is not allowed by his father to visit the
grandmother.
From the point of view of the author the father is
the God, the grandmother is the material world, the
earth and the fool is the archetype of spiritual deliver
ance. In this case his everyday travels to his grand
mother and well-deserved presents remind us of the
reincarnation, consequently, together with the paral
lel growing of the consiousness, and his father’s desicion
not to allow the fool to visit his grandmother reminds
us of the final liberation from the „circle of rebirths“.
At the end of the article the possibility to relate
etymologically such words of the Lithuanian language
as kvailas \foolish’ and šviesus ‘bright’and šventas ‘sa
cred’ is shown, thus, it is really not a casual connec
tion between „foolishness“ (outside) and spiritual il
lumination and holiness (inside).

Vasaros ciklo lietuvių
etnochoreografija
Dalia URBANAVIČIENĖ
Visos kalendorinės šventės po Joninių (pradedant Petri
nėmis) buvo susijusios su derliaus nuėmimu ir kitais darbais.
Šiuo periodu vyrauja darbo šokiai ir žaidimai. Iš esmės va
dinamoji darbo pabaigtuvių choreografija taip pat yra ka
lendorinis reiškinys, nes neišvengiamai siejosi su kalendo
riumi, buvo apeiginio pobūdžio. Dainų tyrinėtojai daugu
mą darbo dainų priskiria neapeiginiams žanrams, tačiau
etninės choreografijos srityje tik pagal apeiginės paskirties
kriterijų atpažįstami būtent darbo šokiai ir žaidimai.
Nors E. Morkūnienė savo knygoje į atskirus skyrius
išskyrė kalendorinę ir darbo choreografiją (1), tačiau toks
atskyrimas neatspindi pastebimai dėsningo reiškinio: pir
moje vasaros ciklo dalyje vyrauja vadinamosios grynos ka
lendorinės šventės, o antrojoje ciklo dalyje jos užleidžia
vietą darbus žyminčioms kalendorinėms šventėms. Anks
tesniame straipsnyje1jau kalbėta apie sambarių, paruginių ir darbo sutartinių ryšį ir netgi tapatumą, o tai patvir
tina mintį, kad kalendorius ir apeigomis įprasminti dar
bai lietuvių papročiuose buvo neatsiejami. Duomenų apie
lietuvišką apeiginę choreografiją, susijusią su kitais, ne
žemės ūkio, darbais beveik nėra.11Visiškai abejotinas šo
kių ir žaidimų priskyrimas darbo choreografijai tik pagal
tematiką, nes dauguma jų neturėjo apeiginės funkcinės
priklausomybės, buvo pasilinksminimų dalimi.111Šalia to
reikia pastebėti, kad įvairūs darbai nebuvo lygiavertūs
apeiginiu aspektu - tik dalis jų buvo įprasminti apeiga.
Per Petrines (birželio 29 d.) prasidėdavo šienapjūtė.
J. Lingys šienapjūtei priskiria ratelius ir šokius, kurių po
etiniuose tekstuose kalbama apie šį darbą; jis pabrėžia,
kad visi šienapjūtės rateliai labiausiai paplitę Aukštaitijo
je: tai „Dobilėlis”, „Mūsų vyrai - mūsų mergos”, „Pjo
viau šieną”, „Dūda”, „Pradalgėliai”.IVTačiau verta suabe
joti, ar tikrai pagrįstas toks priskyrimas. Štai populiarųjį
„Dobilėlį” J. Lingys vadina šienapjūtės rateliu, tačiau jo
aprašyme nėra konkretesnio pateikėjos M. Gaižutienės
(g. 1881 m.) paliudijimo. Šį ryšį rodytų nebent ratelio cho
reografija, kuri skiriasi nuo plačiai žinomo varianto: dai
nuojant pirmąją posmelio dalį poromis ratu eidami žai
dėjai rodydavo dobilų sėjimą, dygimą ir pan., o refreno
metu poros polkos žingsniu sukdavosi už parankių, su žo
džiais „dobilo” nusilenkdavo vieni kitiems.v Tačiau tokius,
tik numanomus, ratelio funkcijos, susijusios su šienapjū
te, paliudijimus paneigia pateikėjo pastaba prie kito „Do
bilėlio” dainos varianto: iyParuginė. Dainuodavoprieš SekTęsinys. Pradžia Nr. 3

mines”y 1Nors šis variantas užrašytas tik kaip daina, ta

čiau juos vienija tapatus poetinis tekstas, melodijose (pir
muoju atveju užrašytas pirmas balsas, antruoju - antras
balsas) esama tik nedidelių metrinių skirtumų:
Ratelis „Dobilėlis”(Melodijos autorės koreguotos ir
transponuotos.). - CVLMA 7343, ap. 1, 6.10.
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Beje, paruginėms dainoms „dobilo” tematika yra labai
būdinga. Toks netiesmukas poetinio teksto ryšys su tamtikra
apeiga yra dėsningas, matyt, būdingas ir choreografijai.
Dauguma J. Lingio išvardintų šokių ir ratelių akivaiz
džiai priskirti šienapjūtei remiantis tik jų poetinio teksto
tematika, tačiau jie buvo bet kokių jaunimo pasilinksmini
mų repertuaro dalimi ir nėra faktinių duomenų, kadjų kil
mė funkciškai sietųsi su šienapjūte. Išimtį sudaro tik žaidi
mas „Pradalgėliai”,vn kurį, pateikėjos M. Gaižutienės liu
dijimu, Utenos apylinkėse Avižienių kaime visada eidavo
užbaigus šienapjūtę. Tamtikrą apeiginį požymį rodytų tai,
kad žaisdavo vien merginos. Žaidimo melodija labai pa
prasta, primenanti vaikiško repertuaro melodijas:
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Žaidimas „Pradalgėliai”. - CVLMA F 393, ap. 1, b. 108.
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Savita žaidimo choreografija: pradžioje dauguma mer
ginų lėtai sukdavosi rateliu, o dvi vaikštinėdamos už rate
lio imituodavo šieno daužymą iš pradalgių; dainuojant ant
rąją kiekvieno posmelio dalį ratelį sudariusios merginos
išsiskirdavo į dvi eiles, o tos, kur buvo už ratelio, šokda
vusios apie stovinčiąsias visokiais vingiais, pabaigoje po
vieną pasirinktąją išsukdavo už parankių ir palikdavo vie
toj savęs vaikščioti aplink ratą. Tokia darbo judesių imita
cija, kaip matysime vėliau, yra būdinga ir kitiems darbų
pabaigtuvių žaidimams bei šokiams.
Apibendrinant reikia pabrėžti, kad šienapjūtė bendroje
darbų pabaigtuvių apeigų grandinėje akivaizdžiai nebuvo
itin reikšminga, todėl ir apeiginė šienapjūtės choreografija
labai skurdi.
Daug gausiau duomenų apie rugiapjūtės apeiginę cho
reografiją.
Rugiapjūtė taip pat siejama su kalendorinėmis šven
tėmis: seniau rugiapjūtės pradžia buvo laikoma Škaplierna (liepos 16 d.), vėliau - šv.Ona (liepos 26 d.).
Rugiapjūtės apeigų struktūroje, iš dalies pasikartojan
čioje tiek per prapjovas, tiek rugiapjūtės pabaigtuvėse, iš
ryškėja tokios svarbiausios dalys: veiksmai laukuose, ei
sena į namus, veiksmai šeimininkų namuose ir veiksmai,
pradedant pasilinksminimą po apeiginės vakarienės.
Pirmajai daliai - veiksmams laukuose - priklausytų
Plokščių apylinkėse, Šakių rajone, užrašytas pirmasis šo
kis per prapjovas, buvęs ištiso sinkretiško ritualo dalimi.
Agota Batūrienė (g.1886 m.) pasakojo, kad jos jaunys
tės laikais gyvavęs paprotys pirmąją dieną nukirtus ke
lias pradalges ir sustačius bent vieną rikę laukti ateinant
šeimininko, kuriam vyrai paruošdavo iš rugių „bukletė
lį”, o merginos nupindavo juostą. Šeimininką apjuosus
juosta, o šiam mainais už „bukietėlį” pjovėjams įteikus
butelį, vyrai čiupdavo šeimininką ir šaukdami „valio!”
kelis kartus mesdavo aukštyn į viršų, tuo metu merginos
stovėdavusios aplink ratu ir plodavusios rankomis. Po
to visi sudarydavo ratelį apie šeimininką ir sukdamiesi
dainuodavo:
Ratelis „Aug’ rugelis”. - CVLMA F 393, ap. 1, b. 107.
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Baigus dainuoti kiekviena griebikė savaip pašokdin
davo šeimininką. Paskui visi ragaudavo gėrimo iš butelio.
Visos apeigos vykdavo būtinai ant ražienos šalia pirmo
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sios rikės, tikint, kad tokia apeiga padės sėkmingai nu
kirsti ir parvežti namo rugius.vm
Šis paprotys apima daugelį rugiapjūtės apeiginei cho
reografijai būdingų požymių: mėtymą į viršų, ratą apie
svarbiausią asmenį (arba objektą), jo šokdinimą.
Ant ražienos atliekamos apeigos daugiausia siejasi su
rato motyvu. Aprašydamas kupiškėnų prapjovų papročius,
B. Buračas mini prapjovų vaišes ant pirmojo pėdo (ant jo
lyg ant stalo buvo sukraunamas sūris ir alus), - jos vykda
vo visiems pjovėjams susėdus ant pėdų ratu ir dainuojant
dainą (2, 14). Ratas ypač būdingas pabaigtuvių papro
čiams. Kaip galima spręsti iš daugelio aprašymų, pasku
tinio pėdo rišimo, ievaro, vainiko pynimo apeigos buvo
atliekamos būtent ratu. M. Pretorijus, pateikdamas žinių
apie XVII a. pabaigtuves, rašo, kad darbo pabaigoje pali
kę nenupjautą rugių plotelį pjovėjai sustodavo aplink jį,
kai šeimininkas melsdavosi dievybei, dėkodavo ir prašy
davo leisti sėkmingai suvežti rugius. Po to visi pradėdavo
plotelį pjauti saulės leidimosi kryptimi, sakydami: ,J3ara,
bara (barai, barai)". Baigiant pjauti šeimininkas sėsdavęs
ton vieton, nuo kurios pradėta pjauti, ir nukirsdavo pas
kutinę rugių saują, o tada padarydavo pėdą ir nupindavo
vainiką (3,91). Panašiai ir Tauragnų apylinkėse pagal se
ną paprotį pjovėjai pjaudami paskutinį pėdą stengėsi su
stoti aplink rugius ratu, „...kad iš ten jokia dvasia nepabėg
tų, o gultų į varpas irpatektų į vainiką” (3,89). Kai kur prieš
nupjaudami paskutinį pėdą, apsukdavo pjautuvą triskart
aplink ir tik tada nupjaudavo varpas (3,88). Ievaras taip
pat buvo pinamas ratu: Dzūkijos ir Rytų Aukštaitijos duo
menimis, pjovėjos susėsdavo arba sustodavo ratu aplink
paliktą paskutinį nenupjautą rugių kuokštelį, su prijuos
tėmis arba skarelėmis (ne plikomis rankomis) išravėdavo
rugius ir iš jų supindavo kasą. Kartu buvo aukojamos sa
votiškos aukos dėl būsimo gero derliaus: į kasą dėdavo
duonos su druska (Alytaus r.) arba duoną ir druską už
kasdavo į žemę (Alytaus, Švenčionių, Rokiškio rajonai).
Supintas ievaras, kaip auka ir savotiškas tarpininkas, lai
duojantis būsimą gerą derlių, dažniausiai būdavo palie
kamas laukuose (kai kuriose vietovėse, tarsi dar labiau
pabrėžiant tikslą, varpos buvo palenkiamos į šeimininko
sodybos pusę). Ievaro varpos buvo naudojamos - vaini
kui pinti, - jį pindavo taip pat ratu. Štai Butrimonių apy
linkėse (Alytaus r.) vainiką pindavo merginos (o jei di
desnė talka - tai visos moterys), susėdusios ratu apie ka
są, prie kurios būdavo padėta duonos ir druskos. Pinamas
vainikas turėjo būtinai apeiti ratu visas pjovėjas, kurios
įpindavo po vieną ar dvi varpas (3,88-89). Kartu buvo dai
nuojamos dainos apie ievarą. Štai Varėnos rajone, Puo
džių kaime, moterys susukdavo duoną į rugių kuokštus,
juos aptūpdavo ratu ir dainuodavo „ievarą” („Linko jievaras vartuosna, o jo šakelės languosna...”).lx

Kai kuriose vietovėse užfiksuoti aktyvesni veiksmai ra
tu - savotiški rato formos šokiai laukuose. Apie Veisiejus
moterys sustodavo ratu aplink paliktą mažą rugių saujelę
ir, dainuodamos piršlybų dainą, eidavo paprastuoju žings
niu viena paskui kitą.x Apie Varėną moterys, jei pabaig

davo rugius pjauti dar su saule, susikabindavo rankomis
rateliu ir šokinėdamos šaukdavo:.JJalta duona, balta duo
na!”.xx Kretingos apylinkėse, surišę paskutinį pėdą (čia
vadinamą „boba”), rišėjos ir pjovėjai šokdavo aplinkjį ra
tu dainuodami bet kokią šokiui tinkančią dainą.xn E. Mor
kūnienės teigimu, panašūs paskutinio pėdo šokiai buvo
šokami ir Estijoje, slavų kraštuose (1,65).
Šalia šokių ratu, kurie, akivaizdu, turėjo apsaugoti bū
simą derlių, laukuose buvo atliekami ir kiti veiksmai sie
kiant panašaus tikslo. Papilės, Pakruojo ir kitose apylin
kėse, surišę paskutinį pėdą, mesdavojį į viršų kiek galima
aukščiau, kad kitais metais būtų geras derlius (3,88). Že
maitijoje rinkėjos, surišusios paskutinį pėdą, bent jau iš
keldavo jį viena ranka aukštyn (3,89). Panašią prasmę tu
rėjo atvirkštinis judesys: supjovus paskutinį pėdą jo drūt
galiu triskart suduodavo į žemę, - buvo tikima, kad ru
giai, prisilietę prie žemės, įgaus vaisingumo ir duos geres
nį derlių (3,88). Tikėjimas, kad susilietimas su žeme ap
skritai didina vaisingumą, atsispindi ir P. Dundulienės ap
rašytuose papročiuose, kai baigus pjauti šeimininkė voliodavosi ant žemės arba kai dusetiškiai, pabaigę rugia
pjūtę, versdavosi kūliais ir šaukdavo triskart:„Baigta, baig
ta, baigtar (3,88,90).
Iš šių papročių išsiskiria apie Varėną užrašyti savotiš
ki veiksmai - vedybiniai burtai, primenantys Kūčių pa
pročius: sudėjus pjautuvus į vieną vietą, viena iš merginų
atsiklaupdavo ant kelių ir, sugriebusi pjautuvus už galų,
mesdavo juos per galvą - kurios pjautuvas toliausiai nu
lėks, toji pirmiausia ištekėsianti (3,90).
Tolimesnės rugiapjūtės pabaigtuvių ritualo apeigos
persikelia iš laukų į šeimininko namus.
Eiseną iš laukų į namus priskirčiau apeiginės choreo
grafijos sričiai, nors joje esama tik tam tikrų choreografijos
užuomazgų. Joje pastebimi senos kilmės ritualinės proce
sijos bruožai - tam tikras eisenos dalyvių išsidėstymas, iš
kilmingas apeiginis charakteris, dainuojamų dainų melo
dikos archajiškas pobūdis ir pan. Ši apeiga atspindi būdin
gus lietuvių choreografijos motyvus, nes vaikščiojimas dai
nuojant apskritai yra pagrindinė senųjų lietuvių šokių sa
vybė. Kitų Europos tautų (pavyzdžiui, slavų, Kaukazo, Du
nojaus tautų) papročiuose apeiginės procesijos daug daž
niau akivaizdžiai priklauso choreografijos sričiai, kadangi
procesijos metu yra šokama tikrąja žodžio prasme (atlie
kama, pavyzdžiui, vadinamoji pliaska). Aprašydamas lie
tuvišką rugiapjūtės procesiją bene vienintelis K. Donelai
tis bus paminėjęs ne eiseną, bet tikro šokio užuomazgą:
O štai vaikpalaikiai Plaučiūno parnešė plonį.
Žinot juk, kaip mūsų lietuvninkai prisirėkia,
Kad jie po Jokūbinių, jau rugius nukapoję,
„Plonį nešam!”būriškai šokinėdami suokia. (4,279).

Visuose kituose aprašymuose minimas tik paprastas
ėjimas.
Antra vertus, K. Donelaitis bene vienintelis mini ru
giapjūtės pabaigtuvininkų nešamą plonį. A. J. Greimo
nuomone, čia K. Donelaitis turėjęs omeny vainiką
(14,487), tačiau ploniu dar buvo vadinamas ant anglių kep

tas paplotis. Plonį A. J. Greimas prilygina „paliepsniu”,
„šventabandžiu” vadinamiems papločiams, kepamiems
ypatingu būdu - ne krosnyje, o prieš ugnį, kas pabrėžia
tam tikras religines jų funkcijas. Taip pat A. J. Greimas
plonį susieja su Lasicijaus rugiapjūtės nuobaigų aprašy
me minimais paplotėliais, kepamais po ožio aukojimo ypač
savitu būdu: „...kuriuos nešauna į pečių, bet kuriuos vyrai,
ratu apstoję židinį, ten ir atgalper ugnį nesiliaudami svaido,
kol jie sukietėja ir iškepa”. Toks „pasišvaistymas bandelė
mis”, A.J. Greimo nuomone, buvęs „..ne kas kita, kaip
naujo rugių derliaus aukojimas dievams” (14,486). Lygiai

taip pat, kaip plonio-paplotėlio analogija, ir plonis-ievaras-vainikas, atstovaujantys visam tų metų derliui, cere
monijos metu buvo skiriami dievams kaip auka (14,487).
Eisenos metu nešamą vainiką bene pirmasis bus pa
minėjęs M. Pretorijus (3,91). Taip pat buvo nešami juos
ta, trikojis, lazda ir kiti panašūs iš šiaudų padaryti atribu
tai. (Beje, tik pjaunant su talka vainiką ar kitus daiktus
nešdavo iškilmingai, o jei rugius baigdavo pjauti šeima,
vainikas be procesijos buvo parnešamas namo ir kabina
mas garbingiausioje vietoje (3,93).)
Dar XIX a. I-os pusės aprašymuose (T. Narbutas,
L. A. Jucevičius) kalbama, kad procesijos priekyje eida
vusi vainiknešė. L. A. Jucevičius pabrėžia, kad vainiką
lėkštėje nešdavusi „...mergaitė, gražesnė ir mitresnė už ki
tas” (tuo metu visiems dainuojant dainą ,Jšd žiobrelis ru
giuose”) (5,243). Kad vainiknešė buvo parenkama pagal
grožį, patvirtina ir vėlyvesnį aprašymai (6,27), bet šalia to
taip pat gyvavusi tradicija teikti pirmenybę darbštumui,
bendruomenės papročių išmanymui. B. Buračas rašo, kad
„.„vainiko nešėjapaskiriama viena gražiausių mergelių, pir
moji rišėja ar baro vedėja, kuri gerai moka pabaigtuvių dai
nas ir visas jų apeigas” (7,523).

Marijampolės apylinkėse tokioje procesijoje šalia vainiknešės eidavęs jos porininkas kirtikas (6,27).
Ypatinga tvarka pasižymi B. Buračo aprašyta kapsų ru
giapjūtės pabaigtuvių eisena, lydėjusi vainiko nešėją (ja
būdavusi baro vedėja arba pirmoji rinkėja, o tokia garbė,
pasak B. Buračo, dažniausiai tekdavusi šeimininkų sam
dytai metams mergaitei):
„Pirmoji eina vainiko nešėja su rugių varpų vainiku ant
galvos ir dainuoja rugiapjūtės pabaigtuvių dainą. Iš abiejų
vainiko nešėjospusių eina dvi jos palydovės. Per lauką vaini
ko nešėjas lydi šeši raiteliai. Dujoja priešais vainiko nešėją, o
kiti - šalia. Jie saugo vainiko nešėjas, kad jų neaplietų kas
nors vandeniu ir neatimtų pabaigtuvių vainiko. Raiteliai ap
sitaiso nepaprastai. Galvaspasipuošia aukštais, iš šiaudų nu
pintais giveriais, lyg vestuvių kvieslio arpiršlio kepurėmis. Per
petį pasikabina šiaudinius kardus ant šiaudinių pasaitų. Bal
tus drobinius marškinius susijuosia gražiomis šiaudų juosto
mis. Raitelio arklys - tai tokia beržo šaka, kurios vienas galas
apipintas rugių šiaudais, kad būtų panašu į arklio galvą. Jo
dami raiteliai švaistosi šiaudiniais kardais, dainuoja, šaukia,
rėkia kaip vestuvininkai. Paskiausiai eina rugių rinkėjos irkir
tėjai su dalgiais. Eidami dainuoja (dainą „Vai tu, rugeli”D. U.) ir dalgiais žvangina ” (8,8).

29

Šiame paprotyje galima pastebėti aiškius vestuvinių
motyvų, o kartu ir savotiško persirenginėjimo atgarsius.
B. Buračas rašo, kad kartais netgi kapsų pabaigtuvių vai
nikai būdavę panašūs į vestuvinius kapsų pamergių gal
vos papuošalus (pakakles ir kasnykus), tik jie daromi iš
rugių varpų ir šiaudų, be aukso galionų ir šilko kasnykų,
nors kartais, kaip ir vestuvėse, apkaišomi darželio gėlė
mis ir rugiagėlėmis (8,8). Savotišką pabaigtuvių eisenos
ir vestuvių ryšį parodo ir kitas vėlesnis aprašymas iš Ma
rijampolės rajono: jei visos griebikės būdavo ištekėju
sios, tai nešdavo ne vainiką, o rugių puokštę, panašią į
pėdą (6,27).
Tokių vestuvinę ceremoniją primenančių motyvų nėra
kitų regionų papročių aprašymuose. Štai tas pats B. Bu
račas viename iš savo straipsnių apie Aukštaitijos rugiap
jūtę mini, kad pjovėjai pasidarydavo daug vainikų ir kiek
vienas apsivainikavęs eidavo namo (9,4). M. Pretorijaus
aprašyme visai neminimos moterys, o kalbama tik apie
vyrus: šeimininkas arba geriausias pjovėjas užsidėdavo ant
galvos vainiką ir eidavo dainuodami (3,91).
Vainikas buvo nešamas užsidėjus jį ant galvos, bet kai
kur būta papročio jį nešti ant lėkštės arba rankose. Štai
pagal šiaulėniškių papročius vienon lėkštelėn buvo pa
dedamas ant baltos skarelės pabaigtuvių vainikas, o ki
ton - „įrioglinamas” trišakis rugių pėdelis - „gaspadorius” (10,3).
Jei būdavo pinama juosta, daromas trikojis ar lazda, juos nešdavo vyrai (dažniausiai paskui vainiknešę) (11,14;
12,126-127). Juostą vyrai nešdavo persimetę per petį ar
ba ja susijuosę (1,66). Barzdų apylinkėse (Šakių r.) pro
cesijos priekyje juostą nešdavo pirmasis kirtėjas (šalia vai
niką ant galvos nešdavo pirmoji griebikė), tačiau jei juos
tą nupindavo labai ilgą, tai ją nešdavo ypatingu būdu: su
stodavo poromis ta tvarka kaip kirto rugius, pirmosios po
ros mergina užsidėdavo vainiką ant galvos, o visi kiti kir
tikai ir griebikės paimdavo viena ranka užjuostos (mote
rys - kaire, vyrai - dešine, kita ranka laikydami dalgį ant
peties) ir taip virtine, dainuodami dainas (iš jų svarbiau
sia - „Vai tu rugeli, tu žiemkentėli, ko tu siūbavai... ”), eida
vo namo (13,30).
Šeimininkų namuose veiksmas visada vykdavo kieme,
{teikiant vainiką, juostą, trikojį ir kitus atributus buvo šo
kami šokiai, dažniausiai sustojus ratu. Daugumai vainiko
įteikimo šokių buvo pritariama dainomis, kartais pori
niams šokiams - instrumentine muzika.
L. A. Jucevičius rašo, kad suėjus į dvaro kiemą mergi
nos apsupdavo ratu vainiko nešėją, susikabindavo ranko
mis ir dainuodavo „Mūsų dvarely gyven aniuolėliai...”
(5,243-245). Ši daina, nors užrašyta XIX a. pirmojoje pu
sėje, tačiau atspindi vėlyvąją kūrybą ir neturi senosioms
liaudies dainoms būdingo poetinio stiliaus (matyt versta
iš lenkų kalbos). Daug archajiškesnis, pavyzdžiui, dainos
iš Trakų apylinkių poetinis tekstas, ją dainuodavo šokda
mos moterys, eidamos per kiemą paskui šeimininkams ne
šamą pabaigtuvių vainiką: „Linko ievaras vartuosna, ievar
ievar zaliasai...” (po šokio vainiką įteikdavo šeimininkams,
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o šie talkininkus kviesdavo prie stalo).XI11Eišiškių rajono
Mištūnų kaime šią dainą dainuodavo prie šeimininkų kie
mo: tėvas, išgirdęs dainuojant Jšeik, tėvuli...”, išeidavęs pa
sitikti, jamuždėdavę vainiką, jis įteikdavęs talkininkams sū
rį, o tada ,r..sujuo šokdamos talkininkės sueina į trobą”.XIV
Šiovarianto dainos melodija yra būdingo šokiui ritmo, tad
greičiausiai buvo šokama toliau dainuojant „Jovarą”:
,Augo jovaras laukuose”.

Aprašydamas vainiko ir juostos įteikimo apeigas Barz
dų apylinkėse (Šakių r.), J. Lingys pateikia net tris ratelio
„Slaunasis žolynas”, kuriam būdingas itin archajiškas po
etinis tekstas, melodijas :
Ratelis „Slaunasis žolynas”. - CVLMA F. 393, ap. 1, b. 109.
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Ratelis „Slaunasis žolynas”. - CVLMA F. 393, ap. 1, b. 109.

Ratelis „Slaunasai žolynas“ (13, 32-33).
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Iš tikrųjų pirmoji ir antroji melodijos yra tos pačios
melodijos variantai, besiskiriantys tik derminiu atspalviu
(pirmu atveju - mažoriniu, antru - minoriniu). Lingys
spaudoje paskelbė tik paskutiniąją, vėlyvesnės kilmės šio
ratelio melodiją (13,32-33), nors pirmosios dvi, užrašy
tos 1948 m. iš 91 metų pateikėjos A. Virbačienės ir rastos

J. Lingio asmeniniame archyve, yra daug archajiškesnės. davo vainikas, juosta bei kiti atributai, atlydėtieji su pro
Antroji melodija beveik sutampa su 1938 m. „Tautosakos cesija, šiuos atributus nešusieji, taip pat ir vėliau tais atri
darbuose” skelbta ir per folklorines šventes ypač išpopu butais apdovanoti šeimininkai.
Ukmergės apskrities Siesikų ir Deltuvos apylinkėse šei
liarėjusią^ rugiapjūtės dainos melodija, tačiau poetinis
tekstas, pradžioje taip pat sutampantis, į pabaigą vystosi mininkų apdovanojimo apeigos buvo atliekamos su iš ru
savarankiškai ir užbaigiamas „brolelių pulkelio” atneša gių surištu trikoju, kurį prieš įteikdami šeimininkui trys
mų dovanų - „rugių vainiko” ir „baltų rugių juostos” - vyrai iškeldavo aukštai į viršų, o visi kiti sukdavosi aplink
įteikimo siužetu, o tai rodo, kad J. Lingys su J. Švedu ra rateliu dainuodami dainą „Oi tu rugeli, žiemakentėli” (de
telio dainos nenukopijavo nuo minėto leidinio. Gana pla ja, melodija neužfiksuota).XVIVilkijos, Seredžiaus, Veliuo
čiai J. Lingys aprašo ir ratelio atlikimą bei jo kontekstą nos apylinkėse trikojį parnešus į namus, pjovėjai sustoda
(ratelio eigos aprašymas prie visų J. Lingio pateiktų me vo ratu ir dainuodami trikojį leisdavo per rankas. Su ora
cija įteikus trikojį šeimininkams, šie šokdavo su juo arba
lodijų tas pats), ko nėra skelbta kitur:
aplinkjį, o visi kiti sukdavo apie šeimininkus ratelį (1,66).
„Atėję į kiemą irpriėję prie trobos, vyrai greitai sukabin
Šiame aprašyme atsispindi kitas svarbus veiksmų šei
davo dalgius į medžius ar ant tvorų ir, tebelaikydami ranko mininkų namuose momentas - išskirtinių objektų šokdise rugiųjuostą, pradėdavo sukti ratą apie vainiknešę ir kitas nimas.
merginas, dainuodami “Salia kelio jovaras stovėjo... ”Dai
Švenčionių apskrityje Daugėliškio valsčiuje prieš įteik
nuodami pirmuosius aštuonis posmelius, vyrai šokdavo, tai dami juostą šeimininkui kirtėjai skambant dainai pašok
pakeldami, tai nuleisdami juostą, sukdavo ratą apie mergi dindavo juostą - iškilmingai ją panešiodavo, apsisukdavo
nas, stovinčias būreliu ir atsigręžusias į trobos duris. Pabaig- su ja:

tuvininkai stengdavosi kuo garsiau dainuoti ir kuo smar
kiau šokti, kadjuos išgirstų šeimininkai. Šie, apsirengę šva
resniais rūbais, slapčiomis žiūrėdavo pro langą, kad žinotų,
kada išeiti į kiemą. Kai pradėdavo dainuoti paskutinius tris
posmelius („Tai sustokim...”), turėdavo pasirodyti šeimi
ninkai. Jei šeimininkai dar neišeidavo, tai paskutinį posme
lį kartodavo tol, kol jie pasirodydavo. Šeimininkams išėjus
ant gonkelių, vainiknešė pasakydavo keletą žodžių (oraci
ją) ir uždėdavo vainiką šeimininkei ant galvos, o vyrai daug
kartų apjuosdavo (apraizgydavo) šeimininką rugių juosta.
Jei būdavo muzikantas, jis užgrodavo polką, o šeimininkai
kelis kartus apsisukdavo šokdami. Šeimininkams bešokant,
kas nors juos apliedavo vandeniu. Šokis, žinoma, nutrūk
davo, nes pabaigtuvininkaipradėdavo laistytis. Po to visi nusiprausdavo, irprasidėdavopabaigtuvių vaišės”(13,32-33).

