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ŽIŪRĖJIMAS l LEDKALNIO TAMSĄ
Palangoje 1991 m. rugsėjo 25-29 dienomis įvyko ketvirtoji konfe
rencija "Baltų etnogenezė ir etninė istorija". Pirmoji tokio pobūdžio
konferencija vyko 1977 m. Rygoje (pranešimų pagrindu 1980 m.
dviem tomais išleistas leidinys "Baltų etnogenezė"). Antroji -1981 m.
Vilniuje (leidinys "Iš baltų etnogenezės" -1985 m.)* Trečioji - Jūrma
loje (suirutės laikais - leidinio tuo tarpu nėra). Ir štai ketvirtoji: mums
vis tiek reikia žinoti, kas esam, kokie esam, iš kur esam. Juo labiau,
kad tai svarbu ne tik mums: baltų vaidmuo aiškinant gilią visos
senosios Europos praeitį didėja. Net plačiam pasauly (tarkim, Ame
rikoje) po penkiasdešimtmečio beveik tylos - apie baltus (indoeuro
piečius) esą vėl sutartinai prašnekta. Tuo apmaudžiau, kad į konfe
renciją neatvyko lenkai iš Varšuvos, svečiai iš Stokholmo, iš Adelaidės,
iš Maskvos - V. Toporovas, iš Vilniaus (liūdniausia) - visi kalbininkai.
Didelių naujovių konferencijoje neišsakyta: viena kita šviesesnė
detalė, viena kita netikėtesnė medžiaga, viena kita problemiškesnė,
protus išjudinanti hipotezė. Įdomu, kad pastaraisiais metais, susikau
pus daug naujos archeologinės medžiagos, kol ji teoriškai neapmą
styta, esą atsiradę daug naujų neaiškumų ir painiavos.
Kas gi naujesnio?
R. Kulikauskienė, pranešime aptardama Lietuvos pajūrio baltų
papuošalus, nešiotus viduriniame ir vėlyvajame geležies amžiuje,
konstatavo, kad papuošalai, iki šiol laikytieji sidabriniais, besą ne
sidabriniai, o alaviniai arba alavo ir sidabro mišinio. Be to, alavas (su
švino priemaiša) prieš nepilną tūkstantmetį-pusantro juvelyrų nau
dotas ir kaip lydmetalis.
R. Rimantienė, remdamasi Šventosios gyvenvietės archeologi
niais radiniais: kapliuku (laikytinu rankinio arklo prototipu, kuris esąs
iš trečiojo tūkstantmečio pr.m.e., pamario kultūros gyvenviečių šukė
mis, mediniu jaučių jungu (jo ilgis tik 60 cm, buvo tai greičiausiai
apeiginis jungas, kokių akmens amžiuje daryta šalia tikrųjų) ir dau
geliu papildomų radinių (žiedadulkių, grūdų), daro išvadą, kad į
mūsų pajūrį žemės ūkis atėjo kartu su pamario kultūra.
Tuo tarpu A. Girininkas, kasinėdamas Lietuvos gilumoje, neran
dąs patvirtinimų ne tik šioms išvadoms, bet ir M. Gimbutienės teorijai
ar Vakaruose priimtiems teiginiams, kad indoeuropiečiai plito labai
lėtai kartu su žemdirbyste, "žingsnis po žingsnio" užimant vis naujus
žemės plotus. Tbji žemdirbystė sąlygojusi spartų indoeuropiečių de
mografinį plitimą ir tuo pačiu naujų kraštų kolonizavimą. Šitai anot
A. Girininko tinka vakarų, pamario žemėse, bet jokiu būdu ne
rytinėse, miškingose, kur jis nerandąs "nė vieno ūkininko" nei pirmoj,
nei antroj, nei trečioj M. Gimbutienės indoeuropiečių bangoj: visur
žvejai, medžiotojai, rinkėjai - net žalvario amžiuje. Materialinė kul
tūra į mūsų kraštus, pasirodo, visais laikais plito ne iš kur kitur, o iš
vakarų: kadaise arklas, plūgas, dabar - kompiuteriai ir t.t. Ir, deja, gerokai vėluodama.
V. Novakovskis iš Bonos, bandęs nustatyti, kokia gentis ar gentys
gyveno Sambijos pusiasalyje romėniškuoju laikotarpiu, sąžiningai
daro išvadą: nežinąs, trūksta mokslinių duomenų. Tegalima pasakyti,
kad tai būta baltų.
L. Vaitkunskienė, tyrinėjusi "labai nevienalytės" žemaičių kultū
ros substratą, archeologiniais radiniais paliudijo, kad susidarant ž e 
maičių sąjungai, dabartinėje vakarų žemaičių teritorijoje ir abipus
Jūros bei Dubysos upių gyveno gentys, "labai artimos gyvenusioms
palei Baltiją".
Suintrigavo G. Zabielos neprograminis pranešimas apie vadina
mąją Lamatos (Lamos) žemę. Kas ji? Kur buvus? XIII a. rašte ji
minima tarp kitų baltiškųjų žemių. Ir pastebima, kad priklausė Kuršo
vyskupijai. Hipotetiškai lokalizuojama: šiandieninis Šilutės rajonas,
Klaipėdos krašto pietūs. O gal - Nevėžio upės baseinas? Nėra jokio
vietovardžio. Balta dėmė. R. Rimantienė patikslino: galbūt tai geo
grafinė sąvoka, reiškiami žemas vietoves, žemumą? Būtent tokios
žemės ir yra Nemuno žemupy. "Visaip gali būti", - sutiko ir pranešė
jas.

Gal kiek perdaug ginčų sukėlė V. Šimėno mintys apie vakarų ir
rytų baltų ribą. V. Šimėnas linkęs vakarų baltams priskirti ir žemaičių,
ir žiemgalių, ir sėlių gentis. Mokslininkas iš Maskvos V. Sedovas tuo
klausimu konstatavo, kad tarp kadaise vakaruose ir rytuose gyvenu
sių baltiškų giminingų genčių buvo ir plačios tarpinės sritys, kalbiniu
bei kultūriniu požiūriu turėjusios savybių ir požymių, būdingų vaka
rų ir rytų baltams. Štai būtent tose srityse - ir žemaičiai, ir žiemgaliai,
ir sėliai, ir gal dar daugelis gretimų genčių. Prieš tūkstantmečius
buvusių griežtų ribų ieškoti neverta.
Diskutuojant apie tautų kraustymąsi L. Vaitkunskienė pastebėjo,
kad visoj baltų istorijoj iki Lietuvos valstybės susidarymo jokių kultū
rinių lūž ių nematyti: prolietuviai labai sėslūs buvę. Šitai sąlygojo gana
gilios priežastys: pirmiausia gal - protėvių kultas. Nuo protėvių ka
daise priklausę derliai, gyvųjų likimas. Kapų nevalia palikti, apleisti protėviai užsirūstins. Be to, pati .žemdirbystės prigimtis reikalavo
sėslumo. A. Luchtanas, prieštaraudamas šitokiam sėslumo apoteozavimui, paabejojo: sunku esą patikėti, kad mūsų protėviai sėdėjo
vietoje net tada, kai aplinkui judėjo visos kitos tautos, didžiulės
teritorijos. Būta matyt ir Lietuvojejo judėjimo, gal tik nežymaus, gal
tik pačių baltiškųjų genčių viduje. Ši išvada, atrodo, liko priimtinesnė
konferencijos dalyviams.
Daug gražių minčių ir pranešimų būta konferencijoje, bet joje,
kaip ir kiekviename panašios paskirties moksliniame renginyje, paai
škėjo seni-nauji neištirti dalykai. Vienas iš tokių, anot minėtojo pro
fesoriaus V. Sedovo - Narvos ir Nemuno kultūrų (prieš jas - Boglimozės) indoeuropietiškumas. Kas tiė vietiniai, gyvenę čia iki ateinant
indoeuropiečiams? Kokia kalba kalbėjo? Kiek jų kultūrą paveikė
indoeuropiečiai, kiek jie patys pakeitė juos, čia atklydusius? Kalbinin
kai Narvos bei Nemuno kultūras vadina baltiškomis, ir jų išvadų
teisingumu beveik niekas neabejoja. Bet reikia turėti omeny, kad
galėjo būti perimta nauja kalba (šiuo atveju indoeuropietiškoji, bal
tiškoji), iš esmės nepakitus senosios kultūros pobūdžiui, išlaikius
kultūrinį savitumą. (Na - visokios tokios mintys...) Kitas klausimas,
taip ir pasilikęs diskusiniu - vakarinių baltų kilmė: Maža pasakyt, kad
vakarų baltų kultūra - tai pajūrio (Žucevo) kultūra, arba kad pilkapių
(kurganų) kultūros žmonės ankstyvajame geležies amžiuje - vakarų
baltų pirmtakai. Sprendžiant pagal hidronimus, vakarų baltų gyven
tos sritys plyti gerokai už Vyslos, net jos aukštupy. Nebesiginčijama,
kad baltų gyventa ir Oderio baseine. Taigi vakarinių baltų arealas
siekęs toli į vakarus, bet, matyt, neturėjęs aiškių ribų, kaip kad
pilkapių ar pajūrio kultūros. Be lingvistinių, istorinių ir daugelio kitų
mokslų sąveikos šių problemų išspręsti, be abejonės, bus neįmanoma.
Be to, būtinos ir visų prie Baltijos gyvenančių tautų mokslininkų
pastangos. Gentys, ankstyvaisiais viduramžiais gyvenusios vakariau
nuo Prūsijos, menkai teištirtos, nėra nė aiškesnių tos srities archeo
loginių žemėlapių. Gotų ir kitų tautų skverbimasis į baltų žemes
ankstyvaisiais geležies amžiais taip pat lieka nežinioj. Geriau pažįsta
me tik prūsų gentis ir gyvenusias į rytus nuo Prūsijos. Thįgi didžioji
baltų kultūros ledkalnio dalis - dar giliai istorijos ir priešistorės tam
soje. Etnografai mato jos buitinius reliktus, įžvelgia tų reliktų ar
reiškinių atšvaitus šiandienoje, pagal juos sugeba įžvelgti mūsų etni
nes sąsajas su praeitimi. Kalbininkai mato ir girdi daug plačiau ir
toliau, bet menkai tegraduoja laiką. Archeologai įrodo nenuginčija
momis konkretybėmis, gana tiksliai nustato savo radinių amžių, bet
jų darbas itin lėtas, jiems sunku aprėpti visumą: šių ir gretimų sričių
mokslininkus po ketverių metų penktoji konferencija baltų etnoge
nezės klausimais (Latvijoje) vėl bandys sukviesti į būrį, kad praturtėję
naujomis žiniomis vėl sutartinai bandytų apčiuopti visuomet tamsios
grimztančio ledkalnio dalies siluetą.
Liudvikas GIEDRAITIS
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Z MOGUS YRA Z MOGUS
arba apie baltų kilmę archeologo Algirdo GIRININKO teiraujasi
Liudvikas GIEDRAITIS
- Po Konferencijos "Baitų etnogenezė ir etninė istorija", kol
neatlėgo suaitrintos mintys, manau, labai derėtų bent koncen
truotai apžvelgti baltų kilmės istoriją, indoeuropiečių kelius. Kon
ferencijoje kaip tik ir šnekėjot apie baltų formavimąsi.
- Aiškindamiesi indoeuropiečių plitimą, pirmiausia galėtume
remtis mūsų tautietės Marijos Gimbutienės vadinamąja trijų ban
gų teorija: kaip iš pietinių sričių indoeuropiečiai atėjo į dabartinę
Vakarų, šiaurės, Rytų Europą. Pirmoji banga - IV-asis tūkstantme
tis prieš Kristų: stepių žmonės. Antroji banga - rutulinių amforų
kultūros nešėjai - lll-ojo tūkst. pr. Kr vidurys. Trečioji - virvelininkai
- 2400-1800 metai pr. Kr. Pirmosios dvi bangos siekė apytikriai iki
Prūsijos. Ir tik trečioji siekė rytinę Baltijos jūros pakrantę, taigi ir
Lietuvą.
- Ar tai - jau baltai?
- Klausimas ginčytinas. Kai kurių Lietuvos archeologų (tarkim,
R.Rimantienės) aiškinimu - taip. Bet man taip neatrodo. Mano
archeologinių kasinėjimų duomenimis, virvelininkai yra tokie pat
indoeuropiečiai, tik iš kito ploto: Europos ir Eurazijos centrinių
rajonų. Baltų kilmės aiškinimą derėtų pradėt nuo pat poledyninių
laikų (apie 10 tūkstančių metų pr. Kr.), nuo pirmųjų žmonių,
pasirodžiusių mūsų kraštuose, ledynams vis labiau tolstant j
šiaurę. Tik labai trūksta archeologinių ir kitokių duomenų apie
tuos laikus ir žmones. Dar nelabai aišku, kiek būta pašalinės
įtakos, mezolito laikotarpiu besiformuojant vietinėms Nemuno,
Narvos kultūroms (VII-IV tūkst. pr. Kr.). Naujausi archeologiniai
duomenys (ypač Latvijoje), atrodo, vis įtikinamiau patvirtina tei
ginius tų, kurie mano, kad šios kultūros - natūralaus vystymosi
padarinys. Sritys, kur dabar Danija, Vokietija, Lenkija, Lietuva,
Latvija, savo materialine, dvasine kultūra tuo metu, atrodo, buvo
beveik tapačios: panašūs laidojimo papročiai, ginklai, darbo
įrankiai ir kt. Visur tie patys pirmieji poledyniniai gyventojai. Radi
nių, liudijančių apie juos, Lietuvos teritorijoje turime apytikriai nuo
Vlll-ojo tūkstantmečio pr. Kr. (kasinėjimai Žemaitijoje, Duonkalny
prie Biržulio ežero, Šalčininkų apylinkėse).
Neolitiniais laikais, pradedant V-ojo tūkstantmečio pr. Kr. pa
baiga, - vėlgi matom tuos pačius gyventojus (jų tolesnę raidą, tik
pasirodo keramika.) Nuo IV-ojo tūkstantmečio pr. Kr. pabaigos
atsekame gamybinio ūkio pradžią. Be abejonės - tai atsikėlusių
čia iš pietų vadinamosios piltuvėlinių taurių kultūros žmonių įtaka,
kurią patyrė visa pietinė Baltijos pakrantė nuo dabartinės pietų
Švedijos iki Prūsijos. Tuo tarpu Prūsijos teritorijoje, Nemuno,
Dauguvos baseine, dabartinėj Lietuvoj, Latvijoj, Baltarusijos šiau
rėje, Estijoje ateivių, užsiimančių gamybiniu ūkiu, dar nėra. Pa
stebimi tik ryšiai su ana jau gamybinio ūkio teritorija. Prisiminus
M. Gimbutienę - tai pirmoji indoeuropiečių plitimo banga: iš
stepių.
Antroji banga - rutulinių amforų kultūros (kažkur nuo Duno
jaus) stūmimasis į šiaurę, lll-ojo tūkstantmečio pr.’ Kr. pirmoji
pusė. Šitos indoeuropiečių bangos poveikis mūsų protėviams
jau daug ryškesnis: žemdirbystės, gyvulininkystės pradžia (kasi
nėjant randami noragai, arklų išaros ir kt.). Bet vis tiek tas poveikis
ir dabar neužgožia, neišstumia vietinės kultūros. Keramika, laido
jimo papročiai (dvasinė kultūra) iš esmės lieka nepakitusi. Suak
tyvėjo tik ryšiai, prekybiniai santykiai. Nuo šio laikotarpio praside
da intensyvi mūsų protėvių prekyba gintaru. Plačiose teritorijose
į rytus ir šiaurę, į pietus ir vakarus pasklinda mūsų gintaras. Ypač
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jis patikęs pietiečiams, pietų Baltijoj iki pat Danijos,
Trečioji indoeuropiečių banga - virveiininkai. Nuo 2400-ųjų iki
apytikriai 1800-ųjų metų pr. Kr. Siejau tiesiogiai pasiekė Pabaltijį
ir net dabartinę Suomiją, Švediją.
- Iš kur jie?
- Štai ir ginčo objektas! Vieni teigia - iš Dunojaus srities. Kiti Dunojaus žemupio, Juodosios jūros pakraščio. Treti (ketvirtoįopenktojo dešimtmečio nacionalistinė vokiečių teorija) - iš dabar
tinės Tiuringijos sričių... Aišku tik viena: kažkur iš pietų.
- Ar tai jau baltai?
- Vėl - diskusinis klausimas. Prieš kokį dešimtį metų ir anksčiau
buvo teigiama, kad baltai būtent ir yra virvelinės keramikos ir
kovos kirvių kultūros lll-ojo tūkstantmečio pr. Kr. pabaigoj čia
atsikėlusieji gyventojai. Apie vietinius nebuvo net kalbama. Tarsi
jie vienu mostu būtų išnykę ar vėjas būtų nupūtęs. Dabartiniai to
laikmečio kultūrinių sluoksnių archeologiniai tyrinėjimai (prie Bir
žulio, Kretuono ežerų, Šventojoj, Užnemunėj, Šalčininkų, Pa
kruojo, Zarasų rajonuose, Latvijoj, Tukums rajone, Sarnates dur
pyne, Lubanos žemumoj ir kt.) atidengia labai daug tuomet
buvusių vietinių žmonių gyvenviečių. Virvelininkai atėjo, to nu
neigti, žinoma, negalima: atsiranda kitas žmonių antropologinis
tipas, kitokia materialinė kultūra. (Visa tai sutampa ir su kitų to
meto Europos sričių gyventojais bei kultūra). Bet kur dėjosi
vietiniai? Užgožė juos? Išstūmė? Nė velnio! Archeologijos duo
menimis - išstūmimo nematom. Vien pamario zohoje, Baltijos
pakrantėje (Pamarių arba Žucevo kultūros srityse) virvelininkai
vietinę sanklodą užgožė. Bet ir čia nepilnai: liko labai daug sena
materialinėje kultūroje (puodų forma, dubenėliai). Ūkis pasiliko
toks pat. Didesni pakitimai jaučiami pirmiausia dvasiniame gyve
nime (ornamentikoj, laidosenoj: imta žmones laidoti ne ištiestus
ant nugaros, apipilant ochra, iš akmenų šalia įrengiant židinius
su duobute, pripilta raudonos ochros, matyt, simbolizavusios
ugnį, o suriestus ant šono miego poza). Židiniai išlieka, tik dabar
vietoj ochros juose - pelenai, medžio gabaliukai: laidojimo metu,
matyt, būta kažkokio deginimo apeigų, tikros ugnies. Tačiau ir
pamary ateivių būta nelabai daug. O toliau nuo jūros (visa šiaurinė
Baltarusija, rytinė Lietuva, rytinė Latvija - iki Msti upės baseino) neturim aptikę nė vienos grynai virvelininkų gyvenvietės. Nėra.
Matom tolimesnę tos pačios Narvos kultūros raidą (vėlyvąjį Nar
vos kultūros etapą). Niekas iš esmės nepakitę (tie patys- kaulo,
rago, titnago dirbiniai, keramika), pakitus nebent precizika. Todėl
mano supratimu jokiu būdu negalima sakyti, kad baltai - virvelinės
kultūros gyventojai. Galim tik kalbėt apie pastarųjų įtaką. Kapa
vietėse ateivių randama tik vienas septintadalis. Ir - tik prie upių,
pratekančių ežerų, t.y. prie tuometinių tranzitinių vietovių, netoliau
kaip vieną-du kilometrus nuo jų ir - labai trumpą laikotarpį: 24001900/1800 m. pr. Kr. Toliau - jokių pėdsakų.
Antrosios bangos pabaigoj, trečiosios pradžioj (lll-ojo tūkst.
pr. Kr. vidurys) mūsų aptariamose Narvos kultūros teritorijose,
atrodo, didesnę įtaką turėjo netgi ne žemdirbiai indoeuropiečiai
virvelininkai iš pietų ar vakarų, o finougrai medžiotojai, žvejai iš
rytų ir šiaurės. Jų įtakos pėdsakai - nauji įrankiai, rombiniai,
kūginiai antgaliai, ant keramikos - šukiniai įspaudai ir kt. Matyt
virvelininkai minimuose kraštuose negalėjo įsitvirtinti, nes iš kitos
pusės susidūrė su finougrais. Taigi lll-ojo tūkstantmečio pr. Kr.
vidury mūsų protėviai atsiduria tarp dviejų kultūrų įtakų.

- Šios dvi įtakos gal ir sąlygoja vakarinių ir rytinių
baltų skirtumus bei ribą, apie kurią konferencijoje
taip daug ir emocionaliai šnekėta?
- Būtent. Nuo šio laikotarpio galima pradėti ribos
tarp vakarinių ir rytinių baltų ješkojimą. Bet jos gal
nė nebūta Jaučiami tik įtakų pulsavimai tai vieno
se, tai kitose srityse. Be to, baltarusiai labai menkai
ištyrę šiaurvakarinę baltiškąją dalį (vadinamąją Ne
muno kultūrą), ir tai mums labai kliudo daryti išva
das.
Apie l-ojo tūkstantmečio pr. Kr. pradžią - ll-ojo
tūkstantmečio pr. Kr. pabaigą vėlyvosios Narvos
kultūros plotuose (Dauguvos-Nemuno baseine)
pasirodo brūkšniuotosios keramikos kultūra. Ankstyviausieji jos paminklai aptikti būtent Lietuvoje
jaFp Neries ir Dauguvos (dabartiniuose Ignalinos,
Zarasų, Švenčionių rajonuose, užgriebiant pietry
čių Latvijos kampelį). Čia pasirodo ir pirmieji pilia
kalniai. Šio laikotarpio archeologiniuose kasinėji
muose (Kretuonas, Žemaitiškių pirmoji ir antroji
akmens amžiaus gyvenvietės, Nevieriškės Šven
čionių rajone, Sokiškės Ignalinos rajone, Narkūnų
du piliakalniai) - vėl aiškiai matome materialinės
kultūros perimamumą, natūralią vietinės, Narvos,
kultūros raidą. Įtaka jaučiama (iš pietų), bet didelės
Baltiškųjų vietovardžių paplitimas Europoje . 1. Pagrindinis baltiškųjų hidronimų arealas.
invazijos nebūta. Tolimesniais laikais - labai inten
2. Baltiškųjų hidronimų arealo periferinės arba abejotinos sritys.(aut. A. Vanagas)
syvus brūkšniuotosios keramikos plitimas nuo šio
tarpupio (tarp Neries ir Dauguvos) į visas puses.
ankstyvuoju geležies periodu. Plėtimasis - iki pat romėniškųjų
laikų. Apie trečią - ketvirtą amžių po Kristaus ima atsirasti gentys:
Pajūry tuo metu regim pilkapių arba vadinamąją vakarų baltų
latgaliai, žemaičiai, sėliai, jotvingiai ir kt. Štai -trumpa baltų istorija.
kultūrą su visai kita ideologija, kitu ryšių pasauliu: dabartine pietų
Galima reziumuot. Esame čia nuo poledynmečio. Virvelininkai Švedija, Danija, Vokietija, t.y. su jūrų tautomis. Būtent pajūry (turint
dar ne baltai. Baltų branduoliai du: rytinis - tarp Neries ir Daugu
omeny Lietuvą) pirmiausia pasirodo ir pilkapiai, ir degiminiai
kapai, įsivyrauja saulės kultas...
vos, vakarinis - Nemuno žemupys, vakarinė mūsų pajūrio dalis,
- Ar nuo čia jau galim kalbėt apie baltus?
Prūsija, Lenkijos šiaurės rytų kampelis.
- Tai va! Būtent nuo šio laikotarpio. O iki jo Narvos kultūra,
- Ačiū. Bet dar norėtųsi grįžti prie konferencijos. Kur slypi
slenkant amžiams, tik infiltravo į save įvairias kultūras (sukinės ginčus sukėlusių V. Šimėno minčių apie tautų kraustymąsi Lietu
duobelinės keramikos, virvelinės...), lydė jas su savąja ir tebuvo
vos teritorijoje bei apie sėlių, ž iemgalių priskyrimą vakarų baltams
kol kas kultūrų samplaika, kurios baltiškąja pavadinti dar negali
problemiškumas?
ma. Tik nuo l-ojo tūkstantmečio pradžios - ll-ojo tūkstantmečio
- Keliamas klausimas, ar baltai negalėjo būti visai nauji etniniai
pr. Kr. paskutiniojo ketvirčio, kai pasirodo piliakalniai, laidojimas
junginiai, atsikraustę į mūsų plotus. Ar negali archeologinių kul
su deginimo papročiais ir pan., kai brūkšniuotosios keramikos ir
tūrų kaita reikšti ir visišką etninį pasikeitimą. Kita vertus - kai
pilkapių kultūros ima perimti viena kitos elementus, suartėti, niveostgotai (tuometiniai barbarai) traukė į žygius prieš Romos impe
liuotis, galim pradėti kalbą apie susiformavusius baltus. Yra, be
riją, su jais galėjo būti ir vakarinių baltų. Šitai įrodoma. Bet - kas
abejo, ir kitų nuomonių. Daug kas iš inercijos teigia (ir net pasi
iš to? Jie galėjo grįžti persiėmę nauja kultūra. Mes gerai žinome
remdami mano paties archeologinių kasinėjimų Švenčionių padavimą apie Palemoną, Kūną, Barką. O gal tai baltai, ilgai
Ignalinos rajonuose duomenimis), kad virvelininkai - jau baltai.
kariavę Romos imperijoje, grįžę su kariaunom, įsikūrę apie Kau
Bet aš pats, pasiremdamas būtent tų pačių kasinėjimų rezultatais,
ną, Jurbarką, pradėję visai kitaip tvarkytis - ir gal pakeitę visą
- negaliu teigti, kad virvelininkai "padarė pagadą", nes paprasčiau
tolimesnę kultūrinę raidą. Šitaip kelti klausimą turim ir pagrindą,
siai jų čia buvo labai nedaug ir, kaip sakiau, tik prie tuometinių
nes penktojo amžiaus antrosios pusės archeologinėse radybvietranzitinių vietovių.
tėse aptinkama daug naujo: aukso, sidabro, naujų ginklų. Be to
- Pagal baltiškųjų hidronimų išplitimą kalbininkai yra sudarę
- visai įtikinama: jei baltai dalyvavo žygiuose prieš Romos impe
baltų gyvento ploto žemėlapį. Ar galima teigti, kad baltai yra
riją, tai jie, be abejo, kaip sakoma, "prisižiūrėję svieto" iš vakarų
gyvenę vienu kuriuo nors laikotarpiu visoj šitokioj didžiulėj terito
grįžo... Problemų daug.
rijoj? (Žiūr. schemą).
- Gal ne tiek iš pranešimų, kiek konferencijos "užkulisiuose"
- Ne. Archeologai negalėtų tvirtinti, kad baltai kuriuo nors vienu
galėjai justi lyg ir trintį tarp senesnės kartos archeologų ir jaunimo.
metu tokiame plote gyveno. Buvo pasislinkimų tai į vakarus, tai į
Ar tos trinties esama ir moksliniame teoriniame lygmenyje?
rytus, tai į pietus. Galima tik teigti (ir įrodyti), kadvšitokio ploto
- Natūralu. Šitaip turbūt yra bet kurioj mokslo srity. Vyresnio
ribose įvairiais laikotarpiais baltai tikrai yra gyvenę. Šis baltiškasis
amžiaus žmonės, kaip ir dera, konservatyvesni. Be to, jei žm o
plotas pradėjo.formuotis nuo ll-ojotūkstantmečiopr. Kr. pabaigos
gus visą amžių kėlė jo jaunystės laikais gal net ir labai progresy
ir formavosi iki pat istorinių laikų. Subtilūs dalykai. Labai daug čia
vias problemas, nuolat jas reprodukavo, nebespėdamas perpra
sti naujų atradimų ir keistis - nejučia atsiranda prieštaravimų,
dar neaiškumų. Bet didžiausias baltų išplitimas į rytus matyt
kuriuos sunku jam beįveikti. Tarkim, minėtuoju virvelininkų klau
sietinas su brūkšniuotosios keramikos laikotarpiu (Dniepro-Dausimu. Jaunimas nebelinkęs virvelininkų laikyti baltais, o senieji guvos aukštupių kultūros). Kiek vėliau - su vėlyvuoju bronzos,
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įsikibę savo. Arba - tautų kraustymosi problema. Anksčiau ji nė
nebuvo keliama - ir seniesiems, žiūrėk, sunkoka ją bepriimt.
Nauja faktinė medžiaga verčia daryti naujas teorines išvadas.
- Kokios jūsų išvados apie konferenciją?
- Tokio pobūdžio renginiai turėtų būti skirti labiau problemų
svarstymui, o ne atskirų medžiagų pateikimui, siaurų dalykėlių
nagrinėjimui Antra blogybė - lingvistų ir antropologų stoka. Be jų
mes į baltų klaušimąmeatsakysim. Apie privalumus nekalbėsiu.
Jie kiekvienam pašvęstam aiškūs
- Tada - žodį, kitą apie dabartinę archeologijos padėtį Lietu
voje.
- Liūdna toji padėtis. Ir ne tik finansiniu, bet daugeliu kitų
požiūrių. Turim tik keletą prioritetinių tyrinėjimo objektų (Kernavė,
Žemutinės pilies teritorija), kur darbą tikrai skatina ir finansuoja
valstybė, o visi kiti tyrinėjimai merdi arba laikosi tik entuziastų,
neskaičiuojančių nei savo darbo dienų-naktų, nei uždarbio (tik
sliau - neuždarbio), pasiaukojimu. Lietuvoje geriausiai ištirti ak
mens ir iš dalies senojo žalvario amžiai. Galim net susiet ištirtus
mikrorajonus, lokalizuot chronologinius laikotarpius. Nepakanka
mi ankstyvojo geležies ir naujojo žalvario tyrinėjimai. Labai men
kai teištirtas l-asis tūkstantmetis prieš Kristų ir pirmieji amžiai po
Kristaus. Istorijos institutas galėtų labiau koordinuoti, nukreipti
tyrinėtojus ten, kur mažiau ištirta. Stinga jaunimo. Bet teorinėj
srity, manau, nesam nevykėliai, net palyginti su vakariečiais. Tik
dažnai negalim daryti apibendrinimų, nes trūksta technikos ir
medžiagos. Ypač - apie senąsias gyvenvietes, piliakalnius.

- Kokį archeologinį laikotarpį asmeniškai tyrinėjat?
- Narvos kultūrą. Sukinės-duobelinės kultūros įtaką jai ir ak
mens amžių.
- Ar norėtumėt pagyvent tais laikais?
-Tuoj visi galėsim...
-

?!

- Nacionaliniame parke ruošiamės įkurti Archeologijos muzie
jų. Atkursime akmens, žalvario amžių, tautų kraustymosi, feoda
lizmo laikų būstus, gamybą,, ūkį...
- Visą gyvenimą skubat prieš tūkstantmečius kentusių žmonių
pėdomis. Ar galit pasakyti, kad žmogus tada nebuvo protingas?
- Jokiu būdu. Jis tikrai subtiliau nei šiandieninis suvokė daugelį
dalykų. Jau akmens amžiuje aptinkame tokių gaminių, kurių net
staklėmis ir panaudodami padidinamuosius stiklus šiandien ne
padaromi meno dirbiniai iš kaulo ir rago, vėriniai, kailių išdirbimas,
tinklų pynimas. Stebinte stebina. Arba - perskelk pušį išilgai! O
prieš tūkstantmečius - mokėjo! Net negali suprasti, kaip jie taip
sugebėjo su tokiais, mūsų supratimcr, erementariais darbo įran
kiais... Norim, kad žmonės Archeologijos muziejuje visa tai paju
stų: atvažiavę galėtų, tarkim, titnagą skaldyti, ugnįįskelt ar puodą
išdeginti - akmens amžiaus, žalvario ar kitų laikų priemonėmis ir
būdu. Va, tada kiekvienas supras, kas tai - žmogus...
- Ar buvo jis laimingesnis?
- ?..
- O turbūt - vienas galas...
- Turbūt. Ir vakar, ir šiandien, ir rytoj... Žmogus yra žmogus.

VAKARŲ BALTŲ ĮTAKA KAIMYNINIŲ SLAVŲ
KULTŪRAI ANKSTYVAISIAIS VIDURAMŽIAIS
Mozurijos ir Polesės akmeninės kapavietės
Valentinas SEDOVAS

Platybėse nuo Vyslos vakaruose iki Volgos aukštupio ir Okos rytuose
ankstyvaisiais viduramžiais judėjo baltų ir slavų gentys. Taip susiklostė kele
tas kultūrinių regionų, turinčių baltų ir slavų pasauliams būdingų savybių.
Apie šių genčių etninę, kultūrinę simbiozę Aukštutiniame Padniepry, Padvinėje, Baltarusijos Panemunėj man jau teko rašyti.* Analogiškas regionas yra
Mozūrija ir Polesė.
Laidojimo paminklų šiose srityse suvestinę lenkų archeologas L. Rauchutas publikavo jau prieš 20 metų.2 Tb laikmečio slavų regione aptinkami
laidojimo paminklai - molio ir smėlio pilkapiai ar kapavietės be jokių antže
minių požymių. O mozūrų krašte paplitusios akmeninės kapavietės (žiūr.
žemėlapį). Jos dažniausiai aukštumėlėse ir turi keletą dešimčių, dažnai ir
šimtų kapų. Kapas aplinkui buvo apdedamas dideliais akmenimis, o į vidurį
vienu ar keliais aukštais priklojama smulkesnių. Dauguma kapų griautiniai,
vienas kitas degintinis. Kartais palaikai aptinkami tiesiog po antžeminėmis
akmenų krūsnimis, bet dažniau laidota 0,3-1 m duobėse, neretai ištisai
užpildytose akmenimis. L. Rauchutas tvirtina, kad įkapės ir kapaviečių
pobūdis liudija tarp Mozūrijos gyventojų nebuvus svetimo elemento, kad
akmenų įrengiant kapus atsisakyta palaipsniui ir pereita nuo mirusiųjų orien
tavimo į rytus prie vakarų. Šiuos procesus jis aiškina krikščioniškosios ideo
logijos poveikiu.
Thčiau dera atkreipti dėmesį, kad Mozūrijos ir Polesės akmeninės kapa
vietės labai skiriasi nuo to paties laikmečio laidojimo paminklų slaviškajame
areale. Būtinas akmens panaudojimas įrengiant kapavietes ir vyraujantis
vyrų palaikų orientavimas į rytus iš esmės išskiria mozūriškąsias kapavietes
iš kitų. Šių savybių kilmę būtina aiškinti.
Pirmiausia, Mozūrijos ir Polesės akmenines kapavietes reikėtų tyrinėti
ne kaip visumą, o suskirsčius jas chronologiniais periodais. Inventorinant
įkapes, pavyksta įžvelgti tris palaipsnes kaitos stadijas: 1. XI a. antrasis
ketvirtis - XII a. pradžia. 2. XI a. pab. - XII a. 3. XII-XIII a.