Vyrų šokis su rugių juosta. - CVLMA F. 393, ap. 1, b. 106.
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Po to apsukę juosta šeimininką, pakilnodavo jį į viršų
šaukdami „valio!“.XVH
E. Morkūnienė pastebėjo, kad vainiko, juostos ar tri
kojo įteikimo apeigų choreografijai būdingas minėtų
daiktų kilnojimas, perdavimas iš rankų į rankas ir kiti
panašūs
judesiai, kurie, jos manymu, nebuvę atsitiktiniai
Jovaro (ievaro) siužetas ratelių poetiniuose tekstuose
ir
praeityje
laikyti magiškais, lemiančiais būsimą gerą
tiesiogiai siejasi su ievaro simbolika rugiapjūtėje.
derlių
(1,66).
A. J. Greimas, pabrėždamas, kad „ievaras” esąs pagrin
Įteikiant minėtus daiktus buvo šokdinami ir patys šei
dinis „rugių dvasios”vardas, linkęs šio žodžio reikšmę aiš
mininkai
arba vainiknešė. Dotnuvoje gyvavo paprotys vi
kinti ne kaip „medį” (lenk.jawor), o kaip „vainiką” (lie
siems
paeiliui
pašokdinti vainiknešę (12,133). Aukštaiti
tuviško sudėtinio žodžio amalgama jav+varas) (14,482).
joje
vainiknešė
uždėdavusi vainiką šeimininkei ant galvos,
Ratelio „Slaunasai žolyne” poetinis tekstas rodo, kad jo
rugių
juostos
nešėjas
sujuosdavęs juosta šeimininką, ir vi
varas buvo savotiškas pasaulio medžio įvaizdis („...išpasi
dainuodami,
šūkaudami
po truputį pašokdindavo šei
šaknų - skambantys kankleliai, ...per vidurį - dūzgiančios
mininkus
(9,4;
11,14;
15,7).
bitelės, ...viršūnėlėj - sakalo vaikeliai...”). A. J. Greimas ru
Šeimininko aprišimo iš rugių nupinta juosta apeiga
giapjūtės ievarą dar sieja su adventiniu žaidimu „Grįskipabaigtuvėse
artima kai kuriems prapjovų papročiams:
me, mergos, ievaro ciltų”: „Lygiai taip pat ir Ievaras žiemper
pradėtuves
vienas iš šeimynos šiaudų ryšiu aprišdakentis bei jo globojami rugiai kantriai kenčia šalčius, „iš
vo
šeimininką,
turėjusį
už tai duoti pjovėjams alaus, mi
grodami tiltą”į atgimstantį pavasarį” (14,483). Manyčiau,
kad šios trys reikšmės - „vainikas”, „medis”, „tiltas”- ne daus (LKZ-J). A. J. Greimas, pabrėždamas, kad „...taip
prieštarauja viena kitai, atspindi „rugių dvasios” įvaizdį, jį aprišant, šeimininkas simboliškai paverčiamas į pirmąjį
aprėpiantį įvairias viena kitai artimas prasmes: tai rato pėdą ir tuo būdu tampa lyg ir „rugių valdovu”(5,480), da
arba gyvybės medžio formos pasaulio modelis, kartu - vai ro išvadą, kad tai paaiškina pėdo - „gaspadoriaus” var
singumo šaltinis, o ir tarpininkas tarp šio ir ano pasaulių. dą. Tad galima manyti, kad apjuosiant šeimininką juos
Į šią apeigą natūraliai įsipina rato apie išskirtinį ob ta, o šeimininkę apvainikuojant, jiems iš dalies buvo su
jektą choreografija. Rugiapjūtėje išskirtiniu objektu tap teikiamos „rugių dvasios” savybės, todėl jie buvo iš eilės
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šokdinami kaip ir iš rugių padaryti simboliniai daiktai.
Iš esmės tai buvo „rugių dvasios” įvairiais pavidalais šokdinimas.
Šeimininko arba pirmojo pėdo šokdinimas turi atitik
menų ir kitų tautų papročiuose. Štai Rusijos pietinėse gu
bernijose jauną vaikinuką paversdavo pirmuoju pėdu ap
kaišydami jį varpomis taip, kad žmogaus beveik nebūda
vo matyti, o paskui jį versdavo šokti pagal dainą, palydi
mą švilpimais ir rankų plojimais, kol rugiai išsidraikyda
vo (jei pirmojo pėdo šokį šokdavusi moteris, varpos turė
jo būti rišamos viršūnėmis į apačią) (16,72-73).
Būta papročio ir savotiškai animizuoti iš rugių suriša
mus daiktus-simbolius, daryti juos panašius į žmogų. Prū
sų Lietuvoje XIX a. paskutinį pėdą, vadinamą „boba”, pa
darydavo moters pavidalo ir veždavo namo iškilmingai ant
paskutinio rugių vežimo per sodžių, o parvežę į namus
apliedavo vandeniu (3,88). Sedos apylinkėse baigę kirsti
rugius kirtėjai ir rišėjos taip pat parnešdavo šeimininkams
vadinamąją bobą - didelį rugių pėdą (kad būtų panašes
nis į moterį, apgaubdavo skara ir pririšdavo prijuostę),
kurį vėliau po iškilmingo įteikimo per vakarienę visi vyrai
kirtėjai šokindavo iš eilės, „...kad kitais metais būtų geres
nis derlius”.™111Panašiai ir centrinėje Rusijos dalyje pė
dą, arba „bobą”, apvilkdavo sarafanu ir užmaudavo „kokošniką”, grįždami iš rugiapjūtės namo aplink jį šoko ir
dainavo (16,73).
Šeimininkai talkininkams atsilygindavo užjų dovanas,
išmonę atliekant apeigas ir, žinoma, už jų darbą suruošdami iškilmingą vakarienę.
Iš visų aprašymų apie veiksmus po vakarienės išsiski
ria savotiško pobūdžio apeiga, suvienijanti krikščioniškuo
sius ir senuosius archajiškus požymius, užrašyta Molėtų
rajono Valančių kaime. Pjovėjai pavalgę sustodavo pir
kioje ratu, o rato viduryje stovėdavo šeimininkai, laikyda
mi rankose po varpą, išimtą iš vainiko. Šeimininkas tar
davo: „Dievai šįmet mums davė gražių rugelių, todėl prašy
kite duoti ir kitais meteliais”. Sveikindamas visus sulaukus
naujos duonos, šeimininkas varpas suvilgydavo šventintu
vandeniu ir šlakstydavo pirmiausia visus žmones, paskui
- pirkios sienas ir kampus. Po to jis paimdavo į smilkytu
vą panašų puodelį, įberdavo įjį truputį grūdų, ir visi eida
vo aplink namą, giedodami giesmę: „.Dievas davė duonos
mums pakankamai...”. Grįžę į pirkią vieni kitiems linkė
davo laimės (3,95-96).
Šlakstymo šventintu vandeniu paprotys primena apei
gą, užrašytą Salako, Dotnuvos, kai kuriuose Suvalkijos ra
jonuose, jos metu rugių juosta apjuostas tėvas šlakstyda
vo iš varpų padaryta šluotele visus pjovėjus (3,93), taip
pat plačiai Lietuvoje žinomą laistymosi vandeniu per ru
giapjūtę paprotį, kuris akivaizdžiai yra ikikrikščioniškos
kilmėsXIX(plg. su Užgavėnių laistymusi).
Daugelyje vietovių po iškilmingos rugiapjūtės vakarie
nės buvo įprasti pasilinksminimai su šokiais, ypač jei pa
sitaikydavo muzikantas. Šio pasilinksminimo pradžia bu
vo savotiškai reglamentuota: pasilinksminimą pradėdavo
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tam tikrais poriniais šokiais, rateliais ar žaidimais, ir tik
po jų buvo galima šokti kitus pasilinksminimų šokius.
Ramygalos apylinkėse pabaigtuvių šokius turėdavę
pradėti šeimininkai, arba jie bent pereidavę per kiemą ar
trobą, kur bus šokama (12,133).
Sasnavos apylinkėse pirmąjį pabaigtuvių šokį šokdavo
kirtėjai su savo griebikėmis.^ E. Morkūnienės teigimu,
apskritai Užnemunėje per rugiapjūtės pabaigtuves pjovė
jai daug šokdavo su savo rišėjomis (1,67).
J. Lingio teigimu, daug kur pirmuoju pabaigtuvių šo
kiu XIX a. pirmoje pusėje buvusi polka, tačiau kai kur
užrašyti specialūs rugiapjūtės pasilinksminimo pradėtuvių šokiai. Štai apie Šakius, Gelgaudiškį pirmuoju šokiu
buvęs „Pakrėstinis”. Barzdų apylinkėse kildami nuo pa
baigtuvių stalo uždainuodavo:
Šokis „Pakrėstinis”.
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Pagal seną paprotį kirtėjai privalėjo pirmiausia pašo
kinti savo griebikes, „...kad išbirtų visos usnys ir akuotai”.
Pirmąją figūrą visi šokdavo susikabinę poromis, vienas kitą
kratydami, purtydami ir sukdami, o antrąją figūrą šokda
vo atskirai: moterys dulkindavo sijonus, o vyrai - švarkų
skvernus, kepures.XXI
Panašaus pavadinimo šokiai užrašyti Vilkaviškio ap
skrity Šunskuose („Pakrėstinė”, ,,Kratytinis”XXH), Utenos
rajone Svėdasuose, Vyžuonose („Pakratacas”XXHI ), ta
čiau prie jų nėra pilnesnio aprašymo.
Šiaulėniškių rugiapjūtės pabaigtuvėse muzikantas pir
miausia užgrodavo šokį „Tėvas pjovė rugelius, močia rišo
pėdelius...”, ir tada jaunieji talkininkai eidavo, pasak
B. Buračo, viduaslin „rugelio kulti” (10,4). Rašydamas
apie Rytų Aukštaitijos papročius B. Buračas panašiai api
būdina talkininkų šokį, tačiau kito pavadinimo:

„...Pasivaisinępabaigtuvininkai eina „rugių kult”, vadinasi,
kiek pašokti. Muzikantai skudučiais ar lumzdeliais groja:
- Tėvai, rugiai byra,
Tėvai, rugiai byra.
- Tegul byra, bile yra,
Tegul byra, bile yra ir 1.1.”(15,7).

XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje ir išnyko po Pirmojo
pasaulinio karo.
Panašios choreografijos pabaigtuvių ratelis (žaidimas)
buvo šokamas Vilkaviškio rajono Pilviškių apylinkėse. Pir
ma figūra - taip pat dvigubas ratas (tik merginų vidinis
ratelis stovi atsisukęs į rato centrą, o ne į išorinį vaikinų
ratelį), antros figūros pradžioje kiekvienas vyras, nusižiū
rėjęs sau patinkamą merginą, rugių kirtimo mostu tarsi
rugį „nukirsdavo” merginą, tada jie susikabindavo „veži
mėliu” (priekyje vyras), ir visos poros dideliu ratu bėgda
vo viena paskui kitą tarsi veždamos rugius namo. Pradė
dami kitą posmą vaikinai ir merginos apsikeisdavo rolė
mis. Ratelio poetinis tekstas pasižymi senu tradiciniu siu
žetu - visų svarbiausių Lietuvoje auginamų kultūrų („Vai

Aukštaitijoje užrašyta ir pora pradedančių rugiapjū
tės pasilinksminimą ratelių (pateikėjai juos vadino žaidi
mais), kuriuos taip pat šokdavo kirtėjai su savo rišėjomis.
Į šiaurę nuo Utenos šokdavo ratelį „Mano mergelė darbininkėlė,,XXIV, o Ukmergės apylinkėse - ratelį „Oi buvo
buvo jaunas bernelis”.xxv Abiejų ratelių melodijos - to
paties melodinio tipo:
Ratelis „Mano mergelė darbininkėlė”. tu rugeli..., kvieteli..., avižėle..., mieželį..., pupele..., žirnali..., bulvela..., lineli...) išvardijimu. Melodija, kaip ir bū
dinga Suvalkijai, vienbalsė, tik užbaigiama naujoviškesnc
kadencija:
•Mo- mot t n t / f - g c - kė-£<£ ?zu-gc-e/ui t/- sčr
Ratelis “Vai tu rugeli”. - CVLMA F. 393, ap.l, b. 107.
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Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, rugiapjūtės pabaig
tuvių pasilinksminimas buvo pradedamas poriniais šokiais
arba žaidimais, kurių metu pasirinkdavo porą. Tokio tipo
yra
ir plačiai žinomas žaidimas „Kurapkytė”,XXVI kurį Ku
jQ u - * a t it .A - K t- iit
Cn
«/- G i a - v o - j o r H z - C j ^ š t a i - e - t į j
dirkos Naumiesčio apylinkių Bajoraičių kaime žaisdavo
po pabaigtuvių vakarienės, prieš pradedant šokius. Visi
U
O_C—u_r. » » 1 ri rt r?w r~ ll ---—
U. J---- _y I I I 1
kirtėjai sustodavę į vieną eilę, griebikės - į kitą, laikyda
K.LJ
.-K--r— i
✓ ---1—g—V- ¥ u —
miesi tokios tvarkos, kuria kirto lauke rugius. Dainuoda
<*• <J- e*cr~vtOr-^jcf £/ Z
mi pirmą žaidimo dalį (,JCurapkytė rugiuos, rugiuos...”),
eilėmis vaikščiodavo pirmyn ir atgal, o antrojoje dalyje
Choreografija taip pat panaši: pirmos figūros pagrįs („Bėk, bėk, kurapkyte...”) pirmosios poros vyras gaudyda
tos dvigubo rato (vienas ratas - merginų, kitas - vaikinų) vo savo merginą (seniau, pasak pateikėjo J. Kalvaičio, vy
choreografiniu piešiniu, baigiamoji figūra - poros pasi rai gaudymui pasiimdavo rankšluostį ir turėdavo gaudy
rinkimas ir apsisukimas poroje, o pradedant kitą posmą dami užmesti jį merginai ant liemens). Vėliau pirmosios,
- merginų ir vaikinų apsikeitimas rolėmis. Ukmergiečių jau gaudžiusios, poros turėjo teisę sudaryti užtvaras ki
varianto vidurinioji dalis praplėsta rugių kirtimo imitavi tiems besigaudantiems. Po žaidimo muzikantas užgroda
mu, kurį vaizduodavo išoriniame ratelyje vaikščiojantys vo kokį nors šokį.
vyrai arba merginos. Uteniškių variantas savitas tuo, kad
Vidurio Lietuvoje per rugiapjūtę buvo žaidžiamas ki
vyrai pasirinkdavo merginą uždėdami skarelę jai ant kak tas gaudymo žaidimas - „Vierubėlė“.xxvn Jonavos apy
lo, o merginos pasirinkdamos vaikiną užmesdavojamjuos linkėse jį žaisdavo vien moterys: keletas sustodavo į virti
telę. Žaidimas buvo baigiamas tik tada, kai skarelė ir juos nę, o dviese laikydavo ištemptą rankšluostį. Po dialogo
telė buvo uždėta iš eilės kiekvienam ir grįždavo pas savi tarp poros ir virtinės („- Skrisk, vierubėle, į žabangėlį, kvie
ninką. Abu rateliai dar gyvavo rugiapjūtės papročiuose telių lesti, midučio gerti. - Aš nenoriu kvietelių lesti, midučio
m
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gerti”), virtinė lįsdavo pro rankšluostį, paskutinę porą su
laikydavo ir dainuodavo: Pagavompagavom rugių pjovė
ją, atliko liko mėšlo vežėja”. Žaidimą kartodavo, kol visas

išgaudydavo.
Visiškai toks pats žaidimas taip pat dažniausiai per ru
giapjūtę buvo žaidžiamas Markutiškių apylinkėse Jona
vos rajone.XXVIHKitaip panašaus poetinio teksto žaidimą
„Jerubėlė” apie Žeimius per rugiapjūtę žaidė vaikinai ir
merginos: kiekvienas vaikinas pasiimdavo po rankšluostį,
juostą arba skarą, visi sustodavo ratu ir pakaitomis su mer
ginomis dainuodavo dialogu, o merginos tuo metu vaikš
tinėdavo, tai sulįsdamos į vaikinų rato vidurį, tai išeida
mos išjo; baigus dainuoti muzikantas imdavo groti, o vai
kinai gaudydavo merginas, užmesdami ant kaklo rank
šluostį ar kitus panašius daiktus. Susigavę po merginą, šok
davo, kol muzikantas grodavo.XXIX
Viekšnių valsčiuje Mažeikių apskrityje jaunimas per
patalkes žaidė žaidimą „Panedėlio dieną”.xxx Vienas
iš žaidėjų užrištomis akimis būdavo ratelio vidury, kiti
dainuodami (visų čia minimų žaidimo variantų melodi
jos nežinomos) sukdavosi aplink jį rateliu. Baigus dai
nuoti ir sustojus, vidurinysis menturiu paliesdavo vie
ną žaidėją, kuris neturėjęs tuo metu nei kalbėti, nei
juoktis, nors „menturiu” ir apžiūrinėjamas. Jei po ap
žiūrėjimo jis būdavo įspėjamas, likdavo ratelio vidury
užrištomis akimis.
Žaidimas „Panedėlio dieną” pagal veiksmą (užrištos
akys ir spėjimas) labai primena žiemos laikotarpio ir lai
dotuvių žaidimus. Taip pat ir kiti aukščiau aprašyti žaidi
mai - „Vierubėlė” arba „Jerubėlė”, „Kurapkytė” - pagal
veiksmo semantiką (vartai, priešpriešinis judėjimas, gau
dymas, žaidėjų rolių įvardijimas antipodais) artimesni ne
vasaros ciklo choreografijai, bet pereinamo (virsminio)
pobūdžio žiemos ciklo laikotarpio choreografijos simbo
likai, turinčiai atitikmenų su laidotuvėmis, pagrįstai šio ir
ano (arba svetimo) pasaulių sugretinimu bei kontakto už
mezgimu tarp jų.XXXI Laidotuves primena ne tik šie ru
giapjūtės žaidimai, bet ir dzūkiškų, suvalkietiškų rugiap
jūtės dainų melodika, pasižyminti raudoms būdingomis
intonacijomis.
Akivaizdu, kad rugiapjūtė, apipinta gausybe apeigų,
buvo išskiriama iš kitų žemės ūkio darbų (panašiai sureikš
minami dar tik lino darbai, apie ką bus kalbama vėliau).
Rugys laikomas čia gyvu, turinčiu dvasią ir gyvybę, ku
riuos reikia saugoti. Tad nenuostabu, kad rugiapjūtė ga
lėjo būti suvokiama kaip laidotuvės: kertant rugius žmo
nės nutraukia rugių gyvybę žemėje, jie pakeičia jų egzis
tencijos formą. Rugiapjūtės apeigų struktūra (žinoma, at
metant specifinius, tik rugiapjūtei būdingus požymius) la
bai primena žmonių laidojimo apeiginę struktūrą (senojo
pavidalo): pradžioje mirusįjį aprauda, prieš išlydėjimą ap
supa jį apsauginiu ratu, o išlydėjus - šokama ir linksmina
masi, skatinant atgimimą. Šokis rugiapjūtės pabaigtuvėse
pagal senąjį apeigų sistemos suvokimą buvo reikalingas
ne vien tik žmonių pasilinksminimui (kuris, beje, irgi bu
vo sudedamoji apeigų dalis, kadangi tikėta, kad juokas ir
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džiaugsmas turįs atgimimą skatinančiąją galią), bet kartu
žymėjo (ir skatino) baigiamąją rugių virsmo dalį.
T. Narbutas XIX a. pirmoje pusėje stebėjosi, kad ru
giapjūtės darbymečio metu lietuviai surasdavo jėgų šokti
pasilinksminimo šokius: „Keistas dalykas, kaip tos lietuvės
gali ištverti - šitiek darbą ir šitiek linksmybės! Tegul tikpasi
taikys smuikininkas ir šiokios tokios vaišės, ir jos, parėju
sios iš rugiapjūtės, pasiruošusios šokti per naktį ir su aušra
vėl į darbą”(17,204). Tokią senovės žmonių ištvermę gali

ma būtų paaiškinti ne tik skirtingu nuo mūsų laikų žmo
nių tipu, bet ir tam tikros būtinybės įsisąmoninimu.
(Bus daugiau)
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The Lithuanian ethnochoreography
of the summer cycle
Dalia URBANAVIČIENĖ
After the Midsummer Day all of the calendar fes
tivals were closely related to the harvest period and
to some kinds of the field-works of the time as well.
This part of the choreography of the summer cycle is
distinguished by its dependence on the ritual, not on
the connection with various works. Haymaking was
not rich in rites, so the ritual choreography of hay
making is very scanty. There is much more informa
tion on the ritual choreography of the harvest time.
The structure of harvestingchoreography includes the
basic points: actions in the fields, walking home in a
procession, actions at host's house and the actions
iniating a party after the ritual supper. The rites per
formed in the fields are mostly in a close connection
with the motif of the circle.
To throw the host or the rye up or, on the con
trary, to push them down to the ground is the charac
teristic feature of the ritual aswell. These actions were
directed to the stimulation of the fertility of the fu
ture year’s harvest. During the walk the processionists
would bring home in a certain order a wreath, a sash,
a tripoid etc. These things had a specific meaning. At
the presentation of those things at home both the
processionists and the host and the hostess of the
house were invited to dance. Other persons who had
some meaning to the ritual were also invited to dance.
That was, essentially, inviting to a dance of the „spirit
of rye“. The party would start by dances in pairs, ring
dances and games, and only after those dances vari
ous dances of entertainment were allowed. Accord
ing to the semantics of the action some games, such
as gates, counter movement, catching, naming the
roles of the players by antipodes are closer to the
symbolics of the choreography of the period of the
winter cycle that has some equivalents with funeral
than that of the Summer cycle.
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Vestuvininkų apgiedojimo sutartinės
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ

Kalbėdami apie sutartines, paprastai atkreipiame dė
mesį į jų formos stabilumą, įvairių darinių simetriją, gau
sius garsiažodžius, sujais susijusias ritmo formules ir pan.
Ovestuvių apgiedojimų sutartinės lyg ir neatitinka šių ka
nonų, sudaro atskirą giesmių grupę, kurią ir ėmiausi pla
čiau tyrinėti.
Vestuvių apgiedojimo sutartinių tekstų užrašyta per
250, o melodijų - tik apie 50, tad išvadas daryti sunkoka.
Tačiau remiantis daugiausia šių sutartinių užrašiusio Adol
fo Sabaliausko (2; VI) teiginiu, jog dauguma jų atliekama
vienu būdu (t.y. - dvejinių), bei žymios giesmininkės Vik
tės Našlėnienės tvirtinimu, jog ta pačia melodija dviejos
apgieda svočią, piršlį, svotus ir kitus (SIS II; 726), galima
manyti, kad būtent dvejinėmis daugiausia ir buvo apgieda
mi vestuvių veikėjai. Taigi pirmiausia apie dvejines.
Dvejinės sutartinės kol kas nėra pakankamai rimtai ty
rinėtos. Pirmiausia, matyt, dėl to, kad jos neturi kitoms
sutartinėms būdingų priegiesmių. Antra priežastis - dau
gelio dvejinių iš pažiūros gana išvystyta forma (tiek teks
to, tiek ir melodijos) liudija vėlyvesnę kilmę. Taigi archajikos tyrinėtojams jos lyg ir ne tokios aktualios. Kai kurių
dvejinių melodijų užrašymai primena vos ne profesionalių
kompozitorių partitūras. Tokios iš pirmo žvilgsnio atrodo
ir apgiedamosios dvejinės.
Tačiau detaliau paanalizavus aiškėja, jog tos ilgos me
lodijos - tai mažų atkarpėlių nenutrūkstanti virtinė, atspin
dinti neretai astrofinę sandarą. Būtent melodijos padeda
atkurti daugelio tekstų astrofinę struktūrą. O teksto eilu
tės dažnai išskaidomos po dvi (tarsi tai būtų dvieiliai). Pvz.,
V Našlėnienės (Galvokų k., Papilio vis., Biržų aps.) pasta
ba liudija, kad sutartinė „Koki čia svočia“ (SIS II, 1008)
giedama ta pačia gaida kaip „Ko svotas pūkščia“, bet pir
moji pateikta dvieilių forma, antroji - astrofinę.
Dar dažnesni atvejai, kai dvi eilutės suvedamos į vieną
(tuo be reikalo padidinant skiemenų skaičių eilutėje), t.y.
vietoje 4 skiemenų eilutėje atsiranda 8. Teoriškai tai įma
noma (sutartinės 2/4 metras nesugriūna), tačiau toks dviejų
taktų ritminių verčių susmulkinimas, kaip liudija gausūs
pavyzdžiai, nebūdingas: giesmininkės pasirenka kitas rit
mines struktūras, atitinkančias ne 8, o 4 skiemenis, pvz.,
juo-da juo-da // kaip či-go-nė:

j j i j. >i j j i j. > į
Skiemenų (kaip ir kirčių) skaičius apgiedojimų dvejinėse yra nepastovus - svyruoja nuo 4 iki 7 (kartais - 8).
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Pasak L. Saukos (9; 38), toks reiškinys susijęs su sin
taksine kalbos struktūra. Tai pačiai sintaksinei intonacinei
sistemai priklauso ir kiti rečituojami kūriniai - raudos, pa
sakų dainuojamieji intarpai ir pan., t.y. tie, kurių atlikimo
(arba kūrybos) procese wyxdM)diimprovizavimas. Būtent su
tuo susiję ir vestuvių apgiedojimų ritmo pokyčiai, eiliavi
mo laisvumas, sąlygojantis storžieviško humoro vientisą
tiradą. Pasak L. Saukos, „nusitveriama išraiškos forma pati
laisviausia, patogi lotinei improvizacijai (9; 106).
Taigi apgiedamosios dvejinės įsipina į bendrą astrofinių, t.y. pačių elementariausią folkloro kūrinių klodą. Be
abejo, greta tokių grynai improvizacinių žanrų kaip rau
dos ar dainuojamieji pasakų intarpai sutartinės atrodo žy
miai ritmiškiau organizuotos. Galbūt tai susiję su grupi
nio giedojimo tradicija, su kontrastine polifonija, pagrįsta
vien sekundų sąskambiais (apie stabilesnį, organizuotesnį
ritmą sekundinėse pietvakarių Bulgarijos diafoninėse dai
nose, lygindami su kitomis, rašo ir bulgarų etnomuzikolo
gai (1; 180).
Palyginimui siūlyčiau vieną iš V Našlėnienės pagiedo
tų dvejinių - „O kokia čia marti“ (SIS II, 914). Viename iš
balsų nuolatos kartojamas tas pats ritminis intonacinis mo
tyvas: užtęstas viršutinis tercijos garsas - pereinama se
kunda - prima. Panašūs tercijos (kartais ir sekundos) rit
miniai užtęsimai būdingi tų pačių vietovių (Nemunėlio
Radviliškio, Biržų, Papilio, Vabalninko) improvizaciniams
teretoninės struktūros kūrinėliams: ripavimams, pasakų in
tarpams, vaikų dainelėms, raliavimams, ridavimams ir pan.
(apsiribojau tik nedideliu kiekiu pavyzdžių, sudėtų greta
viens kito A. Sabaliausko 1916 metų dainų melodijų rinki
nyje: SbG 428, 441 ir kt.).
SIS II, 914
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Šioje sutartinėje beveik negalima kalbėti apie tipišką
chorėją j>J>J, nes labai jau ryškiai kalbos kirtis krinta ant
pirmojo, o ne ant paskutiniojo garso. Taigi nepaisant iš
orinio panašumo, minėti vestuviniai apgiedojimai visgi aiš
kiai skiriasi nuo kitų rečituojamų kūrinių.
Galima išskirti kitą dvejinių grupę, kurioje jau daugiau
organizuojančių ritmo elementų. Minėtasis ritmas J>]>J
atsiranda pratęsdamas eilutę, pakartodamas paskutinį žo
dį du kartus. Kai kuriose sutartinėse toks pakartojimas at
siranda tik tam tikrose vietose (pvz., SIS II, 1153 „Tu piršlali rudaky rudakyu - pradžioje; SIS II, 1076 „Mūsų Ma
riute“: „kurie biesaipasake, pasakė, visi svotai sulėkė, sulėke“ - pabaigoje ir pan.), kitose giesmėse jis jau tampa pa
stoviu, užbaigiančiu kiekvieną eilutę (SIS II, 1084 - „At
jok, svotai, vasarą, vasarąu).
SIS II, 1076
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Galima pastebėti, jog beveik visų šių atkarpėlių tiek
ritminė, tiek intonacinė struktūra žymiai laisvesnė, nors
skiemenų skaičius bei jų kitimas eilutėse panašus kaip ir
minėtoje (SIS II, 914) sutartinėje (kinta nuo 4 iki 8). Ap
tartajam sutartinės balsui tarsi neleidžia išklysti iš kelio
antroji melodija, turinti organizuojančią ritmo intonaciją
J>j>J (beje, minėtoje ritminėje figūroje j> J pirmąsias
dvi aštuntines visoje sutartinėje apjungia vienas skiemuo,
t.y. aštuntinės sulyguojamos, o kai kuriuose kituose V Naš
lėnienės pagiedotuose tos pačios melodijos variantuose šio
ritminio susmulkinimo išviso nebelieka - vyrauja ketvirti
nės, pvz., SIS II, 1117, 1014 - “Ko svotas pūkščia“).
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nėra chorėjinės formulės (tokių daugiausia). Jųtekstus daž

Pasak L. Saukos, toks „įkyriai pasikartojantis frazės už niausiai užbaigia keturių skiemenų žodis ir būtent tik tada
baigimas - savita suformulėjusipriemonė“ (9; 107). Šitoks pasirodo pažįstamaformulė J>j>J:
žodžio pakartojimas turi tamtikrą intensyvinę reikšmę. Tą
I balsas J J J I Jll
pačią eilėdaros struktūrą 4+3+3 galima rasti įvairiuose
va- +J- - tY
archajiškuose kūriniuose: ganymo dainelėse, pasakų in
II balsas lio
} j -r^a- - mIc-{!
tarpuose ir kt. Dažnai pakartojimai susiję su maldavimu,
£T
savotišku užkeikimu ar tiesiog kreipiniu (pvz., pasakoje
Ji - taip pat savotiškas visos muzikinės minties užbaigi
„Eglė žalčių karalienė“ pakartojimas tampa magine for mas, įrėminimas.
mule - SbG 426).
Kitas šiek tiek dažniau pasitaikantis apgiedojimų tipas
- trejinės, pagrįstos teksto tos pačios eilutės pakartojimu.
Eilėdara: 4+3//4+3; ritmas: > J>
||
>>||
Gana gausiuose kitų žanrų sutartinių pavyzdžiuose (dar
bo, vestuvių) ritmo formulė J J J susijusi su tam tikru
priegiesmiu (dobilio, laduto ir kt.), pvz.:
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SIS II, 840
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Šitoks eiliavimas labai būdingas ir monodiniams vestu
viniams apdainavimams, o būtent - seniausioms terctoni-

- Go.

O apgiedojimų trejinėse priegiesmio nėra. Pasak L. Sau
kos, „formos aa binariškumas labai elementarus, susidaręs
astrofinės kūrybos tradicijų pagrindu. Greičiausiai ši strofa

- tai kolektyvinio dainavimo būdo padarinys“ (9; 119).
Galbūt šiuo atveju priegiesmio nebuvimas susijęs su
lojojimo specifika (t.y. vengiama priegiesmio varžtų)?

Vienoje tokių giesmių - „Kokie či svotai“ - skiemenų
nėms melodijoms (galbūt tai atspindėtų bendrųjų ir aukš
kaita
eilutėse ypač ryški (svyruoja nuo 5 iki 7, kartais 8).
čiau minėtų dvejinių sutartinių gyvavimo laikotarpį?). Pvz.,
SIS II, 1027 a
„Duok, svocula, sūrio, sūrio“ (DzD 68), „Išlįsk, svoca, in
Kokie či svotai,
Kokie či svotai,
sienų, in sienų“ (DzD 69) ir kt. Beje, paskutiniojo apdai
Kokie či svotai:
Kokie či svotai:
navimo pasikartojantys žodžiai: „kiek šaudzynan varpelių,
Sulig slunksčia diduma,
Vakar ganė kiaulalas,
varpelių, tiek svoculai vaikelių, vaikelių“išties primena ma
Sulig slunksčia diduma.
Vakar ganė kiaulalas,
ginius užkalbėjimus (vaisingumą užtikrinančią simboliką
A. Vyšniauskaitė bei kiti etnologai mano esant esmine tiek
Sulig piesta drūtuma,
Šiandien atėja žmonėsin,
vestuvių papročiuose, tiek ir folklore [11; 349, 360]).
Sulig piesta drūtuma.
Šiandien atėja žmonėsin.
Kita šios struktūros atmaina - vietoje pasikartojančio
Agurkanosis,
Žmonės’nebuvį,
žodžio - refrenas, t.y. 4+3 + refrenas (taip pat trijų skie
Agurkanosis.
Žmonės’nebuvį,
menų). Ji būdinga daugiausia kalendorinėms dainoms. ApKačergų kojas,
Žmonės’nežmoniavį,
giedojimo sutartinės tokios struktūros iš viso neturi (išim
Kačergų kojas.
Žmonės’nežmoniavį.
tis - trejinė „Rygailio, anos šalies svotai“, tačiau čia refre
nas sudarytas iš stambesnių ritminių verčių J J J, nebėra
Kai nėra priegiesmio, atsiranda didesnės teksto impro
motorinio prado).
vizavimo
galimybės. Visos šio tipo trejinės užrašytos Uk
SIS II, 1093
mergės apylinkėse (Deltuvoje, Pabaiske, Taujėnuose), tik
hm €)_____________#__________ L
viena - „Eisim, svotai, girioj“ (keli variantai - SISII, 10681072) - Biržų bei Papilio apylinkėse, tačiaujos ritmo struk
tūra
kiek kitokia:
x*rO- ^q>'
i. - ytori —CJo'
; y > * j' l J J | > > o I > j >11
«/- xittt uro-fat, Jf- cy“
~
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Beje, šio tipo ritminė struktūra (kada kartojama ta pati
teksto eilutė) sutartinėse labai reta. Giminingos struktū
ros giesmėse paprastai būna nors keli refreno žodžiai, pvz.:
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Arba visas refrenas, pvz.:
S,S, 224 ?

otcKJ- ***J|
>, J J|>

’
£/ltj-Q->a.
Įdomu, kad Pandėlio apylinkėse (Rokiškio aps.) užra
šyta to paties melodinio tipo vestuvių sutartinė „Lioi, ža
lia rūta“ (SIS II, 810), tik jos teksto antrąją dalį sudaro
refrenas:
m
JLicrį

xct-

biū - toj

2jū- Tij-tat

£a- tier- jc*f

Kaip rašo L. Sauka, „tai taip pat ne kas kita, kaip pa
kartojimas, tik labiau kanonizuotas, per visą tekstą vieno
das“ (9; 120). Tai lygir patvirtina ankstesnę mintį, kad prie
giesmis šiek tiek varžo apgiedojimų teksto improvizavimą.
Visos šios trejinės, kaip minėjau, neturi priegiesmių (tai
„įprastoms“ trejinėms nebūdinga). Galbūt palaipsniui paki
to pats jų giedojimo būdas (galima prielaida, kad tai buvu
sios dvejinės)? Šią problemą dar reikėtų giliau patyrinėti.
Kitos apgiedamosios trejinės jau labiau išvystytos for
mos, matyt perėmusios kitų žanrų melodinius tipus. To
kios yra „Pelėda pelėda rudagurklala“ (SIS II, 1079; Papi
lys) - plg. linarūtės sutartines „Linoda linoda linogaudala“ (SIS 1,425; Kupiškis) bei „Čiulada čiulada čiuladytėla“
(SIS I, 427; Papilys):
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„Žiba žiba“ (SIS II, 987; Taujėnai) - plg. „Trep trepo,
lelijo“ (SIS III, 1314; šokama; iš Taujėnų); „Eglala aukštuola, ladūto“ (SIS II, 561; Taujėnai). Šiam melodiniam
tipui artima ir vestuvinio apgiedojimo „Lioi lylio, ratilio,
nevalgęs svotelis devynias dienas“ (SIS II, 1086; Papilys)
melodija:
SIS II, 987

j -N
1

-i<X 'iC — įfOL.

b* -4UV- C/b*

m
u

- £ ct

X /

—

i<Xs

IhJ’ J- jdj j ^- jjĮ
A£
1
'IC laLt (fioj -poc- ZJ

-J00

SIS II, 561

SIS II, 1079

l<pp r--"-LJ
Ciu -tet - dec č*u-tcL-

ftrifC -ri
ola,/

cju-(

cUj -

U -

u .

j
^6

fc»-

- stu .

mc -

te - 4:i

* t/l/.