4

Ištirti visi ligi šiol kasinėti iš akmenų sukrauti Mozūrijos kapaviečių kapai,
nustatant mirusiojo lytį bei galvos orientavimą pasaulio šalių atžvilgiu. Pir
mojoj stadijoj vyrų, orientuotų į rytus, - 92,7%, antrojoj - 70%, trečiojoj 56,4%. Moterų orientavimas į vakarus pastovesnis: atitinkamai 89,5%,
83,9% ir 94,9%. Išanalizavę šiuos duomenis, pagrįstai galime tvirtinti, kad
palaikų orientavimas galva į rytus yra ankstesnis ir mozūriškųjų kapaviečių
atsiradimo išvakarėse buvo būdingas laidojant vietinius gyventojus vyrus.
Kapuose su skirtingu mirusiųjų orientavimu randame ir labai skirtingas
įkapes. Šiuo požiūriu galima išskirti dvi palaidojimų grupes. Jos labai skiriasi
ankstyvojoj stadijoj, vėliau skirtumai sumažėja.
Vyrų palaidojimuose, orientuotuose į rytus, dažniausi pentinai, skiltuvai
su titnagu, kirviai, strėlių ir iečių.antgaliai, molio indai. O į vakarus orientuo
tuose kapuose - nei išvardintų, nei išvis kokių daiktų beveik nėra. Viename
tokio pobūdžio kape aptiktas kirvis (Blichove prie Plocko, kapas 6). Bet šis
kapas labai skiriasi nuo kitų mozūriškųjų. Be to, Blichovo kirvis yra kovos
kirvis, importuotas iš Skandinavijos, ir tikriausiai liudija, kad kape guli ne
vietinis valstietis, o karys.
Antrojoje stadijoje pavieniuose vyrų palaidojimuose, orientuotuose į
vakarus, randami pentinai ir skiltuvai su titnagu. Bet čia atkreiptinas dėmesys
į tai, kad rytų kryptimi orietuotuose kapuose visada randami dveji pentinai,
o ten, kur palaikai galva į vakarus - tik po vieną.
Moterų palaidojimuose, orientuotuose į vakarus, labai dažni S pavidalo
antsmilkiniai, įvairių karoliukų (stiklinių, emalės, gintarinių, krištolinių, si
dabrinių) vėriniai, auskarai, žiedai ir geležiniai peiliai. Vėriniai iš karoliukų
buvo dėvimi visą mozūriškųjų kapaviečių funkcionavimo laiką. Pirmojoje
stadijoje vėrinių randama 35,3% moterų kapų, orientuotų į vakarus. Vėri
niuose - iki 66 karoliukų. Trečiojoje stadijoje tokių kapų padaugėja iki 57,3%,
o karoliukų skaičius - iki 135.
Kapų su antsmilkiniais pirmojoje stadijoje - 72,1%, antrojoje - 57,7%,

o esančioji - sena, išXIX-ojo a. irX X-ojo a. pirmosios pusės. Bet teigti, kad
rečiojoje - 65,3%- Auskarai ir žiedai palyginti reti.
Mozūrija nebuvo slavų masiškai kolonizuojama, kad slavėjimo procesas iš
Į rytus orietuotųjų moterų palaidojimų labai nedaug. Juose retkarčiais
esmės vyko vietiniams baltams perimant slavų kalbą, galime jau dabar.
randami tokie pat antsmilkiniai, pavieniai karoliukai. Vėrinių neaptikta. O
ten, kur moterų palaikai guli galva j vakarus, dažnai randami net komplektai
Iš rusų kalbos vertė Liudvikas GIEDRAITIS
smilkinio papuošalų: po keturis-šešis egzempliorius.
Ihigi ankstyvųjų viduramžių Mozūrijos ir Polesės gyventojai pagal įkapes
Redakcijos pastaba: šis pranešimas buvo skaitytas Palangos konferenci
skirstytini į dvi gyventojų grupes. Tį, kurią apibūdina kapai su vyrų palaikais
joje "Baltų etnogenezė ir etninė istorija".
galva į rytus, yra daug gausesnė ir, matyt, vietinės kilmės: mirusiųjų orienta
vimas į rytus nebūdingas slavų laidojimo ritualui. Ankstyvaisiais viduram
žiais jis teaptinkamas tose srityse, į kurias skverbdamiesi slavai susidūrė su
vietinėmis baltų, tiurkų ir pan. gentimis.
Išnašos
Vyrų palaikų orientavimo į rytus vyravimas gali būti paaiškintinas tik
pagrindinių šios žemės gyventojų senąja baltiškąja kilme. Tai liudija ir ka
1. CeflOB B.B. CjiaBHHe BepXHero IJoflHenpoBbH m IIoflBHHbfl. - M., 1970. puose aptinkamos ietys, kirviai, o svarbiausia - visuotinas akmens naudojimas
C. 162-190; CeflOB B.B. BocTOHHbie cjiaBjme b VI-XIII bb.//ApxMOJiorua
įrengiant kapus. Vakarinių baltų kapaviečių tyrinėtojai ne kartą yra atkreipę
CCCP. - M., 1982. - C. 119-122.
dėmesį, kad būtent akmens naudojimas ilgą laiką dominavo vakarų baltų
2. Rauhut L. Wczesnosredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej
laidosenoje.
na Mazowszu i Podlasiu.// Materialy starozytne i wczesnosredniowieczne. T.
Konstrukciniu požiūriu galima įžvelgti du Mozūrijos ir Polesės kapų
I. - WrocIaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1971. - P. 435-656.
tipus. Pirmasis - su akmeniniu apdangalu: kapai, keliais aukštais grįsti ar
3. Ten-pat. - P. 506,572.
užversti akmenimis, dažniausiai nematomais po velėnos sluoksniu. Tarp
4. Ten pat. - P. 567.
tokio tipo kapų yra ir iš akmenų panašiai sudėti pilkapiniai įrenginiai. Plok
5. Zoll-Adamikowa H. Wczesnosredniowieczne cmentarzyska cialopalne sloščių pilkapinių pakilimų iš akmens aptikta Gozdovo ir Samovo Kalno kapa
wian na terenie Polski. Cz. 1-2. - Wroctaw-Warszawa-Krakow-Gdansk,
vietėse.3 Akmeniniai pilkapiai tirti Ibnsk-Konsochoje.4 Antrojo tipo apta
1975,1979.
riamieji mozūriškieji kapai grįsti ar apdėti akmenimis žemės paviršiuje.
6. CeflOB B.B. BocTO^Hbie cjiobahc ... - C. 119-122.
Ankstyvųjų viduramžių pirmojo tipo kapų čia aptinkama 97,1%. Antrojo
7. Opeji B 3 . Ea;iTMHCKafl rnflpoHHMHH h npo6;ieMbi bajiTHHCKoro m
laikotarpio - 25%. Vėlyvajame jų visai nėra.
cjiaBBHCKoro 3THoreHe3a.// CoBeTCKoe cjiaBHHOBefleHHe. - M .-1991. - Nr.2.
Labai įdomus skirtingo orientavimo dažnumas šių dviejų tipų kapuose.
- C. 83-86.
Pirmojo tipo kapuose orientuota į rytus 94,7% palaidotųjų. Į vakarus - 5,3%.
Antrojo tipo kapuose: į rytus - 56,7%. Į vakarus - 43,3%.
Taigi pagrįstai galima tvirtinti, kad paprotys laidoti vyrus galva į rytus
geriausiai atsispindi pirmojo tipo kapuose. O dauguma jų - iš ankstyvosios
stadijos. Mozūrijos ir Polesės teritorijoje laidojimo įrenginiai evoliucionavo
nuo pilkapinių ir plokščių kapų, sukrautų iš keleto sluoksnių akmenų,
apdėtų velėna, į kapus, apdėliotus akmenimis žemės paviršiuje, su
didžiulių riedulių aptvėrimais, su griautiniais palaidojimais.
Mozūrijos akmeninės kapavietės atsirado XI a. pirmoje pusėje ir
išplito laikotarpiu, kai tarp vietinių gyventojų mirusiųjų deginimo
paprotį keitė inhumacija. Pirmojo tipo kapai palygintini su jotvingių
pilkapiais. Jie, atrodo, genetiškai artimi. XII a. pirmoje pusėje Mo
zūrijos akmeninės kapavietės buvo naujas darinys. Jos formavosi
laikotarpiu, kai tarp vietinių gyventojų nyko degintinės laidotuvės,
jas keitė inhumacija. Kremavimo paprotys Mozūrijos-Polesės terito
rijoje iki tol vyravo. Tį patvirtina sporadiškas, bet platus jo papliti
mas, aiškiai matomas kasinėjant XI, iš dalies XII a. akmenines kapa
vietes, plačiai išsimėčiusias po visą aptariamąjį arealą (Vempilai,
Kitkai, Konskė, Kuraševas I ir II, Lenčino Starai, Liutomirskas,
Neviadoma, Neviarovo-Sochai, Setropė, Tansk-Kensocha). Slavų infiltravimo į šias sritis pradžia - trečiasis m.e. ketvirtis. To meto slavų
smelkimosi pėdsakai, pavieniai pilkapiai iš žemių, degintiniai palai
kai aptinkami tik labai menkoje Būgo vidurupio dešinės pakrantės
dalyje (Būgo bei Narevo viršupio tarpupyje). E. Coll-Adamikova juos
datuoja 650-850 metais. Čia pat yra ir 850-1000 metų pilkapių su
degintiniais palaikais.5 XI-XII a. išvakarėse šiame nedideliame re
gione, taip pat Berestos valsčiuje atsiranda pilkapių su griautiniais
palaikais. Thčiau daugelis tų pilkapių įrengti iš akmenų. Tai liudija
slavų ir jotvingių sąveiką.
Pirmosios mozūriškosios akmeninės kapavietės atsiranda slavų
visiškai nepaliestame regione: šiauriau Vyslos, žemiau Būgo intako
į ją. Būtent čia koncentruojasi visi pilkapiniai įrenginiai ir visos
pirmojo tipo kapavietės, Antrojoje stadijoje jos išplinta Narevo upe
į viršų, o trečiojoje - p0 visą Mozūrijos ir Polesės teritoriją. Matyt,
akmeninių kapaviečių išplitimą šiose žemėse lėmė ne gyventojų
migracija, o gentiniu pož iūriu artimų žmonių tapatus apeigų suvoki
mas. Kiek gausesnė nebent Mozūrijos moterų dalis galėjo būti išeivėmis iš slaviškųjų ž emių. Sitai, atrodo, liudija palyginti nemenkas S
pavidalo antsmilkinių paplitimas (72,1% kapų).
Iblesnis akmeninių kapaviečių formavimasis vyko vietinių gyven
tojų baltų slavėjimo sąlygomis. Akmenų panaudojimas įrengiant
kapą, vyrų palaikų orientavimas į rytus - baltiškojo laidotuvių ritualo
reliktai. Mozūrijos ir Polesės žemių baltiškumą nenuginčijamai pa
liudija ir baltiškieji hidronimai, kurių čia keletas dešimčių. Jų regio
nas plyti nuo Kšni upės iki Bzuros baseino. Centras - apie Narevo
santaką su Būgo upe ir Būgo su Vysla.7 Mozūrijos-Polesės ž ėmės yra
plataus baltiškųjų hidronimų regiono, plytinčio nuo Vyslos žemupio
iki Volgos-Okos tarpupio, pietvakarinis pakraštys.
Nuodugniau tirti vietinių baltų sąveikos su slavais procesą šiuo
pietvakarinė riba (Pagal V. Sedovą)
metu, deja, sunkoka, nes stinga informatyvios kasinėjimų medž iagos,
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S E N O SIO S B A L T Ų R E L IG IJO S IR M IT O L O G IJO S ŠA LTIN IA I
V
"Religija ir mitologija apėmė visas archainio žmogaus gyvenimo
sritis, stimuliavo jo veiklą, sąlygojo elgseną ir pažinimą. Tai buvo ir
priemonė (metodas) pažinti pasauli ir apibendrintas to pažinimo
rezultatas. Visa senoji kultūra, kurią mes vadiname liaudies, tradicine
arba etnine, formavosi veikiama religijos bei mitologijos, o nemaž a jos
dalis tiesiog buvo sakralinė, išreiškė religinį žmonių nusiteikimą, miti
nę jų pasaulėjautą ir pasaulėžiūrą. Jeigu religiją ir mitologiją vaizdžiai
kalbėdami galėtume pavadinti bendmomenės siela, tai etninę kultūrą
- veidrodžiu, kuriame toji siela atsispindi. Ir norint dabar teisingai
suprasti bet kokios bendruomenės istoriją, papročius, tautosaką, liau
dies muziką, tautodailę, netgi architektūrą ir apsirengimą, visų pirma
būtina pažinti jos religiją bei mitologiją. Suvokus šitą aksiomą, visame
pasaulyje vis dažniau imama atsigręžti į senąją mitinę žmogaus pa
saulėjautą, vis intensyviau tyrinėjama atskirų tautų religija bei mitolo
gija, jų struktūra, genezė, kaita... Vis daugiau dėmesio kreipiama ir į
' senąją baltų (lietuvių, latvių, prūsų) religiją bei mitologiją. Be jų
neišsiverčia ne tik baltų etninės ir dabartinės kultūros tyrinėtojai, bet ir
kūrėjai - liaudies ir profesionalai dailininkai, rašytojai, kompozitoriai,

PILYPAS DE MEZJERAS (1327-1405)
Pilypas de Mezjeras (Philippe de Mezieres) - X IV a. politikos veikė
jas, vienas aktyviausių kryžiaus žygių propaguotojų.
Gimė 1327 m. šiaurės Prancūzijoje, Amjeno mieste. -Gavo įprastą
to meto išsilavinimą toliau studijavo savarankiškai. Ypač daug dėme
sio skyrė viduramžių istorijos studijoms. Jo pažiūrų formavimuisi
didelę įtaką turėjo vieno pirmųjų kryžiaus žygių propaguotojo Petro
Atsiskyrėlio darbai. Kryžiaus žygių prieš Rytų pagonis organizavimo
idėjoms Pilypas de Mezjeras paskyrė visą gyvenimą. 1346 m. keliauda
mas po Rytų šalis, susipažino su Kipro karaliaus sūnumi Petru. 1358
m. šiam tapus Kipro karaliumi, Pilypas de Mezjeras tapo Kipro karaly
stės kancleriu (1361 m.). Naudodamasis artimo draugo, Kipro kara
liaus Petro Vparama, Pilypas de Mezjeras apkeliavo beveik visą Euro
p ą ieškodamas kryžiaus žygių prieš Ryty pagonis organizatorių. Yra
nustatyta, kad šių kelionių metu, 1364 m., jis pabuvojo Prūsijoje.
1369 m. nužudžius Kipro karalių Pilypas de Mezjeras grįžta į
Prancūziją. 1373m. jis paskiriamas Prancūzijos sosto įpėdinio Karolio
VI auklėtoju ir patarėju. 1380 m. mirus Prancūzijos karaliui Karoliui
I Pilypas de Mezjeras pasitraukia į celestinų vienuolyną, kur 1405 m.
miršta.
Užsidaręs vienuolyne, Pilypas de Mezjeras nenutraukė kryžiaus
žygių propaguotojo veiklos. Čia jis parašė savo žymiausią politinį
traktatą "Senojo maldininko sapnas" (1389 m.). Šio veikalo, kaip
istorinio šaltinio, vertę sudaro tai, kad pateikti amžininkų pasakojimai.
Baltų laidojimo papročius liečiančias traktato ištraukas yra paskel
bęs V. Kiparskis (Kiparsky V. Philippe de Mezieres sur les rives de la
Baltiąue. - Neuphilologische Mitteilungen. - Helsinki, 1940, B. 12, 3/4,
s. 61-67).
Alvydas NIKŽENTAITIS
Pilypo de Mezjero veikalas lietuvių mitologijai svarbus dėl lietuvių
karaliaus laidotuvių aprašo. Apie senovės lietuvių laidotuvių apeigas
jau ne kartą buvo užsiminta ir ankstesniuose šaltiniuose (Adomo
Bremeniečio pasakojime, Volynės, Malalos, Eiliuotojoje Livonijos,
Petro Dusburgo ir kt. kronikose), tačiau P. de Mezjeras jas apibūdina
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kraštotyrininkai - visi, kuriems brangus mūsų tautos kultūrinis paliki
mas ir iame stengiasi jį integruoti į šių dienų kidtūrą. Tačiau senosios
balty religijos bei mitologijos tyrinėjimų mastas ir, svarbiausia, lygis
atsilieka nuo išaugimų visuomenės poreikių ir dabartinių mitologijos
mokslo reikalavimų. O atsilieka visų pirma dėl to, kad. tyrinėtojams ir
visuomenei trūksta tos religijos bei mitologijos rašytinių šaltinių." Ši
ilgoka citata paimta iš spaudai rengiamo kapitalinio veikalo "Baltų
religijos ir mitologijos šaltiniai"pratarmės. Leidinyje bus skelbiami visi
A. Mierzynskio, V. Mannhardto ir lietuvių mokslininkų (J. Lebedžio,
A. Nikžentaičio, J. Tumelio, E. Ulčinaitės, N Vėliaus ir kl.) surasti
šaltiniai, kurie apima laikotarpį nuo seniausių laikų (Va. pr.m.e.) iki
pat XIX amžiaus. Daugiausia tai ištraukos iš metraščių, kronikų,
kelionių aprašų, pastabos religinio, mokslinio, grožinio ir kitokio po
būdžio veikaluose, rašytuose baltų, grailcų, lotynų, slavų, germanų ir
kitomis kalbomis. Šaltiniai spausdinami originalo ir lietuvių kalbomis.
Kiekvieną trumpai anotuoja istorikas ir mitologas. Leidinio rengėjams
ir leidėjams sutikus, mūsų žurnalo skaitytojams pateiksime keletą
mažiau žinomų šaltinių.

plačiau ir detaliau. Iš P. de Mezjero veikalo matyli, kad: 1) miręs
lietuvių karalius būdavo deginamas kartu su geriausiu fiziškai sveiku
bičiuliu ir kad jam būdavo garbė lydėti karalių į aną pasaulį; 2)
karalius būdavo deginamas aprengtas šarvais ir lyg gyvas pasodintas
ant balto, apšarvuoto žirgo; 3) karaliaus deginimo ritualui iš eglinių
malkų buvo daromas būstas, kuriame ant žirgo sėdėdavo karalius ir į
kurį įžengdavo jo palydovas; 4) karalius būdavo deginamas kilmin
giesiems raudant ir meldžiantis. Šios laidojimo detalės negalėjo būti
išgalvotos autoriaus arba jo informatorių, nes yra mitologiškai pra
smingos, jas patvirtina ir kiti šaltiniai. Jau Adomas Bremenietis (XI a.)
yra nurodęs, kad baltai (aisčiai) savo dievams aukojo lik sveikas
aukas. Iš daugelio lietuvių archeologijos paminklų matyti, kad kilmin
gieji lietuviai ir kiti baltai iš tiesų buvo laidojami (kandis deginami)
kartu su žirgais (Lietuvių archeologijos bntožai, 1961, 158, 168,
277-303, 376-394 irkt.). Kad kunigaikštis Šventaragis buvo sudegintas
su geriausiu tarnu, nurodo ir "Lietuvos metiriščiai" (XVI a.). Vėlesni
tautosakos ir etnografijos šaltiniai patvirtina eglės ryšį su laidotuvėmis
(sakmėse ir pasakose eglė siejama su lietuvių mirusiųjų globėju velniu,
į kapus mirusieji vežami eglaitėmis papuoštuose vežimuose, iš eglių
pinami laidotuvių vainikai, namuose, kuriuose vyksta šermenys, pribarstoma eglišakių. Mitologiškai prasmingas ir būsto (autoriaus naivu
vadinamo) statymas iš malkų. Būsto statymas galėjo būti įsivaizduo
jamas kaip namo statymas mirusiajam (plg. karsto įsivaizdavimą ir
vadinimą dvareliu, tėviškėle lietuvių liaudies raudose, namo raižymą
ant vakarinių balty laidojimo urnų (puodų), arba - akmeninių laido
jim o paminklų panašumą į namelius, lamuose pastatoma urna su
minisiojo palaikais). - Gimbutienė M. Rytprūsių ir vakarų Lietuvos
priešistorinės kultūros apžvalga / / M ažoji Lietuva. - N. Y, 1958, 40,
52-55, 63-64; Lietuvos archeologijos bruožai, 1961, 129-138).
Pilypo de Mezjero paminėtų lietuvių laidotuvių detalių tikum ą
patvirtina ir lyginamoji medžiaga. Panašios laidotuvių detalės (būsto
- laivo, kuriame pasodinamas iškilmingai aprengtas mirusysis, staty
mas iš malkų, jo deginimas kartu su mirusiajam skirtais gyvuliais ir
palydovais) yra minimos ir kilmingojo "ruso" laidotuvėse, kurias ke
liais šimtmečiais anlcsčiau buvo aprašęs arabų keliautojas lbn Fadlfi
nas.
Norbertas VĖLIUS

Kaukų piliakalnis (V-XIV m. e. a., tyrinėtas 1967-1969 irų)
Alytaus raj. Pavėčėnų apyl.
A. PETRAŠIAUS nuotrauka

SENOJO MALDININKO SAPNAS (1389)
Kaip brangi prakilnioji karalienė Teisybė1 ir jos puiki palyda atsi
dūrė tolimose srityse šiaurės dykynių, kur Laito karalystė2, šios tautos
būvis ir vienas pateikiamas įvykis tegul sukels juoką skaitysiančių šitąjį
sapną.
Damos iškeliavo iš Rusijos karalystės, vyko per dykynes ir pasiekė
ribas paties Tartaro3, kur Laito karalystė: žm onių be rašto ir be
dvasininkų, tačiau pakankamai karingų, kaip liudija narsūs Prūsijos
kryžininkai. Damų rūmininkai ištyrė ir sužinojo, jog šie žm on ės yra
stabmeldžiai. Kai numiršta jų karalius, jo baronai jį aprengia šarvais
ir už sodina ant balto ž irgo, taip pat apšarvuoto. Aplink karalių sustato
eglinius rąstus, padaro lyg tai medinį narvą. Paskui baronai išrenka
patį geriausią iš karaliaus turėtų bičiulių. Jam suteikiama garbė palai
kyti draugiją valdovui, lygiai kaip ir jo sielai, būti sudegintam kartu su
juo ir eiti į rojų. Minėtas bičiulis laiko garbe palaikyti draugiją savo
valdovui ir gera valia įžengia vidun medinio narvo prie karaliaus,
mirusio valdovo, kuris sėdi ant žirgo kaip gyvas. Ir tada baronai su
didžiu atsidavimu, su didžiomis maldomis bei raudomis užkuria ugnį,
tai yra medinį narvą, sudegina savo valdovą karalių ir jo geriausiąjį
bičiulį4. Abiejų sielos kartu eina į rojų, kaip jį įsivaizduoja tie žm onės.
- Ir tam, kad truputį pasijuoktute skaitydami šį sapną, aš priminsiu tai,
ką man pasakojo kaip tiesą.
Ne per daug seniai buvo mūšis tarp Prūsijos didikų ir Laito
karaliaus. Čia be kitų kovėsi vienas labai narsus tikėjimo riteris, kuris
neteko tame mūšyje vienos akies ir tapo karaliaus belaisviu. Ir taip
elgėsi Prūsijos riteris, jog karalius priėmė jį su labai didele meile, laikė
prie savęs, suteikė didelius turtus bei dovanas. Ir visa tai darė nepai
sydamas, kad tas buvo krikščionis. Kai minėtas karalius pasimirė5,
turėjo būti surengtos karališkos laidotuvės, tokios kaip aukščiau nu
sakyta. Baronai susirinko tartis, kam teks garbė lydėti karalių. Ir kilo
tarp jų didis vaidas, nes kiekvienas norėjo būti pirmesnių už savo
draugus. Pagaliau klausimas buvo išspręstas, kai visi sutarė, jog garbę
reikia suteikti Prūsijos riteriui, kurį karalius labiausiai mylėjo. Baronai

galvojo, kad jis labai džiaugsis jam suteikiama garbe, gražiai kalbėjo
girdami jo dorybes ir meilę, kokią jam rodė karalius. Kada krikščionių
riteris išgirdo tas naujienas ir suprato, jog bus sudegintas gyvas su
karaliumi, jį apėmė gilus liūdesys ir skausmas, kokio niekas negali
apsakyti. Tačiau jis paslėpė skausmą savyje, išoriškai rodė didelį
pasitenkinimą ir dėkojo už siūlomą jam garbę, sakydamas, jog tokios
garbės nesąs vertas, kadangi tebuvęs vien ištikimu karaliaus tarnu.
Baigdami reikalą, jie (baronai) nutarė, jog riteris palaikys draugiją
karaliui. Jada riteris pavedė save Dievui bei švenčiausiajam tikrajam
kryžiui ir, pradėdamas savo prakalbą, kreipėsi į baronus sakydamas:
T onai, jūs gerai žinote ir aš žinau didžias dorybes, narsumą bei
tobulybes, kurias turėjo karalius. Jei aš esu sunerimęs, tai tik todėl,
kad mano veido trūkumas nesutrukdytų sielai. Jūs matote, jog aš
teturiu vieną akį, dėl ko labai apgailestauju.. Neturėdamas visų savo
(kūno) dalių, aš labai bijau, kad esu nevertas lydėti tokį tobulą
valdovą. Tačiau jei jūs nutarsite, jog aš vertas, esu visiškai pasiruošęs,
nes tai man būtų didžiausia palaima". Baronai apsvarstė tai, ką riteris
jiems pasakė, ir nusprendė, jog jis nėra vertas turėti tokią garbę,
kadangi jis neturi visų savo dalių. Ir išrinko vieną iš kitų karaliaus
bičiulių, padėkojo krikščionių riteriui už jo gerumą bei ištikimybę ir
paleido jį iš nelaisvės. Jis sugrįžo į savo šventąją religiją6 didelėje
garbėje, gi Laito karalių ir jo bičiulį sudegino aukščiau aprašytu būdu.
Laimingas buvo riteriui akies praradimas, nes turėdamas jas abi, būtų
buvęs sudegintas kartu su karaliumi. Ši istorija man buvo papasakota
kaip senų ir narsių tikėjimo riterių tiesa.
Vertė Algis KASPERAVIČIUS
KOMENTARAI:
1. Karalienė Teisybė - viduramžių kronikininkų dažnai vartojamas įvaizdis.
2. Iškreiptas Lietuvos pavadinimas.
3. Tartaras - požemio karalystė, pragaras. Požemio gyventojais Vakarų Europos šaltiniuose
dažnai vadinami totoriai.
4. Analogišką atvejį buvus Skandinavijoje nurodo danų kronikininkas Saksas Gramatikas.
5. V. Kiparskis sieja mirusį Lietuvos karalių su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Vyteniu.
6. Pagal J. Jakštą - Vokiečių ordino valdos Prūsijoje.

Alvydas NIKŽENTAITIS
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L IA U D IE S D A IL Ė L IE T U V O S B A Ž N Y Č IO S E

Didžiausia Lietuvos liaudies dailės dalis yra sukurta valstiečių
ar iš jų kilusių amatininkų. Ji buvo susijusi su pačia artimiausia
valstiečio aplinka: troba, sodyba, pakelėmis, laukais, na, dar kapinėmis. Iš čia surinkti liaudies meno pavyzdžiai vyrauja mu
ziejų irklu o se rinkiniuose. Jie yra daugiausia tyrinėti ir publikuoti.
Mažiau tirta ir populiarinta yra ta liaudies dailės paveldo dalis,
kuri išlikusi bažnyčiose ir koplyčiose. Ten yra dvejopos kilmės
liaudies meno pavyzdžių. Vieni jų - tai skulptūrėlės, kryžiai ar
koplytstulpiai, surinkti pastaraisiais dešimtmečiais į bažnyčias ir
šventorius iš laukų bei nykstančių sodybų. Kiti - tai bažnyčioms
specialiai kurti šventųjų atvaizdai, liturginiai reikmenys ar interje
ro Įrenginiai. Antrosios grupės paminklų yra palyginti nemažai ir
Įvairių. Baž nyčiose išliko liaudies meistrų padarytų sakyklų, altorių ar jų dalių, vargonų prospektų, klausyklų, krikštyklų, katafalkų,
suolų, procesijų altorėlių, Įvairios paskirties krucifiksų. Be pavie
nių statulų ir paveikslų, dar yra tapytų ir skulptūrinių stacijų,
dekoratyvinės ir siužetinės sienų tapybos, prakartėlių grupių,
taip pat metalo skardos aptaisų paveikslams, žvakidžių, žibintų,
vėliavų, audinių, nėrinių, siuvinėjimo pavyzdžių. Galima teigti,
kad, išskyrus komunijos taures, monstrancijas, altorinius kryže
lius ir kitus ypatingos svarbos auksakalių darbo liturginius reik
menis bei prabangiausius apeigų drabužius, nėra tokių bažnyti
nių kurinių ir dirbinių rūšių, kuriose nebūtų liaudies dailės pa
vyzdžių.
Valstiečių jų pačių aplinkai kurta liaudies dailė gali būti Įvar
dijama tautodaile, o bažnyčiose išlikusius paminklus šiuo termi
nu apibūdinti būtų netikslu. Tai tiktų tik daliai šio palikimo. Baž
nyčioms dirbusių kūrėjų tautinė kilmė, socialinis statusas ir
profesinis pasirengimas buvo įvairūs, jie nesudarė vieningos
grupės. Kalbant apie jų darbus, netinka ir savamokslių ar primi
tyviosios dailės apibūdinimai. Terminijos problemų svarstymui
reikėtų specialaus straipsnio, tad naudosime plačiausią liaudies
dailės terminą, tinkantiVisai akademinio išsilavinimo negavusių
autorių kūrybai. Taip gal nebetiktų apibūdinti dabartinių laikų
meną, bet pakankamai tiksiu kalbant apie dailės paveldą.
Reikia pabrėžti, kad bažnyčiose esantys liaudies meno pa
vyzdžiai savo paskirtimi ir išraiška paprastai daugiau ar mažiau
skiriasi nuo valstiečio aplinkoje buvusių. Tai lėmė kelios prieža
stys. Pirma, jie yra sakralinės, o ne buitinės paskirties. Antra,
tokie kūriniai ir dirbiniai buvo itin reikšmingi meistro prestižui
(skirti Dievo namams, matomi daugelio paprastų ir kilmingų
plačios apylinkės žmonių, galintys laiduoti kitus užsakymus).
Trečia, jie turėjo atitikti bažnytinės dailės kanonus, kitokį nei
valstietiškasis skonį. Ketvirta, daugelį jų kūrė meistrai amatininkai
(plačiąja šio termino prasme), o ne laisvalaikiu dirbę artojai.
Kartais bažnytiniai liaudies dailės paminklai savo išraiška yra
tapatūs savamokslių valstiečių kūrybai. Kartais jie artimi profesio-

nalų darbams. Tačiau daugiausia yra tokių, kuriuose ryški liau
dies ir profesionaliosios dailės tradicijų sąveika.
Dažnai meistrai pritaikydavo profesionaliosios dailės kūrinių
bendrą kompozicinę schemą, perimdavo konstrukcinę sandarą
ar dekoro elementus. Kartais remdavosi atskiru tinkamu pavyzd
žiu, bet niekuomet nedarydavo kopijų tikrąja žodžio prasme.
Visa daugiau ar mažiau būna perdirbta, perkurta. Keičiamos
proporcijos, visumos ir detalių santykiai, ritmas, stiprinama vienų
plastinių priemonių reikšmė, kartu silpninant kitų elementų po
veikį. Savaip transformuojamos ir stilizuojamos architektūrinės ir
ornamentinės detalės. Stilių raida veikė liaudies dailės kūrėjus,
tačiau dažnai jie rėmėsi ne tik (ir ne tiek) savo meto pavyzdžiais,
bet ir jiems žinomais bei patikusiais ankstesnio laiko kūriniais.
Kartais į vieną kompozicijąjungė iš skirtingų s tilių "pasiskolintus"
elemetus.
Bažnyčiose esančiai liaudies dailei nėra skirta platesnių stu
dijų, nors ji nebuvo pamiršta ne/ garbiojo prof. R Galaunės, nei
kitų šios srities dailės istorikų. Žinoma ji specialiai tuo besido
mintiems, gerai pažįstama Z. Žemaitytei, kitiems dailėtyrinin
kams, sudarinėjusiems Lietuvos dailės paminklų sąrašus. Baž
nyčiose ir koplyčiose esančius liaudies dailės kūrinius sistemin
gai tiria "Lietuvos kultūros paminklų sąvadui" medžiagą rengianti
LMA Kultūros ir meno instituto dailėtyros informatikos grupė,
'vadovaujama G. Martinaitienės. Tačiau šios medžiagos skelbi
mas, priklausąs nuo leidinio rengimo tempų, yra lėtas. Be to,
"Lietuvos kultūros paminklų sąvade" liaudies dailės kūriniai, kaip
ir visi kiti, bus pristatomi pavieniui, pagal jų saugojimo vietos
geografiją.
Reikėtų specialiai tyrinėti ir skelbti bažnyčiose išlikusią liau
dies dailę dėl jos savarankiškos meninės ir istorinės reikšmės
bei svarbos bendriems liaudies dailės tyrimams. Reprezentacine
paskirtimi ir stipresnio profesionaliosios dailės poveikio sąlygotu
plastiniu turtingumu ji veikė liaudies buityje plitusią kūrybą, buvo
tarsi tarpine grandimi, perimant didžiųjų dailės stilių išraiškos
priemones, tarnavo tam tikru sektinu etalonu. Kita vertus, liaudies
dailės paminklai, ypač ten, kur jų yra daugiau, teikia Lietuvos
bažnyčioms savitumo, padeda sukurti kiekvienoje jų vis kitą
dvasinę atmosferą.
Siūlome žurnalo skaitytojams ciklą straipsnių apie bažnyčio
se bei koplyčiose išlikusią liaudies dailę. Atsižvelgdami į papli
timą, vertę, stilistines grupes ir kitus požymius, pristatysime jos
paminklus įvairiai, sistemindami pagal dailės ar dirbinių rūšis,
siužetus, meistrus ar sukūrimo laiką.
Ciklą jau pradėjo J. Šakėnaitės "Procesijų žibintai" ("Liaudies
kultūra". -1991. - Nr. 4.). Tęsiame jį, supažindindami su procesijų
altorėliais.

PROCESIJŲ ALTORĖLIAI
Be nekilno ja m ųjų interjero įre n g in ių (altorių, sakyklų,
vargonų), su d a ra n čių architektūros, d ro žyb o s, s k u lp tū 
ros, ta p y b o s kūrinių ansam blius, b ažn yčio se yra p a n a 
šaus kom pleksinio p o b ū d ž io kilnojam ojo inventoriaus. Iš
tokių, pastovios vietos interjere neturinčių, tik atitinkam ų
a p e ig ų m etu n au d o ja m ų d irb in ių p u o šn u m u ir įvairove
išsiskiria p ro cesijų altorėliai. Jų yra, galim a sakyti, visose
Lietuvos bažn yčio se.
A ltorėlių plitim as Lietuvoje susijęs su Kontrreform acija,
su XVII a. p ra d žio je išpo pu lia rin to m is procesijom is, b rolijų
ste igim u parapijose, d id esn iuo se m iestuose - su am a ti
nin kų c e ch ų religinėm is priederm ėm is. XVII a. Lietuvos

8

b a ž n y č ių inventoriuose ar vizitacijų aktuose jau m inim i:
b ro lijų paveikslai, nesantys altoriuose; nešiojam ieji p a 
veikslai; altorėliai. Pavyzdžiui, 1663 m. S takliškių b a ž n y 
čios perda vim o naujam kleb on ui in ve n to riu je 1 įrašytas
staliaus d a rb o altorėlis su N u kryžiuo tu oju, ta p ytu ant len 
tų, ta ip pat Švč. M ergelės su ro ž ių vainiku paveikslas, kuris
tu rė jo rėm us ir "sparnus kaip altoriaus". Vėliau, XVIII a. ir
yp a č XIX a. p ro cesijų a rba brolijų altorėliai n urod om i d a u 
gelio b a ž n y č ių tu rto sąrašuose. V ienoje b a ž n yčio je jų
b ūd avo vienas, du ar trys, tiek pat, kiek ir dabar. A p raša nt
nurodom a, kas ju o s p a g a m in o (stalius ar drožėjas) ir
kokie paveikslai yra vienoje bei kitoje pusėje. Kartais pa-

DV 1866
Nežinomas XVIII a. meistras. Altorėlio
fragmentas, medis, aliejus; drožyba, gruntavi
mas. polichromija. Stačiūnų Šv. I ,auryno baž
nyčia. A.Baltėno nuotrauka.
Viršaus skydelis yra XVIII a. altorėliams
(su retabulais, kuriuose paveikslo rėmus tepapildo drožinių sparnai ir viršūne) būdingo
dydžio ir kompozicijos. Akanto lapai ir riestės-memelės remia apskrita plokštumą, virs
kurios dar yra žema reljefine karūnėlė. Alto
rėlio fragmentui būdinga liaudiškai supapra
stinta barokinių dekoratyvinių elementų trak
tuote. Jis išsiskiria lėkšto reljefo drožinių pa
pildomu modeliavimu spalvomis, siužetinės
tapybos panaudojimu, sodria, dekoratyvia,
stilistiškai vieninga visuma. Drožinių reljefo
kaita nežymi, tad išraišką formuoja kontūras
ir spalvų deriniai. Vyrauja kaitrios - geltona ir
ruda - spalvos, tapytoje kompozicijoje yra m ė
lynų plokštumų, ojos kontūras atliktas juodo
mis, skubriomis linijomis.

žym im a, kad altorėlis d a žyta s Įvairiom is spalvom is arba
paauksuotas, kad paveikslas ar paveikslai yra su m etalo
(sidabro, vario) ska rd os aptaisais. R etkarčiais M arijos a t
va izd us p uo šė karoliai, b ūd avo netgi votų. Kartais p ave ik
slus b ūd avo galim a u žtra ukti aud eklo u žuo la idė lėm is (pa
vyzdžiui, 1763 m. p ag am inta m e Pievėnų altorėlyje).2 XIX
a. antrojoje pusėje prie n au jų a rb a se n e sn ių altorėlių
d a ž n a i p ritaisydavo lietas a n g e liu kų fig ū rė le s su žva kjd ėmis. A ltorėliuose pavaizduoti dieviškieji asm e nys (Švč.
T rejybės nariai, Švč. M ergelė Marija) ar šventieji, kurių
va rd ais titu lu o to s parap ijo s religinės brolijos, p ačios b a ž 
n yčio s arb a kurių atlaidai jo se švenčiam i.
Iš sa nd aros galim a spėti, kad ankstesni yra vadinam ieji
nešiojam ieji paveikslai, nors Lietuvoje jų išliko tik iš XVIII a.
a ntrosio s pusės bei iš XIX a. ir tik pie tiniu ose rajon u ose
(m atyt, dėl Lenkijos jtakos, nes te n šio tip o altorėliai,
vadinam i feretronais, buvo p o p uliarūs ilgą laiką). Tai šve n 
tų jų atvaizdai, kurių rėm ai pap ild om i p uo šybinia is ir fu n 
kciniais priedais. Pritaikant nešim ui bei saugojim ui, ek
sp on avim ui prie paveikslų prita iso m os atram os su kiau ry
m ėm is ar m etalo kilpom is (lazdelėm s-rankenom s p ra ki
šti). Lietuvoje išlikusiuose šio tip o altorėliuose (pavyzd
žiui, XVIII a. a ntrosio s p usės altorėlyje K rokialaukio b a ž 
nyčioje) ta i d u d ė žė s pavidalo tūriai, tu rin tys že m a s koje
les ir su ju ng ti gulsčia viršaus ir sta tm en a ta rp in e lentom is.
R ankenos prakišam os p ro kiaurym es tū riu o se arb a d ro 
ž in ių skyd o pavidalo paveikslo rėm o apačioje.
XVII a. susiform avo (buvo perim ti iš Lenkijos ar V okieti
jos?) ir Lietuvai tip iški pro cesijų altorėliai, o jų sa nd ara
išliko nepakitusi iki šiol. Tai tarsi nekilnojam ų prie sienos
sto vin čių a ltorių m odeliai, bet tai nėra sum až into m astelio
jų kopijos. Perim ta b e n dra kom pozicinė architektonika, tik
pritaikyta kitai paskirčiai ir d ydž iui. Altorėliai sa ug om i arba
nešam i atviroje erdvėje, to d ė l jie yra dvipusiai, turi v ie n o 
dai puošnius, ta p a čiu s ar m ažai b esiskiriančius du fa sa 
dus. Kaip ir interjero altorių, n ešiojam ųjų d irb in ių k o m p o 
zicija visada centriška, parem ta ve id ro d in e sim etrija.
A ltorėlius su da ro dvi p ag rin dinė s dalys, kurios skiriasi
paskirtim i bei plastiškum u. F unkcine bei a rch itekto n in e

atram a yra stalelis, savo pavidalu susisiejantis su n ekilno 
ja m ų a ltorių stalu (m ensa). K onstrukcija ir kom p ozicija jis
a tsto ja ir altoriaus u žstalė s ansta to cokolį.3 Virš stalelio
iškeliam as repre zen ta cin is antstatas, kurio c e ntre yra die 
viškųjų a sm e nų ar šve ntų jų atvaizdai. Juos su p a iš a rch i
te k tū rin ių ir (arba) d eko ra tyvinių elem entų ko m p o n u o ta s
a pva da s su va in ikuo ja n čia viršūnėle (karūna su kryželiu,
kryžiu m i ar p o p ie ž ia u s sim boliais), a tsto ja nčia a ltorių g lo 
riją.4 Ši altorėlio dalis visiškai atitinka altoriaus a nsta tą re ta b u lą .5 Yra to s p ačios paskirties, su d a ryta pagal tu os
p ačius k o m p o zicin iu s dėsnius, to d ė l ta ip pat va dina m a
retabulu. Tik d id ž ių jų altorių retabulai paprastai yra kelių
vertikalių ir h orizo n talių padalų, ta d tu ri įvairų ska ičių b e n 
d ra idėja su sie tų va izd uo jam osio s dailės kūrinių, o a ltorė 
lių retabulai, kuriuo se a b ip u s yra p o vieną šve ntų jų atvaiz
dą, yra p ap ra ste sn ė s sandaros. D augum a Lietuvos b a ž 
nyčių b aroko a ltorių turi vienos padalos antrąjį ta rp sn į
(aukštą), kurio ko m p ozicija g an a įvairi. B ūtent šios ko m 
pozicijo s visus tip u s ran da m e inte rp re tu o tu s ar p a ka rto 
tu s a ltorėlių retabuluose. Tiesa, yra išim čių: vienas XIX a.
p a b a ig o s liaudies m eistras, d irbę s vakariniuose Ž e m a iti
jos rajonuose, kūrė altorėlius su su dė ting ais kelių p ad alų
retabulais.
Kaip jau m inėta aukščiau, altorėliai p ap lito XVII ir XVIII
a., b aroko klestėjim o m etu, ta d visi to laiko d irbin iai yra
b ūte nt šio stiliaus. Išliko keletas XVIII a. altorėlių, kuriuos
g alim a p riskirti ir ž e m u tin ia m d id ž io jo stiliaus sluoksniui,
vietinei b aroko atm ainai, ir liaudies dailei. D au g u m a liau
dies m eistrų d a rb o a ltorėlių yra sukurti XIX a., ta čia u juo se
ta ip pat ryškiausia b aro ko jtaka. Tai nestebina, nes, viena,
paties d irb in io sa n d a ra susiform avo baroko m etu ir kitų
stilių p ro to tip ų Lietuvoje nebuvo, antra, b a ro k o stiliaus
įrenginiai ir kūriniai iki XIX a. p a b a ig o s - XX a. p ra d ž io s
vyravo Lietuvos baž nyčių interjeruose (tuom et d au ge lis jų
buvo naujai p asta tyta arb a p ertvarkytas vidus). Klasiciz
m o jta ka n eb uvo ryški. Tiesa, su klasicizm u a tsira d o n aujo
tip o ko plytė lė s p avidalo retabulai, kurie liau diškuo se a lto 
rėliuose prim en a ko p ly ts tu lp ių statinėlj. Tačiau to k ių a lto 
rėlių m ažai. Klasicizm as paveikė kai kurių a ltorėlių orna-
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Nežinomas X VIII a. pabaigos - X IX a. pradžios meistras. Altorėlis su
Marijos paveikslu ir Šv. Aloyzo oleografija (abu - X IX a. antrosios pusės),
medis, metalas, drobė, popierius, aliejus; staliaus darbai, drožyba, polichro
mija. auksavimas. Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. S.PIatūkio nuo
trauka.
Altorėlis palyginti nedidelis (aukštis - 146,5 cm), liaudiškų, santūriai
sodrių baroko formų. Turi kai kurių Šiaurės Rytų Lietuvos altorėliams
būdingų bruožų; grakščias proporcijas, lengvą stalelį, siaurus, aukštokai
pakeitus paveikslus, minkštas (suapvalintas ar suvarpytas) medinių elementų
briaunas. Retabulo sandara savita, nes paveiksią su iškiliu rėmeliu supa

apvadas iš neviena rūšių dalių. Cokolis - aklina plokštė su reljefine augaline
kompozicija, kurioje vyrauja stambi gėlė su netaisyklingu žiedlapių vainiku.
Sparnai - ažūro juostos iš voliutinių, liaudiškai supaprastintų, skaičių M
2" ir
"?" primenančių elementų. Viršūnė - arkinis frontonėlis su plokštumą užpil
dančiu žiedelio ir lapų reljefu bei vainikuojančiais tūriškais elementais: vaze
lėmis, angeliukų biustelių (jų yra po vieną abipus) keliama karūna. Visa
susieta elementų tektonišku smulkėjimu viršaus link, pasikartojančiomis
lenktomis linijomis, visoms dalims būdingu vyraujančių stambių detalių
papildymu, ritmiška faktūra ir priglundančiais nedidukais motyvais. Ž em ą
pagrindinių elementų reljefą praturtina erdviais protarpiais išdėstyti iškilūs
ar tūriški motyvai: rozetės, kutai, paveikslo rėmelis, vazelės, karūnėlė J ų
didesnę sankaupą viršuje atsveria ir stalelio sandūrą su reta bu lu sušvelnina
stalviršio pakraštyje, kojelių ašyje iškeltos riestės (išliko ne visos).

mentiką - ji tapo saikingesnė, ritmas ir šviesokaita rame
sni. Klasicizmui būdingi motyvai pakeitė ar papildė ben
dros baroko kompozicijos XVIII a. pab. - XIX a. altorėlių
dekorą. XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje daromi ir neo
gotikinių formų altorėliai arba tokie, kuriuose yra šio sti
liaus elementų. Žinomai sekama ne autentiško stiliaus
pavyzdžiais (tokių nebuvo), o perimamos ir savaip perku
riamos arba derinamos su įprastais baroko (kartais klasi
cizmo) elementais neogotikinių Lietuvos altorių formos.
Tačiau dauguma liaudiškų altorėlių iki pat XX a. pradžios
- su įvairiai interpretuotomis baroko kompozicijomis, šio
stiliaus dekoro motyvais.
Dar derėtų užsiminti apie dirbinių medžiagas, atlikimo
techniką, polichromiją. Liaudies meistrų altorėliai, taip pat
kaip ir visi kiti, buvo daromi iš medžio. Dekoratyviniai
drožiniai, siužetiniai reljefai, apvaliosios skulptūros daž
niausiai yra iš liepos, staleliai ir retabulo konstrukcinės
dalys - ir iš tvirtesnių medžių (uosio ir kitų). Dirbinių forma
nevienodo sudėtingumo, tad naudoti įvairūs staliaus dar
bai: pjovimas, lenkimas, profiliavimas, tekinimas, sunėri
mas, klijavimas ir kiti. Kartais stalelis yra padarytas vieno
meistro, o retab'ulas ir stalelio puošybos detalės - kito.
Dekoras taip pat būna atliktas įvairiai: kiaurapjūviu; pa
grinde išskaptuojant įdubas ir (ar) jame išdrožiant iškilų
reljefą: atskirai padarytus reljefinius motyvus priklijuojant
prie plokštumų. Viename dirbinyje naudojamas vienas ar
keli dekoravimo būdai.
Retabulo (kartais ir kai kurių stalelių) paviršiai buvo
gruntuojami (ne visada) ir dažomi (visuomet) aliejiniais
dažais. Gana dažnai kai kurios detalės išskirtos auksavi
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mu ir sidabravimu (kartais tonuotais) arba tai imituojant
aliuminio bei bronzos pudros dažais. Retais atvejais XIX
a. antrosios pusės altorėlių detalės puoštos veidrodiniu
stiklu arba (dar rečiau) paviršius dengtas kalstyta metalo
skarda.
Reikėtų pastebėti, kad kai kurie altorėliai nebeturi au
tentiškos visumos. Ne taip retai jų staleliai ar bent stalelių
kojelės yra nauji. Kartais jie nebeturi vainikuojančio viršū
nės elemento arba karūna (kryželis) būna naujesnė. Gana
dažnai nebeautentiška jų polichromija. Kartais ji visai ne
sena. O ir anksčiau polichromiją stengtasi laiku atnaujinti,
altorėliai buvo perdažomi ir auksuojami (kartu su kitais
interjero įrenginiais) remontuojant bažnyčias. Todėl išskir
ti polichromavimo dėsnius sunku.
Beveik visi altorėlių staleliai yra rokokinio kabriolė tipo,
kuriam būdingos riestos kojelės, banguotų apybraižų
stalviršis ir pagal jį lankstytas rėmas karpyta apatine kra
štine. Liaudiškų altorėlių staleliai kartais turi visus šiuos
būdingus požymius, o kartais tik kai kuriuos. Stalviršis
būna ir stačiakampis, kojeles tvirtinąs rėmas dažniausiai
būna tiesus, tik karpyta apačia. Dar laisviau liaudies mei
strai elgėsi su proporcijomis, kurių drąsus kaitymas, nu
tolstant nuo stiliui būdingų, yra vienas svarbiausių liaudi
škų dirbinių požymių.
Staleliai, esantys pagrindu ir pakyla dekoratyviam retabului, yra lygių paviršių arba nedaug puošti iškiliu ar
įgilintu reljefu. Nors atskirų regionų bei skirtingų meistrų
altorėliams būdingi saviti stalelio ir retabulo dydžių deri
niai, bet visur išlieka bendra tendencija atraminę dalj
daryti kresnesnę negu antstatas. Tuo pabrėžiama ben
dros dirbinio kompozicijos tektoninis stabilumas.
Liaudiški altorėliai yra nusistovėjusio, nedaug tarpusa
vyje besiskiriančio dydžio, tapatūs profesionalų drožėjų
ar dirbtuvių darbo šios rūšies gaminiams. Jų aukštis svy
ruoja nuo 1,5 m iki 2,5 m, bet dauguma yra 1,7-2,0 m
aukščio. Stalelių aukštis atitinkamai yra nuo 0,3 m iki 0,66
m, bet dažniausiai pasitaiko 0,42-0,55 m.

D V 2621
Nežinom i X IX a. antrosios pusės meistrai. Altorėlis su Šv. Onos ir
Nekalto Prasidėjimo Marijos paveikslais (Altorėlį 1990 m. tyrė T. Jurkuvie
nė, kurios rankraštinį aprašymą (saugomą Lietuvos M A Kultūros ir meno
instituto dailėtyros informatikos grupės archyve) žem iau ir cituojame),
medis, metalas, vario skarda, drobė, aliejus; staliaus darbai, kalstymas, poli
chromija. Slavikų Sv. Onos bažnyčia. A.Baltėno nuotrauka.
"Stalelis medinis, vėlyvesnis, paprastų formų; kaimo staliaus darbo. Retabulas klasicistinės stilistikos, patyrusios liaudies menui būdingų formų įtaką,
medinis, dengtas vario skarSa su kalstinėtais augaliniais ornamentais.
Abu paveikslai nutapyti to paties autoriaus, pasimokiusio liaudies mei#stro. Pasižymi monumentalia ir aiškia kompozicija, raiškiais siluetais, defor
muotomis figūrų proporcijomis, liaudiškais tipažais... Paveikslai puošti vario
ir aukso spalvos metaliniais aptaisais, kalstinėtais stambiu dekoratyviniu
piešiniu."
Metalo skardos panaudojimas retabulo dekorui (tai labai reta!) ir paveik
slų aptaisams gerai susieja tapybos kūrinius su apvadu. Išsiskiria altorėliams
netipiškos, buitinių liaudies dirbinių puošybai būdingos segmentinės žvai
gždės, gėlių šakelių motyvai.
Altorėlis nebeturi ne tik autentiško stalelio, bet ir keleto retabulo detalių.
Anksčiau jo viršūnės įlinkius užpildė ornamentuota skarda klotos išorėn
banguoto silueto plokštumėlės. Palei sparnus dar buvo po ažūrinį gyvatėlės
pavidalo elementą iš metalo strypo.

D V 3911
N ežinom as X IX a. pab. - X X a. pr. meistras. Altorėlis su Marijos R ožančinės ir Kristaus paveikslais (abu -X V III a. vid.), medis, metalas, vario skarda,
aliejus; staliaus darbai, kiaurapjūvis, dažymas aliejiniais dažais. Palėvenės Šv.
Domininko bažnyčia. S.Platūkio nuotrauka.
Altorėlis padarytas ne drožėjo, o staliaus ar dailidės. Stalelis kresnas,
platokas, nedekoruotas. Jo formų griežtumą kiek sušvelnina nusklembtos
viršaus briaunos ir truputį lenktos kojelės. Retabulas netipiškas: ankstesnius,
profesionalius, barokinius, banguoto pavidalo paveikslus supa iš lentų sukli
juotas (3,2 cm storio) plokščias apvadas, apie tapybą lygus, pakraščiuose
kiauraraštis, karpyto silueto. Retabulo pavidalas, riesčių motyvai, jų grupavi
mas - perimta iš barokinių drožybinių altorėlių, tačiau dekoro elementai
stipriai stilizuoti, pritaikyti kiaurapjūvio technikai, nutolę nuo stilių reprezen
tuojančių pavyzdžių, artimi liaudies architektūros puošybai.

Altorėlių retabulai labai įvairūs, bet pagal kai kuriuos
požymius juos galima skirstyti grupėm is. Pagal a ntstato
sandaros sudėtingumą galima išskirti 3 altorėlių grupes.
Pirmąją grupę sudaro architektūrinės sandaros retabulus turintys altorėliai. Juos dar galima skirti į du pog ru piu s,
j vieną jų patenka dirbiniai su erdviniais atviros koplytėlės
pavidalo antstatais. Virš stalelio įtvirtintą paveikslą su rė
mais ar ir su cokoliuku, sparnais, viršaus skydeliu g a u b ia
statinėlis: virš stalelio kampų kyla kolonos, viršuje s u ju n 

g tos a nta ble m e ntu ar karnizu, virš kurio s u form uo tas ke
tu ršla itis sto ge lis (kartais ažūrinis). 1antrąjį p o g ru p į skiria
mi altorėliai, kurių reta bu lo a rchitektūriniai ir dekpratyviniai
elem entai s u m o n tu o ti į vien ą plokštę. Plokštėje aiškiai
išskiriam os p a g rin d in ė s struktūrinė s dalys: 1) cokolinė; 2)
šo ninė s - ko lo nų ar p us k o lo n ių ir sparnų; 3) viršu tinė fro n to n ė lio ar skydelio. Dalis visuo m e t skiria a rc h ite k tū ri
nės detalės. Panaši stru ktū ra išlieka ir n eo g o tikin iu o se
altorėliuose, tik vietoje kolo nė lių būn a bokšteliai.
A n trojo n g ru p ė n galim a b ū tų skirti altorėlius su reljefi
nės deko ra tyvinė s plokštės (skydo) pavidalo retabulais,
Jų silueto ir d e ko ro slinktyse atsispind i p irm os g ru p ė s
a ltorėliam s b ū d in g a a rch itekto n in ė sandara, ta čia u čia
cokolis, sp arna i ir viršaus skydelis neatskiriam i a rc h ite k 
tūriniais elem entais, su d a ro vientisą, dau giau ar m ažiau
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D R 787
Altorėlių su voliutomis besiremiančiais retabulais meistras, XIX a. 7-ame
dešimtmetyje dirbęs Panevėžio, Pasvalio ir Joniškio apylinkėse.
Altorėlis su Šv. Dvasios atsiuntimo ir Šv. Antano reljefais, medis; staliaus
darbai, drožyba, gruntavimas, polichromija aliejiniais dažais. Buvo Sodelių
kaimo kapinių koplyčioje (1971 m. paimtas į tuometinį ateizmo muziejų).
K.Vainoro nuotrauka.
Žinomi 4 panašūs šio meistro altorėliai (3 jų su siužetiniais reljefais).
Pasižymi konstruktyvinių dalių, puošybos elementų ir siužetinių reljefų
darniu susiejimu, turtinga, bet aiškia kompozicija. Retabulo pavidalas, jo
formavimo būdas, dekoro motyvai perimti iš baroko stiliaus dirbinių, liaudi
škai interpretuoti. Figūrinio reljefo ikonografija perteikta laisvai, vaizduojant
tik 5-ias plokštumoje tilpusias apaštalų figūras. Tačiau veiksmo esmė (šv.
Dvasia atsiunčiama Marijai esant tarp apaštalų) perteikta raiškiai, pozomis
atskleidžiant dalyvių būseną: Marija romi, apaštalai susijaudinę. Figūrosyra
deform uotų proporcijų, apimčių ir judesių, bet darniai įkomponuotos į
formatą, grupavimo ir .skaidymo ritmu susietos su apvado reljefiniu ir a ž ū 
riniu dekoru. Dirbinio visumai būdinga stabilios, architektoniškos struktūros
ir paslankių, dinamikos teikiančių elementų pusiausvyra, sodrus dekoraty
vumas. Altorėlio abi pusės nėra tapačios, skiriasi dekoro detalėmis - tai
būdinga šiam meistrui. Altorėlis liudija talentingąjį V.Svirskį nebuvus vienin
teliu siužetinių reljefų meistru.

D R 768
Ksaveras Danauskas. Altorėlis su Švč. Trejybės ir Šv. Onos, mokančios
Mariją rašto, paveikslais. 1876 m., medis, metalas, drobė, aliejus; staliaus
darbai, drožyba, polichromija aliejiniais, bronzos ir aliuminio pudros dažais.
Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia. A.Baltėno nuotrauka.
Altorėlis išsiskiria dydžiu (aukštis - 221 cm). Kontrastu derintas kresnas,
lygių paviršių (tik riestomis kojelėmis ir karpyta rėmo apačia) stalelis ir
aukštas, architektūrinis, gausiai drožyba puoštas retabulas. Stačiakampę
plokštumą su karpyto formato paveikslu ir jį apjuosiančiomis riestėmis
rėmina cokolis, grakščios, drožyba puoštos kolonėlės ir antablementas (per
danga). Šoniniai sparnai ir viršaus skydelis - kiauraraščiai, sudaryti iš akanto
lapų, kriauklių, grotelių, rozečių ir kitų motyvų. Dirbiniui būdingi stilių
kartojimo laikotarpio baroko bruožai, dekoro motyvų gausa, linijų vingru
mas, tirštas skaidymo ritmas. Siekta pakartoti profesionaliajai drožybai bū
dingą plastinį turtingumą, formų niuansavimą. Spirališkus, C ir S raidžių
pavidalu susuktus akanto lapus, dantukus, kitus motyvus meistras naudojo
ir koplytstulpių puošyboje. Spėjame, kad liaudiškos stilistikos altorėlio pa
veikslai, gerai derantys su drožyba, gaji būti nutapyti paties K.Danausko.
Reikėtų atkreipti dėmesį į paveikslo "Šv. Ona" siužetą, populiarų liaudies
tapyboje lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu, Šv. Onos nuom eto pa
risimą, Marijos aprangą (ji nutapyta ne su įprasta suknele, bet su sijonu ir
marškiniais).

karpyto silueto apvadą, kuris kartais suformuotas iš ažū
rinių dekoratyvinių elementų, o dažniausiai tai skydas (su
paveikslu ar kitu kūriniu centre^ puoštas reljefiniais, kar
tais ir kiauraraščiais motyvais. Sis retabulo tipas, būdin
gas vėlyvajam barokui ir rokokui, vėliau įvairiai varijuoja
mas, bet visuomet jame vyrauja šių stilių formos.
Trečiosios grupės altorėlių retabulą sudaro tik viduryje
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esantis siužetinis kūrinys su jo siluetą kartojančiu, vienajuosčiu ar keliajuosčiu dekoratyviu rėmu, kurį tepapildo
vainikuojanti karūnėlė ar kitas elementas. Kartais dar yra
nuo stalelio rėmą pakeliantis cokoliukas. Tokie retabulai
būna ovalūs, aštuonkampiai ir kitokių pavidalų. Šiai grupei
galima priskirti altorėlius, kurių paveikslo rėmą papildo
nedideli drož inių sparnai ir viršaus skydelis, nesudarantys

D R 514
Jonas Daugulis. Altorėlis su Marijos ir Barboros oleografijomis. 1883 m.,
medis, metalas, popierius; staliaus darbai, drožyba, polichromija aliejiniais,
bronzos bei aliuminio pudros dažais. Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažny
čia. M.Sakalausko nuotrauka.
Altorėlis yra vidutinio dydžio (aukštis - 178 cm), bet dėl masyvaus
stalelio, kompaktiško retabulo, aiškios, pagrindines formas pabrėžiančios
dekoro struktūros jis yra monumentalus. Proporcijose ir formose, liaudiškai
transformuotuose lauro lapų ir palmečių motyvuose galima įžvelgti ampyro
stiliaus baldų ir kitų dirbinių įtaką. Abi retabulo pusės skiriasi dekoru, kas
apskritai būdinga liaudies meistrų altorėliams. Vienoje pusėje iš apačioje
įkomponuotų žiedų ir lapų grupelių iškyla ir pagal rėmo pavidalą linksta
augalų šakos su trilapėmis lelijos žiedą primenančiomis atšakėlėmis. Kitos
pusės dekoras (su vyraujančiu lancetiškų lapų vainiku) pynės sodrumu,
paties lapų motyvo apibendrintu pavidalu, ritmika itin gerai dera su pagrin
dinių altorėlio dalių formomis, kojelių dekoru. Į vientisą lašo formos reta
bulo siluetą įjungta viršūnėlė su pumpurą primenančia grakščia karūnėle,
keliančia būgnelį su Maltos kryželiu, yra originalaus pavidalo ir dydžio.
Masyvių pagrindinių dalių (stalelio ir retabulo) sankirtą sušvelnina kiauraraščiai, palmečių puselių motyvai, paremiantys antstato šonus ir iškelti
stalviršio kampuose. Šiuo atveju su drožybiniu rėmu neblogai dera oleografinis Marijos atvaizdas, besisiejąs su altorėliu centralizuota, ovalan įrašyta
kompozicija, ornamentalumu.

vientiso apvado.
Atskirų grupių altorėliai paplitę nevienodai. Populiariau
si, kurti tiek XVIII a., tiek XIX a., yra antros grupės dirbiniai
su skydiniais retabulais. Tuo pačiu metu buvo daryti ir
pirmos grupės antro pogrupio altorėliai su architektūri
niais, j vieną plokštę montuotais retabulais, tik jų randama
mažiau. Koplytėlės pavidalo antstatus turinčių dirbinių
negausu, jų išliko iš XIX a. vidurio ir antrosios pusės.
Nedaug ir trečios grupės altorėlių. Pavienių pavyzdžių yra
iš XVIII a. ir XIX a. pirmosios pusės. Ovalūs ir aštuonkam
piai retabulai daryti XIX a. antrojoje pusėje.
Kai kurie altorėliai yra pereinamųjų iš vienos grupės j
kitą formų. Žemaitijoje išliko ir netipiškos, savitos sandaros
altorėlių su Pietos statulėle stiklo spintelėje (gal vėlesnė
je?) po neogotikinių formų arka arba su Nukryžiuotojo
skulptūrine grupe ant kryžiaus formos cokolio.
Aukščiau pateikto altorėlių grupavimo straipsnio autorė
nesiūlo kaip vienintelio ir galutinio jų rūšiavimo varianto.
Galimas ir kitoks, stambesnis ar smulkesnis skirstymas,
pavyzdžiui: 1) j altorėlius, turinčius erdvinius ir plokštumi
nius retabulus; 2) j altorėlius su architektūrinių formų,
reljefinių dekoratyvinių drožinių bei skulptūriniais retabu
lais ir panašiai. Pateiktas skirstymas pasirinktas kaip auto
rės išbandytas, tyrinėjimams parankus variantas. Jis su
darytas remiantis bažnyčiose ir koplyčiose išlikusiais alto
rėliais.6 Tačiau šios rūšies dirbinių pateko ir j Lietuvos
muziejus. Kiek straipsnio autorei žinoma, jie negalėtų pa
keisti Lietuvos altorėlių grupavimo. Galbūt muziejuose
esantys dirbiniai kiek koreguotų atskirų grupių altorėlių
kiekybinius santykius, jų kūrimo laiką bei paplitimą Lietu
vos regionuose, gal ir kai kurių meistrų veiklos geografiją.
Liaudiški altorėliai skiriasi ir retabuluose esančiais kūri
niais. Šiuo atžvilgiu jie įvairesni negu profesionalių drož ėjų
dirbiniai. Yra net 5-ių rūšių altorėlių: 1) su originaliais
paveikslais; 2) su reprodukcijomis; 3) su reljefais; 4) su
apvaliąja statula ar skulptūrų grupe; 5) su nevienarūšiais
kūriniais ar jų ansambliais (vienoje pusėje su siužetiniu
reljefu, kitapus su paveikslu; arba su skulptūrine grupe ir

su reljefiniu šventojo atvaizdu tapytame fone; su reljefų ir
apvaliųjų skulptūrų ansambliais).
Daugiausia yra dirbinių su paveikslais Jie būdingi visai
Lietuvai. Tokie yra, galima sakyti, visi (išimtys tik spėja
mos) iki XIX a. vidurio sukurti altorėliai. Paveikslai tapyti
ant drobės, rečiau - ant vario ar kito metalo skardos;
žinoma, kad būta tapytų ant medžio lentų (išliko tik ant
medžio tapyti reljefinių kompozicijų fonai). Altorėliuose
būna ir primityviosios tapybos kūrinių, ir pasimokiusių
meistrų, ir profesionalių dailininkų paveikslų. Dažniausiai
jie vienalaikiai su altorėliu, bet yra ir ankstesnių (perkeltų
iš sunykusio altorėlio ar altoriaus), ir vėlesnių (pakeitusių
susidėvėjusius). Dėl tokios įvairovės paveikslai nevieno
dai darniai siejasi su dirbinio visuma. Itin ansambliški yra
altorėliai, kurių paveikslai yra to paties laiko, vienodos
liaudiškos stilistikos, kurių retabulo motyvai ir tapybos
kūriniai yra tarpusavyje suderintų spalvų ir kompozicijos.
XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje padarytuose
altorėliuose būna ir oleografijų. Jos paprastai ne itin dar
niai siejasi su reljefiniais medžio apvadais, bet pasitaiko

ir išimčių. Tokių altorėlių yra visoje Lietuvoje.
XIX a. antrojoje pusėje, galbūt dar XX a. pradžioje daryti
altorėliai su siužetiniais reljefais, apvaliosiomis statulomis
ar skulptūrinėmis grupėmis. Tokių dirbinių nėra daug
(straipsnio autorei žinomi 14 altorėlių), tačiau jie įvairūs,
išraiškingi ir originalūs. Tokius altorėlius sudaro iš vienos
medžiagos (medžio) dažniausiai to paties meistro paga
mintos visos sudėtinės dalys, tad jų išraiška itin vientisa.
Be to, tai savitas, kaimyninėms šalims nebūdingas, o ir
Lietuvoje tik atskiruose regionuose žinomas reiškinys (ai-
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DV 1724
Nežinomas XIX a. pab. altorėlių meistras, dirbęs Mažeikių apylinkėse.
Altorėlis su Nukryžiuotojo skulptūrine grupe ir Marijos Maloningosios rel
jefu, medis, veidrodinis stiklas; staliaus darbai, drožyba, polichromavimas.
Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia. A.Baltėno nuotrauka.
Altorėlis yra aiškios struktūros, darnių proporcijų, apibendrinto, išraiškin
go silueto. Stalelio ir retabulo rėm o dekoro motyvai (vynuogienojai, šakelės)
icikia dirbiniui ornamentalaus puošnumo, bet dėl žem o reljefo, smulkaus
faktūriško ritmo nekonkuruoja su pagrindinėmis figūrų kompozicijomis,
iškilumu, raiškiu siluetu Nukryžiuotojo grupės figūros (Kristaus - apvali,
šventųjų ir Marijos - horeljefinės) gerai, išryškėja lygiame fone. Apimčių
modeliuotė gana tiksli, detali, kurta siekiant prilygti profesionaliajai skulptū
rai. Proporcijos transformuotos: padidintos (tuo pačiu pabrėžtos) galvos ir
galūnės, figūros (ypač Šv. Jono) labai kresnos. Siekta ne tiek proporcijų
tikslumo, kiek figūrų ir fono protarpsnių pusiausvyros, sklandaus (kompona
vimo ovalo formate, kas tikrai pavykę. Figūrų plastika, švelni idealizacija
būdingos Žemaitijos liaudies skulptūrai.

torėliai su paveikslais, vėliau ir su ole og rafijom is tip iški ir
katalikiškom s Baltarusijos sritim s, ir Lenkijai), su ta m p a n tis
su y p a tin g u liaudies sku lp tū ro s išplitim u XIX a. a ntrojo je
pusėje - XX a. pradžioje. D irbinių su sku lp tū rin ia is s iu ž e ti
niais kūriniais plitim as sietinas su atskirų m eistrų veikla ir
jų ta rp u sa vio įtaka. Tokių a ltorėlių radim o vietos s u d a ro 2
sta m b ias salas buvusioje Ž e m a ič ių vyskupystėje. Beje,
b ūte n t joje išliko d a u g u m a liaudies m eistrų d a rb o visų
rūšių altorėlių.
Teritorijoje, apim a n čio je d a b a rtin iu s Panevėžio, Pasva
lio, Pakruojo, R adviliškio ir Jo n iškio rajonus, d irb o 2 m ei
strai, kūrę altorėlius su reljefais. V ieno n e žin o m o m eistro,
d a riu sio altorėlius su vo liu tos m otyvų (ap atin iuo se kam 
puose) b esirem iančiais retabulais, žin o m i 4 d irbin iai (S o
delių kaim o koplyčioje, Pušaloto, D aujėnų ir R udiškių b a ž 
nyčiose); trys jų - su reljefais, du - d atu oti (1865 m. ir
1866-1867 m 7). A ntrojo, rozalim iečio Ksavero D anausko
d a rb o išaiškinti 2 altorėliai: vienas jų (Sidabrave) - su
siuže tinia is reljefais, kitas (Klovainiuose, d a tu o ta s 1876
m.) - su paveikslais. Gali būti, kad vienas šių m eistrų darė
jtaką kitam.
A ntroji teritorija, kurioje išliko 10 a ltorėlių su sk u lp tū ro s
kūriniais - tai Ž e m a itija (išskyrus jo s rytinį pakraštį), d a b a r
tiniai Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Plungės, Telšių, S k u o d o ir
M aže ikių susisiekiantys rajonai. J ų b a žn yčio se rasti 5 al
torėliai su siuže tinia is reljefais, 3 su a pvaliosiom is s k u lp tū 
rom is, 2 su reljefų ir statulėlių ansam bliais. Keletas d irb in ių
yra vis kito auto ria us ar autorių. Išsiskiria dvie jų m eistrų,
su k ū ru sių savitus altorėlių variantus, darbai. N etolim ose
M aže ikių rajono Ž id ik ų ir Pievėnų b a žn yčio se išliko vien o
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m eistro XIX a. p a b a ig o je p ad aryti altorėliai su ovaliais
retabulais, a pju o sta is a ug alinia is m otyvais iš d ro žin ė ta is
rėm ais. A b ie jų a ltorėlių vien oje pusėjev yra sku lp tū rin ė s 4
fig ū rų N u k ry ž iu o to jo g ru pė s, kita pu s: Ž id ik u o s e - Šv. Bar
b o ro s reljefas (tap yta m e fone), P ievėnuose - M arijos M a
lo n in g o s io s reljefas. Kito n e įva rd in to m eistro, d irb u s io Va
karų Ž em aitijoje, ž in o m i 3 altorėliai. Lenkim ų b a ž n y č io je
esantis altorėlis d a tu o ta s 1884 m y ta d ir kiti d u b us su kurti
XIX a. p a sku tiniaja m e ketvirtyje. Šio m eistro p ad aryti Vei
v irž ė n ų ir T verų b a ž n y č ių a ltorėliai tu ri 2 ta rp s n ių reta bu lus (pirm as ta rp s n is a rc h ite k tū rin ių fo rm ų su su že tin ia is
reljefais ir d eko ra tyvinia is d ro žin ia is, a ntras - s k u lp tū rin ė s
g ru p ė s po kryžium i). L en kim ų a ltorėlio re ta b u lą s u d a ro
vien sku lp tū rin ė g ru pė . V isu ose p asikarto ja labai žem as,
g au sia u nei įp ra s ta d e k o ru o ta s stalelis; stam baus, d e k o 
ratyvaus, su p a p ild o m o m is p e rkryžo m is, ve id ro d in iu sti
klu p u o š to kry ž ia u s m otyvas; N u k ry ž iu o to jo (vienoje p u 
sėje) ir P ietos (kitapus) s k u lp tū rin ė s grupės. B ū d in g a s
m on um en ta lu m as, ekspresyvios, tu rtin g o s savitai tra n 
sfo rm u o to s b arokin ės p la stinė s form os.
Plačiai aptarti a ltorėlių isto rinę ra id ą n u ro d yti visus
re g io n in iu s yp atu m u s, a p ib ū d in ti v isų ž in o m ų ar n e ž in o 
m ų m eistrų o rig in a lu m ą ir kitu s klausim us - kur kas p la te 
sn io s tra ip sn io užda vin ys.
Dar g alim a pridurti, kad labai m a ža yra ž in ių a pie
a ltorėlių m eistrus. Tiesa, kartais randam i keli aiškiai vien o
m eistro p ad aryti altorėliai (ar d a r ir kitokie kūriniai) ir ž in o 
m as tikslu s ar a p ytikslis jų su k ū rim o laikas. Š ioje ty rim ų
s ta dijoje g a lim a išskirti 4 n e ž in o m u s m eistrus, su kūrusiu s
po ke le tą dirbin ių. Trys jų, d a rę altorėlius su s iu že tin ia is
reljefais XIX a. 7-am e d e šim tm e tyje ar XIX a. p abaigoje,
m inėti aukščiau. Už ju o s a n ksčia u d irb o d a r vienas m ei
stras, su kū rę s 4 altorėlius: 2 b u vu siu s Rozalim e, 2 e san 
čius Jo n iškė lio b a ž n y č io je (1830-1839 m .8). Ž in o m o s tik
4-ių XIX a. a ntrosio s p u sė s m eistrų pavardės: K onstanti
nas Z ielen ko vskis (altorėlis K riau nų baž nyčioje, 1863 m .),
K .B ogum ilas (altorėlis T ūbinės b ažn yčio je, 1879 m.), J o 
nas D augulis (altorėlis J u o d e ik ių b a žn yčio je, 1883 m.) ir
m inėtas Ksaveras D anauskas (altorėliai: Klovainiuose,
1876; S idabrave). T ru p utį lengviau yra to k iu s a ltorėlius
d atu oti. Jei iš lik o tu b a žn yčių , ku riose jie yra, inve ntorių ar
vizitacijų aktų, galim a n usta tyti b en t apytikrį su kū rim o