„Lindo lindo svotelis per žabinę tvorą“ (SIS II, 1120;
Papilys) - plg. „Kat katinėli, juodaausėli“ (SIS II, 277,278;
Taujėnai), „Išvedėmo oželį“ (SIS III, 1385; Salamiestis):
SIS II, 1120

Panašu, kad analogiškai „klaidžiojo“ ir refrenas, pvz.,
„Tu svoteli, ridulio“ (SIS II, 1077; Pandėlys) priegiesmis
„trys bičių dobilio“ galbūt pasiskolintas iš giesmės „Galu
lauko liepela“ (var. SIS II, 762-768; Kupiškis). Beje, kiti
minėto vestuvinio apgiedojimo variantai - ne trejinės, o
dvejinės.
Šiuo metu sunku pasakyti, ar minėtas reiškinys (melo
dijų ir tekstų persipynimas) susijęs su tam tikrose apylin
kėse (pvz., Taujėnų) vyravusiais melodiniais tipais, ar su
konkrečios giesmininkių grupės pamėgtomis melodijomis,
ar su ritualinio peikimo, išreiškiančio skirtingų giminių
apeiginį priešiškumą, funkcijos praradimu vėlyvesnėje su
tartinių gyvavimo stadijoje.
Be aukščiau išskirtųvestuvinių apgiedojimų grupių, yra
ir keli pavieniai pavyzdžiai, šioje (o ir kitose) funkcinėje
grupėje neturintys analogų. Vienas jų - vienintelė keturinė (SIS II, 1085), bet ir ta netipiška. Pasak giesmininkės K.
Križanauskienės (Krauklių k., Nemunėlio Radviliškio vis,
Biržų aps.) ji dviejos giedama. Taigi turime vėl ne kanoninį,
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o kontrapunktinį dviejų giesmininkių giedojimą: viena vi
są laiką renka žodžius, o kita gieda priegiesmį:

SIS II, 1085
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kio k., Papilio vis., Biržų aps.) bei Viktės Našlėnienės pasisakymai. Vertingi A. Sabaliausko apgiedojimų melo
dijų paaiškinimai (visos giedamos beveik vienu būdu, var
tojant tai formą a, tai b, tai c... arba tik dvi iš jų, ar tris [2;
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Įdomu, kad šio apgiedojimo vieno iš balsų partija susi
deda vien tik iš minėtos chorėjo ritminės figūros j>j>J (be
je, ji yra ir kito balso partijoje, tik šiek tiek pakeista). Ga
lima spėti, kad šioje giesmėje taip ypatingai ryškiai išreikš
tas ritmo motorinis pradas iš tiesų galėjo būti susijęs su
kažkokiais judesiais ar veiksmais (apie tai galbūt liudija ir
viename balse vis pasigirstantis žodelis „taukš“, keliantis
asociacijų su mušimu, beldimu, tryptelėjimu ar panašiu gar
so sukėlimo būdu).
Čia galima prisiminti ir polifoninę skudučių bei ragų
muziką, kurioje minėta ritmo formulė yra daugelio kūri
nių pradinis, t.y. organizuojantis, motyvas (juo pagrįsta vie
no iš muzikantų partija), pvz.:
>>

JIJ>KI*J> JU>KH

Įdomu, kad skudučių kūrinyje „Eitinė“ (PLLIM, 36),
susijusiame, kaip liudija pavadinimas, sujudėsiu, minėtos
riminės formulės negroja nė vienas iš dviejų muzikantų. Ji
susidaro tik susijungus dviems skirtingo ritmo skudučių
partijoms (tuo būdu abu muzikantai kartu kuria vieningą
akcentuotą žingsniavimo ritmą). Taigi galima manyti, kad
vestuvinio apgiedojimo „Tu svotel, tatato“ labai ryškiai ir
tolygiai akcentuota ritmika ir gausūs priegiesmio garsiažodžiai „tatato“ (jie, beje, ypač būdingi verpimo, avižapjūtės ir kt. darbų sutartinėms, o ne vestuvininkų apgiedojimams), matyt, atspindi ne „pliką“ lojojimą, o susijusį su
kažkokiais judesiais bei vienokiu ar kitokiu triukšmingų
garsų išgavimu (kaip rašo etnologe A. Vyšniauskaitė,
„triukšmas papročiuose - vienas iš būdų apsiginti nuo pik
ta“ (11; 303); galbūt šiuo atveju - nuo priešiškos jaunikio
giminės). O gal čia galima būtų ieškoti ryšio su žodiniu
šaudymo pamėgdžiojimu: pasak A. Vyšniauskaitės, A. Niemi’o ir kitų tyrinėtojų (11; 311. 5; 422, 431), kai kuriose
Lietuvos vietovėse, pasitinkant jaunikio pulką, buvę šau
doma, bet jau XIX a. tas paprotys išnykęs. Šiaip ar taip,
šis svoto apgiedojimas vertas daugiau dėmesio.
Kitų giesmių - nepilni arba netikslūs užrašymai („Svočiula pumpure“ - SIS II, 996 - tik viena melodija, grei
čiausiai tai vienas iš dvejinės balsų; „Svočiutėla, ne savo,
ne savo“ - SIS II, 988 - asimetriška forma, per daug iš
plėstas priegiesmis primena homofoninius variantus ir
pan.). Šie pavyzdžiai (panašių yra ir daugiau) turbūt liudy
tų aptariamojo žanro degradavimą.
Po tokių trumpų pastebėjimų galimos kai kuriosisvados.
Tipiškiausia vestuvinių apgiedojimų forma -astrofinės
dvejinės. Tai liudija ne tik gausūs jų užrašymai, bet ir dvie
jų ryškiausių giesmininkių - Onos Smilgienės (Gavėniš-
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Apgiedojimų dvejinių melodijos šiek tiek skiriasi tar
pusavyje: priklauso arba nuo individualios giesmininkės
(pvz., V. Našlėnienės variantai), arba nuo gyvavimo apy
linkės (pvz., Pandėlio dvejinės - be sinkopių ritmo). Prisi
minus L. Saukos mintį, kad melodija kai kada virsta „tik
muzikiniu fonu laisvai besiliejančiai poetinei improvizaci
jai“ (9; 115), galima teigti, kad vestuvininkų apgiedojimų
melodija labai apibendrinta (keliems melodiniams tipams
taikomi įvairiausi tekstai).
Apgiedojimų dvejinių senumą atspindi ne tik sintaksinė
intonacinė eilėdara, bet ir jų tekstų mitologiniai vaizdiniai
(anos šalies svočia - trigurklala, vienam gurklaly - katė su
kačiukais, kitam- pelą su peliukais, trečiam- kala su kaliukais; anos šalies svočia tai daug suvolgo, daug suragauja:
kiaulalį šeriuotų, ožkelį raguotų, dvieigį trieigį kumeliuką).
Toks hiperbolizavimas neatitinka pastarųjų amžių estetinių
normų. Kaip rašo L. Sauka, „vaizdų sistema, polinkis į nai
vią epinę fantastiką rodo ankstyviesiems laikotarpiams bū
dingo meninio mąstymo pėdsakus“ (10; 108). Svetimos gi
minės išjuokimuose jaučiami, anot L. Saukos, kadaise egzogamijos nulemtų pažiūrų tolimi atgarsiai (10; 24).
Nepaisant apgiedojimų akivaizdaus improvizacinio pra
do, panašūs teksto motyvai kartojami, apgiedant įvairius
vestuvių veikėjus; be to, jie gana dažnai sutampa skirtingų
vietovių sutartinėse. Toks teksto motyvų bei aptartųjų me
lodinių tipų pastovumas, matyt, liudija apeiginę apgiedo
jimų kilmę. Be kita ko, vieną iš apgiedojimų teksto moty
vų galima rasti piemenų dainelėje, kur jau atsiranda so
cialinių gaidų:

Kieno ti ganou, do do,
Tai mūsų pono, do do,
Mūs nevidono, do do,
Ilgaliežuvio, do do,
Kiaurakepurio, do do,
Nupjaut liežuvį, do do,
Užlopyt kepurį, do do.
(ČLD, 38)

Pig.:
Piršlys melagis,
Ilgaliežuvis,
Kiaurakepuris.
Nupjauk liežuvį,
Užklok kepurį.
(SbG, 1147; Papilys)

Beje, prof. A. Niemi’s, tyrinėjęs baltų ir ugrofinų kon
taktus, minėtąjį piršlio - „kalės liežuvio“ bei kitus archa
jiškus tekstų motyvus (apie nušautą briedį ir jo dalybas;
svotus, surijusius kiaulę suvisais šeriais; marčios galvą, akis,
dantis ir pan.) randa tarp vestuvių dainų gana dideliuose
plotuose (Estijoje, Ingrijoje, Suomijos ir Rusijos Karelijo
je bei Hiamėje), jo nuomone, daugeliu atveju „lietuvių dai
na yra davėja, o ne ėmėją“ (4; 584, 587).
Galima prielaida, kad vestuvininkų apgiedojimųdvejinės tiek teksto vaizdų sistema, tiek ir pačia eilėdara (vy
rauja 5-6 skiemenų eilutės) yra galbūt net senesnės už piet
ryčių Lietuvos archajiškiausius monodinius vestuvininkų
apdainavimus, kuriems būdinga trimis skiemenimis pail
gėjusi eilutė (t.y. žengiama dvieilių link). Matyt minėtos
dvejinės galėjusios gyvuoti jau baltų - finų bendrumo epo
choje (I tūkst. pr. Kr. pab.). Apie tokią galimybę liudija
runoms (arba net ikiruninio periodo folkloro sluoksniui,
kurį išskiria estų etnomuzikologe I. Riuitel [8; 65]) artima
melodika, forma (konstravimo principai), eilėdaros, teks
to ir melodijos santykio ypatumai bei tekstų motyvai (be
je, kai kurių Hiamės runų tekstų vaizdinių, pvz., apie nu
šauto briedžio dalybas, pirmtakais A. Niemi’s mano esant
sutartinių tekstus (4; 589).
Dvejinių apgiedojimų išlikimas iki XX a. liudija apie
užsikonservavusią archajišką tradiciją. Sunku pasakyti, ko
dėl populiariausias vestuvių apgiedojimų būdas - būtent
dvejinės. Atrodytų, kad paprasčiausia būtų giedoti trejinių (kanono) būdu: viena renka tekstą, t.y. kuria, o kitos pakartoja tą patį iš paskos. Giedant kontrastinės polifoni
jos principu - dvejinių būdu, atrodo, sunkiau improvizuo
ti. Tačiau, pasak giesmininkių, jos mokėjusios puikiai vie
na prie kitos prisitaikyti: anot S. Paliulio, V. Našlėnienė,
nemokėdama giesmės, padėjo giedoti Stakionienei, irjoms
puikiai pavykę (3; 381). S. Paliulis prisimena ir savo ma
mos E. Paliulienės pasakojimą (3; 417), jog merginos taip
buvo įgudusios sutartines giedoti, kad į sutartinės melodi
ją įpindavo kokių tik norėdavo žodžių (Kartą „mergina,
sutartines šokdama, pastebėjo, kad kita mergina iš pečiaus
slaptai išsitraukė dešrą. Ji šokdama jai ir užgiedojo: „Kų
tu či juodų, ilgų ištraukei?“ O ta, lyg niekur nieko, jai at
giedojo: „Cit, sesiul, nesakyk, ir tau pušį duosiu“):
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Galima manyti, kad apgiedančiosios buvo tikros tos sri
ties specialistės (t.y. meistriškai improvizavo tam tikrų me
lodijų ir tekstų normose). Tokią mintį inspiravo vienos iš
ugrofinų tautų - mordvių - vestuvininkų apdainavimai, jų
atlikimo tradicijos (drįsau priartėti prie jų, remdamasi ug
rofinų kontaktų II tūkst. pr. Kr. pab. tyrinėjimais [6; 501],
atskleidžiančiais minėtų ryšių pėdsakus vestuvių papročiuo
se, dainų tekstuose ir pan.). Taigi mordvių (ypač mokša et
ninės grupės) vestuvėse specialias peikimo dainaspariaftomat dainuoja dainininkų grupelės iš jaunosios ir jaunikio
pusės. Buvo specialiai kviečiamos būtent šių apdainavimų
at\ikė)Ospariaftomat rangijcht (kuriosšaukia vestuvinius ap
dainavimus). Vienos jų atstovaudavo jaunojo, kitos - jau
nosios giminei (dvi skirtingos dainininkių grupės tarsi var
žosi). Už apgiedojimą joms atsilygindavo tokiomis pat do
vanomis, kaip ir kviestiems muzikantams (7; 17,18). Minė
tos dainos yra heterofoninės arba polifoninės (burdoninio
tipo), gausiais sekundų sąskambiais primenančios sutarti
nes (sopų Bulgarijoje, setų Estijoje bei Polesės Ukrainoje ir
Baltarusijoje etnografinių sričių panašūs vestuvininkų ap
dainavimai taip pat susiję su seniausiomis daugiabalsumo
formomis bei sekundiniais sąskambiais).
Beje, mūsų kaimynystėje - Latvijoje - dar iki šių dienų
gaji vadinamoji giesmių karo (dziesmų karš) tradicija: ke
lioms dainininkėms tęsiant burdoninį garsą, vedančioji ne
paprastai laisvai čia pat kuria „lotinį“ tekstą, po kurio jai
dar kūrybiškiau stengiasi atkirsti kita vedėja: Galbūt tokio
dviejų priešiškų giminių lojojimosi būta ir pas mus. R. Nie
mi’s, aprašydamas Papilio apylinkių vestuvių papročius, pa
stebi, jogsekmadienio rytąjaunosios namuose susirenka kai
mynės moterys bei merginos ir pradeda dainomis šaipytis iš
jaunojo, o kai jaunąją atveža įjaunikio namus, kaimynai ty
čiojasi išjaunamartės ir giriajaunąjį. Taip pat apdainuoja ir
visus vestuvininkus (apdainuotojos stovi aplinkui stalą; tai
išimtinai moterų darbas) [5; 413]. Priešiškos pusės (kaip liu
dija artimų tautų analogai), matyt, galėję tarpusavy lojotis
ir vienos kurios pusės namuose. To pėdsakų galbūt užsilikę
labai originaliai atliekamoje (vienintelėje tokio pobūdžio)
sutartinėje „Suminjojo geri svečiai“ (SIS II, 825):
SIS II, 825
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Vienagiedotoja (ji galėjo atstovauti vienai kuriai giminei)
gieda giriamąjį tekstą, o kita (galbūt priešiškos giminės at
stovė) visą laiką tikpeikia, prieštaraudama pirmajai. Be per
traukų vykstant šiam dviejų giedotojų dialogui, kiekvienai
išjų refrenu „čiūto“ atitaria trečioji giesmininkė. Toks savo
tiškas žodžiavimasis labai artimas latvių „giesmių karui“.
Taigi galima manyti, kad baltų bei ugrofinų vestuvių
veikėjų apgiedojimai galėjo susiformuoti panašiu laikotar
piu (galbūt apie I tūkst. pr. Kr. pab.) kaip apeiginio dviejų
giminių priešiškumo žodinė bei muzikinė išraiška. Vestu
vininkų apgiedojimai įvairiose tautose priklausę senajam
daugiabalsumo (arba monodijos) sluoksniui. Be to, jie daž
nai turėję savas melodijas bei tam tikrus kanonizuotus teks
tus, kadaise susijusius su magine funkcija. Pasak mordvių
folkloro tyrinėtojo N. I. Bojarkino, labai gausūs peikimai,
skirti jaunajai, senojoje mordvių pasaulėžiūroje suvokia
mi kaip maginė apsaugos priemonė. Pačių atlikėjų aiškini
mu, „kuo daugiau per vestuves peiksi jaunąją, tuo mažiau
ją peiks anyta su šešuru“ (7; 18). Galbūt kiekvieno vestu
vių veikėjo apgiedojimas, kuo daugiau išjuokiant jį (kaip
žinoma, irjuokas - viena iš apsisaugojimo priemonių), ga
lėjo būti susijęs su jo apsaugojimu nuo pikta.
Dar lieka vienas atviras klausimas: koks yra refreninių
sutartinių (okartu ir senųjų kalendoriniųgiesmių) beiberefreninių dvejiniųchronologinis santykis? Daugelis tyrinėtojųsu
tartinių priegiesmių garsiažodžius mano esant akivaizdžiau
siu šių giesmių archajiškumo įrodymu, kurį patvirtina ir sin
kretiškas ryšys su taipogi sena melodika bei choreografija.
Kaip tad suberefreniniais apgiedojimais, kurių eilėdaros, pa
sak L. Saukos, dar nevaržo refreno rėmai? Ar galima kalbėti
apie apgiedamųjų dvejinių chronologinį pirmumą?
Prisiminkime, kad visgi jos atspindi tam tikrąspecifinį,
su šnekamąja kalba labai glaudžiai susijusį, muzikinio fol
klorosluoksnį. Orefreninės giesmės galbūt buvo susijusios
su labiau išreikštu ritminiu pradu (su judesiu). Šių abiejų
grupių sutartinių muzikos ypatybės iš esmės nesiskiria: iš
lieka motorinis judėjimas, dažnas sinkopių ritmas, sekun
diniai sąskambiai ir t.t. Taigi jos (kaip ir skudučių bei ragų
polifoninė muzika), nors ir išreiškia skirtingus pradus („kal
bos“ ir „ritmo“), matyt, atstovauja vieningam senojo poli
foninio daugiabalsumo klodui.
Šias mintis patvirtina ne tik minėtieji L. Saukos dainų
eilėdaros tyrinėjimai, bet ir estų etnomuzikologės I. Riuitel pastebėjimai apie Baltijosjūros suomių-ugrųm/tas: „ru
nų dainose galima išskirti žanrus, susijusius visų pirma su
pasakojamuoju, žodiniu, pradu (tai lyrinės, epinės, vestu
vių ir kai kurios kitos apeiginės dainos), ir tuos, kurie susi
ję daugiausia su judėjimo ritmu, veikiančiu melodijų pri
gimtį (lopšinės, sūpuoklinės, kai kurios darbo dainos). Pir
mojoje grupėje vyrauja melodijos, artimos pasakojamosios
frazės kalbinei intonacijai, o kitoje sutinkamos kitokio ti
po melodijos“ (8; 16).
Taigi ir šių dar gana paviršutinių tyrinėjimų objekto vestuvininkų apgiedojimo sutartinių - išskirtinumas, ma
tyt, susijęs ne su kitu pagal chronologiją gyvavimo laiko
tarpiu, o su pačia )ųfunkcija, t.y. apeiginiu vestuvių veikėjų
apgiedojimu (aplojimu).
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Sutartinės of singing of the members
of a wedding
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ
Considering sutartinės (ancient Lithuanian polyphonic folk
songs) we pay our attention mainly to the stability of their form,
the symetry of various arrangements, the great amount of
soundwords and certain rhythmic formula related to the words etc.
The most typical form of the singing of is the astrophical dou
bled (this is testified not only by a maltitude of their recordings
but also by the statements of the two most outstanding singers
Smilgienė and Našlėnienė, and also by the explanations on the
melodies of the singing of). The antiquity of the doubled is re
flected not only by their syntactical-intonational versification but
also by the archaic mythological images of their words. The alove
mentioned doubled may have existed as early as the Baltic-Finn
epoch (1st millenium B. C).
The fact is testified by the tune, the form and the basic princi
ples of the construction that are characteristic of runes (or even of
the layer of folklore of the pre-runic period, this fact is affirmed by
Riuitel) and also by the peculiarities of the relationship between
the versification, the words, the tune and the motifs of the poetical
texts as well. (The precursors of the images of some Hiames runic
texts Niemi considers to be the texts of sutartinės and this is the
corroboration of their existence of that period.

Šventojiškė dainininkė
Kerštą Balčius
Loreta MUKAITĖ
Sunku tiksliai pasakyti, kas ir
kada užrašė pirmąją Kerstos Bal
čius padainuotą dainą. 1996 m.
spalio 6 d. iš jos sužinojau, kad
pirmą kartą K. Balčius atliekamas
dainas tautosakos rinkėjai užra
šinėjo tuoj po Antrojo pasaulinio
karo, dar tebesant gyvam Kers
tos tėvui. Bet pateikėja neprisimi
nė, kas buvo tie užrašinėtojai, ne
galėjo pasakyti konkrečios datos.
Tikslesnių žinių apie Švento
sios apylinkėse vykusias ekspe
dicijas išliko nuo 1977 metų. Tuo
laiku vyko Lietuvos kraštotyros
draugijos Palangos skyriaus kraš
totyros ekspedicija, kuriai vado
vavo etnografas Vacys Milius.
Kerštą Balčius savo sodyboje Šventojoje. 1996 m. spalio 4 d. L. Mukaitės nuotrauka.
Ekspedicijos metu, be etnografi
nės medžiagos, buvo surinkta ne
mažai ir dainuojamosios tautosakos, kurią užrašė Pa Kitą kartą (1991 m. sausio 6 d.) didesniam būriui an
langoje gyvenusi Emilija Adiklienė ir iš Vilniaus atvykę sambliečių aplankius dainininkę Kerštą Balčius, ši buvo
folkloristai Stasys Skrodenis, Danutė Kuzinienė ir Lai kur kas draugiškesnė, linkusi labiau bendrauti, padai
ma Burkšaitienė. Pateikėja Kerštą Balčius tada padai navo 11 dainų, tarp kurių buvo keletas visai naujų, iki tol
navo devynias lietuviškas ir vieną latvišką dainą. Anot neužrašytų. 1992 m. vasario mėnesį Z. Baniulaitytė ir
L. Burkšaitienės, labiausiai iš dainininkės repertuaro eks M. Užpelkis užrašė keletą jau girdėtų K. Balčius dainų,
pedicijos dalyviams įsiminė vestuvinė daina „Dar gai o kai kurių dainų variantai šj kartą buvo pilnesnį.
1992-1993 metais pas K. Balčius ir jos brolį Andreiš
delis negeiduoje“.
1988-1990 m. Šventosios kuršininkais labai domėjo keletą kartų lankėsi M. Užpelkis, kuris domėjosi Šven
si folkloristai ir studentai iš Latvijos. 1988-1990 m. Latvių tosios žvejų gyvenimo būdu.
1992 m. Lietuvos liaudies kultūros centro (LLKC) Vi
folkloro saugyklos rankraštyno „Latviešu folkloras kratuve“, kuris yra perėmęs Latvijos Istorijos instituto Folklo zualinės antropologijos laboratorijos darbuotojas Vytau
ristikos skyriaus archyvą, mokslinių bendradarbių sureng tas Musteikis, filmuodamas Šventosios apylinkių latvius,
toje ekspedicijoje buvo filmuojama etnografinė medžia daugiausia dėmesio skyrė gyventojų žodinei tradicijai
ga bei užrašinėjama tautosaka. 1990 m. rugpjūčio 21- bei materialinei kultūrai: įrašyta keletas K. Balčius ir jos
22 dienomis Rygos universiteto studentai rinko dainuo kaimynų padainuotų dainų, padavimų, sakmių, pasa
jamąją tautosaką Šventosios apylinkėse. Tada buvo už kų, pasakojimų apie žvejybą. Tų pačių metų gegužės
rašyta ir keletas K. Balčius dainų.
19 d. V. Musteikis užrašė keletą K. Balčius ir jos kaimy
1990-1992 metais pas dainininkę K. Balčius lankėsi no Niklaus Vindigis dainų bei pasakojimų.
Palangos etnografinio ansamblio „Mėguva“ nariai. Per
1995 m. M. Užpelkis, dirbdamas LLKC Vizualinės ant
pirmąjį apsilankymą (1990 m.) ansamblio vadovei Zitai ropologijos laboratorijoje, filmavo šventas Velykas bei
Baniulaitytei ir tuomet ansamblio nariui Martynui Užpel metinį kuršininkų susirinkimą Šventojoje. Ši medžiaga
kiui sunkiai sekėsi bendrauti su pateikėja. Ji padainavo suteikia daugiau žinių apie vietinius gyventojus, jų tar
tik 4 dainas, tačiau kartu su broliu Andreiš Balčius įdo pusavio bendravimą, dar išlikusias kuršininkų tradicijas
miai papasakojo apie kuokles, linų talkas, dainavimą. ir papročius.
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1993 m. ekspediciją Šventojoje
surengė Vilniaus universiteto Isto
rijos teorijos ir kultūros istorijos ka
tedros vedėjas Vytis Čiubrinskas.
Šioje ekspedicijoje pajūrio krašto
dainas užrašinėjo ir Zita Baniulaitytė. Video ir audiokasetėse buvo
įrašyti Jurio Skudikio, Andreiš Bal
čius, Niklaus Vindigis, jo žmonos
Anos Vindige, J. Freimano pasa
kojimai apie žvejų gyvenimo bū
dą, papročius, folklorą. Ši medžia
ga panaudota „Baltijos“ televizijos
sukurtoje laidoje „Esame visą jū
ros dugną nulaižę“, pasakojančio
je apie Šventosios apylinkių žve
jus, jų gyvenimą. Ekspedicijoje fil
mavo, laidą kūrė ir montavo ope
ratorius Rimas Kavaliauskas.
1993 m. rugpjūčio 3-16 dieno
mis buvo surengta Vilniaus univer
siteto etnografinė ekspedicija Bū
tingės ir Šventosios apylinkėse bei
Nidoje (Latvijos Respublika). Uni
versiteto Filologijos fakulteto IV
kurso studentė Asta Liaudanskytė-Chaladauskienė rinko dainuo
jamąją tautosaką pajūrio zonoje
nuo Palangos iki Nidos. Užrašyta
73 dainuojamosios tautosakos pa
vyzdžiai - iš jų lietuviškų tik 15. Vi
sa kita-latviškai. Dainininkė Kerš
tą Balčius ir jos brolis Andreiš Bal
čius tada padainavo 7 lietuviškas
ir 4 latviškas dainas.
Kerštą Balčius - tvirta, griežtų veido bruožų aštuo
niasdešimtmetė moteris. Iš pirmo žvilgsnio ji atrodo net
kiek vyriška. Beveik visada ją ir pamatysi „įšokusią“ į
vyriškas drobines kelnes, dirbančią kartu su broliu An
dreiš prie tinklų, tvarkančią žuvį. Tačiau jos pasaulėjau
ta - itin moteriška. Ji iki šiol tebeaugina ilgus plaukus.
Jau žilstelėjusias kasas Kerštą kaskart suriša virš ausų
ir paslepia po skarele.
Pasidaryti savu žmogumi Kerstos Balčius namuose,
gerai perprasti dainininkės gyvenimą, charakterį sudė
tinga, nes Kerštą gana uždaro būdo, nelinkusi daug kal
bėti, bendrauti ne tik su svetimais, bet dažnai ir su jai
gerai pažįstamais žmonėmis. Atsakinėja ji tik trumpa ka
pota kalba. Pirmą kartą paklaususi, iš kur išmoko dai
nų, išgirdau trumpą atsakymą: „Iš Dievo“. Ir tik vėliau ji
užsiminė apie savo tėvų pomėgį dainuoti. Nenoriai dai
nininkė kalbėjo ir apie buvusias drauges, net jų vardų
nebuvo linkusi minėti. Priežastis - „nei viena nebier, kur
visi šokom ir dainiavom. Visi pa žemi“. Na, o mirusieji
turi ilsėtis ramybėje...
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Iš kairės: Zita Baniulaitytė ir Kerštą Balčius. 1996 m. spalio 9 d.
L. Mukaitės nuotrauka.

Šventosios uostas šiandien. J. Baltiejaus nuotrauka.

Šiaip dainininkė - linksmo būdo, mėgstanti pajuo
kauti, pasidalinti prisiminimais apie įvairiausius nutiki
mus, įspūdžius. Su draugais ji ir „burnelę išmeta“, sma
giai padainuoja. Kerštą dažnai sako: „Geriau pajuokaut,
ne ka bliaut.“ Taip juokaudama dainininkė ir iš kitų pasi
šaipo, bet nepiktai.
Retai kada išgirsi Kerštą besiskundžiančią blogu gy
venimu. Ji sumani ir darbšti, todėl net ir sunkiausią gy
venimo valandą randa išeitį. Ji - jūros ir žemės žmogus,
žvejo dukra, mačiusi juodo ir balto, tad gyvenimo neiš
lepinta ir didelių reikalavimų nekelia. Pasak jos pačios,
„valgyt iš jūros, iš žemės paimam, tik malkų reik nusi
pirkti. A vasarą dar ir poilsiautojų paimam. I koki čia bieda! Visa kuo reik su pruotu dirbt“.
Kerštą tiesi, konkreti, nemėgstanti ilgų, nereikšmingų
kalbų. Pamačiusi atėjusius ir pasisveikinusi, klausia tie
siai: „Ko norit? Ar dainų pritrūkot?“ Kartais dainininkė net
paburnoja, kai, ko nors nesupratęs, paprašai jos paaiš
kinti: „Nieką jūs nesupruotat ir nežinuot. Knygas reik skai
tyt, i viskū žinuosi. (...) Jūs dainas tik lietuviškas temuo-

kat. A mes ir lietuviškų, ir latviškų dainuojam. A žinai ši
tų?“ Paklausia ir iš karto patenkinta uždainuoja latvišką
„dziesmą“. Ir šviesu jos akyse, nes mato, su kokiu žave
siu ir nuostaba jos klausomės. Kerštą neskuba visų dai
nų išdainuoti. Padainuos kiek ir nutils. Jei nori ką nors
dar išgirsti ir užsirašyti, būtinai turi pagirti už puikų daina
vimą, už tai, kad ji viena visoje Šventojoje ir apylinkėse
moka ir dainuoja tokias gražias senas dainas. Pateikėja
niekada to neneigia. Prie tų pagyrimų ji dar prideda: „Aš
ir teip sakau. Juk mani į Palangą ir Klaipėdą vežies dainiuot. I žmuonių ten būva daug. Dainas, šuokius tik leida
visi. (...) Pryš kelis metus Palangoj didelėj salėj dainiaviau, ten su kamera būva. A kaimynė sakė, ka aš par
radiji dainiavau.“ Kerštą Balčius 1993 metais dainavo tarp
tautinio folkloro festivalio „Baltica-93“ baigiamajame kon
certe, kuris vyko Palangos vasaros estradoje. Bet negali
ma sakyti, kad per daug puikuojasi.
Kerštą Balčius - viena tų pateikėjų dainininkių, ku
rios supranta dainos ir savo, kaip dainininkės, vertę. To
dėl nenuostabu, kad buvo užpykusi ant „Mėguvos“ fol
kloro kolektyvo vadovės Zitos Baniulaitytės, kuri po 1993
metų folkloro festivalio ją aplankė tik praėjus trejiems
metams. Priekaištai buvo pamatuoti: „Senei pas mani
bebuvai. Visas daines nu galvuos išeja... Ot, reikiejė pirm
atvažiuot, tai pridainiavusi būčiau...“
Dėl dainininkės tiesumo, užsispyrimo daug proble
mų yra turėję ir kiti pas ją lankęsi folkloristai. Žiūrėk, pra
dės dainuoti iš anksto apie tai neperspėjusi. Taip dainos
pradžia ir nuplaukia pavėjui neužfiksuota. Na, o paprašy
ta pakartoti, tarsi pasišaipydama ištaria: „Pamiegojai ir
miegok toliau...“ Kai 1993 metais kiek vėliau, negu buvo
sutarta, pas A. Balčius atvyko medžiagos apie Švento
sios žvejus rinkėjai iš Lietuvos televizijos, jie tiesiog ne
buvo įleisti j Andreiš Balčius sodybą... Šiems tada gana
ilgokai teko atsiprašinėti ir tartis dėl kito susitikimo.
Gražios Šventosios apylinkės. Ypač pajūris, pušimis
apaugusios, bangų nugludintos, Baltijos išpraustos smil
tys. Būtent čia ir užaugo dainininkė Kerštą bei jos brolis
Andreiš. Visas dainininkės gyvenimas susijęs su jūra.
Nuo mažens vaikai tėvų buvo mokomi viso, kas susiję
su žvejyba, žvejų gyvenimo būdu. Mokė ir dainų, nes
koks žvejys be dainos...
Kerštą dar maža kartu su savo motina niūnuodavo
šio krašto žvejų dainas - taisydama ūdas, valydama tin
klus, išdarinėdama, sūdydama, džiovindama ar rūkyda
ma žuvį, kurią pardavinėdavo žydams bei žemaičiams.
Žvejyba - vyriškas darbas, bet ir Kerštai jaunystėje
kartu su broliais yra tekę valtimis plaukti žvejoti j jūrą.
Tėvas turėjo motorinę ir irklinę valtis. Viena valtimi daž
niausiai pats žvejodavo, o kitą kartais duodavo sūnums,
kurie retkarčiais ir Kerštą su savimi pasiimdavo. Daini
ninkė, užsiminusi apie tas gyvenimo dienas, labai nuo
taikingai pasakojo: „Išplaukiem vos tik galiejė krantą ma
tytė. Mes visi tokie vaikūzai plaukiem. Tievs so sava,
mes, jaunims, so sava. Kuokj kartą mes j tievą apžvejuojuom. Kitą kartą žuvis pareit pri krašta, o kitą kartą
aukštyn yra“.

Kerštą ir jos brolis Andreiš M. Užpelkiui papasakojo,
kad Nepriklausomos Lietuvos laikais (A. Smetonos valdy
mo metais) tvarka šiame pajūrio krašte būdavusi griežta:
visi Palangos ir Šventosios žvejų laivai būdavo suvaromi
j prieplaukas, vadinamas valgumais. Tokių prieplaukų bu
vo aštuonios. Viename valgume būdavo po penkiolika
dvidešimt laivų, o kiekvieno laivo įgulą sudarydavo trys
keturi žvejai. Tais laikais Palangos - Šventosios pajūrio
ruože gyveno trys keturi šimtai į jūrą plaukiančių vyrų (1).

Inkaras ūdoms, tinklams ištraukti. Nukaldino K. Balčius tėvas
Janis Balčius Nepriklausomos Lietuvos laikais.
A. Petrašiūno nuotrauka, 1993 m.

Kerstos ir Andreiš Balčius sodyba Šventojoje.
V. Miliaus nuotrauka. 1977 m.
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boje. Ji buvo pietinėje Šventosios gyvenvietės dalyje.
Kai Kerstos tėvai buvo jauni, beveik visa Palangos ir
Šventosios apylinkių žemė priklausė grafams Tiškevi
čiams. Lietuvos nepriklausomybės metais dalį šios že
mės jie leido įsigyti vietiniams žmonėms. Tuo pasinau
dojo ir Kerstos tėvas, prie namų išpirkęs 4 ha, o toliau
nuo jų - dar 20 ha žemės.
Janio ir Anos Balčių šeimoje augo keturi vaikai: vie
na mergaitė ir trys berniukai. Iš jų gyvi belikę du: Kerštą
ir Andreiš.
Mokytis Kerštą pradėjo būdama septynerių metų.
Pradžioje lankė mokyklėlę, kuri buvo įrengta pamiškėje
stovėjusiame kaimyno Freimano name. Čia ji baigė tris
klases. Vėliau dar tris metus Kerštą lankė Šventosios
mokyklą. Paaugusi mergaitė padėdavo tėvui prie žvejy
bos, tad jai neteko tarnauti pas svetimus, žydų žuvies
rūkyklose, kuriose tais laikais įsidarbindavo nemaža
Šventosios jaunuomenės.
Kerštą šeimos nesukūrė. Nesurado savo gyvenimo
draugės ir jos brolis Andreiš. Tad visą laiką Kerštą ir An
dreiš gyveno kartu savo tėvų sodyboje. Kartu čia jie ir
dabar, eidami į savo gyvenimo saulėlydį.
Kerštą Balčius. L. Mukaitės nuotrauka. 1996 m. spalio 4 d.