D V 1432
Altorėlių su veidrodžiu puoštais
kryžiais ir skulptūrinėmis Nukryžiuo
tojo bei Pietos grupėmis meistras.
X IX a. pabaigoje jis dirbo Vakarų Ž e 
maitijoje. Altorėlis su Šv. Roko, Šv.
Antano reljefais, Nukryžiuotojo, Pie
tos ir angelų skulptūromis, medis, vei
drodinis stiklas; staliaus darbai, dro
žyba, polichromija. Veiviržėnų Šv.
apaštalo evangelisto Mato bažnyčia.
R.Sargūno nuotrauka.
N e tik sudėtinga dviaukščio retabulo struktūra, bet ir monumentalu
mu, plastiniu turtingumu, plačia idėji
ne programa altorėlis prilygsta did
žiųjų, nekilnojamųjų altorių išraiškai.
Jis pasižymi Žemaitijos altorėliams ti
piškomis savybėmis: solidžiai kresno
mis proporcijomis, masių deriniais ir
ritmo pulsacija sukurta ekspresija. Ki
ta vertus, jis atspindi šio Lietuvos re
giono liaudies meistrų kūrybinių už mojų aukštumas.
Nuosekliai sekta baroko stiliaus al
toriais. Tą liudija: stalelio formos; lau
žyto, centre įgilinto plano retabulas;
antstato pirmojo (architektūrinio) ir
antrojo (skulptūrinio) tarpsnių deri
nys, siejimas tapatinant struktūrinių ir
prasminių elem entų ašis, apjuosiant
drožinių vainiku. Būdingi ir dinamiški
figūrų judesiai, sodri šviesokaita, tie
sių (susikertančių) ir banguotų, ap
skritų linijų deriniai. Greta polichro
mijos, prabangaus dekoratyvumo ir
erdvinio sudėtingumo teikia veidrodi
niu stiklu dengtos Kryžiaus ir piliastrų
plokštumos. Pastebimi X IX a. antro
sios pusės bažnytiniuose drožiniuose
itin populiarūs vynuogienojų motyvai
(retabulo sparnuose).
Konstrukciniai,
prasminiai
ir
puošybiniai elementai, geometrinės
formos, reljefinės ir apvaliosios skul
ptūros, augaliniai motyvai, užrašai visa supinta į vieną puošnią, nors rū
stoką, gaivališką drožėjo tempera
mentą atskleidžiančią, bet struktūri
škai aiškią, tektonišką ir logišką kom
poziciją.

laiką. Kartais ran da m a stalelio a pačioje įrė žta ar įrašyta
data, m eistro pavardė.
N uo trau kom is ir kom entarais čia pristatom i altorėliai
neišsem ia visos d irb in ių įvairovės, bet paliudija keleto
m eistrų ta le n tą ir savitum ą, b en t frag m en tiškai supaž indina su Lietuvos b a žn yčio se išsaugotais liaudies dailės
turtais.

Regimanta STANKEVIČIENĖ

ŠALTINIAI IR PASTABOS:
1. VVU BRS F57-B53-1075.1.5.
2. CVIA, F669. ap.2, b.261.1.179
3. Kaip ir altoriaus cokolis, stalelis yra atrama bei pakyla, bet dar turi ir specifinę - neštuvų paskirtį.
4. glorija - čia spinduliais apsuptas viršutinis altoriaus elementas (Apvaizdos akis, balandis - šv.
Dvasia, Marijos ar Kristaus monogramos).
5. retabulas - baroko stiliaus ir vėlesniuose (XVII-XX a.) altoriuose - tai už mensos (prie sienos,
pilioriaus ar erdvėje) iškeltas antstatas iš architektūrinių formų, papildytų skulptūrine puošyba. Ja
me komponuojami siužetiniai tapybos ir skulptūros kūriniai.
6. Straipsnis parašytas remiantis autorės ir kitų tyrinėtojų surinkta medžiaga, esančia Lietuvos
MA Kultūros ir meno instituto dailėtyros informatikos grupės archyve ir Lietuvos kultūros paveldo
mokslinio centro archyve.
7. 1865 m. padarvtas^Rudiškių bažnyčios altorėlis: CVIA, F669, a p. 3, b.896. !. 99 (dokumentas ir
dirbinio data išaiškinti V.Cibulsko). 1866-1867 sukurtas Pušaloto bažnyčios altorėlis: CVIA, F669,
ap.2, b.251,1. 514
8. CVIA. F669, ap.2, b.591,1. 2-
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DARBAS NEBUVO NAŠTA
Tautos kultūros tapsme itin reikšmingi veiksniai - šeima ir darbas. Šeima
- kaip kultūros subjektas, darbas - kaip to subjekto raiškos būdas, kuriant ir
gausinant materialines bei dvasines vertybes.
Šiandien itin svarbu atgaivinti mūsų istorinę atmintį, kaip šios dienos ryšį
•su praeitimi ir būtiną sąlygą pilnavertei egzistencijai dabartyje.
Pagrindiniai lietuvių etninės kultūros kūrėjai bei puoselėtojai praeityje
buvo žemdirbiai. Kiekviena šeima ir pavienis jos narys siekė darbu įsitvirtinti
iš tėvų ir protėvių paveldėtame žemės sklypelyje, nes darbas buvo egzisten
cijos pagrindas. Šeimos gerovę lėmė sveikų ir darbščių, darbą mylinčių ir
dirbti sugebančių palikuonių gausa. Tad kiekvienai lietuvio žemdirbio šeimai
labai rūpėjo išugdyti vaikams reikalingų darbų įgūdžius, panieką tinginiui ir
meilę darbštumui. Ne veltui daugelis XVI-XIX a. svetimšalių autorių (Her
beršteinas, E. Vagneris, T. Lepneris, K. Milkus, K. Nankė ir kt.) iškelia
lietuvių darbštumą kaip vieną ryškiausių etninių tautos bruož ų. Darbštumas
aukštinamas lietuvių liaudies dainose, pasakose, patarlėse. Ir, priešingai,
tinginystė visų smerkiama, o tinginys, apsileidėlis, slunkius susilaukia pašai
pos.
•Tėvų šeima buvo (ir, matyt, liks) svarbiausias ir įtakingiausias sočiaiizacijos veiksnys, kadangi jos įtaką vaikas pajunta imliausiame savo amžiuje vaikystėje.1 Tėvų šeimoje vaikas mokomas darbo pirmiausia tėvų irvyresniųjų brolių, seserų pavyzdžiu, patarimu, perspėjimu, drauge paskatinimu bei
nuobaudomis. Darbų mokymas atitinka vaiko amžių, fizines galimybes ir
sugebėjimus. Vaikas auga tarp įvairaus amžiaus šeimos narių, tad jis nepa
junta atskirtumo (segregacijos). Dauguma darbųjam įdomūs, padeda paž inti pasaulį, ir todėl vaikystėje bei paauglystėje kaimo vaikas noriai imasi
fiziškai vis sunkesnių ir sudėtingesnių darbų.
Šeimoje darbo atžvilgiu vaikui suformuojamos ir būtiniausios nuostatos.
Iš jų svarbiausiomis laikytos šios: 1) prieš imantis darbo, būtina gerai pagal
voti, kaip dirbsi, ir tik po to dirbti, 2) pradėtą darbą už baigti iki galo, 3) dirbti
tvarkingai, o užbaigus sutvarkyti darbo vietą ir darbo įrankius, 4) tausoti
darbo priemones ir įrankius kaip ir apskritai šeimos turtą, 5) savo padarius
talkinti kitam (Es 378/2) Biržų raj., Totorkalnis).
Kaimo žmogui būdingas vaizdinis mąstymas. Juo remiasi ir liaudiškoji
pedagogika. Daug lengviau įsimenama tai, kas nederamai darbą atlikus
užtraukia negeistinas pasekmes. Tad ir daugelis tabu (draudimų), šiandien
mums dvelkiančių magija, kaimo žmogui praeityje tebuvo tiktai pedagoginė
priemonė. Pavyzdžiui, drausta ilgiau trunkančius darbus pradėti vakare,
saulei nusileidus. Esą, "jokio darbo nepradėk vakare, nes jo niekada nepa
baigsi" (LTR 1289/430) Aukštadvaris, LTR 1292/59) Girkalnis; LTR
213/7916 (Kupiškis; LMD I 399/5/ Tverečius). Arba sakyta, kad saulei
nusileidus dirba laumės, ir tada dirbantį merkiniškiai pravardžiuodavo "lau
me"/LTR 1426/43/.
Magijos principas dažnas ir ugdant tvarkingumą. Pavyzdžiui, sakyta:
"Neduok kitam išnešti savo sušluotų šiukšlių: jis tavo išmintį išneš" /LTR
73a/93/ Musninkai/; "Persikeldamas į kitus namus, ir savo šiukšles išsivežk,
kad senuose namuose savo laimės nepaliktum" /LTR 358/64819/ Linkuva,
LTR 1692/248/Degučiai/.
Tiesa, liaudies mąstysenoje bei elgsenoje aptinkame nemaža iraciona
laus tikėjimo, ypač paremto panašumo magijos principu. Sakysim, tam, kad
mergaitė užaugtų darbšti ir gera šeimininkė, Švenčionių apylinkių "bobutės"
(priėmėjos) už gimusią tuojau suvyniodavo į darbinę motinos prijuostę, o kad
būtų gera audėja, dar sujuosdavo rinktiniu rankšluosčiu. Tikėta, kad krikšti
jamasis "nusiduoda" į savo krikštatėvius, todėl kūmai itin kruopščiai paren-.
kami, kad būtų blaivūs, dori ir darbštūs. O jie, kūdikį krikštan veždami,
arklius tyčia risčia veja, "kad pakrikštytasis būtų greitas į darbus".
Žemdirbių visuomenėje darbai buvo skirstomi į vyriškus ir moteriškus.
Pirmiesiems priklausė lauko darbai, stambiųjų gyvulių ir arklių priežiūra,
fizinės jėgos reikalaujantys namų ūkio darbai, taip pat įvairiausia meistrystė.
Moteriškųjų darbų skalė irgi plati: tai namų ruoša, valgio gaminimas, kiaulių
ir paukščių priežiūra, karvių melžimas, verpimas, audimas, skalbimas, vaikų
auginimas, pagaliau dažna pagalba vyrams dorojant derlių. Lietuvių etninei
kultūrai būdinga atitinkamai diferencijuota jaunosios kartos socializacija:
berniukų darbo įgūdžių ugdymu rūpinosi tėvas ir kiti vyriškiai, mergaičių motina bei vyresnės seserys, močiutės ar tetos. Vyro darbas labiau matomas
ir labiau prestižinis, moters - paskęsta kasdienoje: "Ką moterys suverpė,
išaudė, kiti sudėvėjo, ką išvirė - šeima suvalgė. Ir dažnai moters darbas čia
pat dingo be pėdsakų. O vyrai lyg juokais, lyg rimtai sakydavo: "Kokie ten tų
moterų darbai. Argi tai darbai?"^ Ir vyrai tik labai didelės bėdos prispirti
norom nenorom atlikdavo kai kuriuos "moteriškus" darbus, tarsi paž eidž ian čius jų vyriškumą. Tokią liaudies nuostatą vyro ir vyriškų darbų išskirtinumo
požiūriu labai taikliai viename iš savo straipsnių yra apibūdinusi literatūro
logė Viktorija Daujotytė, sakydama: "Berniuko identifikacija vyksta su an
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tkainio ir pliuso ženklu (tu - vyras!), mergaitės - su nuolaida ir minusu (tu mergaitė...)'0 .
Lietuvių darbinio jaunuomenės auklėjimo sistemoje ypač brangintas
žmogaus bruožas - profesinis universalumas. 'Io reikalavo ūkio pobūdis ir
poreikiai. Dažnas valstietis drauge buvo ir kalvis, ir račius, ir šikšnius, ir
stalius, ir mūrininkas, ir šimto kitų amatų meistras. Ne vienas vyras mokėjo
ne tik batus pasisiūti, bet ir žiemai pirštines vąšeliu nusimegzti. Ne veltui
sakoma, kad "lietuvis į mišką raitas nujoja, o iš miško grįžta važiuotas",
vadinasi, sugeba pasidaryti ir važį, ir pakinktus. Jaunoji karta šeimoje ir buvo
tėvų rengiama tokiais " auksarankiais". Liaudies dainose, oracijose apie
pageidaujamas merginos savybes sakoma, kad mergina turi būti gera verpėja,
audėja, šieno grėbėja, rugių rišėja, duonos kepėja, šeimininkė, tinkanti "ir
prie svečio, ir prie pečiaus".
Betgi liaudyje vertintas ne tas, kuris daugelio darbų griebiasi, o tas, kuris
kiekvieną darbą tvarkingai, gražiai atlieka, nes "darbas meistrą giria", o
"Barbė devyndarbė daug apžioja, bet mažai nukanda".
Apie XX a. pradžios Lietuvos kaimo buitį rašęs Stasys Yla pabrėžia, kad
visų ūkininko šeimos narių nuolatinis įsitraukimas į nepabaigiamus darbus
per ištisus metus saugojo žmonių moralę nuo vėliau civilizacijos atneštų
negerovių4: jie tiesiog neturėjo laisvo laiko, nes nuo pat kūdikystės buvo
pratinami dirbti šeimai naudingą darbą.
Yra žinoma, kad žmogaus socialinis brendimas pereina keletą amžiaus
tarpsnių. Senajame Lietuvos kaime buvo išskiriami tokie amžiaus tarpsniai,
pagal kuriuos šeimos nariui paskirstyti darbai: kūdikystė, piemenystė, pusbernystė (pusmergystė), branda ir senatvė. Kūdikystės darbas buvo žaidi
mas, lavinęs kūrybinę fantaziją ir ugdęs pirmuosius savarankiško darbo
daigus. 6-7 metų vaikai jau ganė žąsis ir kiaules, o iki 13-14 metų - gyvulių
bandą. Apie 14-uosius metus vaikams jau pavedami lengvesni ruošos bei
lauko darbai. 17-18 metų vaikinai ir merginos dirba visus ūkio darbus: iki šio
amžiaus jau būna susiformavę bendrieji žmogaus darbo įpročiai ir fizinis
pajėgumas. Vadinasi, darbinis auklėjimas šeimoje, atsižvelgiant įdirbančiojo
jėgas ir sugebėjimus, rėmėsi principu nuo paprastų, lengvų užduočių, nuo
įdomių darbelių iki vis sudėtingesnių, dažnai jau nebe įdomių, užtat būtinai
reikalingų. Džiaugsmą žmogui suteikdavo padirbto darbo rezultatas. Tad
ugdymas ir ugdymasis per darbą yra tikroji žmogaus savikūra.
Negalima tylomis praeiti ir pro visuomenės, praeities kaime - kaimo
bendruomenės vaidmenį. Darbinio auklėjimo sistemoje jai teko šeimos
pagalbininkės vaidmuo. Irtai labiausiai pasireikšdavo talkose. Įvairiųskubos
bei daugiau darbo rankų reikalaujančios šienapjūtės, mėšlavežio, linarūtės,
linamynio, javų kūlimo talkos buvo savita darbo mokykla. Talkų forma
pasireiškė ūkiškas kaimo gyventojų bendravimas. Talkoje įmanomas darbo
pasidalijimas, pats darbas produktyvesnis ir mažiau varginantis. Intensyviau
dirbti, dažnai talkininkams tarpusavyje lenktyniaujant, skatina noras pasiro
dyti darbštesnių, sumanesniu, susilaukti kitų dėmesio ir pagyrimo, pagaliau
skanesnis talkų valgis ir pabaigtuvių vaišės. Nenuostabu, kad talkai ir šeimi
ninkai, ir talkininkai ruošdavosi kaip šventei. Suomių etnologas Kuusta
Vilkima dėl šių dviejų komponentų - džiugios dalyvių nuotaikos ir vaišių darbų talkas laiko archaiškiausia metinių švenčių forma.5
Talkos - tai asmenybės ugdymo terpė: jose atsiskleidž ia ž mogaus charak
terio bruožai, ypač darbštumas ir mokėjimas bendrauti tiek dirbant, tiek
ilsintis. Netgi tai, kas kartais buvo toleruojama šeimoje, talkose netoleruota:
slunkius, tinginys būdavo darbo draugų viešai suniekinamas ar delikačiai
išprašomas iš talkos. Toks asmenybės pažeminimas buvo skaudesnis už
fizinę bausmę. O pagarbos buvo nusipelnoma tik sąžiningu darbu.
Šitaip nuo mažens įpratintam dirbti žmogui darbas nebuvo našta, kaip
kartais mūsų dienomis kalbant apie praeitį pavaizduojama, o moralinio
pasitenkinimo ir džiaugsmo šaltinis. M iksu protėvių gyvenimas buvo darbas,
o laimė - patsai gyvenimas. Darbas kūrė žmogų, laidavo jam vietą gyvenime.
Tai tiesa, verta įsisamoninti ir mūsų dienų šeimai, ir visuomenei.

Angelė VYŠNIAUSKAITĖ
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APIE LIETUVIŲ ŽAISLINĮ ARKLIUKĄ

Skiriu savo mokytojo Viktoro KUTORGOS, aktyviai prisidėjusio prie
šio straipsnio rašymo,atminimui.
Nijolė PLIURAITĖ-ANDREJEVIENĖ

1 pav.

formos žaislų. Ona Norušytė knygoje "Žai
dimas ir žaislas" (1937)3 patarė 3-4 metų
Bėri žirgeliai
vaikams žaisti su vadinamojo jojamojo tipo
Visi pabalnoti
žaislais. Šiame leidinyje įdėti paveikslai ar
Laukia savo raitojėlių
klio formos žaislų, kuriuos Kaune tuo metu
’ T ■
gamino kooperatinė bendrovė "Marginiai"
J|!|\ ^*5>> t ■į* i"
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(1930-1940). Tarybiniu laikotarpiu Vytautas
Lietuvos praeityje arklys - būtinas ir bene
Steponaitis knygoje "Lietuvių liaudies žaidi
svarbiausias žmogaus padėjėjas kasdieny
m
M
m
Ifjp
mai ir pramogos" (1956)4 aprašė, kaip iš
bėje ir kare, švenčių dalyvis (darbams mūsų
plonos lentelės pasigaminti žirgelį, kuris ne
krašte arkliai imti naudoti nuo 9-10-o šim
tik stovės, bet ir galės svyruoti. Lietuvių liau
tmečio). Lietuvių tautosakoje, dainose, vi
dies meno leidiniuose "Medžio dirbiniai"
soje emocinėje tautos (taip pat vaikų) sfe
roje arkliui, žirgui skirta daug dėmesio: jis
(1958)5 ir "Keramika" (1959)6 pateiktos bū
2 pav.
dingesnių žaislų, tarp jų ir arklio pavidalą
poetizuotas, romantizuotas, mylėtas. Drau
turinčių fotonuotraukos. Iš pateiktų 136 įvai
gauti su arkliu daugelis pradėdavo nuo pat
rių formų keraminių švilpukų 35-uose galima įžvelgti arklio kon
vaikystės, kalbėdami švelniai vadindavo: "arkliukas", "žirgelis",
tūrų elementus. Menotyrininkas Paulius Galaunė, ten pat apžvel
"juodbėrėlis". Bet arklįo ir žmogaus santykiai nebuvo pasyvūs (tai
gdamas Lietuvos puodžių gamintus švilpukus, pažymėjo, kad
labai svarbu), jie reikalavo abipusių pastangų, suderintų veiksmų
arklio formos švilpukai švenčių proga buvo dovanojami berniu
(dar kartą pažiūrėkime j A.Rimšos "Artoją"), protingesniojo rūpi
kams. V. Jurkštas straipsnyje (1962)1t aprašė medinius švilpu
nimosi stipresniuoju, nuo žmogaus priklausomu tos pačios gam
kus, jų gamintojus. Rožė Sabaliauskienė prisiminimų knygoje
tos padaru. Tad suprantamas gražus dvasinis fonas, kuriame
"Prie Merkio mano kaimas" (1972)7 apibūdino žaidimus, kuriuose
matome ir mažus vaikus, ir paauglius, patiriančius tiek džiaug
įvairūs daiktai buvo įsivaizduojami arkliais. Juozo Kudirkos kny
smo su žaisliniais arkliukais, arba užsidėjus improvizuotas vade
goje "Lietuvos puodžiai ir puodai" (1973)8 pažymima, kad iš
les, spalvinga vaikiška vaizduote įsivaizduojančius save arkliu,
įvairių molinių gyvūnų populiariausi buvo žirgeliai ir raiteliai.
arba apžergus kokį daiktą, matančius save šauniu raiteliu.
Žaislinio arklio motyvas literatūroje
Šaltiniai, chronologija, klasifikacija
Rengdami šį straipsnį, susipažinome su senaisiais vaikų žai
Jau praėjusio šimtmečio viduryje Lietuvos švietėjas vyskupas
slais, saugomais Istorijos ir etnografijos muziejuje Vilniuje (IEM),
Motiejus Valančius (1801-1875) su jam būdinga širdies šiluma
M.K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune (ČDM) ir Liaudies buities
pasakojo apie mūsų kaimo berniukus, mėgusius "jodinėti" ant
muziejuje Rumšiškėse (LBM), rinkome etnografinius duomenis
lazdelių.1 Tokius pat žaidimus savo poemoje "Gražina" paminėjo
Lietuvos liaudies buities muziejaus 1988-89 metais organizuoto
Adomas Mickevičius (1798-1855), matyt, prisiminęs savo vaiky
se ekspedicijose. Būtina paminėti ir žinomą kraštotyrininką Balį
stę Naugarduke. Vėliau, Lietuvos Respublikos metais, šia tema
Buračą (1897-1972). Jo darbų inventorinėse knygose Vytauto
imta šnekėti ir pedagoginėje literatūroje. Štai mokytojas, Skautų
Didžiojo karo muziejuje radome įrašų prie keliasdešimties nega
sąjūdžio dalyvis Viktoras Kamantauskas veikale "Ir aš vyras"
tyvų su Lietuvoje pagamintų žaislų atvaizdais. Tarp jų - apie 20
(1935)2 aprašė, kaip patiems vaikams pasigaminti įvairių arklio
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3 pav.

fotonegatyvų su arklio pavidalo žaislais.
Dauguma šiame straipsnyje aprašomų žaislų buvo pagaminti
Lietuvos kaime šio šimtmečio 2-4-ame dešimtmečiuose, kiti - po
Antrojo pasaulinio karo. Dalį jų, mums paprašius, padarė senukai,
prieš keletą metų prisiminę, kaip tuos žaislus buvo darę savo
vaikystėje, prieš 60-70 metų. Taigi apžvelgsime arklio pavidalo
žaisliukus nuo XX a. pr. iki jo vidurio.
Žaislinius arkliukus darydavo vaikai ir suaugusieji
mažiems vaikams, taip pat individualūs amatininkai
(skirtus parduoti). Neminėsime fabrikinės gamybos ir
importinių žaislų, kurie tuo metu labai retai tepasiek
davo kaimą.
Iki šiol žinomus arklio pavidalo žaislus suskirstėme
jtris grupes: nedideli žaisliniai arkliukai; jojamieji arklio
pavidalo žaislai; mediniai ir moliniai švilpukai.
Nedideli žaisliniai arkliukai
Juos išdroždavo iš medžio arba nulipdydavo iš
molio. 1-ame paveikslėlyje matome medinį arkliuką,
kurį 1926 m. Utenos apskrityje, Tauragnų valsčiuje
išdrožė piemenukas. Berniukai dažniausiai drožinė
davo piemenaudami. Peilis buvo pagrindinis jų darbo
įrankis. Ne piemuo be peilio - taip kaime kalbėdavo.
Minimas piemenukas, kurio nei vardas, nei pavardė
nežinomi, arklio figūroje detaliau paryškino tik galvą ir
kaklą, o karčius ir uodegą padarė iš linų kuokštelių.
Žaislas nenudažytas. Kojų vietoje - keturi pagaliukai
(neišlikę), įstatyti į išpjautas skylutes. Neįgudusiems
berniukams arklio kojas būdavo sunku išdrožti, todėl
darydavo jas iš pagaliukų arba apibendrintai išdrož
davo tik dvi kojas. Tokį arkliuką, mūsų paprašytas,
išdrožė Kretingoje gyvenantis Alfonsas Skiesgilas (g.
1919 m.), kilęs iš Skuodo apylinkių (2 pav.). Paau
gliams nebuvo svarbu pasiekti jų žaislelių išorinio
panašumo į tikrą arklį. Neturėta nei reikiamų įrankių,
dažų savo žaisleliui pagražinti, tobuliau išgauti for
mas.

Nedidelius medinius arklius droždavo ir suaugusieji, norėda
mi nudžiuginti mažus vaikus. Palyginti su vaikų drožtais žaislais
jie atrodė tikroviškiau, arklio formos tobulesnės, primenančios
vieną ar kitą Lietuvoje žinomą arklių veislę. Šiuos žaislus nuda
žydavo arkliui būdingomis spalvomis, todėl jie buvo ryškūs,
dekoratyvūs. Štai liaudies meistrės drožėjos Barboros Daugnorienės iš Plungės rajono, Stalgėnų kaimo 1957 m. išdrožtas
nedidelis arkliukas (3 pav.): skulptūriškas, primenantis sunkia
svorių veislės arklį, nudažytas juodai, pamargintas baltomis dė
mėmis. Gražiu, ryškiu žaisleliu vaikai ypač džiaugdavosi. Ir ne
būtinai žaisdami, bet - pasidėję savo kertelėje, grožėdamiesi, ilgai
saugodami.
Vienas mėgstamiausių žaidimų su mediniais arkliais - įsivaiz
duojant save raiteliu, susiskirsčius į priešingas kariuomenes pulti
vieniems kitus. Tokiuose žaidimuose visada atsispindėdavo ir
krašto politinė situacija. Lenkų okupuotoje Lietuvos dalyje būtinai
susidarydavo "lietuvių ir lenkų kariuomenės". Anot kraštotyrininko
Antano Bielinio, kilusio iš Švenčionių apylinkių, "lietuviai tokiuose
mūšiuose visada laimėdavo". Labai mėgstamas žaidimas buvo
sustačius arklius pievoje, juos "ganyti", "girdyti", "arti" jais lauką...
Nedidelius arkliukus, kaip ir kitus gyvulėlius, vaikai lipdydavo
iš molio. Tik Dzūkijos miškingose vietose, kur gryni "pieskai",
molinių žaislelių neaptikome. Molio gyvulėlius lipdydavo daž
niausiai taip pat piemenėliai. Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė
(g. 1894), kilusi iš Marijampolės apylinkių, prisiminimuose, rašy
tuose trečiuoju asmeniu (rankraštis saugomas LB M archyve),
taip aprašo savo vaikystės žaidimus: "...labai patikdavo ką nors
iš molio lipdyti. O molio savo laukuose surasdavo ir pilko, ir

4 pav.
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raudono, ir žalsvo... JI lipdė žąsis,
antis, paršus. O už vis labiausiai mė
go lipdyti arklius. Ir nulipdydavo gra
žius, riestasprandžius arklius, tik su
pakirptais karčiais ir nupjautomis
uodegomis". Molinius gyvulėlius lip
dė ir berniukai, ir mergaitės. Nulipdę
džiovindavo. Vieni tai darydavo
prieš saulę (Biržų apylinkėse), kiti,-,
pavėsyje (Utenos, šakių apylinkė
se) . Tačiau molinukus vaikai maž iau
vertino: kur žaisdavę, ten dažniau
siai ir palikdavę. Nuginę gyvulius į
kitą vietą, vėi lipdydavo iš naujo.
Daug dž iaugsmo vaikams suteikda
vo pats žaislelių lipdymas.
Jojamieji arklio pavidalo
žaislai
Žaislinių jojamųjų arklių turime
nedaug. Tik penkis. Keturi - LBM
žaisiu kolekcijoje, atvežti iš skirtingų
Lietuvos vietų. Tokie žaislai skyrėsi
savo apatinės dalies konstrukcija:
galėjo būti statomi ant savo kojų,
tvirtinami prie lentos su riedančiais
ratukais arba - ant išlenktų besisu
pančių medinių pakojų.
Medinio arklio ant savo kojų pa
vyzdį turime iš Kupiškio rajono (4 pav.). Jį tarpu
kario metais išdrožė valstietis Juozas Šokas. Ne
žinome, ar tai tikro meistro, ar mylinčio tėvo dar
bas. Arklio vaizdas apibendrintas. Didesnį pa
našumą stengtasi išgauti nudažant arklį ruda
spalva ir pritvirtinant prie jo kaklo natūralių arklio
plaukų karčius. Atsisėdęs ant tokio žaislo, laiky
damasis už vadžių (prie kaklo pritvirtintos lininės
virvutės), vaikas galėdavo ir linguoti pirmyn atgal,
lyg tikrai jotų ant arklio.
Lazdijų rajono Bagdononių kaimo valstietis A.
Babkauskas apie 1940 metus savo vaikams išdro
žė arklį ant ratukų (5 pav.). Medinis arklys pritvir
tintas prie lentutės, kurios kampuose ant ašelių
užmauti ratukai - apvalių rąstų nuopjovos. Arklio
figūroje labiau paryškinta tik galva ir kaklas, išgra
žintas natūralių plaukų karčiais. Vaikas, traukda
mas už virvutės, galėjo savo arklį "vesti", arba,
atsisėdęs ant jo nugaros ir kitų traukiamas , "joti".
Medinį arklį ant besisupančių pakojų maži ber
niukai labiausiai mėgo. Toks žaislas tarp vaikų
populiarus daugelyje pasaulio šalių. Mūsų kolek
cijose medinių arklių ant besisupančių pakojų trys. Tokį žaislą padarydavo tik patyrę meistrai.
Arkliai ant besisupančių pakojų labai realistiški.
Mūsų kolekcijose šie žaislai pateko iš Žemaitijos
ir lenkų okupuoto Vilniaus apylinkių. Spėjame,
kad aprašomuoju laikotarpiu būtent šios kon
strukcijos žaisliniai arkliai ten buvo labiausiai paplitę.