Pasak Kerstos, kai jos tėvai dar buvo jauni, minėta
me pajūrio ruože buvo septyniasdešimt žvejų sodybų.
Išliko tik dvylika - ir tas tik sodybėlėmis begali pavadin
ti. Dalis iš jų jau rekonstruota, pritaikyta atvyksiančių va
sarotojų poreikiams.
Žvejų sodybos šiandien prasideda už pusantro dviejų
kilometrų į pietus nuo Šventosios gyvenvietės centrinės
dalies. Jos tolokai viena nuo kitos trijų kilometrų pajūrio
ruože, kuris vadinamas Šventosios Kopgaliu.
Senųjų vietinių Šventosios gyventojų likę nedaug, ta
čiau visi labai prisirišę prie tėvų ir protėvių gyvenimo, dar
bo tradicijų. 1968-1971 metais etnografo J. Bužo apklaus
ti Šventosios žvejai tvirtino, kad jie žvejoja taip, kaip jų
tėvai ir seneliai (2). Iki pat dvidešimtojo amžiaus vidurio
pajūrio gyventojams žvejyba buvo pagrindinis gyvenimo
būdą lemiantis verslas. Neatsitiktinai čia dar ir šiandien
mėgstama sakyti: „Žvejys gyvas, kol kelnės šlapios“.
Kerštą Balčius ir jos brolis Andreiš Balčius, garbaus
amžiaus sulaukę, į jūrą nebeina, bet padeda jaunes
niems žvejams ant kranto - krato tinklus, tvarko žuvį.
Kerštą ir Andreiš buvo sukaupę nemaža senų žvejy
bos bei kitų darbo įrankių, rūbų, audinių, namų apyvo
kos daiktų. Didelę jų dalį jie atidavė Mažosios Lietuvos,
Klaipėdos Jūrų bei Neringos Istorijos muziejams.
Kerštą Balčius gimė 1917 metais Šventojoje. Jos tė
vai - Ana Vindige ir Janis Balčius - buvo šventojiškiai.
Iki šeimos sukūrimo Kerstos tėvas žemės neturėjo ir,
kaip daugelis kitų šventojiškių, vertėsi žvejyba. Kerstos
mama buvo kilusi iš vargingos šeimos, tarnavo pas ūki
ninkus. Atlikęs tarnybą caro armijoje, Janis Balčius ve
dė Aną ir apsigyveno brolio, kuris iš grafo Felikso Tiš
kevičiaus buvo pirkęs nemaža žemės, dovanotoje tro
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Andreiš Balčius. L. Mukaitės nuotrauka. 1996 m. spalio 4 d.

Dainuoti Kerštą Balčius pradėjo dar būdama maža.
Jos mama - Ana Balčius - buvo gera dainininkė. 1977
metais Kerstos kaimynė Kerštą Balcere ekspedicijos da
lyviams papasakojo, kad Ana Balčius „liūb gera dainuot.
Ana tuokės žemaitiškas dainiava - viens žuodis bus lietuvišks, kits latvišks“. Namuose Kerstos Balčius specia
liai dainuoti niekas nemokė. Pasak pačios Kerstos, „ką
girdieja, kū tievai dainuo, tu tik muokieji“. Kerštą daž
niausiai dainuodavo ir iki šiol tebedainuoja savo mamos
mėgtas dainas, o jos brolis Andreiš - tėvo.
Pasak dainininkės, jos tėvai per Įvairiausius suėjimus
mėgo padainuot. „Tik šnapšę ikielė, ir pijuoku lig durų. I
dainų galieji girdiet i girdiet.“
Senieji kuršininkai dainuodavo ir latviškai, ir lietuviš
kai. Lietuviškų dainų, anot Kerstos, Lietuvos latviai iš
mokdavę iš žemaičių, kurie j pajūrį atvažiuodavo iš toli
mesnių apylinkių žuvies nusipirkti. Andreiš Balčius aiš
kino šitaip: „Būva tokie laikai, ka šmukulis ejė, žemai
čiai vežė tas skardines. Čia gierė i dainiava. Iš jų seni
žmuonis i mūsa tievai lietuviškai išmuoka dainiuot. Pa
tys kuršininkai tokių dainių nestatė“.
1977 metais įrašyti K. Balcere pasakojimai patvirtina
tai, jog kuršininkai lietuviškų dainų išmokdavo iš žemai
čių: „(...) Nei lietuviškas, nei latviškas, tuokės žemaitiš
kas. Vieną žuodj teip, kitą - kiteip. A kad jau kas nebeat
simena, balabūtisim jau“. O kita Balčių kaimynė, Ana
Vindige, 1996 m. man pasakojo, kad kuršininkai lietu
viškų dainų parsivežė iš Prūsų Lietuvos, kur daugelis
šventojiškių tarnavo. Š į faktą puikiai pailiustruoja A. Vin
dige vyro Niklaus Vindigis pasakojimas, kurj 1994 m.
kovo 25 d. užrašė Zita Baniulaitytė: „(...) Šitie vietiniai
žmuones, jaunuomene, ale visi, ejė j miestą, j Klaipiedą
dirbt. Todėl šeštadieniais tėn, a pavakariams tai jau par
eit, žinoma, įsigėrę, dainiuodami, taip. (...) Būdava šuokių nikuokių nebova. Kad tėn rugius nupjovė, vis tėn
susikabina visi, žinoma, tėn ėja par kelius dainuodami
tėn. Šiuokės tėn das dainės“.
Dainuodavo Kerštą ne tik namuose su tėvais, bet ir
mokykloje, kur lietuviškų bei latviškų dainų vaikus mokė
mokytoja iš Latvijos. Mokykloje išmoktas dainas prisimin
davo ir vėliau. Kerštą, jauna būdama, dainuodavo ir lais
vu laiku, ir dirbdama. Dainininkė pasakojo: „Kai važiuo
sim an Palangos su arkli - ūkininks turės duot, I mes tik
dainiuosim. Ilgi ratai bus, mes gulėsim i dainiuosim.“
Vėliau jaunimas, pasak jos, „dainas leisdavo“ išplau
kęs j jūrą irstydamasis Palangos tilto link. Tačiau žvejoda
mi, anot Andreiš, nedainuodavo, nes žvejyba - sunkus
darbas, dainuot nėr kada. Na, o vakarais Šventosios jau
nuomenė sueidavo prie klėties pasišokti. K. Balčius pri
simena, kad dažniausiai vakarodavo skirtingose vietose
- vieną dieną pas vieną kaimyną, kitą - pas kitą. Švento
joje grodavę „visokioms muzikoms“: „garmuoškuom“ ir
smuikeliu. Susirinkusieji šokdavo tiek latviškus, tiek lietu
viškus šokius. Bene mėgstamiausias buvęs „Šmukulis“,
o geriausi muzikantai - pusiau aklas šventojiškis Ektis ir
Niklavas Freimanas. Jie grodavo armonikomis.
Užrašiau K. Balčius pasakojimą apie tai, kad vaiki

nai ir merginos dainuodavę atskirai: „Vaikis nuorteip, o
aš teip nenuoriu. Mes - visas mergaitės, ir mums viskas
sutink. Mums ruoda sukrimt. Vaikių ir dainas būva kituokes. Vaikei daugiau dainiava apie mergaites“. Pa
klausta, ar mėgdavusi viena dainuoti, Kerštą atsakė, kad
jaunystėje dainuodavusi tik būryje, kartu su draugėmis:
„(...) Ka viens dainiuosi? Kai su draugu, va, dar burną
įmeti ir dainas trauki“. Dabar jos namuose jau retai ka
da beskamba dainos - visi draugai išmirę, nebėra su
kuo susitikti, vienai dainuot nesmagu, o ir dainos, kaip
sako, „nuo galvos išein“. Jaunystėje K. Balčius rašyda
vo dainas j sąsiuvinj, bet jo nepavyko išsaugoti.
Tęsdama pokalbį, Kerštą Balčius pasakoja, kad dai
nuodavo „tai, kas ant liežuve...“: „Kokias tik dainas mo
kėjau, tokias ir leisdavau laukun“. Dainininkė dainų ne
skirsto pagal jų meninę vertę - visos dainos jai esan
čios gražios. Į klausimą, kodėl dainuoja, K. Balčius at
sakė populiariais žodžiais: „Dainuoju dainą, raminu šir
dį / Ir mintys skraidą laisvais takais“... Dainininkė tvirti
na, jog dainos negalima išskaidyti į gaidą ir žodžius,
nes viskas gražu - dainoje vienodai svarbus tekstas ir
melodija. Kerštą Balčius ir jos brolis Andreiš labiausiai
mėgsta senąsias dainas, nes, pasak jų, šios esančios
rimtos, o vėlesnės - „šiokios tokios dainos“.
Kerstos ir jos brolio repertuare - daugiausia monodinės vienbalsės dainos. Dainininkės nuomone, jeigu dai
na graži, tai gali pritarti ir daug balsų. Jos požiūris į že
maitiškas dainas gana tolerantiškas - jei daina graži, tai
patinka, jei negraži, tai nesmagu ir klausyti. Kalbėdamas
apie tai, koks skirtumas tarp žemaičių ir kuršininkų dai
navimo, Andreiš man pasakė: „Skirtumas yra, matai. Mes
jau neturem ištraukt teip ilgai vienų žuodį“ (t.y. kuršinin
kai netęsia taip ilgai garsų kaip žemaičiai - aut. past.).
1996 m. spalio 5 d. lankydamasi pas A. Balčius, su
maniau bandymą - kartu su Zita Baniulaitytė užtraukė
me Andreiš padainuotą dainą „Į karužę lydėdami“.
A. Balčius, kiek pasiklausęs mūsų, pasipiktino: „Vuo kaip
žemaites dainiuo - negaliu klausytis“. Pasakė ir išėjo
lauk - nepriimtina jam žemaitiška dainavimo maniera.
Na, o Kerštą, tęsdama pokalbį dar papasakojo, kad jau
nystėje turėjusi gerą, gana aukštą, skambų, aiškų bal
są: balsas pirmiausia turįs būti aiškus, tada ir daina ge
riau skambanti.
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papročiai// Liaudies kultūra. - 1995. - Nr. 1.
2. Buzas J. Šventosios pajūrio žvejyba XX a. pr. // Etnografi
niai tyrinėjimai Lietuvoje 1981 ir 1982 metais. - V, 1983. R 24-28.

Šventoji’s singer Kerštą Balčius
Loreta MUKAITĖ
This is a story about the kuršininkė (curonian) folk
singer Kerštą Balčius, the person of an original disposi
tion, born in 1917 to the family of a fisherman in Šventoji.
Recently, she has been living there.
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RENGINIAI

PO SUTARTINIŲ
SKLIAUTAIS
Šių metų gegužės 20-25 dienomis Vilniaus sena
miesčio gatvėmis, kiemais, Sereikiškių parku (ir, aišku,
trokštančiųjų širdimis) jau dvidešimt pirmąjį ar antrąjį
kartą (skaičiuotojai nesutaria) nuskambėjo „Skamba
skamba kankliai“. Manytume, kad iškiliausiai šiame
festivalyje nuskambėjo Magiškasis sutartinių vakaras
Bernardinų bažnyčioje:

Koncertas Bernardinų bažnyčioje
Svarbiausias šių, kaip ir praėjusių metų, festivalio „Skam
ba skamba kankliai“ įvykis buvo sutartinių vakaras Bernar
dinų bažnyčioje. Tai akademinė studija, o jeigu meno kūri
nys - šedevras. Kaip gerame meno kūrinyje, buvo priešprie
ša, du poliai. Iš apdaužytų pabalusių plytų pastatytas alto
rius ar aukuras, dideli tušti paveikslų rėmai, aptrupėjusios
kolonos, laiko ir gal žmogaus rankų apnaikinti šoniniai al
toriai, ant sienų nublukusios freskos, priekyje - pastoliai re
montui. Net Nukryžiuotojo paveikslas - kabo erdvėje vidu
ry bažnyčios. Nuo sienų ir grindų dvelkia šaltis. Ir štai - bal
tais nuometais pasidabinusios jaunos moterys ir merginos,
vaikinai su senoviškomis dūdomis, birbynėmis. O svarbiau
sia - iškilmingai, labai meniškai atliekamos archajiškiausios
lietuviškos dainos, melodijos. Šiuos du priešingus polius apgriautąjį, šaltą, ir šviesųjį, šiltą, jungia bažnyčios erdvė,
jos nepaprastai gera akustika. Žiūrovai čia nėra pašaliniai:
jie labai imlūs, susikaupę stebi vyksmą, lyg apeigas - krikš
čioniškas ar pagoniškas.
Sutartinės - sinkretinio meno sritis: muzika čia siejama
su poezija, choreografija, vaidyba (mimika, gestais). Ir šiame
koncerte visa tai matome, bet dominuoja muzika, melodija.
Tekstas minimalus, nuolatos pasikartojantis, labai lėtai judan
tis į priekį - prisideda tik po vieną du naujus žodžius. Cho
reografinio elemento dar mažiau - judama tarytum greitai,
pagal muzikos ritmą, bet judesiai taurūs, švelnūs, daininin
kės susikaupusios.
Koncertavo dvi sutartinių atlikėjų grupės po keturias. Nė
viena meniškumu nenusileidžia, tik antroji, kiek vyresnė am
žiumi, atliko sudėtingesnių dainų. Nuostabus, nepaprastai to
bulas, kupinas šviesaus taurumo sutartinių dainavimas. La
bai svarbus koncerte ir pučiamųjų instrumentų vaidmuo. Su
mani režisūra - groja parteryje, groja nuo vargonų balkono.
Koncerto aukščiausias taškas - daina apie „vosilkas“. Efektą
sustiprino netikėtumas - iš tolo, iš abiejų pusių suskamba dai
na. O Evaldo Vyčino grupės dainos nuo vargonų balkono čia
virto giesmėmis, oratorijomis, lyg dainuotų didelis choras tokia čia puiki akustika: keli dainininkai pripildo garbingos
muzikos visą bažnyčios erdvę.
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Kupiškio sutartinių giedotojų grupė.

1969 metais būdamas Lenkijoje, Krokuvos Jogailos bib
liotekoje, užtikau dvarininko iš Jusionių (netoli Utenos) Pran
ciškaus Vilčinskio straipsnį, 1844 m. lapkričio 27 d. išsiųstą
Vilniuje ir Jašiūnuose gyvenusiam lenkų istorikui Mykolui Balinskiui, rinkusiam žinias veikalui „Senoji Lenkija“ (Starožytna Polska), 3-ajam, Lietuvai skirtam, tomui. Be kita ko, P. Vilčinskis atkreipė dėmesį į lietuvių optimizmą, pamėgimą dai
nuoti. Valstiečiai yra linksmi, norsjuos nepaprastai sunkia naš
ta slegia „aukštesniosios ponų kastos“. Merginos mėgsta se
nas originalias dainas: „Dvi dainuoja kokį nors meilės turinio
pasakojimą, o kitos dvi dainuoja tūta čiuta, arba atvirkščiai,
arba dainuoja Saulala tali.“ Melodija, anot Vilčinskio, slavo
ausiai nėra maloni, bet tos dainos yra brangūs senųjų amžių
paminklai“(apie minėtą Vilčinskio rankraštį skelbta „Litera
tūroje ir mene“, 1971, liepos 31). Aišku, čia kalbama apie di
sonansus sutartinėje. Prie jų reikia priprasti. Iš pradžių ir aš
jutau disonansus, bet vėliau jie pranyko.
Koncertas suteikė gilų estetinį išgyvenimą, galėjai pajus
ti, iš kur esi atėjęs, iš kokių meno šaltinių gaivinosi tavo pro
tėviai. Greta sėdėjusių pusamžių inteligentų pora dalijasi įspū
džiais: vyras - nustebintas ir sužavėtas, o moteris pastebi: „Dar
dvasia nemirė...“ Turėjo omeny tautos dvasią.
Vladas ŽUKAS

Užburtosios apeiga
Sutartinės atranda savo vietą - taip išsakytum įspūdį po
sutartinių vakaro. Vietos sąvoka prašosi platesnio paaiškini
mo. Sutartinėmis grąžinama, atstatoma tai, kas prieš amžius
buvo pradėta ardyti ir beveik prarasta. Kalbu apie prigimtinį
lietuvių tikėjimą. Sutartinės - mūsų dienas pasiekusios au
tentiškos apeigos ir muzika. Susirinkusieji buvo dalyviai ypa
tingo ritualo, kurio ištakos galbūt siekia Senosios Europos
laikus. Išskirtinis moterų vaidmuo apeigoje. Jos čia pagrindi
nės dalyvės; vyrai - tik kažkur aukštai ir tik kartais atitaria
dūdomis, lumzdeliais, skudučiais. Sutartinės demonstruoja,
atgaivina ypatingą moters padėtį apeigoje, moteriškąsias Se
nosios Europos religijos tradicijas. Tai ypač svarbu dabar, ban
dant atstatyti prarastą lyčių pusiausvyrą bendraujant tarpu
savyje ir su anapusybe.
Susirinkusieji buvo liudininkai atgimstančio ritualo, kurio
viena iš galimų prasmių - Šventumo grąžinimas senosioms gies
mėms. Ritualo atlikėjų, vadovaujamų Daivos Račiūnaitės, pro
fesionalumas leido patirti ypatingą dvasios būseną - ramybės,
darnos ir pusiausvyros pojūtį. Tai buvo tikrai „magiškasis su
tartinių vakaras“ - „Skamba kanklių“ aukščiausioji gaida.
Inija TR1NKŪNIENĖ

Sutartinių verdenė

Vakaro rengėja Daiva Račiūnaitė. Gedimino Žilinsko nuotraukos.

Apie sutartines, viltį ir ateitį
Kai nutilo paskutinė gaida, bažnyčia tylėjo. Laukė. Po ke
lių akimirkų Daiva ištarė - ačiū už dėmesį. Tik tada čežėda
mi visi pakilo ir išėjo į šaltą mėlynai juodą Vilnių.
Liko aukšta siaura erdvė, suvarstyta mediniais pastoliais,
užpildoma (iš apačios, vis aukštyn ir aukštyn) tylaus klegėji
mo, ulbėjimo, virstančio (rodės) kalba, šnabždesiu, kartoji
mu, sakymu, prašymu, malda, džiaugsmu ir pasigėrėjimu.
Ką girdim šitose giesmėse, kad sėdim šimtai - nuščiuvę?
Nenorėdami, kad baigtųsi. Apsalę nuo švarumo ir skaidru
mo. Ir lengvumo.
Kai sugriauna bažnyčią ir ji stovi tuščiom suaižėjusiom
sienom, - iš kur viltis, kad tai dar ne viskas? Kad ten dar at
gims malda.
Kai apie rugius ir linus nebevaikšto klegėdamos nuome
tuotos moterys (juk ne mačiau to nei aš, nei tu, ir nematysim
- niekad) - iš kur tas giedojimas? Tas nuščiuvusių širdžių plaz
dėjimas - besiklausant jo? Tas žodžiais nenusakomas pajau
timas, kad kažkas, neapčiuopiamo, tęsiasi - it siūlas - nuo tų,
nuometuotų parugėse, - per mus - į ateitį - kokią? Kada?
Kas ir tada giedos? Ką?
Rūta LUKOŠEVIČIŪTĖ

Tai buvo archajinės pusgyvės Baltų giminės palikuonių tik
ros Mišios! - kažkada gyvenimo šerdimi buvusiųjų apeigų,
šventų atnašavimų, kuždesių apie būties esmę su ąžuolynuo
se gyvenančiomis dievybėmis atšvaitas. Šmėstelėjęs po apgriu
vusiais dešimtmečiais dailinamos, lipinamos, bet paveikslų rė
mais vis dar žiojinčios Bernardinų šventovės skliautais.
Nors matėme, kaip spindi iš įtampos prieš pradžią ant „vė
lių suolelio“ sutūpusių giesmininkių iš grupės „Trys keturio
se“ akys... Kaip virpa kuplių gurgždančių rūbų klostėse sle
piamos rankos, kai tik akimis iš siaurų nuometų ovalų rėželių
begalima tarpu savęs drąsintis, kalbėtis, ryžtis skleistis.
Tą vėlųjį vėlių vakarą aidėjo sektinės apskritosios, kapoti
nės, visokios šoktinės sutartinės, pakaitinės, užtinęs, rėktinės
ir kitokios dainos, sutartinės, kurias į eilę sustatė ir mokamai
„užsuko“ jųjų tyrinėtoja Daiva Vyčinienė. O kur dar darniai
viso aidesio sakralioje erdvėje visumą užpildę ir „rūšinę“ pu
siausvyrą atsvarinę ragų, skudučių, lumzdelių pūtėjai, daugiau
sia vyrai, pabaigoje dargi parodę (E.Vyčinas su kitais) gebą ir
„aukštai imti“. Visgi tą vėlų ir šaltą vakarą istoriniame Vilniaus
senamiestyje prie Vilnelės, pačioje Lietuvos širdyje, tatavo, lė
bavo, ratiliavo moterys - paukštės. Kokia dieviškąja ambrozi
ja, soma, žaliuoju vyneliu, alumi užkulta jų dvasios pilnatvė...
Ritmingai švelnus, burtažodžiais tam vakarui įšvęstų raganautojų įsuptas tarsi eglių ošimas gobė visus į Vienį, į prasta akimi,
ausimi nepermatomą, neįžvelgiamą visumą. Nelyg stora duks
li šventadienė žemaitiška močiutės skara. Nematomoji balsų
padangė užstojo žvarbiausias dangaus kiaurymes už pastolių,
po aptrupėjusiomis sakyklomis, balkonais, tarp plytų stirtų ant
medinių suolelių susispietusius žmones. Iki tol, aišku, daugelį
ir smulkmeniškus, irzlius ir banalius...
Kas pakėlė pasagėles? Kas? Senelis Dievas. Anava. Pas
kutinėje eilėje ant žalio medinio suolo jis sėdėjo, po „viškomis“ nuo puraus gegužės debesio nuslydęs.
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Iš lėto irdamiesi tarp plytgalių tartum pavasarinių lyčių,
iškilniau skardendami atsivėrusią erdvę ir ją sotindami, vai
sindami, ilgais ragais pūtė, lumzdeliais švogždė, skudučiais tū
tavo liauni „Verdingio“ ir kitų prakutusių ansamblių muzi
kantai. Jų „birbynės“ ne prasčiau Jerichono trimitų skambė
jo? Vėlyvasis vėlių vakaras, rodos, pats sau rinkosi ir rinko
sutartines, vispagundydamasvienąpokitos giesmininkes mesti
iššūkį likimo lėmėjai. Kartais atrodė, kad pačios „sutartinės“
geriausiai tarp savęs sutaria ir „surinktoji“erdvėbrinksta, noks
ta, kuplėja iki begalybės... Ramiai, iš lėto, po vytelę, po ataudėlę visų akyse iš nieko kuriama baltiškoji mandala, virstanti
beaistre taikia užburiančia nirvana. Nepajunti, kaip altorių
dengianti dulkėta pastolių konfigūracijatampa subtilaus audi
nio metmenimis, kuriuose žėruoja, atrodytų, paprasti, mono
toniški garsai ir jų sąskambiai. Tik netikėtai atseki jų dermes,
pynimus, lygumus. Ūmai visas „karavanas“ užslopsta staigiais
„išėjimo“ nuūkimais, ir stoja spengianti, absoliuti kaip spiritas
tyla. Ūkit... Nebesuprantamais nūnai garsažodžiaisįžodintatyla,
nuokurios, rodos, imssunktis išsmilkiniųraudonoji rasa... Nuo
metuotos brandžios moterys (viena juoda skepeta), skaisčiai
kepurėtosjauniklės, standžiai stuomenis segtukais susirakinusios giesmininkės, ryšėdamos protėvių vėlėms mielais margais
juosvais sijonais, akinančiu baltumu bažnyčios griuvėsių prie
blandoje šviečiančios. Vos judančios, neskubiai rituališkai šo
kančios, pėsčios paukštės, kurių sparnai - pelekai puošniomis
liemenėmis, marškiniais, prijuostėmis bintuotos. Gegutės, zy
lės, antys, žąsys, gulbės... Čia viskas vientisa; gyvybė su mirties
slėpiniais džiugiai susirakinusios...
Taip ir teesie, viena nueidama, kita pareidama... Aure,
sutartinės rinkėja mirksniu pelėda, naktine mirties pranaše,
virsta, bet jos žadama tamsa baugiai šviesi, nes visų giminės
mirusiųjų akių šviesoje skendi... Tegu, šiukštu žodžiuotis. Ta
bu. Tobulas tabu už sutartinės rinkėjų nugarų tyli.
Ar ratu sustojusių giesmininkių sukurtasis pasaulis atvėrė
šventybės matmenį, šviesos pažadą? Raminantį dvasią palytė
jimą pajusdavome kiek vėliau, po „fazę“ perjungiančio ūkt...
Pojo sukurtasis tobulas garsų pasaulis nutavaruoja ausyse ne
grįžtamai ir... nepranyksta. Nesjis dievišku „tebūnie“ leistas ir
iš beveik nepažinių prasminių ir garsažodinių sandų sudėlio
tas. Lieka ir keliajis aukštyn profaniškąjį sėdėtoją ir stebėtoją.
Lieka ir kelia visa persmelkiančios pauzės, kurios kiekvieną
spiria kabintis į trumpam apsireiškusį beveik tobulos dermės
ratą. Jis lėtais apeiginio šokio judesiais tartum ikonografinė
išblukusioaudeklosvastika, lietuviškasis „sūkurėlis“vėl atnau
jina gyvybės suktinį. Gal niekad - paskutinį?

Ir kur tikjos neskambėjo: Alumnato kieme, Vito g. kiemely
je, A. Mickevičiaus kieme, Teatro salėje, net Trakų pilies kie
me... Būta teminių vakarų: karo-istorinių, darbo, vestuvių.
Kiemuose paprastai vyraudavo šokamos sutartinės. Orientuodavomės dažniausiai į publiką: kad būtų ne per daug mono
toniška, nuobodu, kad pakaitomis skambėtų giedamos, pu
čiamos, kankliuojamos, šokamos sutartinės ir kad dalyvautų
kuo daugiau ansamblių, mokančiųjas atlikti: kad tik įvairiau,
kad, neduok Dieve, nenusibostų! Pamažu tas margumynas
pradėjo įkyrėti (bent jau man ir mano bendraminčiams.) Pas
kutiniaisiais metais laikiausi nuostatos: geriau mažiau gru
pių, bet gerai susigiedojusių, susigrojusių, turinčių savą stilių,
savą sutartinių sampratą.
Taigi persikėlėm į Bernardinų bažnyčią, atsisakėme bet
kokio margumyno, taip pat ir sutartinių rikiavimo pagal ko
kius nors žanrus. Liko tik sutartinių muzika, melodijos ir žo
džio vienovė. Tiesa, šiek tiek nukentėjo šokamų sutartinių
dalis: mat bažnyčios aplinka visgi reikalauja santūresnių ju
desių (beje, ir muzikos). O gal tai nėra didelis praradimas,
nes šis renginys, manyčiau, buvo skirtas ne tiek akiai pagany
ti, kiek ausiai pamaloninti (turbūt išprususiems sutartinių
klausytojams jau neberėžia ausies sekundų sąskambiai), o iš
tikro - sielai atgaivinti...
Muzikinė idėja - tarsi žiedo skleidimasis: nuo sutartinių
sekundų glaustumo per platesnes, erdvėje išsimėčiusias pa
kaitines giesmes iki visą aplinką užpildančio gaudimo. Šito
kio „augimo“ idėja patiko visiems, tik vieniems dar trūko su
tartinių, kitiems jų atrodė per daug (kaip sakoma, kiekvie
nampagal poreikius).
Galima tvirtinti, kad sutartinių muzikos galimybės dar
anaiptol neišsemtos. Manyčiau, kol kas nėrajokio reikalo ten
kinti publikos skonį, imantis vienokio ar kitokio sutartinių „to
bulinimo“ ar perdirbimo (kuris man siejasi su pažodiniu verti
mu iš „o6pa6oTKa“ - „apdirbimas“). Sutartiniųjėga slypi jose
pačiose (jų ritmikos ir formos darnoje, melodijų persipynime,
garsiažodžių nuolatiniame kartojime ir pan.); reikia tik dera
mai jas pateikti. Dvejus pastaruosius metus sutartinių vakarai,
manyčiau, orientuoti visiškai ne į „folklorinę“ publiką (arba,
tiksliau, ne tik įją), o į žymiai platesnį subtilių klausytojų ratą.
Todėl panašaus pobūdžio koncertas galėtų vykti ir ne „Skam
ba kanklių“, o, sakysime, šiuolaikinės muzikos ar kokio kito
(ne folkloro) festivalio metu. (Arba visiškai savarankiškai...)
Reikėtų tik geros reklamos - ir sėkmė garantuota!
[Bet šiaipjau - žymiai lengviau giedoti ar regzti įvairiau
sias koncertų idėjas negu paskui visa tai verbalizuoti.]

Juozas ŠORYS
Vakaro šeimininkės žodis

„Puiku!“; „Nuostabu“; „Geriausias koncertas“; „Kiti iš
Kauno atvažiuoja vien į šį vakarą“... Tokius atsiliepimus po
sutartinių vakaro girdėjau dar dvi ar tris dienas. Labai džiu
gu... Bet kaip jis atrodo man pačiai?
Manyčiau, jog šiais metais jis tikrai pasisekė. Visų pirma
dėl to, kad sutartinės idealiai pritiko Bernardinų bažnyčios
aplinkai (žmonių ir laiko nuniokotai, verčiančiai apie daug
ką susimąstyti). Kaip, beje, ir sutartinės. Jau tiek metų ban
dome jas gaivinti, išsaugoti. Ieškome naujų, geresnių formų.
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Daiva RAČIŪNAITĖ
FESTIVAL
SUTARTINĖS U N D E R THE A R C H E S
O F T H E B E R N A R D IN A I C H U R C H

In the spring of every year in May, the festival „Kanklės (the
zither) rings and rings“ takes place. At the festival, it is already for
the second year sutartinės (ancient Lithuanian polyphonic folk
songs) have been performed in the unrepaired Bernardinai church.
A sacred space and good acustics of the church reveals the peculi
arities of the sounding of sutartinės - they can be heard as archaic
sacred songs. The great impression of the sutartinės party is ut
tered about by a number of different persons. The opinion on the
party is also uttered by the organizator of the party and the inves
tigator of sutartinės Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė.

KNYGOS

AŠ IŠDAINAVAU VISAS
DAINELES
Po ilgos pertraukos sulaukėme trečios „Aš išdaina
vau visas daineles“ (V, 1997) - knygos apie talentingus
liaudies dainų pateikėjus. Pirmosios dvi, pasirodžiusios
sovietmečiu, greitai ištirpo (tiražas 15 tūkst. egz.) - ne
dažnai tokių knygų sulaukdami, žmonės pirko po kelias.
Anuomet jos buvo atgaiva - į vieną sovietinę kultūrą stu
miamiems rodė, kuo esame stiprūs, kur glūdi tikrosios
vertybės. Trečioji pasiekė mus septintaisiais Nepriklau
somybės metais, bet reikalinga nė kiek nemažiau euro
pietiškų skersvėjų blaškomai dvasiai gaivinti.
Knygos dedikacija rodo, kuo šioji skiriasi nuo pir
mųjų: „Skiriama liaudies dainininkams, atgulusiems
amžinojo poilsio toli nuo Tėvynės“. Tomelyje pateikti
pasakojimai apie liaudies dainininkus emigracijoje ar
ba gyvenančius etninėse lietuvių žemėse, bet iškentu
sius tremtį ir lagerius.
Pirmosios dalies „Užjūrių marių “autoriai - J. Ba
lys, E. Bradūnaitė-Aglinskienė, G. Krivickienė ir
G. Kupčinskienė. Jų pasakojimai labai lakoniški, auto
riai patys sugeba likti tarytum nuošalyje - svarbiausia
pateikėjai, jų pasakojimai, asmenybių išryškinimas.
„Senas tautosakos vilkas“ (taip pats save pristato!)
dr. J. Balys pateikia 1949 m. tautosakinės kelionės po
Ameriką, lankant lietuvių gyventas vietas, dienoraštį,
plačiau pristato U. Bendoraitytę-Žemaitienę, M. Takažauskienę. Taupus stilius primena prieškario „Gim
tojo krašto“ publikacijas!
Panašus ir E. Bradūnaitės pasakojimas apie lietu
vių liaudies dainos likimą Pensilvanijos kalnuose, kur
įsikūrė pirmieji imigrantai, dauguma kilę iš Suvalkijos.
Gražūs šio amžiaus pradžioje palikusių gimtinę mote
rų pasakojimai puikiai rodo pasakotojų etninę priklau
somybę. Vyresnioji karta atsivežė iš Lietuvos tradicijas
ir papročius, dainas, kurios šiandien jau nyksta.
Emocingas G. Krivickienės pasakojimas apie liau
dies dainą jos gyvenime. Namų aplinka, dalyvavimas
gimnazijoje Tėvynės pažinimo kuopelės veikloje (beje,
šioje kuopelėje dalyvavo ir dar vienas knygos autorius,
žinomas tautosakos rinkėjas J. Dovydaitis) suformavo
vertybių skalę, išlikusią visam gyvenimui.
Paskutinė skyriaus publikacija - G. Kupčinskienės
aprašyta Bostono lietuvių etnografinio ansamblio „Sodauto“ istorija - liudija jaunosios imigrantų kartos san
tykį su tautos tradicijomis.
II skyriuje „Be Tėvynės Lietuvos“ pasakojama apie
etninėse lietuvių žemėse - Punske, Seinuose, Pelesoje,
Giriose - ir tolimame Sibire Čiornos Padinos kaime (čia

lietuviai ištremti po 1863 m. sukilimo) gyvenančius dai
nininkus.
Tai ne tik pateikėjų biografijos, jautriai užrašytos
ekspedicijose, išryškinti neeiliniai žmonės, o ir prasi
veržiančios autorių emocijos.
Įdomiausi pačių pateikėjų atsiminimai, kuriuose iš
saugota tarmių perliukai, savitas pasakojimo ritmas ir
stilius.
Šio skyriaus pasakojimai jaudina ne tik perteiktu
liaudies dainos, tautos tradicijų ir papročių likimu, bet
ir lietuvybės išsaugojimo, nutautinimo problemomis.
Didžiausias skyrius „Kur šachtų keliai ir takeliai“
skirtas skaudžiausiam tautos istorijos etapui - tremčiai.
Tremtyje dainos kėlė tautinę dvasią, stiprino žmones,
padėjo ištverti, išlaikyti žmogišką orumą, pakilti aukš
čiau pavergėjų, dažnai suvokusių, iš kur tremtinių stip
rybė ir draudusių dainą.
Štai Antaninos Makaraitės atmintyje įsirėžęs epizo
das iš baisios kelionės į tremties vietą, kai trumpam su
stoję poilsiui, žmonės nepajuto, kaip pradėjo dainuoti.
„Dainavo ir dainavo, susitvėrę už rankų, įsmeigę akis į
laužą. Daina - taip pat tremtinė, atitrūkusi nuo Dzūki
jos pušynėlių, Žemaitijos kalvų, Suvalkijos lygumų, rau
dojo Vyčegdos pakrantėje, tačiau ji buvo jaunimo dva
sios jėga, vienijanti, jungianti, stiprinanti: mes dar gy
vi, nepasiduosime, ištversime, sugrįšime“.
Dainininkus pristato puikūs autoriai - žurnalistai,
tautosakininkai, mokytojai - visi vienaip ar kitaip susi
ję su etnine kultūra, gebantys pavaizduoti savo pasako
jimų herojus. Pastarieji knygoje svarbiausi. Nepakar
tojamos asmenybės, demonstruojančios dvasinę stipry
bę ir grožį. Galima tik apgailestauti, kad knygos pusla
piuose apie daugelį tokių dar nepapasakota. Galvą rei
kia nulenkti atkakliajai Danutei Krištopaitei, rinkinio
sudarytojai ir sielai už pasiaukojimą, atkaklumą. Tiek
metų pragulėjęs rankraštis rado prieglobstį Rašytojų są
jungos leidykloje ir išvydo šviesą nors ir tokiu kukliu
tiražu. 500 egzempliorių tiražas yra tik trupinys, turint
omeny, kad knyga privalo pasiekti kiekvieną bendrojo
lavinimo mokyklą, kiekvieno lituanisto knygų lentyną.
Kiek gi yra etnines vertybes puoselėjančių ir propaguo
jančių, negi tik 500?..
Negi Lietuvos valstybės pilietį vėl ugdysime tik iš
verstais, šįkart europietiškais vadovėliais...
Irena SELIUKAITĖ
BOOKS

I SANG ALL THE SONGS

Irena SELIUKAITĖ
The third book fromthe series „I sang all the songs“
is presented. The stories are told by folk singers in emi
gration and also by those living nowhere, in Lithuania,
but who had suffered from horrible experiences during
their time in deportation and exile camps.
The book is compiled by Danutė Krištopaitytė.
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ESTIJOS BALSAS

Talino vėjarodės
Kalvystės tradicijos Estijoje senos. Senovėje ge tos ir gražios vėjarodės. Jos buvo pagamintos iš ge
ležį lydė iš vietinės balų rūdos, vėliau naudojo meta ležies ar vario skardos.
Viena seniausių ir tiksliai datuotų vėjarodžių buvo
lą iš Švedijos arba Rusijos. Kalvio amatas liaudies
mėgtas, estiškas žodis sepp ‘kalvis’ galiausiai įgavo iškelta 1530 m. virš rotušės bokšto. Vaizdavo šarvuo
pagarbią „auksinių rankų meistro“ prasmę. Metalo ka tą karį (landsknechtą), kairėje rankoje laikiusį ant ilgo
limo tradicija, labiausiai saugota ir puoselėta kaime, koto vėliavą (sunaikinta 1944 m.), kalaviją. Pagrindas,
ant kurio stovėjo kareivis (vėliau pavadintas „senuoju
palaipsniui perėjo į stambesnius miestelius.
Talino amatininkų kalvių cechas įsisteigė 1415 Tomu“), ir dešinioji jo ranka buvo pritvirtinti prie apva
metais (Vilniuje kalvių, šaltkalvių cechas - šimtme laus stiebo. Vėjui pūstelė
jus, skulptūrėlė galėjo su
čiu vėliau).
Ypač aukšto meistriškumo kalvystės dirbiniai pra kiotis į visas puses lyg
dėta gaminti feodalizmo laikmečiu, metalą gausiai nau miesto sargybinis (1 pav.).
XVI—
XVII a. intensyviai
dojant pilių statybai, architektūros detalių apdailai. Du
rų apkaustai, rankenos, spynos ir grotos gamintos kaip statant Taliną reikėjo ne
vieningo architektūrinio derinio, atspindėjusio vieną ar vien patvarių geležinių ar
kitą epochos stilių, elementai. Daugiausia meniš
kų kalvystės gaminių išliko iš XVI-XVII amžiaus,
o kadangi kalvystė buvo viena iš konservatyviau
sių taikomojo meno sričių, ji išlaikė ir pačias ar
chajiškiausias gamybos formas.
Apžvelgiant Talino architektūrą, į akis labiau
siai krenta bažnyčių kuoruose, pastatų bokšte
liuose pritvirtintos vėjarodės.
Kodėl atsirado vėjarodės vėliavėlės ar pa
prasčiausi metalo lakštai, besisukiojantys pūs
telėjus vėjui?..
Yra nemaža vėjarodžių atsiradimo priežastis
aiškinančių hipotezių, tačiau estai linkę manyti,
jog vėjarodžių gausumą labiausiai įtakojo Balti
jos jūros vėjai. Gali būti, jog anksčiau apie orų
ir vėjo permainas žmonės spręsdavo pagal dū
1 pav. Senoji rotušės vėjarodė
2 pav. Gyvenamojo
mų kryptį, tačiau pakrančių gyventojams vėjo
(paauksuotas varis). 1530 m.
namo vėjarodė. 1553 m.
kryptį žinoti reikėjo bet kuriuo paros metu ar me
Talinas.
Talinas.
tų laiku, pučiant tam tikros krypties vėjui žvejoti
būdavę beprasmiška. Iš senovinių graviūrų ma
tyti, kad laivų stiebuose dažnos įvairių formų plaz geležimi apkaustytų detalių. Turtingi miestelėnai pa
dančios vėliavėlės. Jūreiviai, kuriems vėjarodė padė geidavo meninės kalvystės išmonės. Puošiami staty
davusi spėti vėją krante ir jūroje, vien praktiniais su biniai tvirtinimo ankeriai, pinigų pakanka net lietaus
metimais tapo didžiausiais vėjarodžių populiarinto nutekamiesiems vamzdžiams dekoruoti. Jie puošia
jais. Drakonai ir undinės, anot estų, - jūreiviškų pa mi drakonų galvomis, vėjarodėse atsiranda mitinė bū
sakojimų personažai. Vėjarodžių būta ir viduramžių tybė su kaktoje kyšančiu ragu. Tai vienaragis, apie jo
karių iečių antgaliuose, jos nurodydavusios priklau rago gydomąsias savybes sklido legendos, o atvaiz
somybę būriui ar samdytojui.
das jau XII a. buvo ypač populiarus heraldikoje.
Seniausios Talino miesto vėjarodės datuojamos
Gyvenamojo namo vėjarodė (2 pav.), datuojama
XVI-XVII a., nors yra rašytinių žinių, jog vėjarodžių 1553 m., kaip tik ir vaizduoja šį pasakų gyvulį, „indiš
būta ir XV a. - virš gyvenamųjų namų, bažnyčių, pir kąjį asilą“ su styrančiu ragu. Figūrėlės kojos pritvirtin
klių gildijos pastatų ir miesto sienos įtvirtinimo bokš tos prie metalinio pagrindo, per vidurį ją prilaiko me
tų viršūnėse sukiojosi ir saulėje blizgėjo paauksuo dis. Silueto piešinys išraiškingas ir profesionaliai atlik-

52

4 pav. Rotušės bokšto
vėjarodė. 1627 m. Talinas.
3 pav. Gyvenamojo
namo vėjarodė.
1597 m. Talinas.

5 pav. Gyvenamojo namo
vėjarodė. 1636 m. Talinas.

6 pav.
Krovinių
sandėlio
vėjarodė.
1656 m.
Talinas.

tas su daile susipažinusio amatininko. Vėja
rodžių stiebo viršuje dažniausiai tvirtintas lygiakryžmis Graikų tipo kryžius.
Kita vėjarodė (pagaminta 1597 m.), buvusi
virš gyvenamojo namo, yra trikampės formos
banguoto kontūro riestu smailiuoju galu.
Plokštumoje iškirstos didžiosios raidės „HVL“
nurodė pastato priklausomybę savininkui
Hinrichui van Loenui. Šios žinios padėjo nu
statyti vėjarodės amžių (3 pav.). XVII a. rene
sanso stiliaus dekoro elementai dar labai po
puliarūs metalo, medžio dirbiniuose ir akme
ninėje skulptūroje. Tai patvirtina ir vėjarodė,
išlikusi virš vakarinio Talino rotušės
bokštelio (4 pav.). Pagaminta iš vario,
vaizduoja tris panteras ir sudėtingą ažū
rinį ornamentą. Šis heraldinis ženklas
buvo pagamintas 1627 m. Renesansi
niai „S“ formos pinučiai, tris sferiniai iš
vario kalti rutuliai buvo Revelio (Talino)
amatininkų, kalvių ir varkalių aukštos
meistrystės pavyzdys.
Geležinė vėjarodė, pagaminta 1636
m., buvusi virš namo, priklausiusio, pa
gal iškirstas inicialines raides „IH“, - Jo
hanui Hakesui. Stačiakampės vėjarodės
galas užbaigiamas augaliniu ornamentu
(5 pav.).
Virš senojo Talino krovinių sandėlio,
vadinamo „pakhauzu“ , 1656 m. buvo

pritvirtinta stačiakampė banguoto kontūro vėjarodė.
Jos plokštumoje iškirsta siluetinė heraldinė lelija, dvi
ovalinės kiaušinio formos kiaurymės ir dvi žuvys. Stry
pas, kaip rotušės bei kitų renesansinių pastatų, už
baigiamas lygiakryžmiu kryželiu, kurį kai kas vadina
Talino miesto „mažuoju heraldiniu ženklu“ (6 pav.).
Sparnuoti liūtai, kaip ir vienaragiai, priklausė re
nesanso architektūros puošybos elementams. Toks
gyvūnas vaizduojamas 1665 m. virš gyvenamojo na
mo buvusioje vėjarodėje (7 pav.).
Stačiakampėje vėjarodėje, be siluetinių zoomorfi
nių būtybių, i nic iaIi nių raidžių, buvo iškertamos
žvaigždės ar skaičiai. Šis paprotys atsirado XVII a.
Virš gyvenamojo namo buvusios stačiakampės vėjarodės plokštumoje (8 pav.) iškirsta raidės „HZM“ savininko inicialai (Herman zur Miulen) ir pastato pa
statymo data -1666. Laikantis strypas puoštas dviem
variniais rutuliais ir pinučiais vėjarodės apačioje ir vir
šuje. Vėjarodės siluetas puoštas augalų (lelijų) žie
dais. Šis augalas Estijoje mėgtas ir dažnai naudotas
puošyboje. Lelijos žiedais puošta ir 1670 m. šv. Kar
lo bažnyčios bokšte buvusi vėjarodė (9 pav.).

7 pav. Gyvenamojo
namo vėjarodė.
1665 m. Talinas.

8 pav. Gyvenamojo
namo vėjarodė.
1666 m. Talinas.

10 pav. Viru vartų
bokšto vėjarodė.
1684 m. Talinas.

9 pav. Šv. Karlo
bažnyčios bokšto
vėjarodė. 1670 m.
Talinas.
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11 pav. Gyvenamojo
namo vėjarodė. 1693 m.
Talinas.

13 pav.
Šv. Jono
bažnyčios
prieglaudos
vėjarodė.
XVII a.
Talinas.

14 pav. Gyvenamojo
namo vėjarodė. XVII a.
Talinas.
12 pav. Gyvenamojo namo
vėjarodė. XVII a. Talinas.

Varinės vėjarodės su iškirstais skaičiais
„1684“ puošė įtvirtinimo sienos Viru vartų bokš
to viršūnę. Jas gaminusio varkalio rankos su
kūrė XVII a. pabaigoje Taline paplitusį grotes
kinį motyvą, ypač mėgstamą puošyboje. Vėja
rodės išorinė dalis užbaigiama riestanose ant
ropomorfinio personažo galvute. Plokštumoje
iškirsti tradiciniai lelijų siluetai (10 pav.).
Stačiakampių vėjarodžių galuose neretai,
imituojant plazdančias juosteles, iškertami ke
li trikampiai, plokštumoje - siluetinės šešiakam
pės žvaigždės (11 pav.).
Skandinavijos šalyse sparnuota zoomorfi
nė būtybė - drakonas slibinas - buvo žinoma
XI a. Apie šv. Jurgį, nugalėjusį slibiną, pasako
ja gausybė pasakų. Tikėta, jog slibinas drako
nas galįs gyventi žemėje, ore, ugnyje ir van
denyje. Tautosakoje drakonas buvo geras ar
blogas, tačiau krikščioniškoje ikonografijoje jis
reiškęs nuodėmių įsikūnijimą ir buvęs velnio
simboliu. Estijoje drakono meninis motyvas
ypač populiarus tapo XVII a. Tai patvirtina gra
ži vėjarodė, buvusi virš gyvenamojo namo,
vaizdavusi keliais vingiais susiran
giusį drakoną su karūna ant gal
vos. Panaši vėjarodė buvusi ir Ry
goje (estų ir latvių amatininkus variakalius siejo bendri komerciniai
ir profesiniai ryšiai) (12 pav.).
Drakono dantingą galvą vaizda
vo ir vėjarodės siluetas vario skar
doje, iškirstas ir pritvirtintas šv. Jo
no bažnyčios prieglaudos bokšte
lyje. Vieninteliu dekoro elementu
metalinėje plokštumoje buvo siluetinis kryžius, krikščioniškoje iko
nografijoje nuo seno reiškęs „šven
ta vieta“ (13 pav.). Talentingi meta
lo meistrai negalėjo tenkintis ma
žareikšmėmis dekoro detalėmis, si
lueto fragmentais, juo labiau kad

15 pav. Kalamaja kapinių
varpinės viršūnės vėjarodė.
1780 m. Talinas.

16 pav. Vėtrungės: a) iš Reigės valsčiaus Rotsikiulės kaimo;
b-h) iš Piūhalepos valsčiaus.
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sparnuoto roplio siluetas meniniu požiūriu buvo labai
patrauklus ir išraiškingas. Sparnuota pabaisa arklio
galva ir žiedu susukta uodega sukiojosi virš vieno iš
Talino namų. Krikščioniškoje ikonografijoje atstovavęs
nelabosioms jėgoms, paprastų žmonių mąstysenoje
slibinas galėjęs ginti turtą nuo plėšikų (14 pav.). Gal
todėl slibino drakono meninis įvaizdis buvęs populia
rus ir XVIII a. pabaigoje (15 pav.).
Taline ir Rygoje nemažai vėjarodžių vaizdavo
paukščius. 1715 m. Revelio (Talino) panoraminiame
raižinyje bokštų viršūnėse buvę net 5 gaidžiai. Žino
ma, kad jie buvę net IX-X amžiuje, nes popiežiaus
bulė įpareigojo bažnyčios bokštų viršūnėse tvirtinti
gaidžio figūrėles - katalikų bažnyčios suverenumo
simbolį. Seniausias toks „bažnytinis gaidys“ vėjarodė išlikęs nuo 820 metų Brešijos miesto (netoli Mila
no) bažnyčios varpinės bokšte. Pagamintas iš vario
skardos, atlaikė audrų išbandymus. Talino gaidžius,
gamintus iš geležies, galima matyti tik piešiniuose.
Tautosakoje gaidžio simbolis reiškęs budrumą, vitalumą, jo giedojimas nutraukiąs nakties vaiduoklių
viešpatavimą, išvaikąs piktas dvasias.
Vėjarodės Taline mėgtos ir vėlesniais amžiais, ta
čiau jos ne tokios išraiškingos kaip renesanso. Skir
tingai nuo lietuviškų, darytos iš vario, išsilaikė ilgiau.
Kalviai gamino strypą ir puošimo pinučius, varkaliai
- vėjarodės, o skulptoriai ir akmentašiai darė pagrin
do tvirtinimą. Dažniausiai strypo apatinį galą laikė liūto
ar meškos akmeninės skulptūrėlės.
* * *

Žinių apie kaimuose naudotas vėjarodės turima
nepalyginti mažiau nei apie Talino. 1925 m. architek
tas E. Ederbergas Hyju saloje piešė kaimiečių tro
bas, rakandus bei kitokią įrangą. Piešinius ir auto
riaus įspūdžius publikavo 1926 m. Estijos tautos mu
ziejaus kasmetinis leidinys. „Apskritai Hyju salos so
dybų architektūra yra paprasta. Čia nėra nei papuo
šimų, netgi kraigo galų aptaisymai šičia, kaip buvo
pažymėta, yra kuklūs. Taip pat maža čia dažytų, raš
tuotų durų, kokias matome Muhu saloje. Tik vienu
dalyku tautos meno fantazija čia pratrūksta ir atsive
ria - tai vėtrungių darymas ir statymas (16 pav.). Kiek
viena Hyju salos sodyba turi savo vėtrungę. Tai sa
votiškas Hyju sodybų skiriamasis ženklas, matomas
jau iš toli. Pati vėtrungė - tai 1-1,5 pėdos (1 pėda =
0,3 metro) ilgio lentelė, įtaisoma karties viršuje.
Lentelės įvairiausių formų ir figūrų. Jos vaizduoja
laivus, žuvis, netgi undines ir raitelius. Gražiausios
vėtrungės yra Piūhalepos valsčiuje, kur ornamentai
yra geometriniai arba stilizuotų augalų motyvų.“
Neatmetama tikimybė, jog ir Lietuvos kaimuose
vėjarodės senovėje panašiai gamintos iš medžio, kaip
antai Kuršių marių laivų vėtrungės. Nekeisdamos sa
vo funkcinės paskirties, jos laipsniškai tapo atpažini
mo ženklu, padėjusiu pasireikšti žvejų meninei kūry
bai bei fantazijai. Estiškos vėjarodės tvirtintos prie pa

statų kraigo, lietuviškos - dažniausiai prie sakralinių
simbolių nekrokulto paminkluose. Pirmoji (16 pav.)
vėjarodė vaizduoja antropozoomorfinę mitologinę bū
tybę Undinę, labai populiarią žvejų ir jūreivių pasa
kojimuose. Legendose ją mini ir Lietuvos pajūrio gy
ventojai, taikomojoje dailėje, geležinių viršūnių vėjarodėse „jūros merga“ vaizduota dantinga plėšria žu
vimi, lydėjusią jūros vėjų dievą Bangpūtį.
Estiškoji Undinė moteriškesnė, panaši į skulptū
ras, puošusias laivų priekius. Piūhalepos valsčiuje nu
pieštos vėjarodės drožtos iš stačiakampės lentos, de
koruotos bangelėmis ar trikampiais kauburėliais, bū
dingais antlangių puošybai. Galai primena augalinį
ornamentą. Plokštumoje išgręžiamos įvairaus dydžio
2-4 kiaurymės arba išpjaunami ažūriniai kryžiaus sim
boliai visai kaip lietuviškose metalinėse vėjarodėse.
Estiškų vėjarodžių siluetai meniškai raiškesni negu
tokio pat tipo Lietuvoje. Tai suprantama, nes medis
drožiamas lengviau negu kertama geležinė skarda,
tačiau mūsiškiai kalviai neabejotinai pranašesni, vaiz
duodami antropomorfines sparnuoto žmogaus ange
lo figūras. Deja, tokių vėjarodžių Estijoje nei tarp Ta
lino metalinių, nei tarp pajūrio žvejų medinių nebūta.
Metalinių meninės kalvystės gaminių tyrinėtoja Valli
Konsap knygoje „Talino vėjarodės“ rašė: „Jūros mer
gelės personažas dažnai sutinkamas renesanso ir ba
roko dailėje, jų įtaka pastebima ir vėjarodžių kūrybo
je... jūros mergelių ir raitelių figūros randamos ir vė
liau drožtose estiškų kaimiečių pastatų vėjarodėse.
Gal tai senovinių tradicijų tąsa?“
Paveldėdami tradicijas, perimame ir specifines me
džiagos pasipriešinimo diktuojamas menines priemo
nes. Šioje srityje abiejų tautų savamoksliai dailinin
kai neabejotinai panašūs, gal kiek skirtingi miestiečių
ir kaimiečių sugebėjimai. Kitoks yra požiūris į nekrokultą, mitologiją, neabejotinai įtakotas religijos arba
kitokių religinių koncepcijų. Vienos Piūhalepos vals
čiuje nupieštos (16 pav.) vėjarodės laikančio strype
lio viršūnėje patupdytas paukštelis - labai panašus į
pastebėtus Lietuvoje, tačiau pas mus tai pavieniai pa
vyzdžiai, nes ašelių viršūnėse dominuoja kryželiai. Ra
dę galimybę palyginti dviejų kaimyninių tautų meninės
kūrybos raiškas, tampame artimesni ir nuovokesni
skirtingoje istorinėje raidoje.
Pagal spaudą parengė Arūnas KYNAS
Piešiniai autoriaus, perpiešti iš V. Konsap knygos
„Talino vėjarodės“.
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SKAITYMAI

Oswaldo Spenglerio
lyginamoji istorinė kultūros morfologija
Antanas ANDRIJAUSKAS
Komparatyvistinės metodologijos principus, lėtai
brendusius švietėjų, romantikų, XIX-XX a. pradžios
orientalistų ir kultūros filosofų veikaluose, nuosekliai
apmąstė ir pritaikė civilizacijų lyginamųjų studijų kla
sikai O. Spengleris, A. Toynbee’s, N. Konradas ir
F. Braudelis. Jų koncepcijos savaip išreiškia skirtin
gas nacionalinės komparatyvistikos tradicijas su joms
būdingų metodologinių prieigų ir problemų visuma.
Šiuos teoretikus sieja mąstymo universalumas ir fun
damentalumas. Ankstesnių autorių veikaluose išsa
kytas idėjas jie susiejo į visapusiškai išplėtotas origi
nalias teorijas.
Šj kokybiškai naują civilizacijų lyginamųjų studijų
etapą atveria iki šiol aktualumą išsaugojusi vokiečių
mąstytojo Oswaldo Spenglerio (1880-1936) kultūros
morfologija, kurioje aišku perėjimas nuo optimistinių
prie pesimistinių istoriosofinių civilizacijos koncepci
jų. Aštuntojo šio amžiaus dešimtmečio viduryje išryš
kėjęs Spenglerio idėjų atgimimas aiškinamas jo įžval
gų ir pranašysčių taiklumu, kurias patvirtina vidiniai
šiuolaikinės technologinės civilizacijos prieštaringumai
ir postmodernistinės kultūros raida, rodanti, jog sen
ka Vakarų civilizacijos kūrybinė energija.
Skirtingai nei daugelis jo amžininkų, Spengleris bu
vo ne universiteto profesorius, o atsiribojęs nuo išori
nio pasaulio Schopenhauerio ar Kierkegaardo tipo „pri
vatus mąstytojas“. Jo mąstyme tradicinė vokiečių filo
sofinė metafizika, kurią išklibino Nietzsche’s idėjos, sa
vitai persipina su visuotinės civilizacijų istorijos teore
tiko intencijomis. Beveik niekam nežinomas privatus
mąstytojas, 1918 m. paskelbęs programinio veikalo
Der Unterganag dės Abendlandes („Vakarų saulėly
dis“) pirmąjį tomą, iškart greta F. Nietzsche’s ir H. Bergsono tampa vienu įtakingiausių savo laiko mąstytojų.
Jo laikmečiui būdingos ekspresionistinio patoso ku
pinos istoriosofinės idėjos tuoj susilaukia atgarsio ir
aktyviai aptariamos įvairiose šalyse.
„Vakarų saulėlydis“ buvo savotiškas atsakas į tra
giškai išgyvenamas visuotinio nusivylimo ir katastro
fos nuotaikas, kurios vyravo I pasauliniame kare pra
laimėjusioje Vokietijoje. To karo absurdiškumas ir na
cionalinis pažeminimas vokiečių buvo suvoktas kaip
neišvengiama Vakarų civilizacijos lemtis, artėjančio žlu
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gimo ir kūrybinių galių išsekimo simptomas. Tačiau
neįtikėtino šios knygos populiarumo negalima paaiš
kinti vien tik joje išsakytų tragiškų Europos saulėly
džio vizijų, istoriosofinių nuojautų, pranašysčių įtaigu
mu. Išraiškingu literatūriniu stiliumi parašytas „Vakarų
saulėlydis“ vis dėlto nebuvo greit iškeptas, į laikmečio
poreikius atliepiantis veikalas, o solidi, giliai išmąstyta
lyginamoji civilizacijų studija, prisodrinta daugybės ge
nialių įžvalgų.
Vakarų saulėlydis Spenglerio koncepcijoje iškyla
kaip erdvėje ir laike apribotas fenomenas, „filosofine
tema apimantis didžiuosius būties klausimus“. Vaka
rų žūtis, jo nuomone, „reiškia nei daugiau, nei mažiau,
o būtent civilizacijos problemą. Čia mes susiduriame
su pamatiniu, pagarbaus amžiaus sulaukusiu istori
jos klausimu. Kas yra civilizacija, suvokta kaip orga
niškai logiška pasekmė, kaip kultūros baigtis“ (Spengler, 1923, t. 1. p. 3).
Spenglerio kultūros morfologijos pagrindinės nuo
statos artimos „gyvenimo filosofijos“ tradicijai. Rem
damasis romantiniais, iracionalistiniais ir „gyvenimo
filosofijos“ principais, jis ne tik paneigia švietėjų ra
cionalizmą, tačiau lyg ir užbaigia vokiškąją, į metafizi
nius apmąstymus linkstančią romantinę ir iracionalistinę civilizacijų lyginamųjų studijų tradiciją. Blaivus pro
tas, racionalios mąstymo schemos, pasak Spengle
rio, skaido vientisus tikrovės reiškinius ir galop tiesiog
sunaikina pažinimą, primesdami jam sustabarėjusį pa
vidalą, o kontempliacija, priešingai, - tuos reiškinius
sudvasina.
Spengleris sako, jog jo veikalas „išsirutuliojo iš Go
ethe’s filosofijos, dar ir šiandien beveik nežinomos, ir
daug mažiau rėmėsi Nietzsche’s filosofija“ (Spengler,
1923,1.1, p. 67). Nepaisant Spenglerio duoklės Goet
he’s genijui, iš kurio Geistesepochen ir vergleichende Gestaltenlehre išsirutulioja spengleriškoji lyginamoji
„pasaulinės istorijos morfologija“, jo Vakarų civilizaci
jai skirtas rekviem neabejotinai buvo įkvėptas Niet
zsche’s, kuris, Spenglerio žodžiais tariant, jau laiky
damas raktus, atveriančius duris ir leidžiančius suvokti
šiuolaikinės kultūros būseną, nedrįso rūsčiai tiesai pa
žvelgti į akis ir padaryti reikiamų išvadų. Rūstus Scho
penhauerio pesimizmas ir tragiškas Nietzsche’s nihi

lizmas Spengleriui atrodė perdėm „romantiški“. Spengleris iš tiesų yra Nietzsche’s mokinio vardo vertas įsta
bus mistifikatorius, išraiškingo, kupino įtaigos stiliaus
meistras. „Vakarų saulėlydis" prisodrintas daugybės
aliuzijų į vėlyvuosius Nietzsche’s kūrinius, iš kurių iš
sirutulioja daugelis pamatinių šio veikalo idėjų. BeLebenphilosophie interpretacijos, racionalaus proto
reikšmės nuvertinimo, Wille zur Macht („valios galiai“)
vitalizmo, bilogizmo, nihilizmo, istoriosofinių motyvų,
cikliškumo teorijos ir „amžinojo grįžimo“ mitologijos,
Spengleris perima iš Nietzsche’s kritinį požiūrį j nau
jausias Vakarų kultūros raidos tendencijas, „Europos
dekadanso“ idėją, kurią pervardina „Europos saulėly
džiu“, neigiamą požiūrį j kultūros masiškėjimo apraiš
kas, dėmesį Rytų kultūroms, kultūrų tipologijos prin
cipus, mokymus apie apoloniškosios, faustiškosios ir
magiškosios kultūrų užuomazgas ir visatai susieja su
H. Ruckerto ir L. Frobeniuso išplėtotomis kultūros mor
fologijos ir natūralaus kultūros augimo teorijomis. Anot
P. Sorokino, Spengleris buvo susipažinęs su N. Danilevskio veikalo „Rusija ir Europa“ prancūziškuoju ver
timu, iš kurio perėmė daugelį originalių idėjų bei lygi
namąjį istorinės morfologijos metodą. Tačiau būtų klai
dinga manyti, kad jis negalėjo su šiuo metodu susipa
žinti ir savo tautiečio H. Ruckerto veikaluose.
Svarbūs Spenglerio koncepcijai dalykai perimti ir
iš formaliosios mokyklos teoretikų. Jis pasitelkė
H. Wolfflino idėją, jog kiekviena epocha skirtingais bal
sais byloja tą patį, A. Rieglio mokymą apie skirtingas
Kunstwollen raiškos formas kiekvienoje epochoje ir jo
įsitikinimą, kad meno istorija susideda iš paskirų vie
nodai reikšmingų epochų, kurių neįmanoma apibūdinti
visuotinais vertinimo kriterijais, ir pagaliau W. Worringerio koncepciją, kurioje konkretus kultūros ir meno
tipas siejamas su žmogaus egzistencine pozicija, sa
vitu jo santykiu su gamta. Remtasi ir formaliosios mo
kyklos teoretikams būdingomis nuostatomis meno for
mų įvairovę aiškinti tam tikrais abstrakčiais pirmapra
džiais principais.
Spengleris greit tapo vienu įtakingiausių XX a. pra
džios teoretikų, išklibinusiu tradicinę tiesinę civilizaci
jų raidos sampratą, kurioje europietiškoji kultūra vai
dino pasaulinės vaidmenį. „Vakarų saulėlydis“ - pir
mas ryškus europocentrizmo kracho dokumentas, su
teikęs impulsą naujoms „kultūrinių ciklų“ (Spengleris),
„lokalinių civilizacijų“ (Toynbee’s), „kultūrinių koalicijų“
(C. Levi-Straussas), „sinchroninės civilizacijos raidos“
(N. Konradas) koncepcijoms.
Europocentristinę schemą jis vadino „ptolomėjiškąja sistema“ ir pasiūlė naują schemą, savąjį „koper
nikiškąjį atradimą“, kuriame „antika ir Vakarai kartu su
Indija, Babilonu, Kinija, Egiptu ir Meksikos kultūromis
iškyla kaip savarankiški tapsmo pasauliai, {gaunantys
vienodą reikšmę bendrame istorijos paveiksle ir daž
nai nustelbiantys antiką dvasinės koncepcijos gran-