5 pav

0 pav
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Vienas jų atvežtas iš
Skuodo raj. Šatės kaimo (6
pav.). Jį apie 1940 metus iš
medžio išdrožė nežinomas
meistras. Žaislas primena
gražų jojamąjį žirgą. Jo pavi
ršius klotas samanomis, ap
trauktas oda. Karčiai ir uode
ga iš natūralių arklio karčių.
Žaislas išsiskiria išoriniu pa
našumu į tikrą arklį. Labai
grakštus, primenantis širmą
žirgą šios konstrukcijos žai
slas rastas Vilniaus rajono
Cechanovičių kaime. Puo
šnus medinis žaislas, kurio
meistro nežinome, galėjo
___________________________
būti pirktas tradicinėje Kaziuko mugėje (kovo 4 d.), kas
metai vykstančioje nuo XIX amžiaus. Ž inoma, kad įvairių medinių
žaislų šiose mugėse visada būdavo gausu. Juos atveždavo
apylinkių amatininkai.
Lietuvos kaime gamintų žaislų etnografiniai tyrimai pradėti
neseniai. Iš pirmųjų duomenų galima daryti išvadą, kad dideli
mediniai arkliai Lietuvos kaimuose nebuvo paplitę, juos turėjo
retas valstiečio vaikas. Jojamieji mediniai arkliai čia atsirado tik
pokario metais, kai pradėta pardavinėti tokius fabrikinius gami
nius.
Arklio formos mediniai ir moliniai švilpukai
Arklio pavidalas mėgtas ir darant medinius, molinius švilpu
kus, kurie vaikams buvo ne tik žaislai, bet ir nesudėtingi muzikos
instrumentai.
Medinių švilpukų kolekcijose vyrauja "paukščiai". Arklių teran
dame: apie 10 ČDM muziejuje ir vos vieną - LBM. V. Jurkštas
aprašė žinomiausius medinių švilpukų meistrus: J. Orvidą iš
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Kražių, J. Raibužį iš Kvėdarnos, K. Jundalą
iš Telšių. Šiuos liaudies meistrus ir jų gami
namus švilpukus XX a. 4 dešimtmetyje nu
fotografavo B. Buračas. Meistrams švilpu
kų drožimas buvo papildomas pajamų šal
tinis.
Arklio vaizdas mediniuose švilpukuose
labai stilizuotas, supaprastintas. Daugiau
sia dėmesio drožėjai skyrė tik galvos ir ka
klo formoms atkurti. Kojų visai nedarydavo.
Mediniai švilpukai dažniausiai buvo dažo
mi kelių spalvų dažais, puošiami stilizuotu
augaliniu ornamentu arba pakinktų kontū
rais. Šių švilpukų puošyboje pastebimi re
gioniniai skirtumai. Žemaitijos meistrai da
žydavo kontrastingomis spalvomis: mėgta
raudona ir balta, raudona ir geltona, auga
7 pav.
linio ir geometrinio ornamento
-----deriniai. Toks, pavyzdžiui, 1931
m. per atlaidus Žemaičių Kalvari
joje pirktas švilpukas (7 pav.).
Aukštaitijos meistrai medinį švil
puką dažydavo dažniausiai vie
na spalva, papuošdami tik pakin
ktų piešiniu (8 pav.).
Didžiausią molinių švilpukų
kolekciją turi ČDM Kaune. Vien
arklio formos - per 70 egzemplio
rių. Kelias dešimtis tokių turi IE
muziejus. Jame saugomas ir se
niausias, 1914 metais gamintas
arklio pavidalo molinis švilpukas.
Molinius švilpukus lipdė patys
vaikai. Gamino pardavimui ir
puodžiai. Muziejų kolekcijose
didžiausią dalį sudaro puodžių
nulipdyti švilpukai.
LB muziejuje turime Teofilės
_____
Gasiūnienės, g. 1926 m., gyve
nančios Utenos rajone Striokinių
8 pav.
kaime, 15-os molinių švilpukų ko
lekciją. Moteris, mūsų paprašyta, nulipdė švilpukus, kokius ji
lipdė būdama 9-12 metų. Jos autorinėje kolekcijoje atkurti įvairių
naminių gyvulių (keletas iš jų - ir arklio) pavidalą turintys švilpukai
(9 pav.). Autorė sakė, kad vaikystėje arklio formos švilpukus ji
lipdė "nusižiūrėjusi į turgaus kumeliukus". Pilko molio, vadinamo
jo šlyno, rasdavo pabaliuose. Užpylusi jį vandeniu, mirkydavo.
Nulipdytus švilpukus džiovindavo pavėsyje, nedegė ir neglazū
ravo. Šie švilpukai buvo, suprantama, paprastesnių formų negu
specialistų puodžių nulipdyti: arklį vaizduojantys švilpukai nuo
kitus gyvūnus vaizduojančiųjų labai mažai kuo tesiskyrė: juos
galima atskirti nebent iš vos įžiūrimų karčių. Kaip ir kiti vaikų lipdyti
žaisleliai, jie nebuvo patvarūs.
ČD muziejuje esantys puodžių padaryti arklio formos švilpukai
yra iš dabartinių Skuodo, Kretingos, Telšių, Šiaulių, Biržų ir Ute
nos rajonų. Esantys IE muziejuje - įsigyti dažniausiai XX a. trečia
jame dešimtmetyje Vilniuje, Kaziuko mugėje. Vyrauja apibendrin-

švilpukų. Skylutė pūtimui buvo išduriama nugaros
—
pusėje ties uodega, o skylutės garsui moduliuotišvilpuko šonuose arba priekinėje dalyje.
Arklys švilpukuose buvo puošiamas vaizduo
jant pakinktus, kurių linijos įspaudžiamos paviršiu
je arba išvedžiojamos dažais. Pastebėjome, kad
Žemaitijoje (Skuodo, Plungės, Telšių, Kretingos
apylinkėse) padarytuose švilpukuose (10 pav.) pa= = = = =
kinktų kontūrai dažniau įspaudžiami, o Aukštaitijo
je (Šiaulių, Biržų, Utenos apylinkėse) - nupiešiami dažais.
Moliniams švilpukams buvo suteikiamas ne tik arklio, bet ir
žirgo su raiteliu pavidalas. Pastarojo figūrai pavaizduoti dažnai
skiriama daugiau dėmesio negu žirgui (11 pav.). Lipdę švilpukus
puodžiai stengėsi perteikti raiteliui būdingą pozą, paryškindavo
aprangos detalių koloritą - kepurę, švarką, aukštus batus. Raitelių
socialiniai tipažai įvairūs: valstietis, dvarponis, kariškis.
Puodžių lipdyti arklio pavidalo švilpukai dažniausiai glazūruo
ti: kad būtų puošnesni ir patvaresni. Glazūra būdavo padengiama
tik priekinė švilpuko pusė, o nugara ir apatinė dalis likdavo papra
sto molio. Dažniau naudota bespalvė, ruda, žalia ir juoda glazū
ros.
Švilpukai - mėgstamiausias piemenėlių žaislas ir elementa
riausias muzikos instrumentas, jų skurdžios buities, tradicinių
švenčių palydovas. Jau minėtuose A. Ambraziejūtės prisimini
muose skaitome: "Kai artinasi sekminės, piemenukai uoliai dirbdinasi dūdeles, ragučius, švilpynes, birbynes... Kitiems piemenu
kams iš miesto parveždavo lūpinius armonikučius, molinius avi
nukus, paukščiukus, skardinius gaidukus. Šiuos pučiant pro

uodegą, irgi padūduodavo".
Baigiamosios mintys
Kartu su laisvės, judesio džiaugsmu j vaikų
pasaulį per arklio pavidalo žaislus, žaidimus su
jais ateidavo ir tai, kas arklį siejo su valstiečio
šeima, ką jis reiškė kelionėse, lenktynėse ir,
deja, karų laukuose. Šie žaislai, žaidimai įtvirtin9 pav *1234567890

10 pav.

davo valstiečių vaikui būtinus arklio priežiūros, naudojimosi juo
įgūdžius: drąsiai ir tvirtai sėdėti ant arklio, nebijoti, mokėti suprasti
ir valdyti, rūpestingai šerti, šaltyje apkloti, deramai kinkyti. Taip
formavosi ir būdo savybės - atidumas, bendro likimo su ištikimu
gyvuliu suvokimas, ištvermė ir gerumas sunkią valandą, ypač
kelionėse, atsidūrus su arkliu toli nuo gimtosios pastogės. Be
abejo, ir Lietuvos herbe valingai šuoliuojantis baltas Vyties žirgas
turėjo žadinti šio krašto vaikams pasitikėjimo savimi ir ištikimy
bės, meilės tėvynei jausmus, tikėjimą jos ateitimi: jei būsi vertas
ir ginsi laisvę, kaip tas ryžtingas raitelis valstybės ženkle.
Žaidžiančio vaiko psichikoje arkliuko vaizdinys buvo ne tik
darbo jėgos, bet ir tarpusavio ryšio ženklas. Meilė arkliui ugdė
augantį žmogų. Arklio pavidalo žaislai prisidėjo prie humaniškos
pasaulėžiūros pradų vaiko sąmonėje stiprinimo.

Nijolė PUURAITĖ-ANDREJEVIENĖ,
Viktoras KUTORGA
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APEIGINIS JUDESYS GIMTUVIŲ IR KRIKŠTYNŲ RITUALUOSE
Bene mažiausiai žinių turime apie apeiginius gimtuvių ir krikšty

buvusi šoktinė. Vėliau matyt ši sutartinė virto vienbalse dama

apie

nų šokius. rIūi gana keista, nes ir dabar kaimo žm onės prisimena

Pandėlį užrašyta daina "Kūmas aina par gryčią" fplg. SIS I7'> I} su

buvus krikštynų puotas su šokiais. Žm ogaus gimimas buvo tiek pat

sutartinišku priegiesmiu "čiutela čiutyta". .1. Lingys Skapiškio apylin

svarbus, kaip ir vestuvės, laidotuvės ir taip pat įprasmintas apeigomis.

kėse užrašė krikštynose arba šiaip pasilinksminimuose šoktą šoki

Pastebėsime, kad ankstyviausi šaltiniai tiesiogiai sieja gimimo ir

'"Rasodėlę", atliekamą dainuojant dainą "Kūmas ėjo per sodą"11.

laidotuvių žaidimus, šokius. E. Stela darbe "Dvi knygos apie Prūsijos

Šoko jį tik moterys poromis ratu, pradžioje krypuojant paejedamos

senovę" (1518 m.) rašo, jog prūsai gimtuves ir šermenis šventę "su

pirmyn, o antroje dalyje poroje atsitraukusios ir vėl prisitraukusios

valgiais ir gėrimais, su žaidimais ir giesmėmis be liūdesio, su didžiau

apsisukdavo. Galime pasidžiaugti, kad J. 1.ingio dėka žinom e ir šokio

siu džiaugsmu ir linksmybe, rodydami turį kito gyvenimo viltį"1. H.

ryšį su apeigomis, ir melodiją, tekstą, šokimo būdą. Panašaus teksto,

Stela tvirtino, kad šiuos papročius įvedęs legendinis Vaidevutis. Labai

bet platesnės, homofoninės struktūros melodijos šokis "Ėjo kūmas

panašius duomenis pateikia ir kitas to laikotarpio Prūsijos istorikas

palei sodą" užrašytas Aukštadvario valsčiuje. Jį šokdavo poromis

Kasparas Šiucas, aprašinėdamas prūsų papročius iki 1525 m e lų :"...

vyrai ir moterys, eidami pora paskui porą eile, o paskui sukdamiesi

gimtuves ir atminus lygiai šventė su valgiais ir gėrimais, su žaidynėmis

už parankių12. Šis šokis, kaip ir kiti to paties teksto rateliai buvo

ir šokiais, be jokio liūdesio ženklo, su džiaugsmu ir linksmybe".2

populiarūs įvairiuose pasilinksminimuose, nebuvo susiję su krikštynų

Praėjus trims šimtams metų (X IX a.), A. Kuncė teigia, kad Prūsijos

apeigomis. 18 Dainos "Kūmas ėjo per sodą" turinys artimas talali-

lietuvių apeiginiai laidotuvių.rateliai ir šokiai turi panašią prasmę kaip

nėms, erotinio pobūdžio dainoms, kurios taip pat būdingos krikštynų

vardo suteikimo šokis - jie buvo atliekami ne dėl pramogos, bet

repertuarui, tyrinėtojų nuom one, tokio tipo dainos ir žaidimai turėję

simbolizuojant būklės pasikeitimą: laidotuvių metu - mirusiojo atsi

užtikrinti tolesnį tėvų vaisingumą, o sukeltas juokas - nukreipti nuo

skyrimą nuo gyvųjų, o vardynose - kūdikio priėmimą į naują bendruo

gimdyvės ir kūdikio ligas, mirtį.14
Daugiau pilnai užrašytų apeiginių gimtuvių ir krikštynų šokių

menę.^ Pasak Z. Slaviūno, dar X X a. aprašymuose užfiksuoti šokiai
su kūdikiu ant rankų per krikštynas, nors ir nebesuvokiama pirmykštė
to šokio prasmė.4

beveik ir neturime, tik galime bandyti atsekti kai kurių Šokių ir

Įdomią X IX a. lietuvininkų krikštynų apeigą, kurios metu dainuo

žaidimų pirminę prasmę.
J. Mickevičius bene pirmasis "Žemaičių krikštynose" išvardijo

jam einama ratu, aprašo E. Gizevijus: antrą krikštynų dieną kūma

žaidimų ir šokių, šoktų po kūmų pietų, pavadinimus: "Jaunesnės

nešėja "pasiima alavinį dubenį, pilną medaus su degtine ir razinomis

moterys dainuodamos žaisdavo tuolaikinius žaidimus: kepurinskį,

ir, lydima laikiusios kūmos /.../, eina stuboj apsukui su daina, kreip-

avietėlę ir kt. /.../. Vyrai m ėgo žaisti kepurinskį, patupeckį, tetirviną

damosi pirmiausia į kūdikio krikštatėvį (o paskui iš eilės ir į kitus

mušti, avižas pirkti ir kt. Vaikai šoko žvirblį, vilko uodegą, ž iuž į mušė,

dalyvius), pakol jom s įteikiama dovana. Dovanotojas atpildo gauna
Šaukštą iš bliūdo ir priedo dar pyrago."5 Ši apeiga labai artima to

žiedą dalijo. Kai kurie krikštynų puotos dalyviai mėgdavo atsilankiu
sius nekviestus elgetas pagirdyti kokiom paplavom, vesti juos šokti.

paties E. Gizevijaus aprašytai "marčios kraujo" gėrimo apeigai vestu

Šokant juos tiek greitai į rinkį sukdavo, kad elgetų terbos lėkdavo net

vėse ir yra tarsi jos tęsinys, o tiksliau, - pabaiga, pažymimi martavimo

iki galvos viršaus".15 Sunku pasakyti, ar tarp išvardintų šokių yra

baigtį.^ Panaši dovanų rinkimo apeiga su daina ir šokiu, vadinama

apeiginių. Kepurinskį, vilko uodegą J. Mickevičius mini ir "Žemaičių

’ačiavimu", gyvavo ir kitoje Nem uno pusėje - Žemaitijoje (Tauragės

vestuvėse"16. Avietėlę, kepurainę, žvirblį "Svotbinėje rėdoje" išvardi

ir Šilalės apylinkėse), atliekama vestuvėse "panų vakaro" metu arba

ja A. Juška kaip "veselijos tancius", o tarp "Veselijbs štukų" ("Bovai

išleidžiant nuotaką į jungtuves.7

su tanciais ir dainavimu") randame "teterviną mušti", "vilko uodegą

Apie vestuvių ir krikštynų, taip pat ir kitų martavimo fazių šokių

traukti"17. Ar tai buvo tik tuo laikotarpiu populiarūs šokiai ir žaidi

ryšį užsiminta jau ankstesniame straipsnyje.8 Priminsiu, kad jame

mai, ar jų pasikartojimas vestuvėse ir krikštynose turėjo apeiginę

kalbėta apie šoktinę sutartinę "Treputė", kuri atliekama svarbiausiais

reikšmę?
Artimiausias krikštynų papročiams šokis - kepurinskis. Įvairiose

martavimo momentais: piršlybose, vestuvėse, krikštynose ir darbų
pabaigtuvėse. Z. Slaviūno "Sutartinių" skyriuje "Gimimo bei krikšty

Lietuvos vietovėse užrašytas vyriškų kepurių atėm imo paprotys krik

nų sutartinės" randame sutartinę "Turėjo liepa devynias šakas" (SIS

štynose arba pirmąkart aplankius gimdyvę. Nors nei J. Mickevičius,

1203 b), kuri pateikėjo teigimu taip pat buvo atliekama vestuvėse ir

nei A. Juška neaprašė kepurinskio šokimo būdo, bet išliko vėlesni

krikštynose. Tokio teksto variantai pateikti vestuvinių skyriuje kaip

gana išsamūs aprašymai. Pietinėje Žemaitijoje, taip pat apie Telšius,

piršlybų (SIS 692, 691 a), o darbo skyriuje - kaip rugiapjūtės sutarti

Raseinius, Veliuoną užrašyti rateliai-žaidimąi "Kepurainio" arba

nės (SIS 119 a, 121).9 Vėl matome "Treputei" analogišką sutartinių

"Kepurinio" pavadinimu.18 Juose būdavo sukamas ratas apie vidu

funkcionalumą. Tai patvirtina mintį, kad tos pačios apeigos pakarto

ryje esantį žaidėją su kepure, kurią iš jo reikėdavo išprašyti arba jis

jimas skirtingose martavimo fazėse - neatsitiktinis reiškinys. Deja,

pats atiduodavo kitam. Šis žaidimas skyrėsi nuo Rytų Prūsijoje ir

galime tik spėti, kad sutartinė "Turėjo liepa devynias šakas", kaip ir

šiaurės Lietuvoje paplitusio to paties pavadinimo šokio, kuriame

kitos " gimimo ir krikštynų" sutartinės10’ buvo atliekamos šokant

vyravo pasisveikinimo, žvaigždutės ir žilvičio figūros.19 Kepurės bu

(visų sutartinių ritmika tiesiog reikalauja judesio). Tvirčiau galėtume

vo naudojamos ir M. Pretorijaus aprašytame "Skrybėlių šokyje"

teigti, kad tik trejinė sutartinė "Kūmas kūmą primyga" (SIS 120 b)

("Huttans"), kurį šokdavę lietuviai vyrai Rytų Prūsijoje X V II a. an
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troje pusėje (6 vyrai šokdavo tarp trijų skrybėlių, vienu metu pasišo
kėdami, aukštai pakeltas rankas kiek sunerdami ir graž ia pora pritūp
dami)20.
Butrimonių, Leipalingio, Kaltinėnų, Antalieptės apylinkėse gimus
berniukui pribuvėja atiminėjo kepures iš vyrų, o gimus mergaitei skareles iš moterų.21 Thd galima tikėtis, kad buvo šokių ir su skare
lėm. Šokis "Avietėlė" labai artimas šokiui "Skepetinė", kuris buvo
paplitęs pietinėje Žemaitijoje, Veliuonos apylinkėse ir Dzūkijoje.
Savo choreografija jis panašus į "Blezdingėlę"22 (II-oje dalyje - pa
kaitinis nardymas). Beje, apie Raseinius dainuojamame "Skepetinės"
tekste minimi vaikai:
Seni jauni, seni jauni
Miego nor, miego nor,
O mažiukui mažučiukui
Dar geriau, dar geriau.23
Kaltinėnų apylinkėse užrašyta, kad "Skepetinę" šokdavo per ve
stuves, krikštynas [LTR 1243 (27)]. Ihi dar vienas argumentas hipo
tezei, kad "Skepetinė" (taip pat ir "Avietėlė"), kaip ir "Kepurinskis",
galėjo turėti apeiginį ryšį su krikštynų ritualu, taip pat su kitomis
martavimo fazėmis. Kepurių ir skepetų atiminėjimo paprotį A. Žarckus ir A. Patackas sieja su paskutiniu galvos dangos pakeitimu
martavimo pabaigoje.24
Įdomus J. Mickevičiaus paminėtas paprotys krikštynose Šokdinti
elgetas. A.J. Greimas aiškina ubagus buvus tarpininkais "tarp žm o
giškojo "šiapus" ir dieviškojo "anapus"25, o tai reiškia, kad jie atliko
"tiltinihkų"26 pareigas. Šiuo atveju elgetų įtraukimas į krikštynų šokį
- jau pamiršto seno papročio liekana, nors šokis - simbolinis, rato
formos, o sukimosi elementas taip pat bus kažkada turėjęs maginę
prasmę.27
Kai kurie šaltiniai mini ne šokius, o judėjimą ratu. Kaip ir nuotaką
vestuvėse, taip ir gimdyvę prieš gimdymą veda tris kartus apie stalą.
Pasak A. Žarckaus, - tai virsmą (atskyrimą) lengvinanti apeigos
pobūdžio priemonė.28 Apie Marcinkonis tris sykius apnešdavo
aplink kūdikį žiupsnelį druskos ir atgalia ranka įmesdavo [krosnį, kad
apsaugotąjį nuo piktybių29. Valkininkų apskrityje X X a. pradžioje
vežant naujagimį krikštyti kūmai išeidavo pro duris ir sustodavo prie
lango, o pribuvėja vaiką apnešdavo aplink ž idinį ir pro atidarytą langą
paduodavo kūmams. Po to vykdavo gaidžio ar vištos aukojimo apei
gos ant slenksčio.30 Žemaitijoje per krikštynų vaišes kūdikis būdavo
perduodamas iš rankų į rankas; kiekvienas jį laimindavo, linkėdamas,
kad jis būtų turtingas, protingas, ilgaamžis, doras ir t.t. Po to kūmas
ar kūma kūdikį nešiodavo aplink ugniavietę ir po visą ūkį, kad būtų
geras šeimininkas.31 Paskutinis aprašymas labai primena latvių krik
štynų šokį, kurio metu vidury rato šokantysis sukdamasis su vaiku ant
rankų dainuoja jam savo linkėjimus, o paskui vaiką perduoda kitam
šokio dalyviui iš rato, kuris taip pat išsako savo linkėjimus ir t.t. Tokiu
papročiu vaikas buvo priimamas į žmonių bendruomenę, tikint tiek
linkėjimo žodžio galia, tiek magine rato apsauga.
Naujo nario priėmimo apeigos labai panašios krikštynose ir vestu
vėse ne tik savo semantika, bet ir apeiginiais judesiais - vyrauja
judėjimas ratu ir sukimosi elementas.
Beje, krikštynose apeiginis vaikščiojimas vykdavo ne tik ratu.
Gimdyvę vedžiodavo per slenksčius, kad būtų lengvesnis gimdymas
arba pažymint perėjimą iš vienos padėties į kitą, kaip ir vestuvėse.32
Trumpose J. Lingio pastabose apie krikštynų šokius randame dar

vieną reikšmingą šokio judesio paminėjimą: kiekvienose krikštynose
tekdavo pašokti krikšto tėvams, kurie privalėdavo aukštai šokti, kad
jų krikštasūnis ar duktė užaugtų dideli (šis šokis J. Lingio teigimu
neišliko).33 Ši pastaba primena M.Davainio-Silvestravičiaus krikšty
nų puotos aprašymą: "Gaspadorius patsai pradeda nuo pirmo ligi
paskutinio visus čėstavoti. Ir kožnas, savo gerdamas, turi lašą palikti
arielkos ir į lubas pasišokėjęs pilti.
- Vivat, ant šimto'metų. O po šimto metų kapa vaikų kad teip
būtų! Vivat, kad teip būtų".34
A J. Greimas, susiedamas į vieną giją šias krikštynų apeigas, ve
stuvinio šokio "Marti ant vidurio aslos" ir piršlybų (apsėdu) aprašy
mus, kuriuose nuolat pasikartoja gėrimo liejimas į lubas ir šokinėji
mas, daro išvadą, kad kiekviena apeiga buvo skirta aukštai gyvenan
čiai vaisingumo deivei, ištekėjusių moterų globėjai Austėjai pager
bti.35
Dalis J. Mickevičiaus išvardintų krikštynų žaidimų geriau žinomi
kaip Advento-Kalėdų laikotarpio žaidimai: "Vilko uodega", "Žiužį
mušė", "Žiedą dalijo". Tokį reiškinį aprašiau kalbėdama ir apie vestu
vių ritualą. Matyt neatsitiktinai ryškiausias metų gamtos virsmas
atsispindi svarbiausių žmogaus gyvenimo etapų - gimimo, vestuvių,
laidotuvių - apeigose.
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GIMTUVIŲ PAPROČIAI
AUKŠTAITIJOJE
Renkant etnografinę medžiagą, daug įdomių pasakojimų apie gim
tuvių papročius teko užrašyti daugely Lietuvos vietų. Vienur papročių
labiau paisyta ir jie išlikę iki šių dienų, kitur - beveik viskas užmiršta.
Tai, ką pamena mūsų senelės, manau, daugeliui įdomu būtų sužinoti,
kai ko ir pasimokyti. Anykščių krašte užrašiau savo močiutės pasako
jimą apie Aukštaitijai, o kartu ir visai Lietuvai būdingus gimtuvių
papročius.
Močiutė Veronika Griciūnaitė-Užubalienė gimė 1913 m. dabarti
niame Anykščių raj. Seiminyškių ap. Paraisčių vienkiemyje.1 Vėliau
šeima persikėlė į netoliese esantį Lebdegėnų kaimą.
Kiekvienam ateina laikas, kada pradedama galvoti apie būsimą
šeimą. Ypač tai aktualu merginoms. Visos nori sužinoti savo ateitį:
svajoja, spėlioja, imasi būrimų. Burta daugiausia Kūčių vakare. Susi
rinkusios kelios merginos liejo į vandenį karštą vašką ir žiūrėjo, kokia,
figūra pasirodys vandenyje: vainikėlis, vaikelis ar dar kas nors. Jei
pamato vainikėlį - ištekės, jei vaikelį - netekėjusi susilauks kūdikio.
Vėlų vakarą nešdavo į kiemą išpilti šiukšles ir klausydavosi, iš kur šunys
loja - iš ten piršliai atvažiuos. Nešė į trobą malkas ir skaičiavo "liko ar
pora". Jei porinis malkų skaičius - ištekės. Kiekviena tikėjosi sėkmingi
vedybų.
Burtai ar likimas lėmė tai, kad močiutė ištekėjo 21 metų. Pagimdė
sūnų ir dvi dukras. Tai nedaug. Seniau kaime buvo įprasta susilaukti
4-5 vaikų. Nereta šeima augino 10 ir daugiau: vaikų buvo ”,tiek, kiek
Dievas davė". Negirdėta, kad kuri moteris ryžtųsi abortui. Nuo seno
manyta, kad laimingi tėvai tie, kurie augina pulką vaikiį.
Žmogaus atėjimas į pasaulį buvo didelė paslaptis, kurią supo įvai
rūs tikėjimai. Tikėta, kad naujagimio ateitis, jo fizinės, psichinės, do
rovinės savybės, laimė priklauso nuo motinos elgesio nėštumo metu.
Visa tai įpareigojo moterį tinkamai elgtis. Besilaukianti moteris privalo
būti rami, su niekuo nesipykti, kuo rečiau išeiti iš namų, kad turėtų
mažiau galimybių ko nors išsigąsti ar nusistebėti. Negalėjo imti nieko
svetimo, kad vaikas nebūtų vagis. Dora moteris nėjo ir pas kaimynus
skolintis, nes manyta, kad nėščia moteris turinti galią pelėmis apleisti.
O jei tokiai skolintojai bus neturėta ar nenorėta ką paskolinti, kad peles
negadintų drabužių, kas nors mestelėjęs jai iš paskos žemių ar bet ką.
galėjo pakenkti būsimam kūdikiui, nes tikėjo - tada vaikas tą daiktą vis
imsiąs į burną. Einant pro dvokiančią vietą, nereikia užsiimti ranko
mis nosies, nes paskuigali dvokti ir išvaiko burnos. Negalima žargstyti
per virves, kad gimdant nėapsisuktų vaikui virkštelė aplink kaklą. O
jeigu pamačiusi gaisrą moteris griebsis už kurios nors kūno vietos - ten
vaikui visam gyvenimui liks raudona dėmė. Kaime buvo daug tokių
žmonių, kurie vaikščiojo su dėmėmis. Taigi žmonės tikėjo, kad daug
blogumų galėtiį išvengti vaikai, jei tinkamai būtų elgusis jų motina.
Būdinga ir tai, kad šie draudimai plačiai paplitę visoje Lietuvoje ir
kruopščiai perduodami iškartos į kartą. Motetys žinojo ir paisė prie
tarų, nes norėjo sulaukti sveiko kūdikio. Tėvams, be abejo, rūpėjo ne
tik kūdikio sveikata, bet ir kas gims - berniukas ar mergaitė. Vyrai
visada laukdavo sūnaus, ypač pirmagimio, giminės pratęsėjo bei pagal
bininko ūkyje. Būsimo vaiko lytį bandė nuspėti iš moters išvaizdos.
Sakydavo, jei moters veidas švarus - gims sūnus, o jei dėmėtas - lauk
dukros. Tačiau kartais pasitaikydavo ir atvirkščiai.
Su pagarba buvo žiūrima į būsimą motiną, bet gyvenimo sąlygos
vertė moterį dirbti visus ūkio darbus iki pat gimdymo. Nebuvo kada
ilsėtis, lik nuo sunkių darbų užvaduodavo vyras ar kas nors iš nami
škių. Močiutė pamena, kaip jos mama pasakojo, kad buvo įprasta
naujiena, kada moteris, pasigimdžiusi kūdikį rugių lauke parsinešdavo
prijuostėje namo. Kiekvienas kaimas turėjo bobutę-priėmėją, švarią ,
tmrkingą moterį. Ji iš anksto žinojo, kuriame name ”,s ugins pečius ”,
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todėl ateidavo aplankyti, patarti dar prieš gimdant. Alėjas gim
dymo valandai, bobutę kviesdavo vyras. Ji ateidavo apsirišusi
baltų skarytę, su nešuleliu rankose. Vaikai. pamatę ateinant į
kuri nors kiemų bobutę, šaukdavo: "Ir vėl vaikei atneš". Gimdy
mo metu vaikus išprašydavo pas kaimynus, o gimdyves i yrąs
stengdavosi būti kur nors netoliese, kad prireikus galėtų parvežti
daktarei. Gimdymui palengvinti buvę) maželi priemonių. Kiek
viena moteris turėjo atkentėti jai skirteį kančių. Jei būdeivo
sunkus gimelvmas, bobute liepdavo vedžioti gimdyvę aplink
stalą arba po kambarį. Kartais kaitindavo karštoje vonioje.
Ar gimęs kūdikis sveikas, spręsdavo tik iš išvaizdos arba iš
pirmo garsaus riksme). Kūdikį bobute prausė medinėje geldoje.
Vandens vaiko prausimai neužvirindavo, nes mane - kaip ver
dantis vanduo kunkuliuoja, taip ir vaikei galt išberti vandens
pūslelėmis. Pirmų kartų dedama kūdikį į vandenį, bobute per
žegnodavo. Prausdavo peiklupdytų ant keliukų. Pirmo prausi
mo vandenį išpildavo ne bet kur, o ten, kur niekas nevaikšto,
kad vaikas būtų ramesnis.
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Bobutė sakydavę), kad kūdikio gimime) diena gali nulemti jo
ateitį: jei gimė trečiadienį - "be bėdos bėdave)s", jei penktadienį
- kentės visokias kančias, jei sekmadienį gimė mergeli (ė - ji gali
tapti davatka, o jei berniukas - kunigu. Gimdyves namuose
bobutė pabūdavo 2-3 dienas; maudydavo kūdikį, padėdavo
motinai. Ir jeigu tomis dienomis į trobų netikėtai įeidavo sveti
mas vyras ar moteris, ji \yrui nuimdavo kepurę, e) moteriai
skarų. Po to atvykėliui reikėdavo išsipirkti, duodant bobutei šiek
tiek pinigų. Todėl net buvo posakis:"Neik į trobų, kur neseniai
gimė kūdikis, nes kepurę prikyši".
Motinai maitinti vaikų bobutė paduodavo tik antrų parų po
gimdymo, kada atsiranda pienas. Iki to laiko kūdikiui duodavo
ramunėlių arbatos. Žiūrėdavo, kad pirmų kartų motina pradėtų
maitinti iš dešinės krūties, kitaip vaikas būsiųs kairiarankis.
Puvo sakoma: kol motina maitina krūtimi, ji negali rūgščiai
valgyli, kad nepakenktų kūdikiui. Maitino apie metus, nes tikė
jo, kad ilgiau maitinamas kūdikis gali prarasti atmintį. Atjunkymui laiko nerinko, tik trumpam išeidavo iš namų. 'Tačiau
kartų nujunkius, vėl pradėti maitinti krūtimi negalima, nes tokių
vaikų pasidaro "blogos akys". Atžinduliai užaugę galėjo nužiū
rėti mažus vaikus, gyvulius. Kaime tokius žmones žinojo ir
vengė, o kad jie tokie, kaltino jų motinas.
Mažiems vaikams seniau duodavo čiulpti "žindukų": į sku
durėlį įrišta pakramtytos duonos su cukrumi. Savo vaikams
močiutė jau nedavė, nes manė, kad nehigieniška. Be to, buvo
jau pirktinių čiulptukų.
Vystyklus bei kitus drabužėlius naujagimiui siuvo iš senų
paklodžių, baltinių. Plona išnešiota drobė gerai sugeria prakau
tų bei šlapimą. Vystė valiniu (vystymo juosia) iki 3 mėnesių.
Manė, kad standžiai vystomi vaikai geriau auga, būna tiesūs.
Guldė vaiką į lovytę.
Tuoj po gimdymo aplankyti ateidavo kaimynės. Anykščių
krašte toles lankymas vadinamas "apgėlais". Į apgėlus eiti tuščio
mis rankomis negalima, nes lankytoja liksianti bevaikė.- Todėl
moteiys atnešdavo sūrio, pyrago ar kokį niekelį kūdikiui. Atėju
sias moteris vaišindavo. Po lanlcymų motina keldavosi ir pati
rūpindavosi kūdikiu.
Štai ką pamena mano močiutė. Daug įdomių prisiminimų
prarandama, negrįžtamai, pam ažu pasitraukiant senajai kar
tai. O jeigu imtume ir užrašytume savo tėvų, senelių pasakoji
mus?