dioziškumu, polėkio jėga. Istorijoje visoms joms ten
ka savita ir visai neprivilegijuota vieta“ (Spengler, 1923,
1.1, p- 24).
Spengleris kritikuoja europocentristinėms kultūros
teorijoms būdingą savojo požiūrio suabsoliutinimą. Jis
sako, jog Atėnų, Florencijos ir Paryžiaus egzistavimas
Vakarams yra svarbesnis nei didžiulių Kinijos ar Indi
jos sostinių. Galima kelti pagrįstą klausimą, ar galima
europocentristinius požiūrius paversti pamatiniais,
konstruojant visuotines istorijos schemas? „Tokiu at
veju, - aiškina Spengleris, - kinų istorikas visai pa
grįstai galėtų sukurti pasaulinę istoriją, kurioje būtų nu
tylimi tokie nereikšmingi įvykiai kaip kryžiaus žygiai ir
renesansas, Cezaris ir Friedrichas Didysis. Kodėl XVIII
amžius, morfologiniu aspektu žvelgiant, yra svarbes
nis nei kiekvienas iš šešiasdešimties prieš jį buvusių?
Argi ne juokinga priešinti kažkokius „Naujuosius am
žius“, aprėpiančius tik kelis šimtmečius ir juolab loka
lizuotus daugiausia Vakarų Europoje, kažkokiai „Se
novei“, aprėpiančiai tiek pat tūkstantmečių ir kaip prie
dėlį suėmusiai į save daugybę įvairių dar iki graikų
gyvavusių kultūrų, rimčiau nemėginant jų diferencijuoti
(Spengler, 1923, t. 1, p. 23).
Taigi Spengleris teisingai paryškina, kad europocentristinėse pozicijose stovinčio Vakarų mąstytojo
skelbiamos „nekintamos tiesos“ ir „amžini laimėjimai“
yra teisingi ir amžini tik jam pačiam, tik laikantis jo
paties pasaulio suvokimo principų. Todėl kiekvieno
sąžiningo mąstytojo priedermė, anot Spenglerio, yra
„įžvelgti kitų kultūrų atstovų išsakytas tiesas. Tai bū
tina kiekvienos ateities filosofijos pilnatvei. Šitai pa
deda suprasti gyvo pasaulio istorijos formų kalbą. Čia
nėra nieko pastovaus ir visuotino. Todėl neverta dau
giau kalbėti apie apskritai mąstymo formas, apskritai
tragiškumo principą, apskritai valstybės uždavinius.
Visiems būtinos bendrybės visuomet yra tik melagin
ga išvada, nuo savęs perkeliama kitiems“ (Spengler,
1923.1.1, p. 31).
Civilizacijos samprata yra „Vakarų saulėlydyje“ plė
tojamos lyginamosios istorinės morfologijos metodo
esmė. Kalbėdamas apie antikinės civilizacijos sklai
dos geografinę erdvę, Spengleris pagrįstai nurodo, jog
Europos ir Azijos ribos yra sąlygiškos, aiškina, kad
Europos ir Azijos žemynus skiriančios geografinės ri
bos yra visai kas kita nei konkrečios civilizacijos išpli
timo konfigūracijos. „Žodį „Europa“, - sako jis, - ver
tėtų išbraukti iš istorijos. Neegzistuoja jokio „europie
čio“ kaip istorinio tipo. Kvaila helėnų atžvilgiu kalbėti
apie „europietiškąją senovę“ (vadinasi, Homeras, He
raklitas, Pitagoras buvo „azijiečiai“) ir apie jų Azijos
bei Europos kultūrinio suartinimo misiją. Šie iš pavir
šutiniškos geografinio žemėlapio interpretacijos per
imti žodžiai neatitinka tikrovės. (...) Rytai ir Vakarai tai sąvokos, kupinos didaus istorinio turinio. „Europa“
-tuščias garsas“ (Spengler, 1923,1.1, p. 22).
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Spenglerio kultūros morfologiją paremia ir iš Niet
zsche’s perimta Leben („gyvenimo“) sąvoka: pasau
lio kultūros istorijos procesas susiklosto iš atskirų au
tonomiškų kultūros pasaulių, kurių tapsmas esąs tie
sioginė „gyvenimo“ raiškos pasekmė. „Vakarų saulė
lydžio“ autorius kalba apie vientisą žmonijos ir žmo
giškosios kultūros istoriją. Tačiau įsivaizduojant vie
ningą pasaulio istoriją reikia įsisąmoninti, jog konkre
taus istoriko požiūris yra santykinis, kadangi kiekvie
nas mąstytojas gyvena konkrečiame istoriniame pa
saulyje. „Kiekviena filosofija, - sako Spengleris, - iš
reiškia savo ir vien savo laikmetį, nėra tokių epochų,
kuriose reikštųsi tos pačios filosofinės intencijos, su
prantama, jei kalbame apie tikrą filosofiją, o ne apie
akademinius veikalus, gvildenančius sprendimo for
mas ar jausmų kategorijas“ (Spengler, 1923, p. 56).
Toks istorinis reliatyvizmas turi didelę filosofinę ir kul
tūrologinę reikšmę, kadangi jis yra nukreiptas prieš
kultūros procesų vulgarizavimą, jų supaprastinimą ir
suscheminimą. „Spenglerio reliatyvizmas, - pabrėžia
A. Hillkmanas, - yra neigimasa priori vienos, absoliu
čios visur galiojančios ir nekintamos tiesos (ar tiesų)“
(Hillkman, 1964, p. 1428).
Pasaulio istorijos vienybės idėja - Spenglerio kon
cepcijos išeities taškas, pagrindžiantis lokalinių civili
zacijų sąveikos sampratą. „Aš savąją knygą pavadi
nau „Pasaulio istorijos morfologija“, - rašo jis laiške
E. Sprangeriui, - kadangi čia kalbama apie gyvus pro
cesus, o ne atsitiktinai suvoktų daiktų sluoksnius: man
kultūra - vidinė istorinio tapsmo forma“ (Spengler,
1963, p. 773). Žmonijos istorijoje jis išskiria aštuonias
didžiąsias kultūras: egiptiečių, indų, babiloniečių, ki
nų, apoloniškąją (graikų-romėnų), magiškąją (bizantiečių-arabų), faustiškąją (Vakarų Europos) bei majų
ir pranašauja naujos reikšmingos rusų sibirietiškosios
kultūros užgimimą. Kiekviena jų, nelygu vidiniai ištek
liai, gyvuoja apie tūkstantį metų, kol, peraugusi į su
rambėjusią civilizaciją, palaipsniui sunyksta. Mėgin
damas atskleisti kiekvienos civilizacijos ypatingumą,
Spengleris išplėtoja lyginamosios lokalinių civilizacijų
tipologinės analizės principus. Skirtingai nei visos ki
tos kultūros, „apoloniškoji“ kultūra aiškinama kaip ly
gia greta su faustiškąja kultūra vykstąs raidos proce
sas, nekintamas mūsų tikrovės alter ego. Antikoje iš
kultūros į civilizaciją pereita IV a., o Vakaruose - XIX
amžiuje.
Labiausiai Spengleris kritikavo tradicinį istorijos pe
riodizavimą: Senovė - Viduramžiai - Naujieji amžiai.
„Senovė - Viduramžiai - Naujieji amžiai: štai neįtikėti
nai skurdi ir beprasmė schema, kurios tiesioginis vieš
patavimas mūsų istoriniam mąstymui nuolatos trukdė
teisingai suvokti tikrąją vietą, rangą, geštaltą, pirmiau
sia gyvavimo trukmę mažytės pasaulio dalies, besi
skleidžiančios Vakarų Europos dirvoje“ (Spengler,
1923, t. 1, p. 144).
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Atmesdamas vienakryptę evoliucionizmo teoriją,
Spengleris pasaulio kultūros raidos istoriją vaizduoja
kaip visumą didingų kultūrų, kurioms būdinga sava
imanentinė „dvasia“, išraiškos formos, simbolių ir ver
tybių sistema. „Praeities mąstysenai, - sako jis, - iš
orinė tikrovė buvo pažinimo produktas ir pretekstas
etiniams vertinimams; ateičiai ta tikrovė pirmiausia tam
pa išraiška ir simboliu. Pasaulio istorijos morfologija
neišvengiamai virsta universalia simbolika“ (Spengler,
1923, t. 1, p. 182).
Žmonijos kultūros istorija šioje interpretacijoje iš
kyla kaip didžiųjų civilizacinių organizmų ir kultūrų
koegzistavimas, kaita. Kiekviena iš jų funkcionuoja
kaip originalus, nepakartojamas, savyje užsisklendęs
- it Leibnico monados - kultūrinis darinys, tarsi netu
rintis nieko bendra su kitais kultūros pasauliais! Ta
čiau kuomet lokalinis pasaulinės kultūros istorijos
konstravimo lygmuo susilieja su ontologiniu, tuomet
išnyksta jų pirmapradis „nekomunikabilumas“. Spen
glerio postulatas apie Vakarų „faustiškosios“ kultū
ros sugebėjimą perimti kitų kultūrų laimėjimus griau
na dar vieną mitą apie kultūrų „nekomunikabilumą“.
Būdamas įžvalgiu mąstytoju, detaliai tyrinėjusiu dau
gelio civilizacijų istoriją, jis negalėjo nepastebėti, kad
tikrovėje nuolat regime tarpcivilizacines įtakas, su
kauptų žinių perdavimą iš vienos kultūros į kitą, ypač
periferinėse civilizacijų sąveikos zonose ir civilizaci
nių lūžių periodais.
Pagrindinė Spenglerio kultūros morfologijos idėja
- mintis apie kiekvienos kultūros išskirtinumą ir nepa
kartojamumą. Jis atskiria grynai etnografinę istoriją nuo
„aukščiausios“, arba „dvasinės“, 6000 m. aprėpiančios
žmonijos istorijos, kurios pradžią datuoja V-IV tūks
tantmetis prieš Kristų, kuomet žmonija įžengė į koky
biškai naują kultūros ir socialinės organizacijos pako
pą. Kritinėje literatūroje paprastai pernelyg iškeliamas
Spenglerio „biologizmas“, kuris iš tikrųjų nėra abso
liutus, jis koreguojamas daugybės išlygų, patikslini
mų. Filosofas teigė, jog istorija „biologine prasme“ bū
dinga tik pirmykštei, nepasiekusiai civilizuotumo pa
kopai, o vėlesnės kultūrų ir civilizacijų sklaidos jau ne
begalima suvesti į biologinį lygmenį, nors ir galima
įžvelgti daug „biologinių“ analogijų.
Kiekvienas kultūrinis organizmas yra sąlyginai už
dara sistema, gyvenanti savo ypatingą gyvenimą, su
kurianti savo mokslą, meną, techniką, socialines ir po
litines institucijas. Kultūrai kaip organizmui būdinga
vientisumas ir harmoninga jos dalių sąveika. Tačiau
sąveika yra kitokia nei kad biologinių organizmų. Kita
vertus, kultūrų evoliucija aiškinama remiantis biologi
niais vaizdiniais, paryškinant raidos nuoseklumą ir skir
tingų fazių būtinumą. Kiekvienai kultūrai skleidžiasi sa
vitos, niekuomet nepasikartojančios galimybės.
Ankstyvąją kultūrų raidos fazę, kuomet iškyla pro
duktyvios gyvybės kupinos jėgos, klesti filosofija,

mokslai, menai, Spengleris pavadino „kultūra“, o kitą
tarpsnį, kai gyvybinė energija ima sekti, kai surambėja mąstymas, mokslas, menas, nepaprastai išauga
miestai, įsivyrauja asmenybės kūrybiškumą slopinan
ti technologija - „civilizacija“. „Civilizacija“ nusakoma
kaip „neišvengiama kultūrų lemtis“ (Spengler, 1923, t.
1, P- 42).
Į krizinę civilizacijos fazę, Spenglerio nuomone,
įžengia ir Vakarų kultūra, kurios ryškiausiu ženklu tam
pa žmogų užgožianti mašininė kultūra. Šioje fazėje kei
čiasi pasaulinio miesto - megapolio ir provincijos san
tykis. „Vietoje pasaulio - miestas, tam tikras taškas,
kuriame susikaupia visas tolimų šalių gyvenimas, o
likusi dalis džiūva; vietoj besiskleidžiančios formų įvai
rovės, suaugusios su žeme tautos - naujas klajoklis,
parazitas, didelio miesto gyventojas, švarus, atitrūkęs
nuo tradicijų, beformėje fliuktuojančioje masėje atsi
radęs faktų žmogus, nereligingas, išsimokslinęs, ne
vaisingas, kupinas didžios antipatijos valstietijai“
(Spengler, 1923,1.1, p. 44).
Vadinasi, buvęs kūrybingas pasaulio viešpats žmogus civilizacijos pakopoje netenka savo natūralių
„gyvenimiškų“ instinktų ir tampa mašinos, technikos
vergu, visą savo energiją kreipiančiu į išorinius nees
minius dalykus. „Kultūringo žmogaus energija, - sa
ko Spengleris, - nukreipta į vidų, civilizuoto - į išorę“
(Spengler, 1923,1.1, p. 50). Technikos įsigalėjimą lydi
merkantilizmas - didėjantis pinigų, finansinio kapitalo
spaudimas, kuris iškreipia bei ardo vientisą kultūrinį
organizmą, sekina jo gyvybinę energiją. Civilizacija pa
laipsniui perkainoja visas vertybes, ankstesnes kultū
ros formas, kitaip jas supranta, kitaip jomis naudojasi.
Ji nieko nebekuria, o tik interpretuoja, kas sukurta
anksčiau. Šias išsigimimo tendencijas vokiečių mąs
tytojas įžiūri savo meto meninėje kultūroje, kurioje įsi
vyrauja išgalvota, kupina dirbtinių triukšmų, daugybės
instrumentų muzika, išgalvota, idiotiškų, egzotiškų ir
plakatinių efektų perkrauta tapyba, išgalvota architek
tūra, kas dešimtmetį „sukurianti“ naują stilių, išgalvo
ta skulptūra, apvaginėjanti Aziją, Egiptą, Meksiką. Va
dinasi, civilizacija suvokiama kaip „kraštutinė ir dirbtiniausia būsena“, baigiamasis konkrečios kultūros ar
konkretaus istorijos tarpsnio etapas. „Kultūros“ ir „ci
vilizacijos“priešprieša čia nusakoma kaip „gyvo orga
nizmo“ ir „mirusios struktūros“, „kūrybos“ ir „mecha
niško darbo“ antitezė.
Atsiribodamas nuo europocentristinių koncepcijų
šalininkams būdingo siekimo aiškinti senovės Graiki
joje ir Vakaruose susiformavusius racionalistinius filo
sofavimo principus kaip savotišką idealą ir visoms ci
vilizacijoms sektiną vertybę, Spengleris teigia, kad
kiekviena didžioji kultūra sukuria savitą filosofiją. „Fi
losofijos apskritai nėra, - aiškina jis, - kiekviena kultū
ra turi savąją filosofiją, ji yra dalis jos vientisos viena
laikės išraiškos ir savo problemų kėlimu bei mąstymo

metodais sudaro tam tikrą proto ornamentiką, glau

džiai susijusią su architektūra ir vaizduojamąja daile.
(...) Antikos ir faustiškajai kultūrai, ne mažiau nei indų
ir kinų, būdingas savitas tipas, visi jų didieji klausimai
be jokių išimčių keliami jau pačioje pradžioje“ (Spen
gler, 1923, t. 1, p. 469).
Spenglerio filosofijos sampratoje, kaip ir kitų „gy
venimo filosofijos“ tradicijos mąstytojų (Schopenhaueris, Nietzsche, Bergsonas) veikaluose, regime filoso
finės problematikos ontologizavimo ir estetizavimo ten
denciją, siekimą peržengti siauras racionalistines vo
kiečių klasikinio idealizmo mąstymo schemas. Daug
svarbesniu nei atsakymą jis laiko patį filosofinių klau
simų kėlimą ir yra įsitikinęs, kad visų pamatinių kon
krečios civilizacijos klausimų spektras yra iškeliamas
jau jos ištakose. Kiekviena filosofija Spenglerio kon
cepcijoje praeina gyvos kultūros raidos pakopoje in
tensyvios sklaidos, suklestėjimo, o vėliau, civilizaci
nėje pakopoje, - neišvengiamo sunykimo, surambėjimo fazes. Todėl kiekvienoje konkrečioje civilizacijoje
natūraliai besiskleidžiantis autentiškas filosofinis mąs
tymas pradžioje iškelia visų pamatinių pasaulio paži
nimo ir būties klausimų spektrą, o vėliau, senkant mąs
tymo galiai, „pažinimo problemos tarsi tampa gatavo
mis, pasenusiomis, nereikalingomis“.
Ankstyvajam, „metafiziniam“, kūrybinės galios ku
pinam filosofinės minties raidos periodui pradžioje bū
dinga „religinė“, vėliau - „racionalistinė redakcija“, o
vėliausiam, „etiniam“, besikleidžiančiam didžiulių
miestų kultūros fone, belieka tik išnaudoti filosofinės
mąstymo jėgos liekanas. Pirmajame skleidžiasi pats
„gyvenimas“, o antrajame - gyvenimas tampa „objek
tu“. Pirmasis - „teoriškas“, kontempliatyvus didžiąja
žodžio prasme, o antrasis - pabrėžtinai „praktiškas“
(Spengler, 1923,1.1, p. 471). Taigi spengleriškoji filo
sofinės minties raidos koncepcija tarsi pakartoja pa
grindinius jo pesimistinės kultūros morfologijos leit
motyvus.
Spenglerio išvadų pesimizmas ir fatalizmas tiesio
giai išplaukia iš jo savaip pritaikyto biologinio deter
minizmo principo, kurio nuoseklus taikymas paneigia
bet kokį laisvės aktą, sąmoningo ar spontaniško kūry
binio aktyvumo pasireiškimą, kadangi viskas nulemta
anoniminių istorijos jėgų skleidžiamo fatalizmo. Kita
vertus, jis perdėm sureikšmina paslaptingą kultūros
„dvasią“.
Spenglerio „Vakarų saulėlydis“ tapo viena įtakin
giausių XX a. knygų, o joje išplėtota lyginamoji istori
nė kultūros morfologija labai paveikė vėlesnę teorinės
minties raidą. Jos įtaką regime N. Berdiajevo, J. Orte
gos y Gasseto, J. Huizingos, M. Heideggerio, A. Toynbee’o, R Sorokino, A. Losevo, N. Konrado, M. MerleauPonty, L. Mumfordo, F. Braudelio, G. Bachellard’o,
M. Foucault, H. Marcuse’s ir daugelio kitų kultūros ty
rinėtojų veikaluose.

59

Vakarų saulėlydis
Oswald SPENGLER

Lytis ir tikrovė
piršdami savo išvadas kitiems, visad tik apsigauname patys.
Vaizdas tampa visai miglotas, kai, pradedant SchoNūdien mąstyti priimta pasaulio šalimis. To nie
kaip dar neperpranta mūsų filosofai ir istorikai. Ką penhaueriu, pereiname prie dabartinių Vakarų Euro
mums gali reikšti tos esą visuotinai reikšmingos sam pos mąstytojų. Čia filosofavimo svorio centras, pali
pratos ir perspektyvos, jeigu jų akiratis neišsiveržia kęs abstrakcijas ir sistemas, slenka į praktikos bei eti
kos sritį, o pažinimo problemą pakeičia gyvenimo pro
iš dvasinės Vakarų Europos žmogaus terpės?
Pažvelkime į geriausias mūsų knygas. Kalbėda blema (valia gyventi, viešpatauti, veikti). Imamasi gvil
mas apie žmoniją, Platonas galvoje turi helenus, ku denti jau nebe tą abstraktų idealą, kuris Kantui atstojo
rie, anot jo, yra vieninteliai nebarbarai. Tai nepriekaiš „žmogų“, bet tikrovišką žmogų, tokį žmogų, kuris, ar
tingai sutinka su neistoriška antikos gyvensena bei būtų pirmykštis, ar kultūringas, buriasi į tautas, gyve
mąstysena ir verčia, laikantis šios prielaidos, prieiti prie na istoriniame laike kur nors šioje žemėje. Visiškas
išvadų, kurių teisingumas ir reikšmė graikams abejo nesusipratimas, kad schematiška „Senojo pasaulio nių nėmaž nekelia. Kantas, filosofiškai gvildendamas Viduramžių - Naujųjų laikų“ samprata bei su ja susiju
etinį idealą, mano, kad jo teiginiai apima bet kokio ti si kaustanti lokalizacija vis dar grindžia aukštesniųjų
po ar laikotarpio žmones. To jis nepamini tik todėl, kad sąvokų struktūrą. Tačiau kaip tik taip ir yra.
Pasklaidykime istorinį Nietzsche’s akiratį. Jis įve
jam ir jo skaitytojui tai yra savaime aišku. Savo esteti
koje jis siekia apibrėžti ne Fidijo ar Rembrandto meni dė dekadanso, nihilizmo, visų vertybių perkainojimo,
nius principus, bet meno principą apskritai. Tačiau tai, valios valdyti sąvokas; sąvokas, kurios dabar glūdi
ką jis teigia esant būtinomis mąstymo lytimis, viso la pačioje vakarietiškos civilizacijos šerdyje ir be kurių
bo yra tik būtinos vakariečio mąstysenos lytys. Žvilg būtų neįmanoma kaip reikiant jos analizuoti. Kas ver
terėję j Aristotelį ir jo iš esmės kitoniškas išvadas, ma tė Nietzschę jas sukurti? Romėnai ir graikai, renesan
tome, kad čia susiduriame su ne mažiau skaidriu, ta sas ir nūdienė Europa, pašaliečio žvilgsnis į (nesu
čiau kitaip save sklaidančiu protu. Rusiškai mąstyse prantamą) indų filosofiją, žodžiu: Senasis pasaulis nai vakarietiškos kategorijos yra lygiai taip pat sveti Viduramžiai - Naujieji laikai. Šių ribų jis, būkime griež
mos, kaip pastarajai - kiniškos ar graikiškos. Suvokti ti, niekad neperžengė, lygiai kaip kad neperžengė
antikos pirmažodžius įmanoma ne ką labiau nei rusiš jų ir kiti jo laikotarpio mąstytojai.
kus1 ar indiškus. O nūdieniam arabui ar kinui, turin
Kaip jo išsamprotautas dionisiškumas siejasi su
čiam visiškai kitaip sudarytą intelektą, filosofinė min itin rafinuoto Konfucijaus laikų kino ar su kokiu nors
tis, einanti nuo Bacono iki Kanto, yra stačiai kuriozas. nūdienos amerikiečio vidiniu gyvenimu? Kokią pras
Štai ko vakarietis mąstytojas stokoja, nors netu mę antžmogio sampratoje gali rasti islamo pasaulis?
rėtų stokoti: sugebėjimo įžvelgti istoriškai santykinį Ką indui ar rusui, besigilinančiam į savo sielą, gali
savo išvadų pobūdį, kurios ir pačios savaime yra vie reikšti tokios antitezės kaip „gamta” ir „dvasia“, „pa
no vienintelio ir tik to vieno buvimo pasireiškimas; su goniškas” ir „krikščioniškas”, „antikinis” ir „moder
gebėjimo suvokti jų galiojimo ribas; supratimo, kad nus”? Kas Tolstojų, visa savo žmogiška esybe atme
jo „neginčijamos“ ir „amžinos tiesos“ yra teisingos ir tantį Vakarų idėjų pasaulį kaip kažką svetima ir toli
amžinos tik jam vienam, jo pasaulėvaizdyje; parei ma, sieja su Dante, su Lutheriu; kas kokį nors japo
gos, peržengus save patį, pamėginti suvokti tas tie ną sieja su Parsivaliu ar Zaratustra, o indą - su Sosas, kurias su ne mažesniu įsitikinimu skelbia kitų kul fokliu? Ar Schopenhauerio, Comte, Feuerbacho, Hebtūrų žmonės. Be šių pastangų savo pilnaties nepa belio, Strindbergo idėjų pasaulis yra bent kiek pla
sieks jokia ateities filosofija. Tai kaip tik ir reiškia su tesnis? Ar visa jų psichologija, nepaisant ketinimo
gebėjimą suprasti istorijos, gyvo pasaulio lyčių kal siekti pasaulinio reikšmingumo, nėra įsprausta į gry
bą. Čia nėra nieko sustingusio, nieko visuotino. Tegu nai vakarietiškų reikšmių rėmus? Kokia komiška pa
nuo šiol daugiau niekas apie mąstymo lytis, apie tra sirodys Ibseno atskleidžiama moters problema, ly
gizmo principą, apie valstybės paskirtį nebekalba api giai taip pat siekianti atkreipti visos „žmonijos” dė
bendrintai. Siekdami visuotinai susireikšminti mes, mesį, jeigu įžymiąją Norą, tą didmiesčio ponią iš ŠiauĮvadas
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rėš Vakarų Europos, kurios kone visą akiratį sudaro
nuo 2000 iki 6000 markių svyruojanti buto nuoma ir
protestantiškas išsiauklėjimas, pakeistume Cezario
žmona, ponia de Sevigne, kokia nors japone ar vals
tiete iš Tirolio? Tačiau ir paties Ibseno akiratis telpa j
vakarykštės ar šios dienos viduriniojo didmiesčio luo
mo ribas. Jo vaizduojami konfliktai, kurių dvasinės
prielaidos susiformavo maždaug 1850 metais ir var
gu ar ką nors bejaudins 1950 metais, neturi nieko
bendra nei su aukštuomene, nei su žemesniaisiais
sluoksniais, o juolab su neeuropiečių miestais.
Visa tai tik epizodinės ir lokalinės, dažniausiai va
karietiško didmiesčio efemeriškos protausenos apri
botos, toli gražu ne „amžinos” vertybės. Jeigu Ibseno
ir Nietzsche’s karta mano, kad šios vertybės vis dar
neprarado savo išskirtinės reikšmės, kad jomis remian
tis galima įtakoti padienes reikmes pranokstančius
veiksnius arba, priešingai, tų veiksnių neįvertinti ir ne
paisyti, vadinasi, ji vis dar nepajėgia suvokti, ką gi iš
ties reiškia - ne kuria sąlygiška, bet visa apimančia
prasme - tas žodžių junginys „visuotinė istorija”. Kaip
tik tokią padėtį kone be išimties ir regime. Kas tik iki
šiol Vakaruose buvo kalbama ar samprotaujama apie
erdvės, laiko, judėjimo, skaičiaus, valios, santuokos,
nuosavybės, tragizmo, mokslo problemas, viskas yra
ribota ir abejotina, nes visad tebuvo ieškomas vienin
telis klausimo sprendimas, užuot suvokus, kad juo
daugiau keliame klausimų, tuo daugiau randame at
sakymų, kad keldami filosofinį klausimą, slapta vilia
mės rasti norimą, pačiame klausime jau slypintį atsa
kymą, kad didžiųjų laikmečio klausimų anaiptol neiš
semia laikinumas, kad reikia suformuluoti visą eilę is
toriškai pagrįstų sprendimų, kurių išsami apžvalga, pa
sistengus atsijoti visus mūsų pačių vertybinius kriteri
jus, tik ir leidžia atskleisti tikrąsias paslaptis. Kas išties
pajėgė perprasti žmogų, niekad nebemanys, kad yra
galimas absoliučiai teisingas ar absoliučiai klaidingas
požiūris. Susidurdami su tokiais painiais klausimais,
kaip antai laikas ar santuoka, negalime pasikliauti vien
asmenine patirtimi, „vidiniu balsu”, savo protu, pirm
takų ar amžininkų nuomone. Šitaip tegalima suprasti
vien ką pats klausėjas ar jo laikmetis laikė tiesa, ta
čiau tai dar ne viskas. Kiti žmonės gyvena kitomis tie
somis. Doras mąstytojas atsižvelgia arba į jas visas,
arba nė į vieną.
Dabar matome, kokiu mastu dar gali plėstis ir gilėti
vakariečių kritinis žvilgsnis į pasaulį, ką, be Nietzsche’s
ir jo kartos nekalto reliatyvizmo, dar reikia įtraukti ap
mąstymų akiratin, kokią subtilią formos pajautą, kokį
psichologinės įžvalgos lygį, kokią laisvę, nepriklauso
mybę nuo praktinių sumetimų, kokią minties erdvę tu
rime pasiekti, kol galėsime tarti, kad visuotinė istorija,
pasaulis kaip istorija, mums ėmė ir paaiškėjo.
Šitaip svarstomas „Vakarų saulėlydis” nereiškia nie
ko kito kaip tik civilizacijos problemą. Čia kyla pama
tinis bet kokios labiau išplėtotos istorijos klausimas.

Kas yra civilizacija, jeigu ją suvokiame kaip organiš
ką, logišką kultūros padarinį, kaip kultūros viršūnę ir
vainiką?
Iš kiekvienos kultūros išsirutulioja tik jai būdinga
civilizacija. Čia pirmą sykį šiedviems žodžiams, anks
čiau nusakiusiems tik kažkokį miglotą etinio pobū
džio skirtumą, yra suteikiama griežto ir būtino, orga
niško nuoseklumo prasmė. Civilizacija - tai neišven
giama kultūros lemtis. Čia prieiname tą viršūnę, žvel
giant iš kurios jau galima išspręsti giliausius ir pai
niausius istorinės morfologijos klausimus. Civilizaci
ja - tai kraštutiniausia ir dirbtiniausia būklė, prieina
ma aukštesnio tipo žmonėms. Ja viskas baigiasi;
tapsmą ji pakeičia būsmu, gyvybę - mirtimi, plėtotę
- sąstingiu, sielos polėkių kupiną sodžiaus vaikystę,
pražydusią dorika ir gotika, - dvasine karšatimi ir ak
meniniu, į stabą stingdančiu pasauliniu miestu.
Tik šitaip galime matyti, kad romėnas yra heleno
padarinys. Tik taip galima išplėšti iš tamsos giliau
sias vėlyvosios antikos paslaptis. Ką gi dar galėtų
reikšti tas faktas, kad romėnai buvo barbarai - tuščia
būtų tai neigti, - tačiau barbarai, kurie užbaigė, o ne
pradėjo didijį pakilimą? Bedvasiai, vengiantys filoso
fijos, neišmanantys meno, rasistai, valdomi žvėrišku
mo priepuolių, linkę paisyti tik apčiuopiamų rezulta
tų, stirkso jie tarp heleniškosios kultūros ir tuštumos.
Jų būdingas polinkis visą vaizduotę nukreipti tik į
pragmatiškus dalykus - jie buvo išradę sakralinę tei
sę, kuri santykius tarp dievų ir žmonių grindė priva
čių asmenų bendravimo principais, tačiau neturėjo
apie savo dievus jokių išties originalių padavimų tai savybė, kurios Atėnuose galėtum ieškoti neieško
jęs. Graikų siela ir romėnų intelektas - štai skirtumas.
Šitaip kultūra skiriasi nuo civilizacijos. Tai anaiptol ne
vien antikos bruožas. Toks tvirtapročio, tačiau visiš
kai nemetafiziško žmogaus tipas reiškiasi nuolat. Bū
tent tokie žmonės nulemia dvasinį ir materialinį bet
kurio vėlyvojo tarpsnio likimą. Būtent jie įgyvendino
babilonietišką, egiptietišką, indišką, kinišką, romėniš
ką imperializmą. Tokiame tarpsnyje budizmas, stoi
cizmas bei socializmas ir pasiekia galutinę gyveni
miškųjų nuostatų brandą, galinčią dar sykį apimti ir
perkeisti blėstančios žmonijos prigimtį. Grynąją civi
lizaciją kaip istorinį vyksmą sudaro sugebėjimas su
imti, virškinte pervirškinti išgyventų lyčių trūnėsius.
Perėjimas iš kultūros į civilizaciją antikos pasaulyje
įvyko IV a., o Vakaruose - XIX a. Nuo šios perskyros
didieji dvasiniai sprendimai priimami jau nebe „visa
me pasaulyje“, kaip orfikų sąjūdžio ar reformacijos lai
kais, kai nuošalėje nelikdavo joks kaimas, tačiau tri
juose ar keturiuose pasauliniuose miestuose, kurie su
siurbė į save visą istorijos turinį, o bendrąjį kultūros
kraštovaizdį numenkino iki rango provincijos, priva
lančios pasaulinius miestus aprūpinti savo aukštes
niojo žmogiškumo likučiais. Pasaulinis miestas ir pro
vincija - šiodvi kiekvienos civilizacijos pamatinės sąvo
kos išryškina visiškai naują istorinės formos problemą,
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kurią mes, dabarties žmonės, kaip tik ir išgyvename,
nė nenumanydami visų tų pasekmių, kurias ji gali su
kelti. Vietoj ištiso pasaulio -miestas, kažkoks taškas,
kuriame telkiantis visam andai tolimų kraštų gyveni
mui, ima nykti visa, kas ten lieka; vietoj pavidalais trykš
tančios, su žeme suaugusios liaudies - naujasis kla
joklis, parazitas, didmiesčio gyventojas, tradicijų ne
saistomas, beformėje pulsuojančioje masėje išnyran
tis gryno fakto žmogus, nereligingas, tik protaujantis,
bergždžias, su gilia panieka žvegiantis j valstietį (ir j
aukščiausią jo raidmenj, dvarininką), akivaizdžiai ne
organiškas - ką gi tai reiškia? Ogi milžinišką žingsnį
prie pabaigos. Prancūzija ir Anglija tą žingsnį jau ženg
telėjo, jomis veikiai paseks Vokietija. Įkandin Sirakū
zų, Atėnų, Aleksandrijos seka Roma. Įkandin Madri
do, Paryžiaus, Londono - Berlynas ir Niujorkas. Tapti
provincija - taip lemta visiems kraštams, kurie nepa
tenka į vieno iš tų miestų spinduliavimo juostą, kaip
andai buvo lemta Kretai ir Makedonijai, o šiandien skandinaviškajai Šiaurei.2
Anksčiau, kai atsirėmus į tvirtą metafizikos, kulto ir
dogmatikos pamatą prisireikdavo spręsti pasaulines
problemas, kova už teisę suformuluoti laikotarpio idėją
vykdavo tarp valstiškos dvasios, kuri sunkėsi tiesiog
iš žemės (bajorai ir dvasininkai), ir „pasaulietinės" pa
tricijų dvasios, kuri viešpatavo pagarsėjusiuose anks
tyvųjų dorėninių ir gotikinių amžių miesteliuose. Tokio
pobūdžio grumtynes laidavo Dioniso religija, kaip antai
tirono Klisterio Sikioniečio valdymo metais3, taip pat
reformacija, išsiūbavusi imperatoriškuosius vokiečių
miestus ir sukursčiusi hugenotų karus. Tačiau kaip kad
šie miestai galiausiai įveikė sodžių - grynai miestietiš
kas pasaulio suvokimas jau būdingas Parmenidui ir
Descartui, - lygiai taip juos pačius įveikia pasaulinis
miestas. Toks dvasinis vyksmas pasireiškia visuose vė
lyvuosiuose laikotarpiuose, tiek jonikoje, tiek baroke.
Dabar, panašiai kaip ir helenizmo laikais, kai buvo už
simota įkurti Aleksandriją, dirbtinį, vadinasi, savo po
būdžiu svetimtautį didmiestį, vėl esame atsidūrę ant
slenksčio: klestinčios kultūros miestai - Florencija,
Nūrnbergas, Salamanca, Brugge, Praha - tapo pro
vincijos užkampiais ir, sukaupę paskutines jėgas, be
viltiškai priešinasi pasaulinių miestų dvasiai. Pasauli
nis miestas - tai kosmopolitizmas vietoj „tėvynės”4,
šaltas, tik faktų paisantis protas vietoj papročių ir pa
garbos senovei, mokslinga bedievystė, nustojus plakti
sudiržusiai religijos širdžiai, „visuomenė” vietoj tikros
valstybės, „prigimtinė teisė” vietoj tradicinių kanonų.
Pinigai, tas dirbtinis, abstraktus dydis, niekaip nesusi
siekiantis su vaisingų žemės syvų brandinama pras
me, su pirmapradės gyvenimo sanklodos vertybėmis,
- kaip tik jie romėnus iškėlė virš graikų. Tauri pasaulė
žiūra nuo tada nebeįmanoma apeinant pinigų klausi
mą. Nieku būdu ne graikiškas Chrisipo stoicizmas, bet
vėlyvosios Romos Katono ir Senekos stoiška pasau
lėžiūra kaip į tam tikrą pagrindą ima remtis į pasiturėjimą5; ne socialinių ar etinių XVIII a. polėkių, bet ana
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logiškų XX a. idėjų - jei peržengę profesines ribas no
rime išpešti iš jų kokią naudą, - nebeįmanoma reali
zuoti nesant milijonieriumi. Pasaulinį miestą sudaro ne
liaudis, bet kažkokia masė. Jos nesugebėjimas dorai
perprasti jokios tradicijos, pasireiškiantis priešiškumu
kultūrai (bajorijai, bažnyčiai, privilegijoms, dinastijoms,
meno kanonams, mokslinio santykio riboms), valstie
čio gyvą išmonę stelbiantis aštrus, bet šaltas protas,
visiškai naujo pobūdžio natūralizmas, kuris visuose ly
tinio ir visuomeninio gyvenimo dalykuose remdama
sis pirmykščiais instinktais, baudžiasi grįžti taip toli at
gal, kaip Sokratas ir Rousseau nė neįsivaizdavo, goduspanem etcircenses, prisidengęs kova už atlygini
mo pakėlimą ir sportu stadionuose, - visa tai, turint
omenyje susigulėjusią kultūrą ir provinciją, rodo, kad
pradėjo reikštis vėlyvoji, betikslė, tačiau neišvengia
ma žmogiškosios egzistencijos forma.
Štai tikrovė, kurią reikia išvysti ne partijos nario, ne
ideologo, ne moralisto, įnikusio į opius nūdienos klausi
mus, akimis, ne spygsant iš kažkokio „požiūrio taško”,
o žvelgiant iš viršum laiko plytinčios aukštumos, žvilgs
niu suveriant tūkstantmečių istorijos pavidalus, - jei
gu tik išties norime suvokti didžiąją dabarties krizę.
Štai keletas, mano galva, aukščiausio rango simbo
lių. Romoje, kurioje triumviras Krasas visą savo galybę
naudojo pelningam statybai skirtų sklypų perpardavi
mui, visuose įrašuose išliaupsinta romėnų liaudis, prieš
kurią drebėjo net ir tolimųjų kraštų galai, partai, siriečiai,
pasibaisėtino vargo spaudžiama, grūdosi sausakimšuo
se priemiesčių daugiaaukščiuose6 ir nėmaž nesuko sau
galvos dėl karinės ekspansijos laimėjimų, jausdama
jiems nebent kokį sportinį pomėgį. Didžiuma aristokra
tų, kilusių iš tų kilmingų šeimų, kurių protėviai nugalėjo
keltus, samnitus ir Hanibalą, buvo praradę savo gimi
nės dvarus ir priversti nuomotis apgailėtinus butus vien
dėl to, kad laiku neįsitraukė į visą niokojantį perparda
vinėjimo verslą. Tuo metu, kai palei ViaAppia dygo dar
ir šiandien nuostabą keliantys Romos piniguočių ant
kapiniai paminklai, eilinių žmonių palaikai kartu su gy
vulių maita ir didmiesčio sąšlavomis buvo suverčiami į
pasibaisėtinus bendrus „kapus”, kuriuos Augusto val
dymo metais vengdami gresiančių epidemijų užpylė ir
ant kurių po to Mecenatas užveisė savo žymųjį sodą.
Ištuštėjusiuose Atėnuose, kuriuose žmonės bandė su
durti galą su galu viliodami pinigus iš užklystančių į
miestą keliauninkų ir graibstydami pasiturinčių užsie
niečių labdarą (nelyginant judėjų karalius Erodas), kla
jojanti pernelyg greitai praturtėjusių romėnų prastuo
menė dėbsojo į Periklio amžiaus kūrinius, sakančius
jiems ne ką daugiau nei Michelangelo Sixto koplyčia
Amerikos turistams, ir tai po to, kai Roma iš ten susi
grobė visus kilnojamus meno kūrinius ar supirko juos
už mados išpūstas fantastiškas kainas, o jų vietoje, tarp
kuklių ir turiningų senųjų amžių liekanų, prikaišė gre
mėzdiškų ir pretenzingų romėniškų pastatų. Tokie da
lykai, į kuriuos ir istorikas turėtų nešališkai atsižvelgti,
reginčiajam be vargo atskleidžia pačią idėją.