Rasa PAUKŠTYTĖ

Padainavo U. Dragūnienė-Lukauskaitė, 62 m., RyžiSkių k., Igna
linos raj. Užr. ir ml. šfr. G. Četkauskaitė 1962 m. KTR 120(123)"
Šarūno MIŠKINIO iliustracijos
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MIDUS
Labai sunku nustatyti, kada lietuviai pradėjo gaminti ir gerti
midų. Neabejotina tai, kad jis gamintas dar priešistoriniais laikais.
IX a. aisčių žemėse lankęsis keliautojas Vulfstanas tarp kitų dalykų
mini aisčius gerus midų. Šis gėrimas paminėtas XIV a. P. Dusburgiečio "Prūsijos žemės kronikoje". Vėlesniais laikais mūsų krašte
lankęsi įvairūs svetimšaliai taip pat liudija lietuvius gerus midų.
Apie šio gėrimo vartojimą bei gilias tradicijas byloja nuo XV a.
Vilniuje veikusios midaus brolijos. Tai seniausios žinomos Lietu
vos miestiečių tiek gamybinio profesinio, tiek religinio pobūdžio
organizacijos. Nors brolijose telkėsi tam tikrų profesijų, verslo bei
užsiėmimo miestiečiai, joms taip pat galėjo priklausyti kunigai,
bajorai, kiti miesto gyventojai. Midaus brolijų vardą jos gavo dėl
įsigalėjusios tradicijos pačioms gamintis midų ir kelti vaišes pobūvius. Šiaip už svaigalų gamybą ir pardavinėjimą reikėjo
mokėti valstybinį mokestį. Brolijos turėjo Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių privilegijas be mokesčių šešis kartus per metus gaminti
midų ir kelti vaišes, kurios trukdavo ištisas tris dienas. Apie šias
vaišes, jų tvarką bei tradicijas nemaža įdomių dalykų yra užfik
suota 1458 m. įsteigtos kailininkų (kušnerių) brolijos privilegijose
bei statutuose. Brolijos nariai vertėsi brangiųjų kailių išdirbimu bei
prekyba. Prekybai plečiantis, brolijos narių gausėjo. Brolija Vil
niaus Rasų priemiestyje įsigijo nuosavus namus. Juose vykdavo
brolijos narių susirinkimai bei minėtos vaišės. į midaus vaišes
sueidavo ne vien brolijos nariai. Kiekvienas "brolis" galėjo kviestis
pašalinių. Tačiau, atrodo, kvietimas kartu buvo ir tam tikra reko
mendacija, kad kviestasis vaišių draugijoje elgsis padoriai. Netu
rint kvietimo, buvo galima, kaip matyti iš 1538 m. brolijos statuto,
sumokėjus iš anksto nustatytą mokestį, nusipirkti teisę dalyvauti
vaišėse, (paprastai - vienos dienos). Jei svečias padoriai elgda
vosi ir už vaišes užsimokėdavo, galėdavo jose dalyvauti ir visas
tris dienas.
Tais laikais miestiečiai, o ką kalbėti apie bajorus, dažniausiai
vaikščiodavo ginkluoti. Todėl karčemose bei miesto smuklėse
susikivirčijus neretai pasitaikydavo ir kruvinų grumtynių. Vengiant
ginkluotų susidūrimų, į brolijos vaišių menę ginkluoto neįleisdavo.
Visi privalėjo ginklus palikti prieangyje.
Pobūvių patalpoje niekas neturėjo teisės reikalauti sau garbin
gesnės vietos. Kur atėjusysis turėdavo sėstis, nurodydavo broli
jos seniūnai. Tiesa, statute pasakyta, kad sodindami svečią se
niūnai turi atsižvelgti į jo luomą.
Be dviejų brolijos seniūnų, per vaišes tvarką dar žiūrėdavo
raktininkai. Jie rūpindavosi, "kad broliai, įrašytieji į broliją, ir sve
čiai, atėję į brolijos namus, prideramai pagarbiai sėdėtų, nepado
riai tarp savęs nekalbėtų, ant stalo neliptų ir brolijos midaus
nelaistytų, paklusniai ir su saiku gertų, žalos nepadarytų". Prasi
žengusieji būdavo įspėjami, o jei nepadėdavo, bausdavo pinigine
bauda.
Buvo žiūrima, kad pokylyje nebūtų perdaug įkaušusių, kad jie
negadintų geros nuotaikos. O nepageidautinas girtumo laipsnis
buvo nustatomas labai paprastai: jei neblaivus vaišių dalyvis
nuliedavo midaus ant stalo daugiau negu galėjo uždengti delnu,
jam toliau dalyvauti pokylyje nebeleisdavo. Tą patį taikydavo
asmeniui, kuris nulieto ant grindų gėrimo nebegalėjo uždengti
bato padu.
Midaus vaišės sutraukdavo nemažai geroje draugijoje pasi
linksminti norinčių vilniečių. Tai buvo netik graži tradicinė brolijos
narių šventė, bet ir tų laikų aukštos kultūros pramoga. Antra
vertus, vaišės brolijai duodavo papildomų pajamų - juk į midaus
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vaišes atėję pašaliečiai mokėdavo. Jei po trijų dienų vaišių likda
vo neišgerto midaus, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijos
leido jį parduoti, nemokant svaiginamiesiems gėrimams nustaty
tų rinkliavų. Gautos pajamos paprastai būdavo skiriamos labda
rai (ligoninės išlaikymui) bei bažnyčios reikalams.
Be midaus neapsieidavo ir Lietuvos valdovai. Krokuvos ka
nauninko S. Gorskio iš Lietuvos 1544 m. rašytame laiške nuro
doma, kad Žygimanto Augusto dvare kas savaitę išgeriama po
30 statinių alaus ir midaus.
Midų mėgo ir miestiečiai. Paprastai jį laikydavo rūsiuose. Antai
1657 m. mirus Vilniaus pirkliui Durkui, jo namo rūsiuose rasta
šešios statinės midaus, kurių vertė buvo 150 auksinų. Vilhelmas
Meleris 1665 m. turėjo vienuolika didelių statinių midaus už 880
auksinų. Vilniečio Novomejskio rūsiuose 1664 m. šio gėrimo
buvo dvylika statinių. XVII-XVIII a. dokumentuose minima, jog
didelį midaus kiekį turėjo ir daugelis kitų pasiturinčių Vilniaus
miestiečių. Turtingieji miesto gyventojai gėrimą, neretai įvairiai
paskanintą, išlaikydavo labai ilgai. Juo vaišindavosi per šeimos
šventes ir kitomis iškilmingomis progomis.
Gėrimo skonis daug priklausė nuo gamybai naudoto medaus.
Labai gerai buvo vertinamas liepų medaus midus, kuriuo ypač
garsėjo Kauno midininkai. Vilniuje šis midus turėjo didžiulę pa
klausą. Gerai pagamintas ir išlaikytas liepų midus valdovų kelia
muose pokyliuose bei apskritai ano meto visuomenės elito puo
tose būdavo paduodamas šalia brangiausių užsieninių gėrimų.
Į kai kurias midaus rūšis dėdavo gvazdikėlių, imbiero, kitų
importinių prieskonių, kurie suteikdavo specifinį skonį ir kvapą.
Kitokį midų gaudavo, kai pridėdavo įvairių kvapnių šaknelių,
žolelių, vaistažolių. Toks midus būdavo ne tik pikantiško skonio,
kvapnus, bet įgaudavo ir gydomųjų savybių.
Dar kitokį gėrimą gaudavo pridėję įvairių uogų. Vienokio sko
nio gėrimas su avietėmis, kitokio - su vyšniomis, dar kitokio - su
kitokiomis uogomis. Tiek pas mus, tiek kituose midų gaminusiuo
se kraštuose buvo žinomas midus su džiovintomis uogomis, kurį
labai mėgo moterys. Tačiau bene geriausią gėrimą gaudavo, kai
midų sumaišydavo su uogų sultimis ir ilgai išlaikydavo. Neatsitik
tinai T. Makovskio 1613 m. Lietuvos žemėlapyje, apibūdinant
lietuvišką midų, nurodyta, kad "gėrimas iš medaus ir vandens,
sumaišytas su vyšnių sultimis ir įvairiais kvapsniais, iki 100 ir
daugiau metų išlaikytas namuose, savo skoniu ir aromatu gere
snis už žinomą malvazišką vyną".
Midus skyrėsi ne vien skoniu, bet ir stiprumu. Stiprus midus
iki XVII a. vidurio dar dažnai atstodavo vis daugiau pilietinių teisių
įgyjančią degtinę. Silpnesnį midų gerdavo kaip alų. O visai sil
pnas midus buvo naudojamas vietoj giros ar kitų nealkoholinių
ano meto gėrimų.
Prekyba midumi jau minima Lietuvos didžiojo kunigaikščio
1432 m. Vilniaus miestui duotoje privilegijoje. Už midaus, kaip ir
kitų svaigalų pardavinėjimą reikėjo mokėti nustatytus mokesčius.
Manoma, kad midumi prekiauta pakelės karčemose, miestų smu
klėse bei kitose užeigose. Tačiau XVI-XVIII a. Vilniuje būta ir
specialių užeigų midui pardavinėti - midinių. Tai buvo nedidelės,
paprastai vieną patalpą užimančios, įsikūrusios pirmuosiuose
aukštuose užeigos. Midinę esant rodė iškaba su simboliu. Tačiau
koks buvo midinės ženklas, nenustatyta.
į midinę buvo patenkama pro masyvias medines duris, o jos
langus naktį pridengdavo tokios pat kaip ir durys langinės. Kartais
durys bei langinės būdavo apkaltos apdailos lentelėmis ar susti
printos ir pagražintos metalu. Patalpą apšildydavo figūrinių žalios
spalvos, rečiau kitų spalvų koklių krosnis. Kartais prie sienų
būdavo pritvirtintos metalinės žvakidės. Tačiau dažniausiai midi
nės viduryje kabodavo prie lubų pritvirtinta grubi geležinė kalvių
darbo žvakidė. Stovėdavo didelis stalas su masyviais suolais,

XVII a. Olandija. Karčemos vidus(Fragmentas). Dail. Adrianas Va n Ostade.

kartais - keli mažesni stalai su mažesniais suolais ar medinėmis
kėdėmis, kurių atkaltės galėjo būti pagražintos nesudėtingais
raižiniais. Dažniausiai baldai būdavo grubūs, tvirti, be pagražini
mų. Midinės gale prie durų į priemenę stovėdavo spinta indams
ir kitiems reikmenims. Čia pat - statinaitė su midumi, iš kurios
užeigos savininkas ar jo žmona prileisdavo gėrimo.
Midų darė užeigų savininkai bei kiti asmenys. Vėlesniais lai
kais šj gėrimą gamino nedidelės įmonėlės, kurios šaltiniuose taip
pat vadinamos midinėmis. Laikui bėgant midų išstūmė degtinė,
alus, o vėliau vynas.
Antra vertus, nereikia pamiršti, kad baudžiauninkams bei var
gingiesiems miestiečiams midus buvo sunkiai įperkamas. Jei
kartais ir nusipirkdavo, tai gerdavo kaip vaistą. Matyt apskritai
vyravo nuomonė, kad saikingai geriamas midus "galvai ir skilviui
nekenkia ir stiprina sveikatą".
Dar XIX a. pabaigoje bei XX a. pradžioje Vilniuje buvo nemaža
midaus gamybos įmonėlių. Antai pirklys L. Adenštatas 1893 m.
prašo leidimo "midaus varyklai" įsteigti Pylimo gatvėje. 1889 m.
prekybininkė Putkinienė taip pat prašo leisti gaminti midų, kartu
pridėdama midinės planą. Statyti "midaus gamybos įmonėlę"
1900 m. nori vilnietis Lidskis. 1907 m. pradėjo veikti midinė šv.
Stepono gatvėje. XX a. pirmoje pusėje midaus gamyba ir vartoji
mas sparčiai mažėjo. Prieš Antrąjį pasaulinį karą midus buvo

gaminamas Prienų alaus darykloje, per metus pagamindavusioje
2000 litrų gėrimo. Nuo 1960 m. midų gamino Stakliškių alaus
darykloje, kurią 1964 m. pavertė lietuviško midaus gamykla. Čia
gaminamas kelių rūšių natūralus fermentuotas midus. Nuo 1960
m. spirituotą midų daro Anykščių vyno gamykloje.
Reikia stebėtis, kad turėdami tokias senas midaus gamybos
ir vaišių tradicijas nesugebame jų puoselėti. Prancūzams ar ispa
nams ko gero tai būtų nesuprantama. Iš tiesų, šiandien neviena
me Lietuvos mieste nėra užeigos, kuri specializuotųsi prekiauti
midumi. Užtat kiek turime "lindynių", kurias sunku užeigomis
pavadinti. Vis dėlto gal vertėtų susigrąžinti senas tradicijas, nė iš
tolo nepanašias į šiandienines, dažnai terodančias mūsų primi
tyvumą ir žemą kultūros lygį? Kita vertus, midaus vaišės galėtų
atnešti pelno turizmo industrijai, kuri pas mus labai apleista.
Atkurti nors keletą midinių, suteikti joms bent iš dalies autentišką
vaizdą nebūtų sunku, juolab, kad Vilniaus senamiestyje yra išli
kusių XVII-XVIII a. tam tinkamų patalpų. Midinėse galėtų skambėti
praėjusių amžių muzika, dainos, kartu su apgalvotai sutvarkytu
interjeru tai suteiktų tik šioms užeigoms būdingą dvasią, kuri
trauktų ir smalsų turistą, ir šiaipjau tokio pobūdžio pramogų
išsiilgusį žmogų.
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CARL GJJSTAV JUNG (g.1875-1961) - šveicarų psichologas ir
psichiatras, analitinės (arba"giluminės") psichologijos kūrėjas. 18951900 m. studijavo Bazelyje, 1902 m. Ciuriche gavo medicinos daktaro
laipsnį, 1903 m. klausė PJanet (College de France) paskaitų. Apsigy
venęs Ciuriche, be psichiatro praktikos, pasišventė moksliniam darbui
ir bendradarbiavo su vietinio universiteto psichiatrine klinika. Nuo
1933 m. profesoriavo Ciuriche, nuo 1944 m. - Bazelio universitete.
Senat\>ę praleido Kiusnachte, prie Ciuricho ežero. Iš pradžių Jungas
buvo paveiktas Froido teorijų ir tapo pirmuoju tarptautinės psichoa
nalitikų sąjungos pirmininku bei "Jahrbuch fur Psychoanalitishe und
Psychopatalogishe Forshungen" redaktoriumi. Vėliau (nuo 1912 m.)
jis pradėjo prieštarauti Froido "'psichologijai be sielos". Froido libido x
sąvoką Jungas suvokia plačiau, kaip psichinę energiją apsieitai. Reli
giją jis laiko ne neuroze, o giliu dvasiniu žmogaus poreikiu. Pasąmonė
jam yra nevisiškai susiformavęs dvasinis gyvenimas, o ne paprasti
užgniaužti geismai. Jungas skiria individualią ir kolektyvinę pasąmo
nę. Pastaroji savyje telkia pirminius simbolinius žmonijos įvaizdžius,
vadinamus archetipais. Įdomiose kultūrinėse istorinėse studijose Jun
gas analizavo, kaip jie kartojasi ne tik sapnų, bet ir meno, religijos bei
kitoje simbolikoje. Žmoguje Jungas išskiria išorišką "aš" (extroverties
Ich), susiformuojantį tam tikroje kultūrinėje terpėje, ir vidinį asmeny
bės branduolį (introverties Ich), turintį savo šaknis pasąmonėje. Tarp
šių dviejų dvasios pradų egzistuoja įtampa, gimdanti neurozes bei
įvairius psichinius kompleksus. Dvasinės sveikatos sąlyga yra šių dvie
jų pradų darna. Ją regeneruoti įvairiais sugestijos būdais veikiant
psichinį gyvenimą yra Jungo psichoterapijos tilsslas. Pagrindiniai vei
kalai: "IVandlungen und Symbole" (1912), "Psychologishe Typen"
(1920), "Die Beziehungen Zwishen dem Ich und dem Unbemissten"*

* Libido (lot. aistra, potraukis). Z. Froidas aiškino seksualinį
potraukį kaip pagrindinį psichinės energijos šaltinį. K. Jungo suprati
mu - tai gyvybinė galios energija.

(1928), "Psychologie und Religion" (1939), "l)ie Symbolik dės Ges tęs"
(1948), "Von der IVurzeln dės Beu'ussfseins" (1953) irkt.
Knyga "Žmogus ir jo simboliai" - tai vienos iš Jungo svajonių
išsipildymas. Didysis psichologas troško, kad jo triūsą galėti t įvertinti
ne vien psichiatrai, bet ir plačioji visuomenė. Knygoje Jungas visapusi
škai tyrinėja pasąmonės pasaulį, kuris simbolių kalba atsiskleidžia
mūsų sapnuose. Įsitikinęs, jog sapnai suteikia praktinį patarimų, kurį
pasąmonė siunčia sąmoningajai A š daliai, Jungas teigia, kad saviana
lizė sąlygoja pilnavertį bei produktyvų gyvenimą. Todėl šiam veikalui
(iliustruotam simbolių istorija) padedant, galime naujai pažvelgti i
savo vidų.
Wolfgangui Foges, garsiajam knygų leidėjui, kuris plačiajam skai
tytojtį ratui padovanojo Froido veikalus, psichoanalitikas iškėlė dvi
sąlygas: knygą turi rašyti ne jis vienas, o jo artimiausių pasekėjų
kolektyvas, antra - kad būtų "darbo koordinatorius", kuris neleistų
autoriams pernelyg giliai pasinerti į kalbą, nesuprantamą "vidutinia
jam" skaitytojui.
Po ilgų diskusijų knygos objektu tapo Žmogus ir jo Simboliai;
Jungas pasirinko savo bendradarbius - ciurichietį Dr. Marie-Lousie
von Franz ’ą, artimiausią savo bičiulį ir patikėtinį, Mrs. AniePą Jaffė,
kuri buvo ne vien patyrusi analitike, bet ir Jungo asmeninė sekretorė
bei biografe, I)r. Jolande Jacobi, kuris po Jungo buvo vienas kompe
tentingiausių Ciuricho rato autorių, bei Dr. Joseph’ą L.llenderson’ą,
vieną iš žymiausių ir labiausiai pasitikėjimo vertų Amerikos jungistų.
Paskutiniuosius savo gyvenimo metus Jungas paskyrė šiai knygai, o
savo skyrių užbaigė rašyti 1961 m., tik dešimt dienų prieš mirtį...
Iš šios knygos skaitytojui pateikiame Dr. Joseph ’o L.llendersoiTo
straipsnio "Senovės mitai ir šiuolaikinis žmogus" ištrauką, iliustruo
jančią atskirų archetipinių modelių apraiškas senovės mitologijoje,
legendose, primityviuose ritualuose bei jų poveikį ir reikšmę šiuolaiki
niam žmogui.
Vertėja

SENOVĖS MITAI IR ŠIUOLAIKINIS ŽMOGUS
Joseph L. IIENDERSON
AMŽINIEJI SIMBOLIAI
Senoji žm ogaus istorija šiandien vėl prasmingai atrandama sim
boliniuose įvaizdžiuose ir mituose, pergyvenusiuose praeities ž mogų.
Archeologų kasinėjama tolima praeitis nėra istorinių įvykių, kuriuos
mokom ės vertinti, procesas, bet statulos, konstrukcijos, šventyklos ir
kalbos, pasakojantys apie senus tikėjimus. Kitus simbolius mums
atskleidžia filologai ir religijos istorikai, galintys perteikti šiuos tikėji
mus suprantama šiuolaikinių koncepcijų kalba. Kultūros antropolo
gai savo ruožtu šias koncepcijas pritaiko gyvenimui. Jie pajėgūs
įrodyti, jog tuos pačius simbolinius modelius galima rasti mažų, ligi
šiol civilizacijos pakraščiuose egzistuojančių, per amžius nepakitusių
gimininių visuomenių ritualuose ar mituose.
Visi šie tyrimai stipriai pakoregavo vienašališką požiūrį tų šiuolai
kinių žm onių, kurie buvo įsitikinę, jog panašūs simboliai susiję su
antikinėmis tautomis arba "atsilikusiomis" šiuolaikinėmis gentimis ir
todėl nepritaikomi modernaus gyvenimo painiavai. Londone ar N iu
jorke m es galime išmesti iš galvos Neolitinio Žmogaus vaisingumo
apeigas kaip archainį prietarą. Jei kas nors pareiškia regėjęs viziją ar
girdėjęs balsus, jis nėra laikomas šventuoju ar pranašu, o sakoma, jog
jis pamišęs. Skaitome senovės Graikijos mitus arba Amerikos indėnų
liaudies pasakas, bet nenorime įžvelgti jokio ryšio tarp jų ir mūsų
požiūrio į "didvyrius" ar dramatinius šiandienos įvykius.
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Vis dėlto ryšiai egzistuoja, ir jiems atstovaujantys simboliai tebėra
žmonijai aktualūs.
Vienas iš pagrindinių mūsų laikų indėlių suvokiant ir kitaip verti
nant šiuos amžinuosius simbolius priklauso Dr. Jungo analitinės
psichologijos mokyklai, padėjusiai sutriuškinti sąlyginį skirtumą tarp
primityviojo žmogaus, kuriam simboliai - natūrali kasdienybės dalis,
ir šiuolaikinio žmogaus, kuriam, be abejonės, simboliai yra bepra
smiai ir nereikšmingi.1
Dr. Jungas yra pažymėjęs, kad žmogaus protas turi savo istoriją,
ir siela išsaugo daug ankstesnių vystymosi pakopų pėdsakų. Dar
daugiau, sielai daro poveikį ir pasąmonės turinys. Sąmoningai mes tai
galime ignoruoti, bet nesąmoningai reaguojame į tai, kaip ir į simbo
lines formas - taip pat sapnus, kuriuose jos atsiskleidžia.
Individui gali atrodyti, jog jo sapnai yra spontaniški ir vienas su
kitu nesusiję, bet psichoanalitikas per ilgą laiką gali išskirti sapnų
vaizdinių grupes bei konstatuoti, kad jie sudaro prasmingą modelį;
suvokdamas tai, jo pacientas galiausiai gali įgyti naują požiūrį į gyve
nimą. Daugelis simbolių tokiuose sapnuose kyla iš to, ką Dr. Jungas
pavadino "kolektyvine pasąmone" - tai yra iš tos sielos dalies, kuri yra
paveldėjusi ir išsaugojusi žmonijos visuotinį psichologinį palikimą.
Sic simboliai yra tokie seni ir nesuprantami šiuolaikiniam žmogui,
kad jis tiesiog nepajėgia jų suvokti ar asimiliuoti.
Štai čia ir gali padėti psichoanalizės specialistas. Kiek įmanoma,

tiriamasis turi būti atpalaiduotas nuo pasenusių ir nebesuprantamu
simbolių naštos, arba, kiek tai įmanoma, reikia jam padėti suvokti
nuolatinę seno simbolio prasmę, kuri toli gražu nėra mirusi ir trokšta
atgimti šiuolaikiniu pavidalu.
Psichoanalitikas, prieš pradėdamas veiksmingai tyrinėti simbolių
reikšmę drauge su pacientu, pats turi įgyti platesnių žinių apie jų
ištakas ir prasmę. Istorinės analogijos tarp senovės mitų ir šiuolaikinio
žm ogaus sapno vaizdų nėra trivialios ar atsitiktines. Jos egzistuoja
todėl, kad šiuolaikinis žm ogus nesąmoningai išsaugo sugebėjimą
•suformuoti simbolius kaip jau vienąkart primityvo tikėjimuose ir
ritualuose atrastą išraišką. Šitas sugebėjimas tebėra gyvybiškai svar
bus psichikai. Daug dažniau, negu įsivaizduojame, mes priklausome
nuo tos informacijos, kurią šie simboliai perteikia.. Jie daro gilią įtaką
tiek mūsų pažiūroms, tiek elgsenai.
Pavyzdžiui, nustatyta, jog karo metais išaugo domėjimasis I lom ero, Šekspyro bei Tolstojaus darbais, ir mes kitaip suvokdami skaitėme
pastraipas, kuriose karui suteikiama pastovumo (arba "archetipi nė") prasmė. Mumyse šie kūriniai sužadino žymiai gyvesnį atgaisį
negu niekad nepatyrusiuose stiprių karo emocijų. Mūšiai drojos
lygumose buvo absoliučiai nepanašūs į Agincourt’o ar Borodino
kovas, vis dėlto didieji rašytojai sugeba įveikti laiko bei vietos skirtu
mus ir gvildenti universalias temas. Mes reaguojame, nes šios temos
yra iš esm ės simbolinės.
Dar labiau stulbinantis pavyzdys turėtų būti gerai žinom as kiek
vienam, kas išaugo krikščioniškoje visuomenėje. Per Kalėdas mes
galime išreikšti savo vidinius jausmus mitiniam pusiau dieviško kūdi
kio gimimui, net jeigu netikime Kristaus gimimo doktrina ar sąm o
ningai neišpažįstame jokios religijos. Patys nesuvokdami, mes susi
duriame su atgimimo simbolika. Tai yra gerokai senesnių solsticijos,
t.y. saulėgrąžos iškilmių, nešančių viltį, jog nykus Šiaurės pusrutulio
žiem os peizažas vėl atgis, reliktas. Nepaisant visų mūsų įmantrybių,
šioje simbolinėje šventėje patiriame pasitenkinimą. Kaip ir tuomet,
kai suartėjame su savo vaikais per Velykas malonaus velykinių mar
gučių ir kiškių ritualo dėka.
Ai' mes suvokiame, ką darome, ar įžvelgiame sąsają tarp Kristaus
gimimo, mirties, prisikėlimo istorijos ir Velykų liaudiškos simbolikos?
Paprastai net nemėginanti šių dalykų paaiškinti protu.
Vis dėlto jie papildo vienas kitą. Kristaus nukryžiavimas Didįjį
Penktadienį iš pirmo žvilgsnio, atrodytų, priklauso tam pačiam vai
singumo simbolikos modeliui, kurį galima rasti ir kitų "atpirkėjų" Ozirio, Tamuzio, Orfėjaus ir Balderio ritualuose.2 Jų gimimas taip
pat buvo dieviškas ar pusiau dieviškas, jie gyveno, mokė, buvo nuž udyti ir vėl prisikėlė. Faktiškai jie priklausė ciklinėms religijoms, kuriose
dievo - valdovo mirtis ir prisikėlimas buvo amžinai pasikartojantis
mitas.
Tačiau žvelgiant vien į ritualą, Kristaus prisikėlimas Velykų Sek
madienį suteikia kur kas mažesnį pasitenkinimą negu ciklinių religijų
simbolika, nes Kristus įžengia į sostą D ievo Tėvo dešinėje. Jo prisi
kėlimas įvyksta vienąkart ir visiems laikams.
Kaip tik šis Krikščioniškosios prisikėlimo koncepcijos baigtinumas
(ir krikščioniška Paskutiniojo leism o idėja yra panašus "uždaras"
motyvas) išskiria krikščionybę iš kilų dievo-valdovo mitų tarpo. Šitai
kartą įvyko, ir ritualas tai tik mini. Bet toks baigtinumo jausmas
tikriausiai buvo viena iš priežasčių, kodėl ankstyvieji krikščionys,
kuriems vis dar darė įtaką ikikrikščioniškosios tradicijos, jautė, jog
krikščionybę būtina papildyti kai kuriais senoj o vaisingumo ritualo
elementais. Jiems reikėjo pasikartojančios prisikėlimo vilties - kaip lik
tai ir simbolizuoja Velykų kiaušinis ir kiškis.
Aš pasitelkiau du visiškai skirtingus pavyzdžius, kad parodyčiau,
kaip šiuolaikinis žm ogus reaguoja į gilias psichines giminės įtakas;
sąmoningai jis jas atmeta kaip kažką, kas mažai pranoksta prietarin
gų ir neišsilavinusių tautų liaudies pasakas. Tačiau būtina eiti dar
toliau. Kai atidžiau pažvelgiama į simbolikos istoriją ir jos vaidmeni
daugelyje skirtingų kultūrų, lai tvirčiau įsitikinama, kad simboliai taip
pat turi rekreacinę prasmę.
Vieni simboliai siejasi su vaikyste ir perėjimu į jaunystę, kiti - su

branda, treti - su senatve, kuomet žmogus ruošiasi neišvengiamai
mirčiai. Dr. Jungas aprašė, kaip ašį uonerių meni mergaitės sapnuose
atsirasdavo simboliai, kurie paprastai siejami su senyvu amžiumi. Jos
sapnuose buvo liek žengiančio į gyvenimą, tiek ir išeinančio į mirtį
žmogaus archetipiniam modeliui būdingų elementų. Joks simbolinių
idėjų progresavimas gali vykti šiuolaikinio žmogaus pasąmonėje ly
giai kaip tai vyko senovės visuomenių ritualuose.
Ši lemtinga jungtis tarp archainio arba primityvaus milo ir pasą
monėje sukurtų simbolių turi itin didelę praktinę reikšmę psichoana
litikui. Ji įgalina pastarąjį identifikuoti ir interpretuoti šiutis simbolius,
atsižvelgiant į jų istorinę perspektyvą bei psichologinę prasmę. Dabar
aš pasinaudosiu keletu svarbesnių Antikos mitų, kad parodyčiau, kaip
ir kodėl jie yra analogiški tai simbolinei medžiagai, su kuria susidu
riame savo sapnuose.
D IDV YR IA I IR D ID V Y R IŲ SUTVHRFJAI
Milas apie didvyrį yra pats bendriausias ir geriausiai žinom as
pasaulyje. Randame jį klasikinėje Graikijos ir Romos mitologijoje,
Viduramžiais; Artimuosiuose Rytuose ir dabartinėse primityviose
gentyse; taip pat jis iškyla mūsų sapnuose. Jis turi aiškų dramatinį
žavesį ir mažiau akivaizdžią, bet ne mažiau gilią psichologinę reik
šmę.
Herojiniai mitai smarkiai skiriasi detalėmis, bet kuo kruopščiau
juos tyrinėji, tuo labiau įsitikini, kad struktūra jie labai panašūs.
Reikia pripažinti, jog jie turi universalų modelį, net jei juos kūrė
grupės ar individai, neturintys jokių tiesioginių tarpusavio kontaktų pavyzdžiui, afrikiečių ar šiaurės indėnų gentys, graikai ar Peru inkai.
Vėl ir vėl girdime pasakojimą apie stebuklingą, bet kuklią didvyrio
kilmę, anksti pasireiškusią jo antgamtišką galią, staigų tapimą garse
nybe, jo pergalingas kovas su blogio jėgomis, jo pasikėlimą puikybėn
(h y b r i s)2 ir jo žūtį įvykus išdavystei ar "herojinį" pasiaukojimą, kuris
baigiasi jo mirtimi.
Vėliau aš smulkiau paaiškinsiu, kodėl tikiu, jog šis modelis turi
psichologinę reikšmę liek individui, siekiančiam save atrasti ir įsitvir
tinti, tiek visai visuomenei, kuri lygiai taip pat trokšta įtvirtinti savo
kolektyvinį tapatumą. Kitas svarbus herojinio mito ypatumas suteikia
išeitį. Daugelyje šių istorijų anksti atsiskleidusią mito herojaus silpny
bę kompensuoja tvirti "globėjai" - sargai, padedantys įvykdyti viršžmogiškas užduotis, kurių savarankiškai šis nepajėgia įveikti. Iš
graikų didvyrių Tesėjas turėjo palydovą Poseidoną - jūrų dievą, Per
sėjas - Atėnę, z\chilo pagalbininkas - išmintingasis kentauras Chironas.4
Šios veik dieviškos būtybės iš tiesų simboliškai atstovauja visai
sielai, platesniam ir visapusiškesniam tapatumui, kompensuojančiam
galią, kurios stinga asmeniniam ego.^ Jų išskirtinis vaidmuo perša
mintį, jog pagrindinė herojinio mito funkcija yra individo ego-sąmonės tobulinimas - jo pasitikėjimo savo jėgomis ir silpnybėmis stiprini
mas, kas įgalins apsiginkluoti prieš sunkiai įveikiamas gyvenimo ke
liamas užduotis. Kartą išlaikęs "iniciacinį" išbandymą, individas gali
įžengti į brandžią gyvenimo fazę, ir herojinis milas praranda savo
svarbą. Didvyrio simbolinė mirtis reiškia, jog branda jau pasiekia.
daigi aš pasirėmiau išbaigtu herojiniu mitu, kuriame kruopščiai
nupasakotas visas ciklas nuo gimimo iki mirties. Bet svarbiausia yra
pripažinti, kad kiekvienoje šio ciklo pakopoje egzistuoja ypatingos
didvyrio istorijos formos, atspindinčios tą konkretų tašką, kurį pasie
kė individas vystantis jo ego-sąmonei bei specifinę problemą, jam
iškylančią tam tikru momentu. Kitaip tariant, didvyrio įvaizdžio to
bulėjimas atspindi kiekvieną žm ogaus asmenybės evoliucijos pakopą.
Ši idėja gali būti lengviau suprantama pateikus ją tarsi schemą. Aš
remiuosi pavyzdžiu, paimtu iš mažiau žinom os vinebago indėnų
genties (Šiaurės Amerika), kadangi čia akivaizdžiai išskiriamos ketu
rios skirtingos didvyrio evoliucijos fazės. Šiose istorijose (kurias Dr.
Paul Radin išleido 1948 metais "Vinebagų Didvyrio ciklų" pavadini
mu) mes galime stebėti aiškiai progresuojančią didvyrio koncepciją nuo primityviausios iki rafinuočiausios. Jokia progresija būdinga ir
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kitiems herojiniams ciklams. Nors simboliniai personažai juose, sa
vaime suprantama, vadinami skirtingais vardais, jų vaidmenys pa
našūs. ir mes suprasime juos geriau, jeigu suvoksime šio pavyzd/io
esmę.
Dr. Radimas išskyrė keturis atskirus herojinio mito evoliucijos
ciklus ir pavadino juos "Gudruolio" (triekster), "Kiškio", "Kruvinojo
Rago" ir "Dvynių" ciklais. 'teorijos autorius teisingai suvokė šios
evoliucijos psichologijų pastebėdamas: "Ji parodo mūsų pastangas
spręsti augimo problemų, pasitelkiant amžinojo vaizdinu) iliuzijų".
"Gudruolio" ciklas atitinka ankstyviausių ir mažiausiai ištobulintų
gyvenimo laikotarpį. Gudruolis - tai personažas, kurio elgsenų nule
mia fiziniai troškimai; jo intelektas kūdikiškas. Neturėdamas jokių
tikslų, siekiančių toliau nei jo pirminių poreikių patenkinimas, jis
žiaurus, ciniškas ir bejausmis. (Mūsų pasakojimai apie Brolį Kiški ir
Lapinų Rcynardą6 išlaiko Gudruolio mito pagrindus). Šio veikėjo, iš
pradžių turinčio gyvulio pavidalų, piktavaliai "žygdarbiai" seka vienas
po kito. 'Iačiau pamažėl jis ima keistis. Šios nenaudėliškos pažangos
pabaigoje apgaudinėtojas ima fiziškai panašėti į suaugusį žmogų.
Kita - Kiškio figūra. Panašiai kaip Gudruolis (kurio gyvuliškus
bruožus Amerikos indėnai tapatina su kojotu), iš pradžių jis taip pat
pasirodo gyvulišku pavidalu. Jis dar nepasiekė brandaus žmogiško
būvio, bet visada reiškiasi kaip žmogiškosios kultūros įkūrėjas - Tran
sformatorius. Vincbagai tiki, jog atliekant jų garsųjį Medicininį Ri
tualą, Kiškis tampa jų atpirkėju ir kartų jų kultūros didvyriu. Šis milas
buvo taip stipriai įleidęs šaknis, jog, P.Radimo žodžiais, krikščionybei
pradėjus skverbtis į gentį Kiškio nenorėjo atsisakyti Pcyote Apeigų
dalyviai.7 Jis pradėtas jungti su Kristaus figūra; kai kurie įrodinėjo,
jog jiems nereikia Kristaus, nes jau turį Kiškį. Ši archetipinė figūra
rodo akivaizdų Gudruolio progresą: galima pastebėti, jog jis tampa
socializuota būtybe, koreguojančia Gudruolio cikle matytus instinkti
nius ir infantiliškus siekius.
Kruvinasis ragas, trečiasis iš šios herojinių personažų grupes, neapibrėžtas asmuo, pasakyta, kad yra jauniausias iš dešimties brolių.
Patirdamas išmėginimus - laimėdamas lenktynes ir išbandydamas
save mūšyje, jis susiduria su archetipiniam didvyriui keliamais reika
lavimais. Viršžmogišką galią parodo sugebėjimas klasta (žaidžiant
kauliukais) arba jėga (einant imtynių) sutriuškinti milžiną. Jis turi
galingą padėjėją audros paukštį, vadinamą "Griaudžia-kai-cina", ku
rio jėga kompensuoja bet kokį Kruvinojo Rago silpnumą. Kartu su
Kruvinuoju Ragu mes pasiekėme žm ogaus pasaulį, nors ir archainį,
kur antžmogiškų galių ar globojančių dievybių pagalba reikalinga
tam, kad būtų užtikrinta žm ogaus pergalė prieš jį apnikusias blogio
jėgas. Pasakojimo pabaigoje didvyris-dievas išvyksta, palikdamas ž e 
mėje Kruvinąjį Ragą ir jo sūnus. Pavojus žm ogaus laimei ir saugumui
dabar kyla iš paties žm ogaus.
Ši pagrindinė tema (pakartota ir paskutiniajame - Dvynių cikle)
iškelia išties esminį klausimą: kiek žm onės gali patirti sėkmės, netap
dami savo pačių puikybės arba, mitologijos terminais kalbant, dievų
pavydo aukomis?
Dvyniai, pasakojama, yra Saulės sūnūs, turį visiškai žmogišką
pavidalą ir kartu sudarantys vieną asmenį. Neįprastai sujungti moti
nos įsčiose, jie buvo jėga atskirti gimsiant. Iki šiol jie priklauso kils
kitam, ir būtina, nors tai nepaprastai sudėtinga, juos vėl sujungti.
Šiuose dviejuose vaikuose mes matome dvi žmogiškosios prigimties
puses. Viena jų - paklusni, švelni ir be iniciatyvos, kita - dinamiška ir
maištinga. Kai kuriuose pasakojimuose apie Didvyrius Dvyniuš šie du
požiūriai taip rafinuoti, kad vienas personažas atstovauja intravertui,
kurio jėga glūdi sugebėjime refleksuoti, o kitas - ekstravertas - veik
sm o žm ogus, galintis atlikti žygdarbius.
Ilgą laiką šie du didvyriai nenugalimi - ar vaizduojami kaip du
savarankiški ar du asmenys viename, - jie visą laiką laimi. Tačiau
navaho indėnų mitologijoje pasirodantys kaip karių dievai jie galiau
siai ima silpti nuo piktnaudžiavimo savo galybe. Dvyniai nėra m on
strai, palikti danguje arba žem ėje, kad juos būtų galima nugalėti. Jų
laukinis elgesys logiškoje įvykių grandinėje susilaukia atpildo. V inc
bagai pasakoja, jog galiausiai niekas nebuvo nuo jų apsaugotas, -
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neigi atramos, kurios laiko pasaulį. Nužudulam i Menų N keturių
žemę laikiusių gyvūnų, jie peržengė Msas ribas, ir atėjo metas nu
traukti jų pražūtingą veiklą, .Atpildas, kurį jie užsitarnavo, buvo
mirtis.
lodei tiek Kruvinojo Rago. liek Dvynių cikluose randame didvy
rio atnasa\imo arba mirties temų kaip neišvengiamų apsisaugojimų
nuo hybris - išpuikimo, pralenkusio patį save. Primityviose bendruo
menėse. kurių kultūros lygis atitinka Kruvinojo Rago ciklų, pasirodo,
jog šiai grėsmei galima buvo užbėgti už. akių įvedant atperkančiąją
žmogaus viukų. - tai tema. turinti didžiulę simbolinę reikšmę ir visą
laik pasikartojanti žmonijos istorijoje. Vincbagai. kaip ir iroke/ai bei
kelios algonkvmų gentys, toteminių apeigų metu tikriausiai valgė
žmogaus mėsą. kad nuslopintų individualistinius ir destruktyviuosius
impulsus.
buropivtiškoje mitologijoje pasitaikančiuose didvyrio išdavystės
ar pralaimėjimo pavyzdžiuose ritualinės aukos tema turi specitmę
prasmę - kaip bausme už hybris. Bet vincbagai. kaip ir navahai, taip
toli nenueina. Net jeigu Dvyniai klydo ir turėjo būti baudžiami
m irtimi, jie patys išsigąsdavo sau) neatsakingos jėgos, net sutikdavo
gyventi ilgalaikės ramybės būsenoje: abi konfliktuojančios žmogiško
sios prigimties pusės pasiekdavo pusiausvyrą.
Aš gan schematiškai aprašiau šiuos keturis didvyrių tipus, kadangi
juose akivaizdžiai atsispindi tiek istoriniuose miluose, tiek dabartinio
žm ogaus herojiniuose sapnuose pasilaikantis modelis. Turėdami tai
omeny, galime patyrinėti vidutinio am žiaus žm ogaus sapną. Šio sap
no interpretacija rodo, kaip analitiškas psichologas, žinodamas mito
logijų, gali padėti savo pacientui surasti atsakymą į tai, kas atrodo
neįmenama mįslė. Šis žm ogus sapnavo, jog buvo teatre, "įtakingo
žiūrovo, kuru) nuom onė vertinama", vaidmenyje. Vykt) scena, kurio
je balta beždžionė stovėjo ant pjedestalo apsupta žmonių. Smulkiai
nupasakodamas sapną, vyriškis pasakė:
"Mano vadovas man aiškina temą. 'lai vėtron patekusio ir bangų
plakamo jauno jūreivio sunkus išmėginamas. Aš pradedu prieštarauti,
jog ši balta beždžionė nėra joks jūreivis, bet kaip lik tą akimirką
atsistoja juodai apsirengęs jaunas vyriškis, ir aš imu manyti, kad jis yra
tikrasis didvyris. Tuo tarpu kitas stuomeningas dailus jaunuolis žen 
gteli link aukure) ir išsitiesia ant jo. Susirinkusieji ima daryli kažkokius
ženklus ant jo nuogos krūtinės, ruošdamiesi jaunuolį paaukoti.
Tuomet su keliais kitais žm onėm is aš atsiduriu ant scenos. Mes
galėtume nusileisti žemyn m ažulėm is kopėtėlėmis, tačiau aš atsisa^
kau tai daryti, kadangi priešais stovi du kietakakčiai banditai, kurie,
kaip man atrodo, mus sulaikytų, Bet moteris iš mūsų tarpo niekieno
nekliudoma pasinaudoja kopėčiomis. Aš suprantu, jog šis kelias sau
gus, ir visi mes paskui moterį nusilcidž.iamc žemyn."
Jokio lipo sapno negalima greitai ar paprastai interpretuoti. N o
rėdami surasti jo tyšį su sapnuotojo asmeniniu gyvenimu ir platesne
simboline potekste, turime kruopščiai jį išnarplioti. Žm ogus, susap
navęs šį sapną, buvo fiziškai išsivystęs. Jam puikiausiai sekėsi darbe.
Be abejonės jis buvo nuostabus vyras ir tėvas. 'Iačiau psichiškai dar
nebuvo subrendęs, dar nebuvo pasibaigusi jo jaunatviškoji vystymosi
fazė. Kaip tik šis psichinis nebrandumas įvairiais herojinio mito aspek
tais pasireiškė jo sapnuose. M ilo įvaizdžiai vis dar tebedarė didelį
poveikį jo vaizduotei, net jeigu jie jau seniai prarado savo prasmę
kasdieni nia m e gyve n im e .
Šiame sapne matome grupę teatrališkų figūrų, kurių kiekvienoje
sapnuojąs žm ogus tikisi išvysti tikrąjį didvyrį. Pirmoji - tai balta
beždžionė, antroji - jūreivis, trečioji - juodai vilkintis vyriškis, pasku
tinioji - "stuomeningas dailus jaunuolis". Pirmoje spektaklio dalyje,
tariamai vaizduojančioje bekovojant į su stichija jūreivį, sapnuotojas
mato tik baltą beždžionę. Staiga pasirodo juodai apsirengęs žm ogus
ir lygiai taip pat žaibiškai išnyksta; jis yra naujas veikėjas, pirmasis,
kontrastuojąs su balta beždžione ir todėl akimirksniui supainiojamas
su tikruoju didvyriu. (Toks sumaišymas sapnuose nėra neįprastas.
Sapnuojantis žm ogus neretai susiduria su ryškiais nesąmoningumo
atspindžiais. Jis turi išnarplioti prasmę iš kontrastų ir paradoksų
virtinės:)

Svarbu pažymėti, jog šios figūros pasirodo
vykstant teatro spektakliui, ir šis kontekstas,
atrodo, yra tiesioginė sapnuojančio žm ogaus
nuoroda į jo paties elgseną, kurią jis analizuo
ja: M
vadovasM
, kurį mini, matyt yra jo psichoa
nalitikas. Vis dėlto save mato ne kaip gydytojo
slaugomą pacientą, o kaip "įtakingą žiūrovą,
kurio nuomonė gerbiama". Kaip tik iš šios po
zicijos jis stebi kažkokias figūras, kurias jis sieja
su augimo pojūčiu. Balta beždžionėlė, tarkim,
primena jam žaismingą ir šiek tiek nežabotą
7-12 metų berniuko elgesį. Jūreivis perša mintį
apie linkusią rizikuoti ankstyvą jaunystę, kurią
nuosekliai lydi bausmė - "prilupimas" - už ne
atsakingas išdaigas. Sapnavusiam žm ogui ju o
dai apsirengęs vyriškis nekėlė jokių asociacijų,
tačiau dailus ruošiamas aukoti jaunuolis jam
aiškiai priminė vėlyvosios jaunystės herojiškąjį
idealizmą.
Šioje stadijoje galima sujungti istorinę
medžiagą (arba archetipinius didvyrio vaizdi
nius) bei sapnuojančio žm ogaus asmeninės
patirties duomenis tam, kad būtų galima nu
statyti, kaip jie vienas kitą papildo, pakeičia ar
vienas kitam prieštarauja.
Pirmoji išvada - panašu, jog baltoji b ež
džionė atstovauja Gudruoliui, - arba, mažų
mažiausiai, tiems asmenybės bruožams, ku
riuos vinebagai priskiria Gudruoliui. Bet, ma
no manymu, beždžionė taip pat simbolizuoja
tai, ką asmeniškai ir advekvačiai patyrė pats
sapnuojąs žm ogus - iš tiesų, jis sakosi sapne
buvęs žiūrovu. Nustačiau, jog vaikystėje jis
perdėtai buvo prisirišęs prie tėvų, todėl iš pri
gimties - introspektyvus. Dėl šių priežasčių
jame niekada pilnavertiškai neišvystė veržlios
savybės, būdingos paauglystei; neįsijungė į
mokyklos draugų žaidimus. Jis niekada, kaip sakoma, nepakilo iki
"beždžioniškų gudrybių" ir neužsiiminėjo "beždžioniškomis" išdai
gomis. Tai, kas pasakyta, ir parodo, jog beždžionė sapne faktiškai yra
simbolinė Gudruolio forma.
Bet kodėl Gudruolis turėtų pasirodyti kaip beždžionė? Ir kodėl ji
turėtų būti balta? Kaip aš jau atkreipiau dėmesį, vinebagų mitas
pasakoja, jog Gudruolis į ciklo pabaigą ima fiziškai panašėti į žm ogų.
Ir čia, sapne, beždžionė - tokia artima žmogiškai būtybei - yra
komiška bei nepiktybiška žm ogaus karikatūra. Pats sapnuotojas ne
galėjo pasiūlyti jokių asmeninių asociacijų, galinčių paaiškinti, kodėl
beždžionė buvo balta. Bet mes, remdamiesi savo žiniomis apie pri
mityvųjį simbolizmą, galime nuspėti, jog baltumas suteikia išskirtinę
nepaprastą "dieviškumo" savybę šiai kitais atžvilgiais banaliai figūrai.
(Albinosas laikomas šventu daugelyje primityviųjų bendruomenių).
Tai visiškai sutampa su pusiaudieviškomis ar pusiaumaginėmis G u
druolio galiomis.
Taip pat panašu, jog sapnuotojui baltoji beždžionė simbolizuoja
pozityvų vaikystės žaismingumą, kurio jis savo laiku nepatyrė ir kurį
dabar vėl prisiminęs aukština. Kaip pasakoja sapnas, žm ogus užkelia
beždžionėlę "ant pjedestalo", kur ji virsta kažkuo daugiau negu
prarastos vaikystės patyrimas. Suaugusiam žm ogui - tai kūrybinio
eksperimentavimo simbolis.
Pereikime prie painiavos, susijusios su beždžione. Ar b ežd žion ė
lė, ar jūreivis susidūrė su gaivalais? Paties sapnavusiojo asociacijos
sutelktos į šios transformacijos prasmę. Tačiau bet kuriuo atveju
tolesnėje žmogaus vystymosi pakopoje vaikystės neatsakingumas
užleidžia vietą socializacijos etapui ir priverčia paklusti kankinančiai
tvarkai. Dėl to galima teigti, jog jūreivis yra aukštesnio rango, komplikuotesnė Gudruolio forma, kai po sunkių išmėginimų iniciacijos
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dėka tampama socialiai atsakingu asmeniu..Pasineriant į simbolikos
istoriją galima tarti, jog vėjas šiame veiksme atstovauja gamtos stichi
jai, o bangų smūgiai - tai žm ogaus sukelti gaivalai.
Čia mes turime nuorodą į procesą, vinebagų išdėstytą Kiškio cikle,
kuriame kultūrinis didvyris yra silpna, tebekovojanti figūra, dėlei
tolesnio vystymosi pasiryžusi paaukoti vaikiškumą. Kaip jau anksčiau
minėta, šioje sapno fazėje sapnuotojas pripažįsta, kad jam nepasisekė
pilnai, reikšmingiausiais aspektais patirti vaikystės ir ankstyvos jauny
stės išgyvenimų. Jis pasigedo vaikystės žaismingumo bei kiek sudė
tingesnių paauglystės išdaigų ir dabar ieško būdų, kuriais šiuos pra
rastus patyrimus ir asmenines vertybes galima būtų susigrąžinti.
Uoliau sapne įvyksta neįprastas pasikeitimas. Atsiranda juodai
apsirengęs jaunas vyriškis, ir sapnuojąs žmogus akimirkai pajunta,
jog tai yra "tikrasis didvyris". Jai viskas, ką mes sužinome apie "juodąjį
vyriškį", tačiau šis šmėstelėjęs vaizdas praneša apie didžiai svarbią
temą - temą, kuri dažnai pasikartoja sapnuose.
Jai yra "šešėlio" idėja, vaidinanti lemtingą vaidmenį analitinėje
psichologijoje. Dr. Jungas yra pažymėjęs, jog individo sąmoningo
proto mestas šešėlis savyje turi užslėptus, prislopintus bei pavojingus
asmenybės aspektus. Tačiau ši tamsa nėra vien tik paprasta sąmonin
gojo ego prieštara. Kaip ego turi savyje ir nepalankių, destruktyvių
bruožų, taip šešėlis tuo ir gerų savybių - gamtinius instinktus bei
kūrybinius impulsus. Ego ir šešėlis, nors iš tiesų jie savarankiški (t.y.
izoliuoti), bet sudėtingai tarpusavyje susieti veik taip pat, kaip mintys
ir jausmai.
Nepaisant to, ego konfliktuoja su šešėliu ir susiduria, kaip kartą
Dr. Jungas pavadino, "kovoje dėl išsilaisvinimo". Primityviojo žm o
gaus grumtynėse, siekiant sąmoningumo, šį konfliktą išreiškia dviko
va tarp archetipinio didvyrio ir kosminių blogio jėgų, personifikuotų
drakonais ir kitais siaubūnais. Vystantis individo sąmoningumui, did-
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Nyrio figūra tampa simboline priemone, kurios dėka iškylantis ego
nugali pasąmonės inerciją ir išlaisvina brandų žm ogų iš regresyvaus
troškimo grįžti į palaimingą kūdikystės būseną. į pasaulį, valdomą
motinos.
Mitologijoje didvyris dažniausiai laimi mūšį prieš siaubūną. (Tuo
jau aš tai paaiškinsiu plačiau ),B et egzistuoja ir kiti herojiniai mitai,
kuriuose didvyris pasiduoda baisūnui. Gerai žinomas toks pavyzdys
- Janos ir banginio istorija, kurioje didvyrį prary ja jūros pabaisa ir neša
nakties jūra iš vakarų į rytus, taip simbolizuodama numanomą saulės
judėjimą nuo aušros į saulėlydį. Didvyris panyra į tamsą, kuri tam
tikra prasme įprasmina mirtį. Su šia tema aš susidūriau sapnuose,
pasitaikiusiuose mano paties klinikinėje praktikoje.
Didvyrio ir drakono kautynės yra aktyvesnė šio mito forma, aki
vaizdžiau parodanti archetipinę ego triumfo prieš regresyvias ten
dencijas temą. Daugeliui žm onių tamsioji arba negatyvioji asmeny
bės pusė išlieka nesąmoninga. Didvyris, priešingai, turi suvokti, jog
šešėlis egzistuoja, ir iš jo galima semtis galios. Norėdamas tapti
pakankamai galingu, kad nugalėtų drakoną, jis turi susitarti su de
struktyviomis (šešėlio) jėgomis. T.y. tam, kad ego pasiektų triumfą,
jis turi įveikti ir asimiliuoti šešėlį.
Tarp kitko, šią temą galima įžvelgti puikiai žinom ame literatūri
niame herojuje - G ėtės Fausto personaže. Priimdamas Mefistofelio
lažybas, Faustas atsidavė "šešėlio" figūros galiai, Gėtės įvardintai
"dalimi tos galios, kuri, trokšdama blogio, atranda gėrį". Kaip ir
žmogui, kurio sapną aš aptarinėjau, Faustui nepavyko išgyventi pil
natvės savo gyvenimo pradžioje. Atitinkamai jis buvo įsivaizduoja
mas kaip nerealus ir netobulas asmuo, praradęs save nevaisingai
siekdamas metafizinių tikslų, kurių nepavykdavo materializuoti. Jis
vis dar nebuvo linkęs priimti gyvenimo iššūkio išgyventi kartu ir gėrį,
ir blogį.
Kaip tik šį nesąmoningumo aspektą ir atitinka juodai vilkįs jau
nuolis mano paciento sapne. Toks priminimas apie jo asmenybės
šešėlio pusę, užuomina apie jos neribotas galimybes (t.y. galingą
potencialą) ir vaidmenį, ruošiant didvyrį gyvenimo kovoms, yra esm i
nis neišvengiamas perėjimas nuo ankstesnių sapno dalių į pasiauko
jančio didvyrio - dailaus jaunuolio, užlipančio ant aukuro, - temą. Ši
asmenybė simbolizuoja didvyriškumą, kuris paprastai asocijuojasi su
vėlyvosios jaunystės ego-kūrimosi procesu. Žm ogus šiuo laikotarpiu
išreiškia idealius savo gyvenimo principus, jausdamas jų galią keisti
tiek jį patį, tiek jo santykius su kitais. Jis taip sakant pačiame jaunystės
žydėjime, patrauklus, kupinas energijos ir idealizmo. Tad kodėl jis
noriai siūlo save kaip žmogišką auką?
Priežastis matyt ta pati, kuri vertė Dvynius iš vinebagų mito
išmainyti savo galią į destrukcijos kančią. Svaiginantis jaunystės idea
lizmas būtinai skatina pernelyg didelį pasitikėjimą: žm ogiškasis ego
gali būti išaukštintas iki dieviškų savybių, bet tik savęs apgaudinėjimo
ir nelaimės kaina. (Tokia yra Ikaro istorijos prasmė. Jaunuolis kyla į
dangų ant savo trapių, žmogiškai sumanytų sparnų, tačiau pernelyg
priartėja prie saulės ir pasineria į savo pražūtį). lygiai taip pat jau
natviškas ego visada turi nugalėti šią riziką, nes jei jaunuolis ncko\ oja
dėl aukštesnių tikslų nei jis gali saugiai pasiekti, jis negali įveikti kliūčių
tarp jaunystės ir brandos.
Taigi aš kalbėjau apie išvadas, kurias galėjo padalyti mano pacien
tas iš sapno savo asmeninių asociacijų lygmenyje. Dar yra archetipinė
sapno pakopa - žmogiškos aukos misterija. Tuo neverta abejoti, nes
misteriją išreiškia ritualinis aktas, kurio simbolika nuneša mus toli į
žm ogaus istoriją. Žmogus, išsitiesęs ant aukuro - tai užuomina į dar
primityvesnius aktus negu vykdytus ant Stounhcndžo šventyklos au
kuro akmens.** Čia, kaip ir ant daugelio kitų primityvių aukurų, mes
galime įsivaizduoti ankstyvas saulėgrąžos apeigas, susietas su mitolo
ginio didvyrio mirtimi ir prisikėlimu.
Tai gedulingas ritualas, tačiau turintis džiaugsmo atspalvį - vidinį
pripažinimą, jog mirtis kartu veda ir į naują gyvenimą. Ar tai išreikšta
vinebago indėnų prozos epe, Norse sagų raudose apie Balderio mirtį,
* Anima - lot. siela, dvasia, (vert. past.)
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Volto Vitmeno gedulingose poem ose apie Abraomą Tinkolną, ar
sapno rituale, sugrąžinančiame žm ogų į jo jaunystės viltis ir būgšta
vimus, - išlieka ta pati tema - naujo gimimo per mirtį drama.
Sapnas baigiasi neįprastu epilogu, kuriame sapnuojąs žm ogus
pagaliau įpinamas į sapno veiksmą. Jis su kitais stovi ant scenos, nuo
kurios turi nusileisti. Nepasitiki kopėtėlėmis, kadangi bijo triukšma
darių, tačiau moteris padrąsina patikėti, jog galima saugiai leistis
žem yn, ir tai yra padaroma. Tokiu būdu iš jo asociacijų nustačiau, jog
visas reginys, kurio liudininku sapnavusiajam teko bū ii. buvo jo
savianalizės dalis - vidinių pokyčių procesas, kurį patyrė, greičiausiai,
mąstydamas apie sudėtingą grįžimą atgal į kasdieninę tikrovę. Tiria
mojo "kietakakčių" baimė, kaip jis juos vadina, parodo jo būgštavi
mus, jog Gudruolio archetipas gali apsireikšti kolektyviniu pavidalu.
Išsigelbėjimo elementai sapne - tai žm ogaus rankų sukurtos kopė
čios, kurios šiuo atveju greičiausiai yra racionalaus proto simbolis, ir
moteris, drąsinanti sapnuotoją pasinaudoti jomis. Jos pasirodymas
finaliniame sapno epizode akcentuoja psichinį poreikį šią išimtinai
vyrišką veiklą papildyti moterišku pradu.
Iš to, ką pasakiau, ir iš to fakto, jog kaip tik šiam sapnui paaiškinti
pasirinkau vinebagų mitą, nereikėtų daryli išvados, jog turim ieškoti
konkrečių ar tiesiog mechaninių paralelių tarp sapnų ir mitologijos
istorijos medžiagos. Kiekvienas sapnuojančio žm ogaus sapnas yra
savitas, ir kokį apibrėž tą pavidalą jis įgyja, - priklauso nuo individualių
savybių. Aš siekiau parodyti būdą, kaip pasąmonė artėja prie šios
archetipinės medžiagos ir modifikuoja jos modelius, pritaikydama
sapnuojančio žm ogaus poreikiams. Tokiu būdu Šiame išskirtiniame
sapne nereikia ieškoti tiesioginės nuorodos į tai, ką vinebagai nupa
sakojo Kruvinojo Rago arba Dvynių cikluose, nuoroda tegali būti į
šių dviejų lemų esm ę - pasiaukojimo elem entą juose.
Paprastai herojinių simbolių poreikis atsiranda, kai ego reikalauja
sustiprinimo, - kuomet sąmoningam protui tam tikrai užduočiai
įveikti neišvengiamai prireikia paspirties - pasąmonės kloduose glū
dinčios galios. Pavyzdžiui, sapne, kurį aptarinėjau, nebuvo užuom i
nos apie vieną iš svarbesnių lipinio herojinio mito aspektų - jo suge
bėjimą išgelbėti ar apsaugoti nuo baisaus pavojaus gražią moterį.
Mitas apie nelaimėn patekusią merginą viduramžių Furopojc buvo
plačiai paplitęs. Tai yra vienas kelių, kuriais mitai ar sapnai susisieja
su "anima"* - vyriškos sielos moteriškuoju elem entu, kurį Gėtė pava
dino "Amžinuoju Moteriškumu".9
Šio moteriško elem ento ryšį su didvyrio asmenybe galima pailiu
struoti kito paciento, taip pat brandaus amžiaus žm ogaus, susapnuo
tu sapnu. Jis pradėjo sakydamas:
"Aš grįžau iš ilgų kelionių po Indiją. Moteris mane ir draugą
suruošė į kelionę, ir grįžęs aš ėmiau jai priekaištauti, kodėl nepanoro
įduoti mums juodąją kepurių nuo lietaus, sakydamas, jog per šį
neapdairumą mus permerkė liūtis".
Jokia sapno įžanga, kaip vėliau pasirodė, siejasi su šio vyriškio
jaunystės etapu, kuomet jis drauge su bičiuliu iš koledžo ėjo į "didvy
riškus" žygius labai pavojingose kalnų vietovėse. (Kadangi tiriamasis
niekada nebuvo Indijoje, remdamasis asociacijomis, kurias jam sap
nas sukėlė, padariau išvadą, jog sapno kelionė žymi naujų sričių
tyrinėjimus - ne realiai egzistuojančią vietą, bet nesąmoningumo
sferą.)
Sapne pacientas jaučia, tarsi moteris - turbut jo anima personifi
kacija - deramai nepasirūpino paruošti ekspediciją. Kepurių nuo
lietaus stygius primena, jog jis jaučiasi esąs bejėgiškoje proto būseno
je, kurioje jį nejaukiai veikia naujų ir ne visai malonių pojūčių ato
dangos. Jis tiki, jog moteris turėjo pasirūpinti kepurėmis, lygiai kaip
molina kažkada rūpinosi jo - vaiko dėvimais rūbais. Šis epizodas - tai
jo ankstyvųjų kelionių ir nuotykių atsiminimas, kuomet jautėsi esąs
visiškai saugus, nes motina (pirmapradis moteriškumo įvaizdis) ap
saugotų nuo visų pavojų.
Paaugęs suvokė, kad tai buvo vaikiška iliuzija, ir dabar jis gali
priekaištauti dėl nesėkmių savo paties anima J, bet ne motinai.
Kitame sapno etape pacientas pasakoja dalyvavęs žygyje su žm o 
nių grupe. Jis pavargsta ir grįžta į lauko restoraną, kur atranda savo

lietpaltį kartu su kepure nuo lietaus, kurios jam anksčiau taip trūko.
Jis prisėda pailsėti ir pastebi plakatą, skelbiantį, jog berniukas iš
vietinės aukštosios mokyklos spektaklyje vaidina Persėją. Tuomet
pasirodo aptariamasis berniukas - kaip paaiškėja, tai visai ne berniu
kas, o augalotas jaunuolis. Jis vilki pilką eilutę ir juodą skrybėlę,
atsisėda šnektelti su kitu jaunu vyriškiu, dėvinčiu juodą kostiumą.
Tučtuojau po šios scenos sapnuotojas pajunta naują energijos antplū
dį ir nutaria galįs prisijungti prie savo būrio. Tuomet jie vėl kopia į kitą
kalną. Apačioje jis regi kelionės tikslą, - tai žavingas uostamiestis. Šis
atradimas jį padrasina ir atgaivina jėgas.
Priešingai neramiai, nejaukiai ir vienišai pirmojo epizodo kelionei,
sapnuotojas čia dalyvauja su grupe. Kontrastas žymi perėjimą nuo
ankstesnės izoliacijos bei jaunatviško protesto prie bendraujant su
kitais patiriamos socializuojančios įtakos. Taip atsiveria naujos ben
dravimo galimybės, taigi jo anima dabar turi funkcionuoti geriau.
Šitai simbolizuoja skrybėlės, kurios anima įkūnijančioji figūra an
ksčiau nesusiprato jam parūpinti, atsiradimas.
Bet sapnuotojas pavargęs, ir scena restorane atspindi jo poreikį iš
naujo peržvelgti savo ankstesnes nuostatas, viliantis, jog šio grįžimo
į ankstesnę būklę dėka atsinaujins jėgos. Ir tai pavyksta. Pirma, ką jis
išvysta, tai plakatas, mums siūlantis mintį apie jaunatviško didvyrio
vaidmenį - berniuką iš aukštosios mokyklos, atliekantį Persėjo rolę.
Tuomet pamato berniuką, dabar jau vyrą, su jam visiškai priešingu
draugu. Vienas jų, vilkintis lengvą pilką eilutę, kitas - juodą, - spren
džiant iš to, ką anksčiau pasakiau, gali būti atpažinti kaip Dvynių
variantas. Tai yra didvyrių figūros, išreiškiančios ego ir alter-ego10,
kurių santykiai čia - vieningi bei harmoningi.
Paciento asociacijos šią mintį patvirtino bei pabrėžė, kad pilka
eilute dėvinti figūra atstovauja puikiai prisitaikančiam, pasaulieti
škam požiūriui į gyvenimą, o juodai vilkintis personažas įkūnija
dvasinį gyvenimą (dvasiškiai nešioja juodą rūbą). Tai, kad jie dėvi
skrybėles (dabar ir jis surado savąją), rodo, jog jau pasiektas tas
sąlyginai brandus tapatumas, kurio jam taip stipriai trūko ankstyvos
jaunystės metais, kai jį dar buvo užvaldę "gudragalviškumo" savybės,
nepaisant, jog pats idealistiškai įsivaizdavo esąs išminties ieškotojas.
Jo neįprastos asociacijos su graikų didvyriu Persėju pasirodė esą
labai svarbios, kadangi atskleidė žymų netikslumą. Pasirodė, kad
Persėją jis laikė didvyriu, nudobusiu Minotaurą ir išvadavusiu Ariad
nę iš Kretos labirinto. Kai tiriamasis man užrašė vardą, pastebėjo
savo klaidą - tai Tesėjas, ne Persėjas užm ušė Minotaurą - šis suklydi
mas staiga tapo reikšmingu, kaip dažnai būna su panašiais apsiriki
mais, nes leido pastebėti, ką bendra turi šie du didvyriai.11 Jie abu
privalėjo nugalėti savo baimę prieš pasąmonės demoniškąsias moti
nystės galias ir išlaisvinti iš jų vienintelę jauną moterišką figūrą.
Persėjas privalėjo nukirsti gorgonos M edūzos galvą, kurios siaubą
kelianti veido išraiška ir gyvatėm knibždančios garbanos visus, kas į
jas pasižiūrėdavo, paversdavo į akmenį. Vėliau Persėjas nukovė
drakoną, saugojusį Andromedą. Atėnų jauną patriarchalinę dvasią
įkūnijo Tesėjas, metęs iššūkį Kretos labirinto ir jo baisiojo gyventojo
Minotauro siaubams, kurie galbūt simbolizavo liguistą matriarchatinės Kretos dekadansą.12 (Visose kultūrose labirintas simbolizuoja
painų ir sumaišties pilną matriarchatinės sąmonės pasaulį. Jį gali
pereiti tik tie, kurie pasiruošę ypatingam įžengimui į paslaptingą
kolektyvinės pasąmonės pasaulį.) Įveikęs šį pavojų, Tesėjas išvadavo
patekusią bėdon sielvartaujančią mergelę Ariadnę.
Šis išvadavimas simbolizuoja anima figūros išlaisvinimą iš u žgo
žiančios motinos įvaizdžio sferos. Kol tai iki galo nepasiekta, ar gali
žm ogus pirmą kartą pajusti savyje tikrą ryšį su moterimi? Tai, kad šis
žm ogus nesugebėjo reikiamai atskirti anima nuo motinos, išryškėjo
kitame sapne, kuriame jis susirėmė su drakonu - simbolizuojančiu
visa ''užgožiantį" jo prisirišimą prie motinos sferos. Drakonas vijosi
įkandin, ir, kadangi žm ogus neturėjo jokio ginklo, jam nesisekė
grumtynėse.
Prasmingai sapne atsirado jo žmona, ir jos pasirodymas kažkokiu
būdu drakoną pavertė menkesniu ir mažiau grėsmingu. Šitoks pasi
keitimas sapne parodė, jog sapnuojąs žm ogus savo santuokoje pavė