Toliau besigilinant paaiškės, kad nuo šiol visi di
dieji pasaulėžiūros, politikos, meno, pažinimo, jaus
mų konfliktai yra persmelkti šios prieštaros. Kur civili
zuota rytojaus politika susikerta su kultūringa vakar
dienos politika? Antikos pasaulyje - retorikoje, šiuo
laikiniuose Vakaruose - žurnalistikoje, kuri, be to, dar
gi tarnauja pinigams, žodžiu, abstrakcijai, kurioje ir pra
žysta visa civilizacijos galybė. Pinigų dvasia smelkte
persmelkia istorines žmonių gyvenimo lytis, paprastai
nei jas keisdama, nei naikindama. Romos valstybė nuo
Scipiono Afrikiečio iki Augusto ne taip jau labai pasi
keitė, kaip įprasta manyti. Ir net įtakingiausios partijos
nebent tik iš paviršiaus atrodo kažką lemiančios. Iš
tikrųjų viską lemia vos keli iškilūs protai, kurių vardai,
ko gero, dabar pernelyg nė nežinomi, o visa ta aimė
antrarūšių politikų, retorikų ir tribūnų, deputatų ir žur
nalistų - tik minia, neišsiveržianti iš provincijos rėmų ir
mulkinanti liaudį, neva ji pati tvarko savo likimą. O me
nas? Filosofija? Platono ir Kanto laikų idealas buvo
taikomas aukštesniajai žmonijai. Helenizmo ir dabar
ties idealai, ypač socializmas, taip pat glaudžiai su juo
susijęs darvinizmas, skelbiantis tokias iš esmės prie
šingas Goethe’s dvasiai kovos už būvį ir dirbtinės at
rankos formules, taip pat moters ir santuokos proble
mos, kurias gvildena Ibsenas, Strindbergas bei Shaw,
impresionistiniai jausmų anarchijos protrūkiai, riebi nū
dienių lūkesčių, vylių ir sielvartų kekė, nukarusi iš Baudelairo lyrikos ar Wagnerio muzikos vijoklių, - visa tai
kuriama ne sodžiaus žmogui su jo polėkiais, ne gy
vam žmogui apskritai, o tik tam, kad bent šiokį tokj
pasitenkinimą patirtų sukiužęs pasaulinio miesto gal
vočius. Kuo miestas mažesnis, tuo šitokia dailė ir mu
zika mažiau ką reiškia. Gimnastika, turnyras, kovinės
rungtys - tai dar kultūra, sportas - jau civilizacija. Tuo
graikiškoji palestra skiriasi nuo romėnų cirko.7 Net ir
menas jau virsta sportu - tai ir yra l’art pour l’art pras
mė. Atsidūręs tarp aukštapročių žinovų ir pirklių gali
paistyti apie ką tik nori, nesvarbu, ar apie absurdišką
„instrumentinę tono masę” ir harmonijos įmantrybes,
ar apie „ypatingą priėjimą” aiškinant spalvą. Atsiran
da naujoji „faktų filosofija”, į tikrus metafizinius svars
tymus teužmetanti akį nebent tik su atlaidžia šypsena;
naujoji literatūra, virstanti kone būtinu didmiesčio gy
ventojų intelekto, skonio ir nervų poreikiu, tačiau tie
siog atstumianti provincialui, kuris, visiškai joje nesu
sigaudydamas, žvelgia į ją bemaž su atvira panieka.
„Liaudžiai” nerūpi nei aleksandrietiška poezija, nei ple
nero tapyba. Kaip anuomet, taip ir dabar virsmo laiko
tarpį lydi nemaža amžiaus skandalų. Atėniečių pasi
piktinimas Euripidu ar revoliucinėmis - andai Apolodoro - dailės inovacijomis bemaž nė kiek nesiskiria
nuo tų antpuolių, kurių susilaukė Wagneris, Manet, Ib
senas ir Nietzsce.
Norint perprasti graikus, visai nebūtina svarstyti jų
ūkinius santykius. Tačiau romėnus galima suvokti tik
per juos. Cheronėjoje ir Leipzige buvo paskutinį sykį
susikauta už idėją. Pirmajame Pūnų kare ir Sedane

jau prasikiša ir ūkiniai sumetimai, kurių nepaisyti ne
begali. Praktine energija trykštantys romėnai pirmą sykį
vergovės institucijai suteikė tą didybę, kuri, anot dau
gelio, stačiai viešpatavo antikinio pasaulio ūkyje, tei
sėje ir gyvensenoje, tačiau, šiaip ar taip, negailestin
gai pamynė laisvai samdomo darbo vertę ir vidinį oru
mą. Lygiai taip pat ne Vakarų Europos ir Amerikos ro
manų tautos, o germanai pirmą kartą iš garo mašinos
išrutuliojo ištisus kraštus pakeitusią stambiąją pramo
nę. Negalima nepastebėti, kad šie reiškiniai mena tiek
stoizmą, tiek socializmą. Kaip tik romėniškoji cezarystė, skelbta Gajaus Flaminijaus, o pirmą sykį įkūnyta
Marijaus, antikos pasaulyje - nepalenkiamos dvasios
ir plataus užmojo praktiškos sanklodos žmonių pastan
gomis - iškėlėp/n/gų didybę. To nesuvokdami, neperprasime nei Cezario, nei pačios Romos apskritai. Tū
las graikas kažkiek panėši į Donkichotą, o tūlas romė
nas - į Sančą Pansą. Tai turint galvoje, visas kitas jų
ypatybes galima palikti nuošaly.

(...)
Iš vokiečių kalbos išvertė Kazimieras SEIBUTIS
Der Untergang dės Abendlands
von Osvald Spengler. - Mūnchen, 1923.

NUORODOS:
1. Pamatinė darvinizmo idėja tikram rusui sako ne ką daugiau
nei Koperniko kosmologijos prielaidos - tikram arabui.
2. To negalima išleisti iš akių žvelgiant j Strindbergą, o
ypač į Ibseną, kuris civilizuotų problemų atmosferon
buvo įsiterpęs tik kaip svečias. „Brando" ir „Rosmersholmo” motyvuose keistai mišta įgimtas provincialumas
ir studijuojant įgytas pasaulinio miesto akiratis. Nora,
iš didelio rašto išėjusi iš krašto, kaip tik ir įkūnija tokios
provincialės prototipą.
3. Jis panaikino miestelėno didvyrio Adrasto kultą ir už
draudė giedoti Homero dainas, ketindamas kirste pa
kirsti dorėnų bajorijos dvasinį polėkį (apie 560 m. pr. Kr.).
4. Itin turiningas žodis, savo tikrąją prasmę atskleidžian
tis tada, kai barbaras persiima kultūra, ir vėl praran
dantis, kai civilizuotas žmogus kaip savo šūkį taria: „Ūbi

bene, ibi patria".
5. Todėl krikščionybės idėjos pirmiausia paveikė tuos ro
mėnus, kurie neišgalėjo būti stoikais.
6. Romoje ir Bizantijoje buvo statomi - gatvės siekė ne ką
daugiau trijų metrų - nuo šešių iki dešimties aukštų dau
giabučiai namai, kurie, niekam nepaisant jokių statybos
normų, neretai sugriūdavo, sykiu palaidodami ir savo gy
ventojus. Didžioji cives Romani dalis, šūkaliojanti aikš
tėse „panem et circenses,,t gyveno tokiame nepritekliu
je, kad visą jų nuosavybę, ko gero, tesudarė gultas, už
simetęs kažkur šiose it skruzdėlynas knibždančiose in
sulae, ir tas gan brangiai atsieinantis (Pohlmann, Aus
Altertum und Gegenwart. - 1911, S. 199 ff.).
7. Sparčiai plėtodamas!, nuo 1813 m. vokiečių gimnasti
ka vis labiau tolsta nuo tų provincialių, savaiminių pa
vidalų, kuriuos įdiegė Jahnas, ir vis labiau virsta spor
tu. Didžiųjų rungtynių dienomis koks nors Berlyno spor
to stadionas jau 1914 m. bemaž niekuo nesiskyrė nuo
Romos cirko.
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ŽMONĖS PASAKOJA

Vaiks šeimo

(2)

Aidamos j lauks nešdavos kart i vaiks. Šieno grebent padėdava daugiau siena, uždėng paklod i pasodin vaiko kor po krūmel, kad saulute nekepintų. Mažes
nis dėdava į didesnė karzinko i pakabindava karzinko
su vaikei po šokiai, kad vejs kaip puč, teip jį i sup. Karzinkų būdava namuos visokių: i kilbasom laikyt, i sūrem, no padarydava i vaikam.
Kai vaikė paaug, nor žaist, da i j lauks išsivežt reik,
darydava račioks. Vežimėlių nebūva, nieks api juos i ne
žinoję. Padarydava dėžę, prikal pri dugną plono, ilgo
lazdelė, kad išlįstų pro dėžės krašts. Nupjaun nu medže riopko, pradegin skylots, užmaun ont tas lazdelės,
kad nenukriostų ripkas, pradegin lazdelės gelioks i užkal pagaliukės. Pririš iš prieke dėžės virvialė - i račiuke.
Tokės račiukės i vaikė žaisdava po kiemo, i motin į lau
ko vaiko išsiveždavo.
Kai vaiks paaug, sustiprėj, jos nebenor sėdėt, raploj.
Kad jos išmoktų stovėt, jį statydava į stovynė. Jon pa
daryt iš medine pagrindą. Pragręžiamos skylutės, į juos
sukalamos lazdelės medinės, ne labė tanke, ali i neretė, kad vaiks neišlįstų. Ont viršos vė užded lontela su
skyl, kad galėtų vaiko įstatyt. Jos būdava daugiaus ap
skritos formos. Būdava i be pagrindą, ale negerė - vaiks
gal pargriūt su vios stovyn.
Vaiks vaikščiot pradėdava nevienodė. Priklauso nu
ja stipruma. Žiūrėk, viens rapoj pu žemė i tiek, kits sten
gės įsikabint į kokį daikto i stots. Normale metam tur
pradėt ait. Jei būdava laika, tad paim rankšluost, parjuos per vaika krūtinėlė, už nugaros suim į vieno ranka
į vedžioj. Vedžiodava i už rankytės. Vaiks kokių 7-8 mė
nesių labė nor šokt. Jos pastatoms ont kelių abiem ran
kom laikom už pažarstėlių i jos šok, tik reik sveikatos
turėt, bo jos teip nuvargin, kad rankų nebejaut.
Iš pirma vaika žingsne galem nuspėt vaika ateit, kaip
jis elgsis užaugės. Pirmiaus reik žiūrėt iš katros kojos
jos praded ait. Ne tik pirmo karto, ale visad jos praded
ait arba iš tos, arba iš tos, arba vieno karto iš to, kito - iš
kiotos. Jei iš dešinės - bos žmogs su charakter, ale geranorišks, jei iš kairės - bos pikts, užsispyrės. Jei maiša
kojs - tad bos visaip.
Jei vaiks praded vaikščiot i griūn ont nosės, ont gal
vos, susidauža, tė žinok - gyvenim turės daug bėdų par
skubėjimo i kintės dėl sava neapgalvota elgese.
Kits vaiks griūn ont užpakalė, žiūrėk, ain, ain i klest,
jo sėdž ont užpakalė. Tas bos atsargs, piorm pagalvos,
pask padarys - čė tiokr teisybė. Aš ont sava vaikų to
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patyrio. Da teip darydava - paded duono, knygo i žais
lo. Žiūrėk - katro daikto vaiks pirmo griebs. Jei duono bos žemdirbs, jei knygo - gėrė mokėnsis, jei žaislo užaugs nerūpestings žmogs.
Jei norėdava, kad vaiks unksčiau pradėtų kalbėt, reik
jį nuolat kalbint. Nu pat mažomės vaiko kalbidava. Pat
mažiaus lūpom čeps, kaip paukščiuks, vaikels juokias.
Mergytės grait praded juoks, berniuke - vėliau. Da saka
- tiū-tiū, tiū-tiū. Kai jas jo truput suprant, tad pasilonk
pu lopš i išlėndės sakė - tiū-tiū, į vieno šono pasisonk tiū-tiū, į kito - vė tiū-tiū. Kai gul išvystyts vaikels, visad
duodava jam pasispardyt, tad jam pilviuko pamasažuoj,
užded delno ont pilviuko i pajudin, sako - chau-chau,
chau. Da nu kojyčių ligi smakriuka dėlioj plaštuko i biškal pajudin uždėjs i sakė - „augam, augam, augam“.
Kuo tolyn - tuo tankyn. Ligi smakriuka. Paimam už kojy
čių i judinam, sakydam: „Aisim į miesto, pėrksim pypko
riesto“, toliau - su rankytėm į šons i atgal: „Aisim į mies
to ėmsim pypko riesto“ arba „Aisim į miesto pėrksim
pypko riesto.“
Paimam vaiko ont rankų i šinkuojam pirmyn atgal,
sakydam „Šinku, šinku bačko, pilns piolos kleckų“. Čė
jo vaikei tur būt 4-5-6 mėnesių. Pagoldom ont pagal
vės i už kojyčių traukiam būk tė nu kalniuką nu pagal
vės ont lovos i sakėm „Čiuž pas motinėlė raudona kiaušinėle“. To žaidimo su malonom žaidž vaikė i ligi 2 me
tų. „Mešk ain par samans“. Pagoldam vaiko i prade
dam nu kojyčių, šlaunyčiu, i sakam „capu-lapu, capulapu“ „I pagava mešk“ sutankinam capu-lapu-capulapu, pajudinam viso vaika kūnel. Čė jo su sėdinčės i su
vaikščiojančės vaikės. Bure-bure-bukšt. Jeigu vaiks
sėdž, su juom jo galėm žaist. Pasisoden ont kelių i iš
tola artinęs pri vaika kaktytės su sava kakt. Ont žodžių
„bukšt“ susimušam su vaikei kaktom, tik neskaudžė.
„Ože-ože-be“- čė galėm i su mažoč, gulino vaikei. Prisided pri koktos pioršts i ain lėtė pri vaika, kai prien,
pabandė jo kūnel, sakydams „be-be-be“. Reik, kad vai
kels būt paaugės i suprastų, labė mažučių negalėm jie gal išsigost, o kai jo juokės - jiem labė pationk i juo
kės su gars. Labė jolgė vaika juokint negalėm, o ypač
kol jos bals klegen, jas pradės žagsėt. Negalėm jolgė, tik trompė. Kai vaiks sėdž arba jo vaikščioj, galem ait
Jauts dvyl, katargėls“. Vaiks stov a sėdž, atein lėtės
žėngsnės pasilonkės, svyruodams i abėdu posis i sakė
„jauts dvils, katarie, mau, mau, mau“. Ont žodžių „mau,
mau“ pagaun vaiko į glėb i suspaud.

Žaisdava su vaikei tankiaus senelė, daugiau didesn
broliuke i sesutės, prižiūrem tėvų arba senelių.
Lopšel gulint vaikei kalbindava i motin, i tėvs, i sene
lė, i broliuke, sesutės kaip išmanydam. Sakydava-žvirblals, paukštels i žuvyte, gėlytė, mažuts, pupuliuks, geruts, džiaugsmels. Kaip kas sugalvoja.
Lopšy ligi krikštą vaiko vadindava leliok, lelyt, pupyte,
pupuliuks. Pu krikštą vadindava Petriuks, Joniuks, Kaziuks, Vladziuks, Valyte, Maryte, Onyte, Alzyte. Kai užaugdava didelė, tad jo vadindavo Petrs, Jons, Untans.
Ale tankiaus sakydava da Petriuks, Kaziuks, tik nebe Al
zyte, ale Alziute, Varute. Tiokrės vardės vadindava tik kor
reik valdžio. Tad On, Petrs, Kazimiers, Bronislav, Stanis
lav, o gyvenim - Bronyte, Stasyte. Da užaugusis, kol jie
neženot, vadindava pavardėm: Jonaičiuks, Petraičiuks,
Kaziliuniuke, Munčauskiuke. Kai paklaus katra, prided,
kad Alziute, Petrute. Jonaičiuks Untans, Petraičiuks Jons.
Gyvenim nu mažomės viosis vadindava mažybinės var
dės išreikšdam tam žmogų meilė, prisirišimo.
Kai praded kalbėt, vaikė švapliuoj. Labė graž klau
syt jų kalbos. Tėve kartės paded jiem teip kalbėt. Vaikė
nesuprant, kad jie kalb neteisiongė i suaugusių pareig
juos taisyt. Negalėm žiūrėt i klausyt kaip vaiks klaidiongė kalb, nors i labė tėvam graž. Žiūrėk, kaip jie iškraipa
sava brolių, seserų vards. Kartės jiem paliek visam gy
venimu tie mažų vaikų iškreipt varde. Žiūrėk, ligi senat
vės nešioj vardo Pite - Alfonsis, Vipe - Vidmants, Ise Ričards, Galane - Geralds, Gaude - Gaudents, Pėpe Petrs. Daug galem čė prirašyt. Da piemenaudam jsided
vardo vaikė j mokyklė aidam prasivardžiuoj. I daba tėve
krikštij vaiko i žiūr, kad negalėtų vaikė mokyklė tą vardą
iškreipt. Jie vis tiek trompin i iškreip. Gediminas - Gede,
Mindaugas - Mindė i kiek nor priskaičiuos. Tad tėkr var
de reikaling tik dokumentalė. Kai tėve vaiko vadin tiokr
vard, žiūrėk, i vaikė pašalinė aprimst i vadin teip, kaip
tėve vaiko vadin. Tėve šeimo tur vadint vaiko tiokr vard.
Vaikė ne visko ištar, jie vės, ne tik kad vieno šeimo,
tur sava žodyno. Tete, mam, bob, neis - senels, popa skaud, pėpe - žaizd, niam - niam - valgyt, di-di - va
žiuot, tiap - tiap - vaikščiot, opa - ont ronkų, opa-pa nešiot, tpru-tpru - lauka, atiti - šiolt, utiti - šalt, a-a-a miegot, sisi - šlapints, kaka - ont puoduką, ciuce - šo
va, mice - kiaula, kuze - arkls, trfuke - karve, bice avis, nu-nu - negers, ca-ca - gers, puc-puc - mušt,
kuka - kiaušins. Katinėls saka - miau-miau, Suniuks sa
ka - au-au, arkliuks saka iha-ha. Pute - viošt. Karvyte
saka mū-mū. Pelyte saka - cy-cy i be gala tokių žo
džių. Jie naudojem beveik viosų vaikų. Reik tėvam juos
taisyt kaip tik galem graičiau.
Jei vaiks, kai praded kalbėt, pirm pasaka tete, tad
sekunts bos sūns, jei mam - bos dokte.
Pri vaikų negalėm barts, pykts. Viską šeimo būn,
ale senovė žmons rasdava vieto, kor išsiaiškit sava santyks, tik ne pri vaikų. Vaikė užaug nervuot i tarpusav
nebesutionk.
Vaikė mikščioj nu išgusče, jeigu labė išsigonda abu

jeigu skaudžė krita ont galvos, pažeidė momenėl.
Nu išgusče pirm vaistė - baltų pinavijų šaknų arbat.
Da jeigu vaiks išsigosdava arba nukrisdava, reik su pioršt
paspaudyt vaika gomur. Išsigonds reik liept vaiku trios
karts nusispjaut i jeigu gal nusišlapit.
Jeigu išgozdina šova, reik ta šones plaukų nukirpt,
uždegt i pasmilkyt vaiko. Jei išgozdina žmogs, reiks ta
žmogos plaukės pasmilkyt vaiko.
Mikčiojims- liog sonk i be gydytoje sonkė pagydam.
Jei motin nėšč būdam išsigonda, tad vaiks i iš prigimtės
mikčios. Nepadės ni gydytoje. Įgiomtų liogų gydytoje
jokių neišgyda.
Jeigu gimst vaiks koreis, a nebils, sakydava žmons,
kad čėtik Dievą bausme. Motin vaikščiodam posidivije,
a nuskriaudė nebyl, kurč. Pri Šedvos pas viens tarnava
nebils Adomėls, jos tik karvs ganydava, bo būva siolpnos sveikatas. Šeimininke ji nieką vieto laike i apstumdydava, i valgyt mažiau duodavo. Jos gi nikam nepasi
skųs. Syk nėšč vaikščiodam jon išplūdo Adomėl i ap
stumdė, kad gėrė gyvulių neprižiūrėję. Jam vieto piorštų būva kulokėlė. Buvo jos toks iš prigimtės. Reike gy
vent i aidava dirbt žmonėm už pavalgymo.
Gimė šeimininkė vaiks gi gryns Adomėls. Ko daryt?
Nieką - viskas padaryt.
Šeduvo vieno šeimo būva močekėla. Kaip tė būva
kaip nebūva, ale kai tėvs mirė, jon palika gyvent pri posūne, katras būva vedės. Labė nekinte jos močekėlės.
Visokės žodžės vadina - i ubage, į syk būva su kojom
prispardės. Ja žmon nešč būdam nesudraude vyra i vis
ko mate, kaip jos to močekėlė skriaudž. Gimė mergyte
invalyde, vien koj trumpesne i parsisuks pėd. Gimė ontr
- nebyla. Vės žmons sake, kad čė pats tėve teip padare
sava vaikam. Tokių liogų nieks neišgydys.
Jei vaiks užsiverke - a jam pilviuko skaud, a miega
nor, nereik ja stramužit. Reik jj pamyluot, pasūpuot. Myluodavateip: „Mylu, mylu spūst, pri širdytės glust“. Paim
vaiko ont rankų, apkabėn ji i siūbuoj, ont žodžių „spūst“
stipriau priglaud pri savės. „Glust“ - teip pat stėprė
priglaud. Čė - didžiulė vaistė. Panešiodava, vaiko teip i
nurimdava. Didžiaus vaistė - motinos ronkos. Jei jos
nor miega, ji da išbars, bus blogė. Vaiko prieš miego
reik nuteikt ramybė, bo vaikė miegot bije. Jie galvoj, kad
jie nebeatsikels, numiors. Da jeigu juos prievartauj, bar
abu daba tėve pagolde, nesup i tur vaiks miegot. Jos
išsiverk i užmieg, ale jos užaugs be lopšinės nejautrs
žmogs, be gailešče, kaip saka žmons kietaširds.
Vaiko prieš miegunt reik nuteikt, tad jos išsimieg gė
rė i atsibudęs būn rams. (E. Brajinskienės padainuotos
lopšinės ir žaidinimai užrašyti ir Lietuvos liaudies kultū
ros centro išleisti Jūratės Šemetaitės sudarytoje kase
tėje „Kiču kiču, bė bė“. - Red. past.).
Mažs vaiks mokindava žaidimų, katučių, ladučių, kykavimų.
Mūsų krašt būdava tokie žaidimėlė:
Ladu - ladu - ladutis. Vaikei pasisodėn ont kelių,
paim runkyts, ploj i sakė „ladu ladu ladutis, giedi, giedi
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gaidutis, pupų žirnių prilašės, vandenėle prigerės, kydykšt, plus, plus, plūs.“ Ont žodžių „kidykšt“ išskečiam
vaika runkyts i ont žodžių „plūs plūs“ suplasnojem runkytėm.
Žioge - žioge duok degutą. Jei didesns vaikels, tad
pasisodėn priešprišės, jei da didesns - pasistatė prieš
sav. Paim abidvi runkyts i sava ronks i pirmyn atgal, pir
myn atgal. Ont žodžių „jei neduos, kers galvo, mes į
ugn“ ontžodže „ugn“ vaiko apkabėn i ieškam abud ont
nagiukų, ont pirščukų a davė žiogs degutą. Jei nedave,
vė iš nauja dainuojem i žaidžem. Būdavo, tų saldainių
nebūdava, tad paim džiovinto obeliuko a kriaušytė i
įspaud j runkytė. Daba jded saldainiuko. Tad davė žiogs
degutą i nebežaidžem.
Virė, virė košė. Pasisodėn vaiko ont kelių, paim ja
delnioks, liep paspjaut į kair delniuko. Tad paim deši
nės ronkos smil pirščiuko i verd košytė. Šok pirščiok po
delniuko dainuodams „virė, virė košė berne atsilošė, kepe, kepe sėlkė berne susmėlkė“. Ont žodžių „tam davė,
tam davė“ lonkstė pirščioks „u tam nebelika“. Vieno pirš
čiuko, pat mažiaus, paliek laisvo neužlunkto, ont žodžių
„bigi, bigi pelyte miltelių ieškot“ palakstė su piorštės po
viso krūtinyte, kol nulak ligi pažastėle i pakuten.
Korjoji, Jonė. Pasisodėn vaiko ont kelių i jodė „jedz,
jedz, jedz, - dainuoj:
Korjoji, Jonė,
I torgų, pone,
Ko pėrksi, Jonė?
Dūdialė, pone.
Užgraik, Jonė.
Nemoku, pone
Kor bizūns, Jonė?
Tir-lir-lir - pone.
Viso laiko jodė ont kelių, kai pridainuoj žodžs „Tirlir-lir, pone“, pakutėn vaiko į pažastėls.
Krom -krom - kroms. Kromo žaidžiant reik vaiko užsisodint ont nugaros. Jos apsikabin api kaklo, paim jam
už abiejų kojyčių i lakstė po kambar sakydams „krimkram, krim -kram“. Palakstės pakibin užpakaliuko i pa
klaus „po kiek pipyrė“. Vaiku juoke. I vė lakstė, i vė klaus,
pu kiek pipyrė. Kol atsibost.
Kuze, kuze dzig, dzig, dzig. Vaiko užsisodėn ont pe
čių. Runkyts paim j sava ronks i lakstė i sakė „i ha-ha“,
arkliuks pasibaida, tad vaiks saka: „Tr-r-r", arkliuks sustoj. Kaip pasaka „na“, arkliuks vė laksta po kambar.
Stumk-trauk nepargriauk,
Aik to dornio neužgauk.
Paim vaiko už pečių sėdint, didesn stov i linguoj pir
myn, atgal. Ont žodžių „neužgauk“, jei papuol, kad tuo
tarp vaiks būn art tavės, ji sugaun i suspaud. Jei ont
žodže „neužgauk“ vaiks būn par atstumo, ji pagoldė,
atseit parstūmė. Paprastė paim ont rankų i pagoldė, ont
lovos jos jo nugalėts. Kai vaiko paim už pečių, jos jsikabin tau j ronks kiek pasiek.
Cyru vyru duok pipyrų,
Jei neduos, nečyruos.

66

Vaiks paimam už rankyčių i stačs stovėdam čyruoj.
Vien rankyte pirmyn, kiot atgal, ont žodžių „nečyruos“
ūžtos rankytės, katra arčiau mamos, patrauk i suspaud.
Vaiks tur pamiluot mamo arba pabučiuot, tad vė čyruoj.
Atseit davė.
Ko myl?Vaiku suim už nosės i truput paspaud i klaus
„ko myl?“ Vaiks saka a mamo, a tėtė. Da stipriau - i vė
klaus „ko myl?“ Vaiks vė vardij. Kuo toliau tuo labiau
nos spaud, tad jos skubin viosis išvardyt, kad jam no
sės nebespaustų.
Įžnybk į delno. Atverč suaugės žmogs delno i patėmp, i duod vaiku, kad įžnybtų. Sonk, ale pataika i
jžnyb. Jos gaun, pagal susitarimo, a 10 ciontų, a sal
dai n, a obel.
Grudu grudu, grudu miltels, bėk pelyte vandenėle,
neatrand šoltinėle, čė kelals, čė kelals, a va kor šalts
vandenėls.
Paim vaika kumščioks i mal. Ont žodžių „bėk, pelyte,
vandenėle“ sustoj mals, ont žodžių „neatrand šaltinėle“
ieškė po viso kūnel šaltinėle kol nain lėgi pažastėlių, i
viskas i vė iš nauje, jei vaiks saka - da.
Šaly kele vieškelėle
Putinėls auga.
Balti žiede, juodos uogos,
Net šakialės lionka.
Pasim lazdo. Vaiks jsikabin į lazdo abiem rankom.
Dainuodams to lazdo parkel j vieno pusė i j kito. Vaiks
šok kart su lazd į vieno pusė i j kito. Čė jo didesniam
vaiku reik būt i vikriam.
Opa-opa-opa-pa. Čė vaiks šokdinams ont kelių, da
mažiukė ligi metų vaikė labė nor šokt. Tad i šokdėn juos
paėmęs už pažastėlių. Kad būt smagiau, dainuoj:
Opa - opa - opa-pa
Auga žirnis i pupa.
Aš to žirni nuroškio
I dantukės sukrumčio.
Kai pavargst, u vaiks da nor šokt, reikt ja nebekilot, u
duot - tegu pats šok. Jos pašok kiek i nebenor.
Lopšinės būva dainuojamos tol, kol vaiks juos prijomdavo. Paskiau jos norėdava pasakų. Žiūrėk - pra
dės dainuot, vaiks i protestuoj, praša pasakas.
Daugiaus, jei būdava namuos senelė, tie i sekdava
pasaks. Nieks tokių pasakų nežinoję i nežiną kaip se
nelė. Jei nėra senelių, sek i mam, i tete, jeigu jie pasa
kų mėgėjė. Pasakos bili kaip nepaseks. Reik susikaupt,
įsigyvent, o atmestionė nenorės vaiks tokios pasakos
klausyt. Visur reik įdėt šėrdės. Jei motin atmestionė
dainuos lopšinė, irgi niekė. Reik rast tam laika i migdyt
vaiko vienai. Čė yra labė svarb i šviont, bo motin kalb i
vaika sielė, vaikels atsiduot motinė. Čė švionts akts,
kad kalbas dvė sielos - motinos i vaika. Iš kor tos lop
šinės, gi nieks jų nekūrė, jokie kompozitorė. Čė iš šerdės gelmių atėjė motinos meilės žodžė vaiku. Toks lopšėns i da grožesns gal dainuot kiekvien motin. Tik te
gu jos siela prakalb to pusvaland, tegu jon atsijung nu
pasaule i gyvenimą.

Pasakų nesekdava vaikam baisių. Sekdava api kiškel, laputė, ežiuko, senei, vištytė i gaidel, ožkytė. Kai
užaugdava vaikė, tad sekdava i baisesns, bo keldavam
kojs ont suolą. Čė jo buvam didelė.
Vaikei saugodava, kad neapšviestų mėnuls. Jeigu
apšvies, jos pradės naktim vaikščiot. Saka - ne tik vai
kė, ali i suaugę vaikščioj naktim, išein iš gryčios, užlip
ont stogą, vaikščioj po šelmen. Visur prilip, kor nemiegodams amžės neprilioptų. Saka, tik negalėm sušaukt
vard, bo atsibos i nukrios.
Reik prikakots vystykls užnešt ont stogą i palikt nokčė, jei didesns, tė ja kelns užnešt i palikt ont stogą. Saka,
prain. Abu suvyniot pagal, kaip lėlė apsukt škorlės, už
nešt ont stogą i palikt nakčė, tad vaiks nebevaikščios.
Labiaus bijoję atžindų, ale i be atžindų yra žmonių
blogom akim. Kad nenudyvitų, apviolkdava išvirkščės
baltiniukės. Vaikam pojomdava prisisioto vystyklo i apšluosta, da kryžmės. Jeigu įtar, kad gal čė apžiūrėt, reik
vaiko atžagar įvest į tokio gryčio abu įnešt atžagar. Jei
gu apžiūrėję, tad reik par pavalks atžagar vaiko trios
karts partraukt.
Nu plaučių uždegimą virdava rūtų arbato, dėdava
medos i vaika šlapimą, geriau kita vaika, nesergunče.
Taip gydydava i suaugusis, ale įpildava da degtinės.
Nu kėrmelių gydydavo terpention. Tepdava kojų
pads, delno į kakla duobiate patepdavo. Po paširdžės
negalėm tept, bo gal kėrmelės sukilt i ait par bumo lau
ka, i vaiko gal uždusyt. Duodava išgert terpentiną su
vanden. Da pajomdava paukšče plunksno, daugiaus iš
sparna, sudegin, sumaišą su vanden i duod išgert. Duo
dava nu kirmėlių čyžmų žiedų su cukr.
Nu išgusče duodava da gyvatės išgert, tik labe mažę,
kels lašels. Tik kels lašels, daug negalėm. Bo mat gyvatė
viso brudo iš kūną išvara. Išgusts blogė tuom, kad išsigost žmogs - i sugend ja kraujs. Kraujs tur išsivalyt, i tad
verč žmogų i rožės, i teip visokė spauge, kol kraujs išsi
valą. Gyvate paded krauju apsivalyt. Pavasar žmons gy
vatė gyvo įkiš į butelė i užpil arilk. Jon tė i nusibaig. Gyvats pardavinėdava i ont torgos. Būdava, kad gyvatė sudžiovin, tad verd arbato i tokio gal duot vaikam. Tik kels
lašels į arbato. Daug gyvatės užgėrs gal būt blogė.
Nu kosule padegindava cukros i duodava valgyt.
Duodava medos, kiaušine i virita pieną. Čiobrelių arba
tos, šaltapusių arbatos.
Nu kokliša. Reik paimt žąsės taukų, terpentiną i ištept krūtinė, i uždėt šioltė kokio šniravonė a kompresėl.
Taukė tur būt tik žusiem. Kuo daugiau būt tokiem vai
kam lauk. Gėrė, kad gal i po medis palaipiot.
Jei įsilaisdava rakšt i negal ištraukt, dėdava kiške tau
kų. Tauks reik dėt priešingo pusė kor įlionda rakšts. Jei
uždės ont tos vietos, kor rakšts, da giliau įvarys.
Kad būt geresns apetits, duodava metelių arbatos
gurkšnel. Rupūžė pasmeigdava vasara i pakišdava pu
kok rast iš lauka pusės i jon džiun ont ta pakišta pagaliuka. Labė gėrė nu vidurių. Jon labė kart i kel apetito.
Ale vaikam galem įdėt vieno lašo.

Nu slogų gydydava liepžiedžės, aviečių lazdų arbat
i visad turėdava aviečių uogienės. Išprakaituoj i tuoj
geriau. Reik gulėt, nenušalt.
Jei vaika neprižiūrėdava, jos rėkdava, išrėkdava bambiale. Tad blogė. Reik ji steprė suvyniot į kok drobin vys
tyklo, kad suspaustų bambialė. Nebeduot rėkt. Da pa
ded, jeigu ont bambytės užded juodos avės vilnų.
Jei užsprionga vaiks bevalgunt, reik suduot į kupra,
i atšoks maists.
Mažam vaiku daug kas negalėm ligi metu i vėliau. Ligi
metų negalėm kirpt plaukų - nukirps atmint. Ligi metų
negalėm kėrpt nagų - reik nukrumtyt - nukerps atmint.
Negalėm veidrodže rodyt - sonkė donče diogs.
Negalėm lopšel vaika kalbint par pakauš - gal žvairs
pasidaryt.
Negalėm, kad vaika galvyte gulint būt atsokt į lango
- gal būt žvairs.
Nukiorps nags negalėm mest ont žemės - veins kepalūšo (skrybėlė) posisios.
Nukiorps plauks negalėm išmest lauka - varnos susisoks lizdo, skaudės galvo, u gal i visai galvo susukt,
gal išprotėt.
Negalėm meluot, bo ausis krut.
Negalėm kambary švėlpt - vein prišauks.
Negalėm atsisėds kojom tabaluot - velne vaiks sop.
Negalėm tušče lopše supt - velne vaiko sup, paguldyts vaiks bos nerams.
Negalėm ont vaika siūt - pomet susiūs.
Negalėm par mažo sėdint a gulint vaiko paržengt nebeaugs.
Negalėm sekmadienės maudyt vaika - užaugės gal
paskęst vandeny.
Negalėm rykšt žemės kapot - žeme gyv.
Negalėm varlyčių mušt - saulute verks.
Negalėm iškrits pieniškiem dončem mest lauka, reik
užmest ont pečios i sakyt „Pečio, pečio, še tau kaulin,
duok man gelažin.“
Negalėm duonos mėtyt - duonyte išeis iš namų. Reik
pakelt, pabučiuot i padėt ont stalą.
Negalėm ont ognės spjaudyt - ugniala nubaus.
Negalėm ont ognės pilt nešvar vanden.
Negalėm į vanden spjaudyt.
Negalėm ont žmogos a kita vaika spjaut - veids pa
sidarys ruplėts kaip rupūžės.
Negalėm ait atžagariom - matuoj savo tėvam kapo.
Negalėm ateinunt vaika lunkyt pirmo karto ateit tuš
čiam, bo tad lenk, kad jos būtų biedns.
Negalėm maža vaika labė girt - to jam lenk bloga.
Tokiai išeinan iš gryčios motin tegu met iš paskos ko
runko turėję.
Negalėm vystyklų kučiot, bo vaiks labė pers.
Negalėm nutraukt maitins vaiko paukščiam išskrendont i paukščem parskrendont, ypač išskrendont, laks
tys vaiks iš namų, niekur vietos sau nėr.
Didesniem vaikam negalėm gulint valgyt, bo miordams susišėks.
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Negalėm braidyt po bals, bo genels kojs sukapos.
Negalėm šlapits onttaka, bo atspurys nage i panagės.
Negalėm ait pri didele vandene, tė gyven Maumels,
katras vaiks gaudo.
Negalėm brist j rogs, bo tė gyven Smils. Jos vaiks
gauda i kiš j maišo.
Negalėm vinam ait į miško, bo kiškė užbadys bara
vykų kotės.
Negalėm ait giliau viniem j miško - tė gyven Miškins-Baubs, visis apaugės samanom, ausys iš grybų,
aks iš gilių, nosis - konkurėžė, rankos i kojos iš medže
šakų. Labė baisis - jos pagaun vaiko i paverč šerniok.
Negalėm jolgė vaikam i visiem žiūrėt j veidrod, bo
velniuko pamatys.
Žaislų pirktinių nieks nepiorkdava. Mažiem vaikelem
viorš lopše pakabindava spalvotų siūlų padaryts bumbulioks, iš spalvota popere maizgalioks, da iš kiaušine
skevata padaryto paukštei su popierinės sparniukės. Tad
vaikels žiūr kaip jie sukinėjęs.
Kaip jo praded sėdėt, jam sunkiau, reik duot koki
žaislo, bo jos visko kišas j burnytė. Duodava baranko
kieto, iš nosinės susukdava pelytė - kaip suriš, būn i su
ausytėm. Iš rankos pamet ont lovos, vaiku pationk. Kaip
praded vaikščiot, jiem padarydava lazdo, da ont gala
išpjaun kaip arkle galvo, no i tad vaikė jodinėj, laksto.
Padarydavo lazdialė ont vioršos malūnėl, kaip lak vaiks
- malūnėls sukas. Dūdialė padarydava. „Arkls“abu „malūnėls“ būdavo pritaisyts pri išmargitos lazdialės. Vaikė
vara arki, ragin, su malūnel bėg, rėkdam „zur, zur“. Žaisdava su kaštanės, gilės. Kaštane - karvės, gilės - avialės. Mergytės lelėts rėdydava. Mam pasiūdava, o teip i
pačios susisuk lėliuko i žaidž. Pri mūsų gyvena račis
Gerve, jos mum duodava visokiausių kaladėlių. Pristatydavom i namų, i šulinių. Ko tik nesugalvodavam.
Vėliau jo vaikė darydava, meistraudavo račioks, iš
špulalių nu siūlų. Padarydava mašino - jkiš j špulals pagalioks, susuk gumialė, užmaun, i važiuoj tie račiuke.
Tų špulalių krašts išpjaustydavo rumbiukės. Darydavo
užls. Paim didelė sago, sakydava guziko, parver dvigu
bo siūlo, drobin, par skylots. Viens gals gėrė yra kilpiala, kito suriš, na i šok, šok, kol siūls susisuk. Tad praded
tumpyt i pasidara kaip ont gumos, o guziks sukas už
dams. Tik reik ont stipros siūlą užvert, bo jei nutrūktų,
gal kitam vaiku ak išmušt. Mažesniem ligi metų būdava
duod žaist su riopk. Nupjaut nu medže, išdžiovont riopk
gėrė ried. Viens atsisėd vino vieto, vaiko pasodin tuliau.
Tas - tam, tas - tam i ridinėj. Žaisdava didesn vaikė su
mažesnės.
Mažesn žaisdava su smėl, peč statydava. Paded ronko abu kojo ont smėle i pyl smėl vis priplodam. Kaip
gėrė prisiploj, palongv ištrauk ronko a kojo i gaunas pečis. Kepdava bunds. Didesn berniuke iš mole abu šlyną
darydava inds, puodėns, ąsočis i džiovindava priš sau
lė. Karvių prilipdydava, arklių, avelių, iš šlyną geriaus.
Kaip išdžiūst, ganydava tuos dirbtins gyvuls. Žaisdava
vaikė šeimo. Tete, mam i vaikė būdava iš tų pačių vaikų.
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Lauk žaisdava karvei. Bėg par kiemo, geriau par gatvialė, i rėk -ū-ū-u katras ilgiau išrėk. Ne vės vienodė.
Laim katras ilgiau išrėks. Pradžio prieš žaidimo viens vaiks
sušauk ui—ui—ui i duod ženklo, kad pradėt, paskiau lak
nerėkdams, klausa, katras nustoję, katras da rėk.
Kiaula. Reik įvaryt i dvaro. Čė žaisdavo berniuke be
mergyčių. Apibrauk ratuko, vidury duobialė iškas. Vės
su špudlėm i viens išmet sviedin - kiaulė. Vės puol varyt
kiaulė. Katras jvara, ta liek dvars. Sviedin pasidarydavam iš karvės plaukų. Pavasar, kaip šėrės karvės, i nusiveldavam sviediniuko. Gumin laikėm tik žaidimu kor reik,
kad atšoktų.
Skelbkaro. Sustoj vaikė i pasivadin valstybėm. Viens
paim sviedin - met j vioršų i saka „skelb karo Rusijė“,
Rusij tur atbėgt, pagaut sviedin i mest j vioršų, i sakyt
kito valstybė. Galem vardės žaist, nebūtionė valstybėm.
Trečis bėg. Vaikė sustoj pu do ratel. Viens bėg, kits
vej. Tas, katras bėg, jei pavarga, atsistoj kitiem dviem
vaikam iš prieke, užpakalins bėg. Kai vejunts pagaun
katro, pasikeič - tas bėg, o katras bėga, vej.
Ožels. Vaikė sustoj rat. Ožels užsidėjęs kepurė ont
ketorių pasitūpės vidury. Vaikė taika jam kepurė numušt,
0 tas, jei pačiupa katro už rankos, tas būn ožels i ain j
vidur rata. Jeigu oželiu nutraukė kepurė, ji tad pargriaun
1privulioj.
Žaidimų labė yra daug, viską čė nesurašys. Jei šei
mo yra didesnių vaikų, jie žaidž, mažiej su malonom
žaidž su didesnės, jeigu tik juos priim. Išmokst i pats,
bo mažesn lygiuojąs į didesns ir labė grait išmokst.
Api pamots sonk kalbėt. Mūsų krašt vadindava juos
močekom, jei geresne - močekėla. „Kai jkėla močekėla
į gryčio kojalė, tuoj sustatė siratėls pu kair pušiai“. Žmons
saka „negimdyts ne vaiks, nesumdyts ne šeimin.“ Sonk
buvo i vaikam, i tai močekė. Žmons jo apkalbėdava,
smerkdava. Jon sava vaiks vis tiek labiau mylėję. Ali sa
va vaiku gal i gėrė kail išperi, nieks nieką nesakys, u
pamėgink svetimam ne tok žod pasakyt - viso gyveni
mo atsimions. Tėvu reik gyvent su žmon i gail vaikų.
Blogė vien žodž. Būdava, kad siračiukė nebeklause ni
patės tėvą, ni močekos, i neger pasidarydava, u žmon
juos užjausdava. Jie nebežinoje ka beklausyt. Sakyda
va, kad „siračiuks-velne račiuks“. Labė retė kor būda
va gėrė šeimo, jeigu atein moček. Labė daug nu jos
priklausydava, žinoję, kor ain, kad yra svetėm vaikė. Ale
negalvodava, paskiau kintėdavo labiaus vaikė, retė kat
ra motino atstodava, iš šiomta vien.
Patėvs mažiau gryčio būdava, motin savo vaikų ne
skriaus. Saka, „mirė motin - pioln sirat, mirė tėvs - tik
puse siratos“.
Vaiks vinodė rengdava ligi kokių 5-6 metų. Nešiodava kojins, motin numegzdava vilnons. Gumom prisegdava pri lipčika, da kitaip vadindava šniravone. Unksčiau kojins pririšdava kelraščės. Paskiau, saka, labė ne
sveik vaikam, kraujs negal vaikščiot, prisiūdava gums
pri lipčika i prisegdava kojins - pončeks. Daugiau užviolkdava marškins, ont jų suknyts. Suknytės būdava

ilgos. I berniukam, i mergytėm vienodė. Jei šalt, gryčio
užviolkdava da šniravonė. Jon būdava kaip i lipčiks, tik
lipčiks būdava pasiūts iš plonesnės medžiagos i susegliojams par nugaro. Šniravonė siuvam iš storesnės me
džiagos i da būdava su vat i pamušai i susegliojam par
priek. Šniravons nešiodava i suaugę. Kojs apaudava
cepcėm. Numegzdava iš prastų siūlų vyžiais, pado palopydava, par priek suriš, i vaikė laksta. Didesniem darydava naginėls. Jei reik kor išeit, būdavo naginės u
guzikiok. Vieto apyvarų užsegdava guzikėl. Į lauko žiemo i ruden didesniem vaikam i suaugę nešiodava kundalioks. Medinė pade, kapkos odinės su užkulnės. Ber
niukam kelns jo siūdava, kai būva 7-8 metė. Kėt saka,
kad tik laidžint j mokyklė abu ganyt karvs. Kelns siūda
vo iš čerkasą, apatėns - linėns.
Daugiaus mergytėm augindava kosėts. Iššukuots
plauks sudegidava. Numest negalėm, bo paukščė liz
do susisoks i galvo skaudės.
Bernioks daugiaus kiorpdava pliokė po pirm numer.
Saka, labė sveik, kaip užaugs vaiks, turės stors plauks.
Kai paaugdava berniuke, reik pri kumunijos, išpažentės vest, tad jo net nukiorpdava po bliudžiok. Aš nežiono a tiokrė dėdava to bliudžiuko ont viršugalve, o tik
teip sakydava. Ale vaikė aidava tiokrė kaip po bliudžiok
nukėrpt. Kas mokėję, nusikiorpdava „polko“.
Mergytėm kasyts pindavo motin. Visiem čiupinėt vai
kų plaukų negalėm, bo nebeaugs i pradės triušt. Nega
lėm kasyčių galiukų surišt siūl i užveršt. Negerė i šilkinė
kaspionė. Įrišdavatik paršvėnts. Įrišdava drobinė juostialė i tiek. Žmogos plaukė yra vienų šilkinė, kiotų drobi
nė, trečių - pokulninė. Reik žinot, kokie tavo plaukė, u
juos atskirt nesonk, tik reik pačiupinėt. Par jauno būtionė pakiorpdava plaukų galioks, kad gėrė plaukė augtų.
Plaudava su šarm, parplaudava su ramunėlių abu ajarų
šaknų nuovir. Kad švelnesn būtų, parplaudava abu i ramunėls, abu j ajers įdėdavo rūgštės, geriaus acta, jeigu
nebūdava, jpildava naminės rūgštės.
Plauks kiorpdava tėvs. Kiekvienuos namuos būdava
kerpam mašinėla i tėvs sūns apkiorpdava. Kai nukiorp
dava „polko“, berniuke jautės kaip tėkr vyre.
Maudydava mažs vaiks ligi metų kasdien, išskyrs sekmadien. Sekmadien maudyt vaikė užaugę gol prigert van
deny. Mažučioks maudydava geldo. Geldos būdava ne
mažos. Prided vystyklėlių, pu galvyt sulonksta vystyklėl,
bo reik saugot, kad nepapoltų vandene į ausėts. Su alkūn pasižiūr, a ne karšts vandva, abo su rank nesupras,
termometrų nebūdava. Daugiau paržegnoj i golda i gel
do. | vanden dėdava biškel druskos, sėmenų pripil j škurliuko i įlaidž j vanden. Saka, labė kauls stiprin.
Didesns vaiks, kai sėdėdava, maudydavo rėčko. Terp
geldos jiem šalt. Jie nebegul i šalt rėčko, a kubiliok pri
pil daugiau vandene, i vaikė nesušal.
Didesns, trejų keturių metų vaiks vesdava motin j pert.
Pėrts būdavo kiekvieno sodybo. Nu 5-6 metų bernioks
jo vesdavos tėvs su sav j pert.
Šeimo vaiks auklėdava vės. Vaikė mata, kaip tėve

elges su senelės, o jų būdava kiekvienuos namuos. Tė
ve gyvendava su vaikės kol gyv. Matydava, kaip tėve
tarpusav bendrauj. Tėve niekad nesirodydava vaikam,
kad baras, pykstas. Vaikė ta nematydava.
Tėvą žods būdava griežts i nepamainoms. Motinė,
kad kito karto i gail būdavo vaika, ale jei tėvs pasakė,
jon niekad neprieštaraudava. Jei baudė tėvs, neužjautė
nieks, jei baudė motin, tėvs netiešije. Unksčiau viską
būva šeimos - i pykče, i skriaudos, ale vyrs žmono vadindava „tamst“, o žmon vyro „tamst“. Api senels negal
būt ni kalbos, juos gerbe, kad i pykdava, kad tėve sen
komanduoj, ale turėję kuntrybės i nusilaisdava, atseit,
klausydava, u dare kaip jiem reik. Kol mažučė, daugiau
babute moke, pasaks sake, kai paaugdava, tėve auklė
je. Be darba nelaikydava, pagal sava mets turėję kožns
dirbt, užsidirbt duono.
Atėjs svetimam žmogų, vaikė tuoj bėgdava už pe
šios abu ont pešios. Neduok Diev, vaiks jsikioštų j su
augusių kalbo abu klausytųs, ko suaugę šnek. Vyresniem žmonėm ronko pabučiuodava. Jeigu vaiko nusiun
tė pas kaimyns, jis nain, pasisveikin „Garbe Jėzų Kris
tų“ i stov pri durų, kol nepaklaus ko atėję. Syk, saka,
posiunte vaiko pas kaimyns parnešt rėče. Nėjė, pagar
bino, pastovėję pri durų i parėję be rėče. Motin klaus, ti
kode neparnešė, vaiks i saka, kad cioce (kaimyne) ne
klausė, ką aš atėjo. Griežtė vaiks augina.
Su aplink, medžės, paukščės, žverelės vaiks supa
žindindavę tėve, senelė i vės aplėnkinė.
Vaiku gims, tėve sodindava med. Vaikė žiūrėdava, kaip
ja meds aug, ji globodava. Sakydava senelė, kad unks
čiau i medžė kalbėję. Dievs padare, kad negalėtų kalbėt,
bo jie teip graudindava žmogų, kad tam šėrds nelaisdava ja nukėrst. Sakydava - jie gyv, mat kaip aug, jų nega
lėm kapot, pjaustyt, badyt su peil. Vaikė rionkdava gils,
tėve iš jų darydava kavo. Miškinė obeliukė labė skanūs
žiemo. Jie ont aukšta sušal. Atsineš i gryčio, atšildė skanūs labė, unksčiau sodų nesodindava daug, vieno
kito, bo skaitydava daržo sodn apsodins, daržovių nebe
turės. Kiek vaikė šermukšnių prinešdava ont aukšta. Su
šal jos, atneš j gryčio, parpil verdunč vanden i atšilusis
valga. Iš klevą šaukšts darydava, grėbis, iš liepos karnų
- vyžs pindava, žiede - vaistė nu paršalima. Iš liepos ša
kos nulups karno reik pagrandyt su peil, prigrandys ko
šytės pėrm vaistė nu žaizdų, jeigu jos jolgė negij, ta ko
šyte užgydys. Klevą solės pripildava kubilioks, ont vioršos užsėdava avižom. Avižos sužel, sužaliuoj, i sola rūgst
po avižų plot. Jei nor gert, prapjaun apskrito skylutė, i su
samč ger labė skanų gėrimo.
Kiekviens medels vis kažko duod žmogų, tad i žmogs
tur globot medels.
Paukštelė vė aplionk sukas, gied. Kaip jų nemylėt.
Gandrs vaikei atneš, liogs išneš. Kai parskrisdava
gandrs, vaikė pamatė pavasar pirmo karto gandro verčes par galvo - kūle. Sakydava „gandre gandre gaga-ga-, tavo pat ragana man bundiolės nekepe, kad i
kepe, - nedave.“ Parskrisdams gandrs par Bluvieščs
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parnešdava vaikam pu bundialė. Vaikė da rėkdava „Gan
dre, gandre, apsuk rato, tau Dievs duos čebato“.
Būva teip. Gandrs unksčiau turėję gražs, jolg, juods
čebats. Nėję jos į pievo pasivaikščiot, ale labė buvo šlap,
jos nusimovė čebats, bo jie būva gražūs i tika pri uode
gos, jam gailėje gražių čebatų. Čebats jos posidėje pri
kūdros. Atein pasivaikščiojęs, u batų nebėra. Suprata,
kad varlės pavogė. Nu ta laika vaikščioj basis, raudo
nom kojom. Teip užpyka gandrs ont varlių, kad įmany
tų, viosis sulyg vien išgaudytų.
Kregžde. Unksčiau žalts būva labė pavojings gyvs.
Jos būva nuodings kaip gyvate i daug bėdos pridarydava visai gyvūnijė. Teip jos įgrįsa i paukščiam, gyvulėlem i žvėrelem i jie pasiuntė pas Dievo kregždutė teisy
bės ieškot.
Dievs išklausė kregždutė i atėmė iš žalče geluon.
Žalts teip supyka ont kregždutės, kaip jon jam ištraukė
geluon, i norėję pagaut kregždė. Ale jos įsikabino į uodego i iškonda šmoto, u kregždute nuskrida.
Kregžde saka: „gaspadine, gaspadors prisivirė kvie
čių kleckų, gorkt, gorkt“.
Kode vors su kopr. Ganė piemenėlė i valgė duono,
viens trupinėls nukrito ont žemės. Vors pamate i nulėke
pas Dievo paskųst, kad piemens duono mėta. Dievs ma
te, kad netyčiom piemenėlėm nukrita duonos trupinėls.
Tad Dievs paėmė pagal i drožė voru par nugaro, kad
jam net kopr iššoka.
Skruzdėlytės pamate nukritus duonos trupinei, paė
mė i neše namo j skruzdėlyno. Jei teip buvo sonk, kad
jon partrūka. Užtat i daba skruzdialės partrūkė.
Pelėd, a tau negėd j kamaro lįst, čigonės papo žjst.
Kode kurms negal par kel prait. Kai visis gyvs taisė
kels, kurms neėje, saka, man nereik kelių, aš po žem
vaikščioj. Daba užein ont kele i nugaišt.
Kodėl volunge negal atsigert iš upės. Kai vės paukšče i žvėrs kasė ups, volunge nėję. Saka, man užteks i
nu akmenėle i lapele rasos. Daba jon i ger tik rašo nu
akmenele i lapelių i prašo Dievą „lyk-lyk-lyk...“
Pempe saka: gyvs - gyvs kas iš manės pasidyvys,
kiaušinėls dės, vaikels perės.
Kode šova katės nekėnč. Unksčiau jie būva draugė,
ale atejė violks i paprašė, kad šova sudžioviontų ją sušlapusis dokuments, be kurių jos negalėdava ateit j mies
to. Šova paimė, ale pats tingėję džiovint i atidavė kati
nėliu. Katinėls perskaitė, sutaukava i padėję ont pečios
džiovint. Pelyte pojuta tauks i sugriaužė violka popers.
Doba violks pjaun šun, šova - katė, kate - pelyte.
Iš koratsirada vieversėls. Kai da Dievs vaikščioję pu
žemė, jos ėję por lauko i pamate artoj ariant žemė. Jos
prėjė, palinkėję gera darba i paėmęs grumstel žemės
išmėtė į vioršu. Artojs žiūr, kad grumstels nebenukrent,
u plasnoj sporniukės. Užtat vieversėls yra artoje draugs,
bo jos iš žemės. Jos saka „čir vyr pavasars, bėkit vaikė
j pašals“.
Lakštute saka: Jurgiuk, Jurgiuk, paplak, paplak, kin
kyk, kinkyk, važiuok, važiuok, tr-r-r-r atvažiavam.
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Griežia: krėsk, krėsk varškės, o kam? Vaikam. Ko
kiem? Mažiem?
Bitute. Kai Dievs vaikščioję pu žemė, pamatė žmogų
pjaunut šieno. Dievs mate, kaip jam prakaits varvėję nu
veidą. Dievs pakalbina žmogų, palinkėję gera darba.
Žmogs nusibraukė ronk prakaito nu veidą i jauč runko
kažkas jud. Atgniaužė, i išskrida bitutės. Dievs i pasakė:
jos bos darbščios, bo sutvertos iš žmogos prakalta, prineš medos, kor žmogs galės pasigydyt i paskanaut, o
iš vaška pasidaryt žvakutė pasišviest, kai bos tams.
Bite, bite, said tava uodegyte, kai pavys - palaižys,
kai pagaus - medos gaus.
Api uodegs. Kai Dievs vaikščioję pu žemė, jos visiem
žvėrim paruošė uodegs i sukabina mėšk ont medže.
Pranešė žvėreliam, kad ateitų išsirėnkt uodegų. Piorm
atlėkė lape i pasiėmė pačio gražiausio uodego, u paskutins atlėkė kiškels i jom lika pat mažiaus uodegyte.
Kiškels - vaikų draugs, jos visad vaikam įded pyra
gą, kad parvežtų tėve. Vasaro atein i pri namų. Vaikė
padara gūžto po medei a po krūmel, paded kopūstlap
a morko, u „kiškels“ paded saldainėlė a sausain. Par
vasaro vaikė draugauj su kiškel. Mana anūkėlė vės už
auga draugaudam su kiškel. Avietės siorpst, i bėg taisyt
gūžtialės, da i gėlyčių pamerk i gūžto stogel padara,
kad jeigu Nets, kiškels turėtų kur pasislėpt.
Velykos didels džiaugsm vaikam. Jie irgi savaip jom
ruošės. Mažiej prieš Velyks iš vakara ruošdava gūžto
dovanom. Kaip kas įmana, teip tas sukę: iš šieną pašaly
abu prieseny padėdava krepšel i baltė apdiongdava.
Daugiaus darydavo pašaly, kad Velykų bobute galėtų
padėt vaikam dovans. Padėdava i priesieny, kad i durs
uždarytos, bo bobute ain ne vien, ale su angeliukės. Tie
gi dvosios i gal įeit kor nor. Atnešdava pipirnikų, saldai
nių, kiaušinių. Kiaušinė būdava ne tokie kaip namuos
(pasikeisdava tėve su kaimynės). Bobute ded dovans,
u angeliuke gied „Aleliuje, Aleliuje.“ Vaikė, saka, girdėdava. Ontro dieno Velykų aidava vaikė pas krikštą moti
nėle raudona kiaušinėlė. Par Velyks mušdava, ridendava kiaušėns.
Kalėdos. Kūčių vakars labė jspūdings mažiem vai
kam. Šviont nuotaik, vios šeim vino vieto, skanių valgymėlį kiek nor. Labiaus lauk, kol pasidarys salds vandva.
Jos būn labė trompė salds, vaikė tos minutės lauk i tik,
kad vandva būva tiokrė salds. Su malonom trauk šieno
iš po staltiesės. Primen, kad stala nenukraustytų. Kėt
burte mažiem nesuprantam.
Par Kalėds ateidava Kalėdų senels. Aš su malonom
prisimen to paprasto išverstės kailinės i užsimauskšlit
kepor senei. Įsidėdava sago j bumo, kad balso pasi
keistų, mat, „senels“ būdava sava žmogs. Susirionkdava sava vaikė, no da jei giminės art gyven. Vaikų būda
va nedaug, ne teip kaip dabar didžiuls polks. Daba nors
i labė puošns senels, ale svetims. Jos pažaidė, išdalina
dovans, i viskas. Unksčiau senels žinoję visko api vai
ko, viosis ja darbs. Vaikė tikėdava labė. Jei jos nebūtų

tikrs, jos teip viską nežinotų. Neklaužadom liepdavo laz- ko duodava dirbt, tik negalėm vaikam sonkė dirbt, pardo pabučiuot i daugiau teip nedaryt. Vaikė džiaugės, sitempt - gal gaut nesveikato. Vasaro nu 5-6 m. vaikė
žusioks ganydava, saugodava, kad vištos darža neišsakydava prieš Kalėds išmokts eilėraštoks.
Auklėdava vaiks darbės, gražės pavyzdžės, apgaub- kapstytų. Dykų vaikų nieks nelaikė, plunksns labė padava juos supunčio aplinko grož, nuoširdom, meil vis dėdava plėšyt. Padirbę žaisdava. Vien mokytoj sake, kad
vaikė nenor daba ait į mokyklė, bo jiem geriau namie,
kam, kas aplionk jį yra.
Vaikė būdava baudžem. Sake „už vieno mušto de nieką dirbt nereik. Jeigu ligi Viosų Šviontų paganytų
šimt nemoštų duod“. Vaiks daugiaus lupdava su ber- karvs, tik poltų mokits, kad nereikėtų teip vargt. Ale var
žėn žabial. Vadindava „beržine koše“. Be košės neuž- gą liog parsergam, tik raškaže - ne.
augdava ni viens. Reikėdava ož iš užpakale išvaryt. Bū
* * *
dava, kad vaiks rėk, viorst aukštielniks, čė negerė - gal
pu kurią laika pasidaryt ligons, gaus priėmėt. Reik paAš, Emilij Brimonaitė-Brajinskienė, gimio 1930 m. Šejėmt stipresnė beržą šakialė, kad būt ont gala trys ša duvo. Be tėvų, būva da trys brolė i aš. Viens, Joniuks,
kos. Žab, o ont gala trys šakialės, i por pliko užpakal mirė mažuts, 1,5 metukų. Da gyvena pas mom senute
sudrožt trios karts. Daugiau negalėm. Vaiks nebegrios. Gaudencij, i pavardės aš jos nebeprisimen, jon padėję
Statydava j kampo vaiko, jei smarkiau nusidėdava, mamytė mom augint. Labė daug pasakų sakydava, šokklupdydava i kito karto da i ont žirnių.
dindava mom. Labė nejolgė būva mamos tėvuks - mana
Labė bijodava vaikė diržiuką, katras kabėdava ont senels Rusteik Jurgs. Koks pėnks mets jos su mom gy
sienos i tėvs britvo i jį gelosdava. Labė plonuts, ale vena. Labė dors, nuoširds, mylėję mom, vaiks. Prisimen,
skauds. Šeip tė tėvs su sava diorž uždroždava, ale tan- kaip jos ripko su mom ridendava, duodava į delno įžnybt,
kiaus užtekdava, kad tėvs tik pačiupinėj api sagt, i vai jei įžnybę, gaudavam saldain. Mamyte būva kils iš ūki
kų kaip nebuvė. Bijodava tėvą žodže.
ninkų, tetuks - amatininks. Labė daug dainuodava. Pas
Vaikė, tėvą įspėt, nesipešdava abu užtekdav tėvu pa- kiau, kaip tėve state Šeduvo namo, padėję pastatyt i pa
sičiupinėt už diorž, i vaikė kaip švėnt.
sistatė sau dal narna mana mamytės vyriaus sesiala Emilij.
Trobo laike kaip šventovė, ne visko buvo galem da Kai mamyte mirė, mom palika nekoks. Jon mirė 46 m.
ryt teip kaip lauk. Į gryčio įėjęs žmogs nusiim kepurė, šėrdės liog. Mamyte būva labė dainininke, šokėj, daug
atėjės svetims pagarbin, pasisveikin i elges santūrė, aš prisimen jos dainų, pasakojimų, pasakų. Man buvojo
nieks trobo nerėkodava. Negalėm švilpaut gryčio - vein 18 metų, kaip mirė mamyte, brolem mažiau, jie jaunesn.
prišauk. Jei kas sušvilpė iš vaikų, tuoj tėve sakydava Ciocyte gaspadinava i mom prižiūrėję, nors būva jo sen.
„viosis švilpoks sukišę į subinė, ale da viens lika“. Supt Tetuks mum močekos neparvede. Ciocyte mana būva
nulaists kojs negalėm - bo velne vaiks sop. Žodž, trob labė ger, santūr, tiesiog švionts pasiaukojęs žmogs. Kiek
yra trob, u ne lauks. Vaiks pagozdidava, bo reikėdava. jon viską žinoję, tad aš prabėgom klausydavo jos pasa
Negalėm lįst pri kūdros, bo maum pagaus, į rogs ait kojimų. Mirė jon visai senute, apie 90 metų. Būva kaip
Smils pagaus, į miško vienam negalėm ait - pagaun vaikščiojant enciklopėdij, mokė mon gyvent gražų gyve
Baubs - miškins, vakarės bastyts pu lauko - gal laumės nimo, lietuviško, su papročės, tradicijom. Aš daba sten
pagaut, velniuks pamainyt. Labė bijodavam Liucipere. giuos sava vaikam parduot. Dokte mana lebė laikas tra
Sakydava, kad Liucipers - velnių karais, pririšts pri labė dicijų i sava vaikels grąžė moka. Sūns nevisai klausa.
stora linciūga. Jos viosis mets to linciūgo griauž i nor Jos laikas tik pagrindinių švenčių, apeigų, o šeip nieką
nutrūkt. Jeigu jos nutrūktų, tad sumaišytų viso žemė su nesaka, ale nevisai klausa. Anūkėla (sūnos) Jurgita labė
dong. Būtų pasaule pabaig. Priš Velyks jos jo būn teip laikas tradicijų, tvarkiong, saka vės - senovišk lietuvaite,
sugriaužės linciūgo, kad atroda va tuoj tuoj nutroks. Ale nedažyt, nesusivėls.
kaip bažnyčio par Prisikėlimo užgied „Aleliuje", „AleliuGedimins, 15 metų, labė šiuolaikins, klausa, patyi,
je“, i linciūgs vė pasidara stors. I vė griauž Liucipers ale sava dora.
velnių karais to lenciūgo viosis mets i taika, gal nesu
Dukterės dukryte Aglute ain su man tautosakos rėnkt.
spės užgiedot „Aleliuje“, i jos nutaikęs progo nutroks. Jon jo ontro klasė.
Jos stengės nutrūkt, užtat reik laik sugiedot „Aleliuje“.
Žilvinėls 2 metukų - mok viosis žaidioms, kykavimo,
Labė bijodavam i laukdavom, kad graičiau sugiedo ladots, visko, visko mok i tik liep babė daryt „kyku-kyku“.
tų „Aleliuje“, kad tik nenutrūktų Liucipers.
Sakydava, kad i raganos gyven mėšk, skraidą su
šluotom, verd visok brudo. Jei viens vaiks nain į miško,
PEOPLE NARRATE
jį pagaun ragan, jam duod atsigert užčeravota vandene
i jos paviorst į šerniuko.
Child in a family
Vaikų be darba nelaikydava. Vyresnės mergaitės jo i
gryčio iššluodava, i sviesto mušdava, pupials rionkdaEmilija Brimonaitė-Brajinskienė from Šeduva tells
va. Berniuke malkų į gryčio prinešdava, Mergytės siūls
of birth and upbringing customs at Lithuanian children
in her own dialect.
nu raketuka abu iš špūlės išvyniodava ont raketuka. Vis
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