luotai stengėsi įveikti prieraišumą motinai. Kitaip tariant, jis turėjo
atrasti būdą, kaip išlaisvinti motinos - sūnaus santykius palaikančią
psichinę energiją, kad pasiektų brandesni ryšį su moterimi ir, žinoma,
su brandžia visuomene kaip visuma. Didvyrio ir drakono kautynės
tapo simboline šio "augimo" proceso išraiška.
Didvyrio užduotis turi tikslą, siekiantį žymiai toliau negu vien
biologinis ir vedybinis prisitaikymas. Jis siekia išlaisvinti anima kaip
vidinį sielos komponentą, būtiną bet kokiam tikram kūrybiniam žyg
darbiui. Minimo žmogaus atveju tokio rezultato tikimybę mes turime
nujausti, kadangi apie tai nėra tiesiogiai kalbama keliones į Indiją
sapne. Bet aš esu tikras, kad jis patvirtintų mano hipotezę, jog kelionė
per kalną ir savo tikslo kaip taikaus uostamiesčio regėjimas reiškia
viltingą pažadą, kad jis turi atrasti autentišką savo anima lunkciįą.
Tokiu būdu būtų numalšintas jo ankstesnis apmaudas dėl globos,
kurios nesuteikė moteris prieš kelionę po Indiją. (Sapnuose reikšmin
gai išnyrantys miestai dažnai gali būti anima simboliai.)
Žmogus, kontaktuodamas su autentišku didvyrio archetipu, išsi
kovojo saugumo jausmą ir įtvirtino naują kooperuojantį santykį su
grupe. Visa tai lydėjo jėgų atsinaujinimas. Sapnuotojas priartėjo prie
vidinio galios šaltinio, kurį įkūnija didvyrio archetipas. Jis išsiaiškino,
išryškino ir išvystė tą savęs dalį, kurią simbolizavo moteris; savo ego
didvyriško akto dėka išsilaisvino nuo motinos įtakos.
Iš šio ir daugelio kitų herojinio mito pavyzdžių šiuolaikiniuose
sapnuose matyti, kad ego kaip didvyris visada iš esmės yra kultūros
nešėjas, o ne vien egocentriškas ckshibicionistas. Net Gudruolį su jo
klystkeliais ir neryžtingumu primityvusis žmogus regi kaip aukotoją
kosmosui. Navahų mitologijoje kaip kovotojas, jis sviedė žvaigždes
dangun - tai kūrimo aktas; jis sugalvojo neišvengiamos mirties būti
nybę, ir kritinės padėties mite jis išvedė žmones iš gilaus nendryno,
tokiu būdu padėdamas ištrūkti iš vieno pasaulio į kitą, aukštesnįjį,
kuriame nebebuvo tvano grėsmės.
Čia nurodome tą kūrybinės evoliucijos formą, kuri aiškiai prasi
deda vaikiškame, ikisąmoniniame arba gyvūniniame egzistencijos
lygmenyje. Ego pakilimas iki efektyvaus sąmoningo veiksmo yra
būdingas tikram kultūriniam herojui. Tuo pačiu būdu vaikiškas ar
jaunatviškas ego išsilaisvina iš tėviškų lūkesčių priespaudos ir pasida
ro individualus. Kaip šio kilimo į sąmoningumą pakopa, didvyrio
grumtynės su drakonu galėjo vykti dar ir dar kartą, išlaisvinant ener
giją gausybei žmogiškų užduočių, kurių dėka iš chaoso kuriamas
kultūrinis modelis.
Kai tai pavyksta, mes regime visą didvyrio įvaizdį, pasirodantį tam
tikru ego galios (arba, kalbant kolektyviniais terminais, gentinio tapa
tumo) pavidalu, ir nebėra prasmės toliau triuškinti siaubūnus ir
milžinus. Pasiektas taškas, kuriame šios stiprios jėgos gali būti įasme
nintos. "Moteriškasis elementas" sapnuose pasirodo nebe drakono, o
moters pavidalu; kitaip tariant, "šešėlinė" asmenybės pusė įgyja ma
žiau grėsmingą formą.
Šį svarbų momentą iliustruoja beveik penkiasdešimtmečio vyri
škio sapnas. Jis visą gyvenimą kentėjo nuo periodinių rūpesčių prie
puolių, susijusių su nepasisekimo baime (tikrovėje inspiruojama ne
pasitikinčios motinos). Tačiau profesiniuose ir asmeniniuose santy
kiuose jam labai gerai sekėsi. Sapne jo devynerių metų sūnus pasiro
do kaip 18 ar 19 melų jaunuolis, apsitaisęs švytinčiais viduramžių
riterių šarvais. Jaunuolis atvyksta kovoti su būriu juodai apsirengusių
žmonių. Staiga jis nusiima savo šalmą ir šypsosi grėsmingo pulko
vadui; pasidaro aišku, jog jie nestos į mūšį, bet taps bičiuliais.
Sūnus sapne yra palies tiriamojo vyriškio jaunatviškasis ego, kurį
dažnai slėgė nepasitikėjimo šešėlis. Pasakotojas tam tikra prasme visą
savo brandų gyvenimą ruošė sėkmingus žygius prieš šitą varžovą.
Dabar, iš dalies skatinamas tiesioginio padrąsinimo - sūnus užaugo
neapniktas tokių abejonių - ir iš esmės formuodamas atitinkamą
didvyrio įvaizdį, kurio pavidalas susijęs su jo paties aplinka, jis suvokė,
jog daugiau nebebūtina kovoti prieš šešėlį - galima jį priimti. Kaip tik
tai ir simbolizuoja draugystės aktas. Žmogui nebereikia kovoti dėl
asmeninio pranašumo, - jį asimiliuoja kultūrinė pareiga kurti demo
kratinės bendruomenės rūšį. Ši išvada, kuri atsiskleidžia pasiekus
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gyvenimo pilnatvę, yra svarbesnė negu herojiniai tikslai ir reiškia
tikrąją brandą.
Žinoma, šis pasikeitimas mechaniškai neįvyksta: reikalingas perei
namasis laikotarpis, išreikštas įvairiomis iniciacijos archetipo form o
mis.
INICIACIJOS ARCHETIPAS
Psichologine prasme didvyrio vaizdinys neturėtų būti suvokiamas
kaip tapatus ego turiniui. Jis tiksliau apibūdinamas kaip simbolinė
priemonė, padedanti ego atsiskirti nuo archetipų, kuriuos ankstyvoje
vaikystėje formuoja tėviškieji (t.y. kilmės) įvaizdžiai. Dr. Jungas išsa
kė mintį, jog kiekviena žmogiška būtybė iš pradžių turi pilnatvės
jausmą, galingą ir išbaigtą savęs suvokimą. Iš to Aš - sielos pilnatvės
- individui augant išsivysto individualizuota ego-sąm onė.13
Per pastaruosius kelerius metus talentingų Jungo pasekėjų darbai
dokumentiškai patvirtina gausybę įvykių, kurių dėka pereinant iš
kūdikystės į vaikystę pasireiškia individo (t.y. asmeninis) ego. Šis
atsiskyrimas niekada negali įvykti nepadaręs didelės žalos pirmapra
dei visumos pajautai. Kad išsaugotų psichinę sveikatą, ego nuolatos
turi grįžti ir atnaujinti santykius su Aš.
Iš mano studijų paaiškės, kad herojinis mitas yra pirmasis sielos
diferenciacijos etapas. Aš išrutuliojau mintį, jog turėtų būti pereiti
keturi etapai, kurių metu ego siekia reliatyvios autonomijos nuo
pirmapradės pilnatvės būsenos. Nepasiekęs tam tikros autonomijos
pakopos, individas nepajėgia susijungti su savo brandžia aplinka.
Tačiau herojinis mitas nelaiduoja, jog šis išsilaisvinimas įvyks, o tik
parodo, kaip jis galėtų vykti, norint, jog ego pasiektų sąmoningumą.
Išlieka problema, kaip prasmingai palaikyti ir ugdyti tą sąmoningumą,
kad individas sugebėtų būti naudingas gyvenime ir būtinai pajustų
savo paskirtį visuomenėje.
Senovės istorija ir šiuolaikiniu;primityviųjų bendruomenių ritualai
suteikė mums gausybę turtingos\nedžiagos apie iniciacijos mitus bei
apeigas, kurių metu jauni vyrai ir moterys atpratinami nuo savo tėvų
ir per prievartą tampa klano ar genties nariais. Bet staiga atitrūkstant
nuo vaikystės pasaulio traumuojamas pirmapradis kilmės archetipas,
o skriaudą turi kompensuoti asimiliavimosi į grupės gyvenimą proce
sas. (Grupės ir individo identiškumą dažniausiai simbolizuoja tote
minis gyvūnas). Todėl grupė įvykdo sužaloto archetipo reikalavimus
ir tam tikra prasme tampa antraisiais tėvais, kuriems jaunimas visų
pirma simboliškai aukojamas tik tam, kad pereitų į naują gyvenimą.
Šioje "drastiškoje ceremonijoje, labai panašioje į atnašavimą jėgom s,
galinčioms susigrąžinti jauną žmogų", kaip apibūdino Dr. Jungas,
mes matome, jog pirmapradžio archetipo galia negali būti negrįžta
mai nugalėta, pavyzdžiui, didvyrio grumtynėse su drakonu, nepati
riant deformuojančio atitolimo nuo vaisingų pasąmonės jėgų jausmo.
Dvynių mite stebėjome, kaip jų hybris, išreiškiantis besaikį ego atsi
skyrimą nuo Aš, buvo neutralizuotas jų pačių baimės dėl pasekmių,
privertusios ego ir Aš grįžti į harmoningus santykius.
Gentinėse bendruomenėse būtent iniciacijos apeigos efektyviau
siai sprendžia šią problemą. Ritualas naujakrikštą sugrąžina į giliau
sią pirmapradžio motinos ir vaiko arba ego ir Aš identiškumo lygį,
tuo priversdamas patirti simbolinę mirtį. Kitais žodžiais tariant, jo
identiškumas laikinai suskaldomas ar ištirpinamas kolektyvinėje pa
sąmonėje. Tuomet iš šios būsenos jį iškilmingai išvaduoja naujo
gimimo apeigos. Tai yra pirmas ego tikro konsolidavimosi aktas su
didesne grupe, kurią išreiškia totemas, klanas, gentis ar visi trys
dariniai.
Nesvarbu, ar šis ritualas aptinkamas gentinėse grupėse, ar sudė
tingesnėse visuomenėse, visur atkakliai laikomasi šių mirties ir atgi
mimo apeigų, kad "perėjimo apeiga" naujakrikštas būtų perkeltas iš
vieno gyvenimo etapo į kitą, iš ankstyvos vaikystės ar iš ankstyvos
jaunystės į vėlyvąją, ir išjos į brandą.
Iniciaciniai įvykiai, žinoma, neapsiriboja jaunystės psichologija.
Kiekviename naujame individo gyvenimo etape gali pasikartoti pir
mapradis konfliktas tarp Ego ir Aš poreikių. Beje, šis konfliktas
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ryškiau negu bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu gali pasireikšti perei
nant iš ankstyvos brandos etapo į vidutinį am žių (tarp 35-40 metų
mūsų visuomenėje). Perėjimas nuo vidutinio į senyvą amžių vėlgi
patvirtina skirtumą tarp ego ir absoliučios sielos, didvyris paskutinį
kartą pašaukiamas ginti ego-sąmoningumą nuo artėjančio gyvenimo
ištirpimo mirtyje.
Šiais kritiniais laikotarpiais iniciacijos archetipas smarkiai suakty
vinamas, kad paruoštų prasmingą perėjimą, kuris dvasiškai labiau
priimtinas už jaunatviškas apeigas su jų stipria pasaulietiška atm osfe
ra. Archetipiniai iniciacijos modeliai- Šia religine prasme žinom i nuo
senovės kaip "misterijos" - įpinti į visų eklcziastinių ritualų14, reika
laujančių ypatingų apeigų gimimo, vedybų ir mirties atveju - audinį.
Tiek nagrinėdami herojinį mitą, tiek iniciaciją, turime paieškoti
pavyzdžių subjektyvioje šiuolaikinių žm onių, ypač tų, kuriuos tyrė
psichoanalitikas, patirtyje. Nieko nuostabaus, jei to, kas kreipiasi
pagalbos į gydytoją, besispecializuojantį psichikos sutrikimuose, pa
sąmonėje kils vaizdiniai, analogiški pagrindiniams iniciacijos m ode
liams, kuriuos žinom e iš istorijos.
Turbūt bendriausia ir paprasčiausia šių temų - tai jaunimo patiria
mas kankinimas arba jėgos išmėginimas. Tai gali pasirodyti identiška
mūsų jau akcentuotiems šiuolaikiniams herojinį mitą iliustruojan
tiems sapnams, pavyzdžiui, apie jūreivį, pasidavusį audrai ir bangų
mūšai, arba apie žm ogaus be kepurės nuo lietaus tvirtumą įrodantį
žygį po Indiją. Tą pačią fizinių kančių su logiška pabaiga temą galima
rasti ir pirmajame mano aptartame sapne apie jauną stuomeningą
vyriškį, tapusį žmogiška auka ant aukuro. Šis pasiaukojimas priminė
iniciacijos nuostatą, tačiau jo pabaiga liko neaiški: ji, atrodytų, užbai
gė herojinį ciklą ir atvėrė kelią naujai temai.
Egzistuoja vienas stebinantis skirtumas tarp herojinio mito ir
iniciacijos apeigų. Tipiškos herojinės asmenybės išsekina savo jėgas,
siekdamos ambicijų keliamo tikslo; trumpai tariant, jiems pavyksta,
net jei iškart po to jie nubaudžiami ar nužudomi dėl jų hybris.
Iniciacijos naujakrikštui, priešingai, tenka atsisakyti atkaklių siekimų,
visų aistrų ir pasiduoti sunkiems išmėginimams. Jis turi trokšti patirti
šį išbandymą, nesitikėdamas sėkmingos baigties. Taktiškai jį reikia
paruošti mirčiai; tačiau nors išmėginimų požymiai gali būti švelnūs
(pasninkavimo laikotarpis, išmušti dantys ar tatuiruotė) arba kanki
nantys (apipjaustymas, įpjovimai ar kiti suluošinimai), tikslas išlieka
visada tas pats: sukurti simbolinį mirties įspūdį, galintį savo ruožtu
inspiruoti simbolinę prisikėlimo nuotaiką.
Jaunas dvidešimt penkerių metų vyriškis sapnavo, jog kopia į
kalno viršūnę, ant kurios buvo kažkas panašaus į aukurą. Prie aukuro
jis mato sarkofagą su savo paties statula virš jo. Tuomet atsiranda
šydu prisidengęs šventikas nešinas lazda, ant kurios švyti gyvas Saulės
diskas. (Vėliau aptardamas sapną jaunuolis paaiškino, jog kopimas į
kalną jam priminė pastangas, dėtas analizuojant, kaip išsiugdyti savit
vardą). Jo nuostabai, vyriškis randa save negyvą, ir vietoj laimėjimo
ar pergalės jausmo jis pajunta netektį ir baimę. O kuomet jaunuolį
užtvindo šilti Saulės disko spinduliai, užplūsta jėgos ir atsinaujinimas.
Šis sapnas gana glaustai parodo skirtumą tarp iniciacijos ir hero
jinio mito. Kopimo į kalną aktas atrodo turi asocijuotis su jėgos
išmėginimu: tai noras pasiekti ego-sąmoningumą herojiškoje jauny
stės vystymosi fazėje. Pacientas, remdamasis mūsų visuomenės jau
nuolių konkurencijos papročiais, suprantama, manė, jog jo požiūris
į terapiją bus toks pat kaip ir į kitus vyriškumo išmėginimus. Tačiau
šią klaidingą prielaidą ištaisė scena prie aukuro, įrodžiusi, jog jo
tikrasis uždavinys yra paklusti galingesnei už jį jėgai. Jaunuolis turi
matyti save tarsi būtų miręs ir palaidotas simbolinėje formoje sarkofage, primenančiame archetipinę motiną - visos gyvybės pirma
pradį rezervuarą. Tik lokio nuolankaus akto dėka jis gali atgimti.
Sustiprinimo ritualas jame, kaip Saulės Tėvo Sūnuje, vėl įkvepia
gyvybę.
Tokį problemos sprendimą vėlgi galėjome supainioti su herojiniu
Dvynių, "Saulės vaiku", ciklu. Tačiau šiuo atveju nėra požymių, ro
dančių, kad naujakrikštas per plačiai užsimos. Pergyvendamas mir
ties ir prisikėlimo apeigas, žyminčias perėjimą iš jaunystės į brandą,

Persėjas persekioja gorgoną Medūzą. Vazos tapybos fragmentai.
Apie 490 m. p. m. e.
jis pasimokė nuolankumo.
Pagal fizinį amžių jaunuolis jau galėjo įvykdyti šį perė jimą, tačiau
užsitęsęs stabčiojančio vystymosi laikotarpis jam sutrukdė. Šis uždel
simas panardino jį į neurozę, nuo kurios gydėsi; sapnas jam siūlo tokį
pat išmintingą patarimą, kokį būtų galėjęs suteikti kiekvienas geras
gentinės medicinos žinovas. Norėdamas pataisyti savo jėgas, jaunuo
lis turėtų liautis laipiojęs po kalnus ir paklusti prasmingam iniciacinio
pokyčio ritualui, galinčiam paruošti jį naujiems moraliniams brandos
įsipareigojimams.
Paklusnumo, kaip esminės sėkmingų iniciacijos apeigų sąlygos,
tema aiškiai matoma mergaičių ir moterų atveju. Jų perėjimo apeigos
nuo pat pradžių pabrėžia būtiną nuolankumą; tokią nuostatą susti
prina jų autonomijos fiziologinis ribotumas, sąlygotas menstruacijų
ciklo. Buvo pasiūlyta mintis, jog moteris menstruacijų ciklą suvokia
kaip pagrindinę iniciacijos dalį, kadangi jis turi galią sukelti giliausią
nuolankumo jausmą virš jos esančioms gyvenimo kūrybinėms ga
lioms. Tokiu būdu ji noriai atsiduoda savo moteriškajai funkcijai,
beveik taip pat kaip vyras pasišvenčia nustatytam vaidmeniui kolek
tyviniame savo grupės gyvenime.
Kita vertus, moteris čia nenusileidžia vyrui - ji turi savo iniciacinius
jėgų išmėginimus, pasibaigiančius atnašavimu, leidžiančiu patirti
naują gimimą. Šis pasiaukojimas padeda moteriai išsivaduoti nuo
asmeninių santykių naštos ir įtvirtina sąmoningesnį jos kaip individo
su savomis teisėmis vaidmenį. Priešingai, vyro auka yra jo šventos
nepriklausomybės atidavimas: jis tampa sąmoningai priklausomas
nuo moters.
Čia mes priartėjame prie iniciacijos dalies, suartinančios vyrą su
moterimi ir moterį su vyru bei pakoreguojančios tam tikrą pirmapra
dę vyriškos ir moteriškos lyčių opoziciją. Tokioj situacijoj vyro žinoji
mas (Togos) susiduria su moters prieraišumu (Eros). Jų sąjungą
vaizduoja simbolinis šventos santuokos ritualas, iniciacijos širdimi
buvęs nuo jos ištakų antikos misterinėje religijoje. Tačiau šiuolaiki
niam žm ogui nepaprastai sunku tai apčiuopti, o kad galėtų tai supra
sti, gyvenime dažnai turi įvykti ypatinga krizė.
Keli pacientai papasakojo man sapnus, kuriuose derinami aukos
ir šventų vedybų motyvai. Vieną tokių sapnų pateikė jaunas vyriškis,

kuris buvo įsimylėjęs, tačiau nenorėjo tuoktis, kadangi bijojo,-jog
santuoka tam tikra prasme taps kalėjimu, kontroliuojamu galingos
motinos figūros. Jo paties motina vaikystėje jaunuoliui darė didelę
įtaką, o jo busimoji uošvė kėlė panašią grėsmę. Ar neimlų viešpatauti
jo nuotaka lygiai taip, kaip abi motinos valdė savo vaikus? Sapne
vyriškis buvo Įtrauktas į ritualinį šokį kartu su dar vienu vyru ir kitom
dviem moterim, kurių viena buvo jo išrinktoji. J iedu vyresni buvo
vyras ir žmona, jie padarė sapnuotojui didelį įspūdi, nes, nepaisant jų
artum o vienas kitam, atrodė, turėjo galimybes plėtoti savo individua
lius polinkius ir neatrodė esą valdingi. Si pora jaunuoliui įkūnijo
santuoką, nesuvaržančią individualios dviejų partnerių prigimties
vystymosi. Jeigu jis būtų sugebėjęs pasiekti tokią būseną, vedybos
būtų buvę priimtinos.
Ritualiniame šokyje kiekvienas vyras veidu buvo pasisukęs į savo
moterį- partnerę, ir visi keturi stovėjo kvadrato formos šokių aikštelės
kampuose. Šokant paaiškėjo, jog tai buvo tam tikros rūšies šokis su
kardais. Kiekvienas šokėjas rankose laike po trum pą kardą, su kuriuo
atlikinėjo sudėtingą arabeską, judindami rankas ir kojas ir reikšdami
besikaitaliojančius nuolankumo ir agresijos kils kitam jausmus. Bai
giamojoje šokio scenoje visi keturi šokėjai turėjo įsmeigti kardus į
savo pačių krūtines ir mirti. Tiktai sapnuojąs žmogus atsisakė įvykdyti
finalinę savižudybę ir liko vienas stovėti, kai tuo tarpu kili nugriuvo.
Jis buvo didžiai susigėdęs dėl savo paties niekšiškos baimės pasiaukoti
kartu su kitais.
Iš šio sapno mano pacientui paaiškėjo, jog jis buvo daugiau nei
pasiruošęs keisti savo požiūrį į gyvenimą. Vyriškis buvo egocentri
škas, ieškantis iliuzinio saugumo asmeninėje laisvėje, bet iš vidaus
valdomas baimės, kurią sukėlė priklausomybė motinai vaikystėje.
Reikėjo iššūkio vyriškumui, kad įsitikintų, jog, nepaaukojęs savo
vaikiškumo, jis liks izoliuotas ir sugėdintas. Sapnas ir vėliau jaunuolio
įžvelgta jo prasmė išsklaidė dvejones. Jis patyrė simbolines apeigas,
kurių dėka jaunas žmogus atsisako savo uždaros autonomijos ir
priima gyvenimą giminystės, o ne vien herojiniu pavidalu.
Taigi jis vedė ir atrado pilnatvę santykiuose su žm ona. Vedybos
toli gražu ne nusilpnino jo veiksmingumo pasauliui, o iš tikrųjų tik
sustiprino jį.
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Net visiškai neturintis nieko bendra su neurotinc baime, jog po
vedybų priedanga gali tykoti nematomi motinos ir tėvai, normalus
jaunas vyriškis turi svarią priežastį rūpintis vedybų ritualu. Tai išimti
nai moters iniciacijos apeigos, kuriose vyras tėra tik nugalintis didvy
ris. Nenuostabu, kad gentinėse bendruomenėse tokie kontrafobiniai
ritualai egzistuoja kaip nuotakos pagrobimas, la i įgalina vyrą kiekvie
ną akimirką, kai jis turi paklusti savo nuotakai ir prisiimti santuokos
pareigas, tvirtai laikytis ir savo herojinio vaidmens reliktų.
Tačiau santuoka yra toks universalus įvaizdis, jog turi ir gilesnę
prasmę, la i yra galimas, netgi būtinas simbolinis moteriškojo elem en
to atradimas paties vyro sieloje tiek, kiek tai lemia realios žm onos
įgijimas. Šį archetipą kaip atsaką į tinkamą stimulą galima aptikti bet
kokio amžiaus vyriškyje.
Žinoma, ne visos moterys patikliai reaguoja į vedybas. Pacientė
moteris, kurios karjera nepavyko, kadangi tam sutrukdė labai sudė
tinga ir trumpai trukusi santuoka, sapnavo, jog ji ir vyras klūpo vienas
priešais kitą. Jis jau ruošiasi užmauti ant nuotakos piršto žiedą, bet
ji žaibiškai ištiesia savo kairės rankos bevardį pirštą, akivaizdžiai
priešindamasi jungtuvių ritualui.
Nesunku pastebėti jos reikšmingą klaidą. U žuot pasiūliusi dešinės
rankos bevardį pirštą (taip, beje, ji galėjo prisiimti subalansuotą ir
prigimtinį ryšį su vyriškąja gimine), ji klaidingai manė, jog visą savo
sąmonės (t.y. kairės pusės) identiškumą turi paskirti vyro poreikių
tenkinimui. Faktiškai santuoka reikalavo dalintis su juo pasąmonine,
prigimtine (t.y. dešinės pusės) dalimi, kurioje sąjunga turėtų sim bo
linę, o ne pažodinę ar absoliučią prasmę. Tai baimė moters, bijančios
prarasti savo identiškumą griežtai patriarchalinėje santuokoje (ši
moteris turėjo rimtą priežastį jos vengti).
Vis dėlto šventa santuoka, kaip archetipinė forma, yra ypač svarbi
moters psichologijoje; jai ruošiamasi iniciacinio pobūdžio parengia
mųjų įvykių dėka jau jaunystėje.

Vertė Rasa BUTVILAiTĖ
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KOMENTARAI:
1. "Analitinė psichologija yra reakcija į perdėtą sąmonės racionalizavimą, kuris, siekdamas sukurti valdomus procesus, nutolsta nuo
gamtos ir atplėšia žm ogų nuo jo natūralios istorijos, kad perkeltų jį į
proto apribotą dabartį, apimančią trumpą laiko atkarpą nuo gimimo
iki mirties. Šitas siaurumas gimdo atsitiktinumo ir absurdo jausmą;
savo ruožtu tas jausmas neleidžia mums išgyventi mūs gyvenimo su
tuo rimtumu, kurio reikia, kad jis būtų gilus. Gyvenimas darosi
paviršutiniškas ir neišreiškia žmogaus. Neišgyvento gyvenimo sritys
patenka į pasąmonę. Gyvenama taip, tarsi būtų vaikštoma perdaug
ankštais batais. Amžinybės kategorija, taip būdinga pirmykščiam
gyvenimui, apskritai neegzistuoja mūsų gyvenime. Racionalizmo sie
na atskiria mus nuo gamtos amžinumo. Analitinė psichologija siekia
pramušti tą sieną, išjudindama pasąmonės vaizdus, kuriuos raciona
lus protas nuvarė į kapą. Tie vaizdai yra anapus sienos; tai dalis mūsų
prigimties, kuri atrodo giliai užkasta, palikta už mūsų, ir nuo jos
atsitverėme rato siena." (C.G. Jung. Analytische Psychologie und
Weltanschauung).
2. Oziris - senovės Egipto gamtos mirties ir prisikėlimo dievas,
vėliau tapęs požem io karalystės valdovu. Dumuzis (šen. žydų Tamuzis) - šumerų ir babiloniečių dievas, vaisingumo ir meilės deivės
Inanos (babil. Ištar) vyras, atiduotas jos į mirusiųjų karalystę. Orfėjas
- graikų dievas, muzikos ir poezijos išradėjas, nusileido į mirties
karalystę vaduoti iš ten mirusios savo žm onos Euridikės. Balderis skandinavų dievo Odino sūnus, kurį bando išvaduoti iš mirusiųjų
pasaulio jo brolis Chermodas.
3.
£,£
(šen. gr.) - išdidumas, niekšybė, įžūlumas.
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4. T esėjas - milinis Atėnų valstybes įkūrėjas ir herojus. Jo ryšius
su P oseid onu rodo bendra švente, vykusi kiekvieno menesio aštuntą
dieną. Vieni mitai Tesėją laiko Poseidono sūnumi, kiti - tik viena iš
Poseidono pravardžių. Argo miesto herojus P ersėjas, padedamas
deivės A tėnės ir H erm io, nukerta saulėlydžio krašte gyvenančios
baisiosios Medūzos galvą. Trojos karo did\yris A chilas buvo išauklė
tas ir apmokytas C hirono. Iš jo išmoko gydymo, muzikos meno ir kitų
dalykų.
5. Ego (aš) - giluminės psichologijos terminas, išreiškiąs sąmonin
gąją asmens savybę, dažnai konfliktuojančią su pasąmone, nusakoma
lotynų kalbos žodžiu ”id". Jungas ego laiko sąmones subjektu: tai
"vaizdinių kompleksas, sudarantis sąmones lauko centrą ir turintis
aukštą vientisumo ir tapatumo laipsnį." (Psychologische Typen).
6. XII - XIII a. iš senovinių pasakėčių ir viduramžių bestiarijų
tradicijos susiklostęs poetinis herojus Tapinas Renaras (Raynard,
Reinard - Provanse; Reinhardt, Reinert - Elzase ir Lotaringijoje,
Reinaert - Flandrijoje; Vokietijoje ir žinomoje J. W. Gocthes poemo
je - Reineke).
7. Pcjotizmas - sinkretinė Šiaurės Amerikos indėnų religija, susi
jusi su kakltisinio augalo, vadinamo "pejotl" vartojimu (valgymu ir
naudojimu ritualinėse apeigose). Garbinamos trys pagrindinės dievy
bės: Didžioji Dvasia, tapatinama su krikščionių Dievu; Pejoti'nė
Moteris, kartais tapatinama su Kristumi; ir pats augalas pejotl, tapa
tinamas tai su krikščioniškąja duona ir vynu, tai su Šventąja Dvasia.
Pejotl - vaistas, antgamtinė galia, daranti žm ogų atsparų blogiui,
globėjas, mokytojas. Jis duodąs žinių, proto aiškumą, pranašingus
regėjimus, patarimus, sveikatą. Pejotizmas dažnai vadinamas indėni
ška krikščionybės versija.
8. Slounhendžo (Stonehendge) šventykla - tai didžiulis akmens
luitų (megalitinis) statinys, padarytas maždaug prieš 4000 metų Solsberio lygumoje (Britų salose). Pastaruoju melu jį daug kas laiko
savotiška astronomijos observatorija, padėjusia, be kita ko, nustatyti
saulės bei mėnulio užtem imus, metų pradžią ir kt.
9. Jungas skiria vyrišką (animus) ir moterišką (anima) sielą. Vyri
škoji siela reiškia sugebėjimą prisitaikyti prie išorinio pasaulio racio
nalios mąstymo funkcijos (intelekto) pagalba, o moteriškoji siela racionalios jausmo funkcijos (intuicijos) pagalba. Intelektą lydi valios
aktyvumas, laisvės siekimas, abstrakcijos galia, kova su gamta. Intui
ciją liudija sugebėjimas aukotis, atsiduoti, troškimas globos ir saugu
mo. Kiekvienas žm ogus turi abiejų sielų požymius. Tik nevienodai
jie reiškiasi. Vyro anima išreiškia jo santykį su pasąmone, su tuo, kas
neištirta, nediferencijuota. Dažniausiai žm ogus savo anima projek
tuoja į išorę, į kitą asmenį ir tada darosi priklausomas nuo to asmens.
Tokia projekcija Dantės Beatričė, Persėjaus Andromeda. Mes gyve
name patriarchalinėje kultūroje, dėl to čia dominuoja animus, o
feministiniai vyrų bruožai išstumiami į pasąmonę. Moterų animus
projektai - Dionizijus, Skrajojantis Olandas, Don Zuanas.
10. A ’ter-ego čia yra paties herojaus antroji pusė, jo kitas pasirei
škimas, papildymas ir persikūnijimas.
11. Z. Froidas įvairius apsirikimus pradėjo aiškinti kaip nesąm o
ningą " išsidavimą", parodymą to, kas yra nustumta į pasąmonę, ką
sąm onė mėgina nuslėpti.
12. Atėnų didvyrio Tesėjo pergalę prieš Minotaurą autorius inter
pretuoja kaip patriarchalinės dvasios pergalę prieš matriarchatinę. Ją
sankcionuoja ir sutvirtina Ariadnės meilė. Tačiau svaresne reikėtų
laikyti mintį, kad čia yra įprasmintas Atėnų suverenumas: poliso
pergale prieš archainę Kretos civilizaciją.
13. C. Jungo požiūriu, sąmoningo žm ogaus ego išauga iš pradinės
nesąmoningo tapatumo su organine gyvybe būklės. To išaugimo
priežastimi buvęs gyvybinės jėgos (libido) susitelkimas, suardęs pir
minę būties harmoniją ir iškėlęs pasaulin dvasią. Tą disharmoniją
galima įveikti tik susiejant sąmoningumą su archetipine kultūra, kuria
pasireiškia dvasia.
14^YrY>:X(sen- gU) liaudies, bendruomenės, karių susirinkimas.
K. A. STOŠKUS

MEDINIO TRIMITO
AIDAIS
Medinis trimitas (daudytė) šiandien jau retas svečias liaudies in
strumentų orkestruose, dainų ir šokių ansambliuose. Duslų jo garsą
teišgirstame nebent per didžiąsias šventes ar apžiūras bei konkursus.
Instrumento reikšmės sumažėjimą lėmė jo garsinis nepaslankumas,
grojimo technologijos nepažinimas, o gal ir per menkas populiarini
mas.
Mūsų senuosiuose raštuose iš muzikos instrumentų trimitas mini
mas bene pirmasis. Kadaise jis buvo labai populiarus senovės lietuvių
pučiamasis instrumentas. Lietuvos ir Žemaičių Didžiosios Kunigaik
štystės metraštyje randame legendą, kurioje net lietuvių vardas sieja
mas su lotynišku šio instrumento pavadinimu: "Kai Kernius viešpata
vo Užvilijo krašte, jo žm onės, tie, kurie už Vilijos įsikūrę, grojo
ąžuoliniais trimitais, ir praminė Kernius tą pakraštį, kur jo žm onės
kuriasi, savąja kalba - lotyniškai "litus”, o vamzdžius, kuriais groja, "tūba", ir suteikė vardą tiems žm onėm s savąja kalba - lotyniškai
"litusba", sujungdamas krantą su vamzdžiu. Ir paprasti žm onės ne
mokėjo vadinti lotyniškai ir pradėjo vadinti "Lietuva".1 J. Basanavičius
straipsnyje "Akmens ir vario bei žalvario kultūra lietuvių liaudfes
dainose ir pasakose" rašo, kad "pasakos mini trūbeles ir dūdeles.
Skaitlingose dainose randame dar minint (...) vamzdžius, dūdas, trūbas, trimitas (...). Broliai, paskandintos sesers pamariais ieškodami,
"trūbiję".2 Labai gaila, kad autorius nenurodo konkrečių dainų, pasa
kų, tačiau ir fakto paminėjimas yra labai svarbus. Įdomų padavimą
Žemaičiuose pateikia K. M arzinauskas:" Kiti seni padavimai byloja,
kad senovėje ant Medvėgalio ir Girgždutės kalnų gyvenę milžinai.
Šimtmečiams bėgant, Medvėgalis išlikęs tvirtas, nenugalėtas. Net kai
pilis nustojusi savo reikšmės, jos įgula nemirusi. Ji tik į kalną suėjusi.
Ir dabar nakties metu esą galima girdėti ragtį trimitavimą pilyje".3 Kad
lietuvių trimitai naudoti ne tik anų laikų karo veiksmuose, bet ir
pagoniškose religinėse apeigose, mini J. Šliūpas. "Religiškos apeigos
įvykdavo po plynu dangumi, nes beveik visos šventyklos buvo be stogo
ir religiškieji šėtrai (altoriai - A.M .) neturėjo priedangos. Tam parin
kdavo dieną giedrią ir šviesią, o jeigu netikėta liūtis sutrukdė apeigas,
tatai paskaitoma buvo aiškiu dievų papiktinimu, o liaudis tuo tarpu
tylėjo, kada kunigai trimituoti ir būbnyti, kriokti liovėsi, leidę kiekvie
nam auką paragauti".4 Šioje citatoje autorius kalba apie trimitus,
kuriuos maldos metu pučia keletas žynių-kunigų. Bet yra duomenų,
kad šiuos instrumentus žyniai naudojo ir signalizavimui. "Anot ž m o 
nių pasakojimų, vieta, kur Ilguva prieš persikeliant čion prelatui
Hryncevičiui buvo apžėlusi mišku, kursai ir šiandien apdengęs turi
upės Nykos ir Nykutės šlaitus ir daubas. Šitoje puikioje vietoje ant
Nemuno ir Nykos kranto augęs arž uolas, kursai ir šiandien toje pat
vietoje tebestovi. Aukštai šitame medyje pusiaunuogis žynys Ilgis
sėdėdavęs ant šakos. Rankoje turėjęs tokią trūbelę, kurią jam trūbuojant, žm onės rinkdavosi prie aržuolo ir Ilgio pamokslų klausydavę.
Kunigui Hryncevičiui pasistačius Panykių dvarą ir jame koplytėlę ir,
rasit, pradėjus Ilgį persekioti, jisai iš čia pragaišęs. Žynys Ilgis dar

gyvuoja ne tik žm onių atsiminimuose. Patsai Panykių dvaro vardas
išnyko, tik dokumentuose minėtas, apleisdamas vietą Ilguvai. TalkoHryncevičių familija yra priėmusi Ilgį savo herban ir jį šitokiu ženklu
išreiškia. Paskutinį kartą 1908 m. Ilguvoje apsilankant, iš J. Milušio
sužinojau, kad dvare dar esama Ilgio paveikslo, kreipiausi į Hryncevičių žentą, žinom ą muziką p. Mlynarskį, kad tą paveikslą man
parodytų ir, jei galima, kad Mokslo Draugijai dovanotų. Paveikslas
(...) reiškia žm ogų, sėdintį nuogą iki juostos, keliai apdengti baltais
marškiniais, ir susiringiavusiais rudais rūbais. Kairėje rankoje laiko,
rodos, medinę tamsiai geltoną trūbelę".5 Šie instrumentai, kaip liudija
istoriniai šaltiniai, buvo naudojami ir laidotuvių apeigose, kurių metu
vartotos medinės trūbos. Jas esą dabar (X IX a. antroji pusė - A.M .)
galima pamatyti Žemaitijos ir Lietuvos kaimuose".6 Kitur vėl: "Kūno
sudeginimo ar palaidojimo vietoje, Tilusonai ir Lintusonaį (Rytų
Prūsijos arba M ažosios Lietuvos genčių žyniai-kunigai - A.M.) pūtė
trimitus". 7 Mediniai trimitai skambėdavo ir įvairiose pagoniškose
šventėse, kai būdavo aukojamos aukos dievams. "Truputį vėliau pie
menys šventė:sekmines, aukodami Ganyklini, savo dievui, prie ugnies,
pavasario gėlėmis pasidabinę: kur šokdami ir trūbydami, piemenys
dainuoja".8 Įsigalint Lietuvoje krikščionybei, vyskupai niekino senuo
sius dievus, draudė juos garbinti. Bet uždrausti anaiptol nebuvo
lengva. Vengdami aršios kovos su stabmeldžiais, daugelis ano meto
vyskupų buvo priversti taikstytis prie įsigalėjusių papročių, palaip
sniui juos "įteisinti" naujose apeigose. Šventasis Ievas Grigorijus,
stabmeldžių krašte apaštalavusiam Šv. Augustinui rašė:" Krikščionis
neturi griežtai smerkti pagonių išmisjų, jų muzikos ir tai naikinti, o
reikia palaipsniui, paliekant formą, keisti idėją (vert. - A.M.)".9 Taip
krikščionybė į savo atributiką įtraukė ir senuosius muzikos instru
mentus. Tai mini jau J. Bretkūnas pirmajame biblijos vertime, septin
tojo tom o paskutiniame puslapyje lietuvių ir vokiečių kalbomis pami
nėdamas 13 muzikos instrumentų, - ir lietuvišką trimitą - "posaune".10 Apie šį instrumentą veikale "Dainų balsai" kalba ir Ch. Bartschas prisimindamas, kad dar jo vaikystėje piemenys juo naudojosi
ir kad jis šitų dviejų metrų ilgio triūbų garsus dar vis prisim enąs.11
N uo X IX a. pradžios atsiranda išsamesnių triūbos aprašymų. Štai S.
Stanevičiaus (1799-1848) "Dainose Žemaičių" sakoma: "Įrankiai jų
linksmybės buvo ilgos, iš trijų skilų sudėtos, apvalaus m edžio triūbos,
nukamienios ir truputį pakumpusios, per pusantro sieksnio ilgos,
stipriai sukibytos, nukaištos ir labai tošėmis nuvyturtos, kurias vadino
trimitais".12 D augėliau,apie šiuos instrumentus galima pasiskaityti
"Liaudies kultūros" 1990 m. Nr. 5/6 straipsnyje "Gaudžia ragai, triūbija patriūbočiai".
Tarybiniais laikais pagal J. Švedo pasiūlytus projektus nuo 1947
metų P. Servą Valstybiniam liaudies m eno ansambliui pradėjo gamin
ti vietoje tradicinės konstrukcijos trimitų (daudyčių) - sudėtus iš trijų
dalių (dvi dalys cilindrinio, viena - konusinio gręžimo), ne apvyniotus
tošimi, o tik padengtus beržo tošį imituojančia medžiaga, instrumen
to viduje įmontavus metalo vamzdį. Šitokie sunkūs, neišvaizdūs,
siauro diapazono instrumentai gaminami iki šių dienų. Būtina grą
žinti jiems autentišką garsą, tembrą bei išvaizdą, tuo pačiu galbūt
išplečiant diapazoną, nes folklorinių ansamblių galimybės turėti daug
įvairaus derinimo trimitų (daudyčių) yra ribotos, didžioji Šiam instru
mentui skirto repertuaro dalis iki šiol negrojama.
Tradicinė lietuvių liaudies instrumento trimito (daudytės) sandara

I pavyzdys. Tradicinis medinis trimitas.
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yra aprašyta K. Bertkovo, G. Slajudatovo, I. Jazovickajos 'Tarybų
Sąjungos tautų muzikos instrumentų atlase" (M., 1975. - P. 103), V.
Bartusevičiaus "Liaudies meno baruose" (V., 1983. - P. 119-122), M.
Baltrėnienės "Lietuvių liaudies muzikos instrumentuose" (1980. - P.
34-39) ir St. Paliulio "Lietuvių liaudies instrumentinėje muzikoje"

II

pavyzdys. Patobulintas medinis trimitas.

(1959. P. 31-34). Instrumentas apibudinamas kaip medinė triuba su
palaipsniui išplatėjančiomis žiotimis. Jis dažniausiai tiesus, 1400-2300

III

pavyzdys. Patobulinto medinio trimito schema
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mm ilgio. Gaminamas iš eglės, uosio, liepos (I pav.).
Muzikantai ir teoretikai konstatuoja instrumento garsinį nepa
slankumą ir tai, kad jo garsinės bei tembrinės savybės bene visai kaip
klasikinės triūbos ar trombono. Modifikuojant instrumentą, teko
darbuotis ir man. Norėta grąžinti tradicines garsines, tembrines savy
bes, išplėsti garsaeilį, kad galima būtų groti visą šiam instrumentui
skirtą orkestrinį, folklorinį repertuarą.
Mano modifikuotą trimitą (II pav.) sudaro du skirtingo storumo

vienas į kitą įsimaunantys mediniai vamzdžiai (III pav. - 2,4). Vieno
galas sutvirtinamas su išplatėjančiomis žiotimis, o į kitą įsistato mundštukas. Į medinių vamzdžių vidų įstatyti ir klijais sutvirtinti metaliniai
vamzdeliai (III pav. - 1,3). Jie suteikia tvirtumo. Vamzdžius sustumiant ar išstumiant, keičiasi instrumento ilgis, o tuo pačiu labai
išsiplečia garso ir tembro diapazonas. Forma išlieka autentiška. Šį
instrumentą modifikuojant, nenorėta sukurpti lietuviško trombono,
o tik, išsaugant autentiškas muzikines savybes, nekeičiant išorės (išo
rėje nemontuojant techninių priedų), praplėsti jo galimybes. rIoks
modifikuotas instrumentas yra užpatentuotas liudijimu Nr.
4705719/30-12(083365). Pirmą kartą viešai juo grota 1989.06.08 Val
stybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų salėje. Pirmuosius tris
tokio instrumento pavyzdžius pagamino trys meistrai. Kiekvienas
naudojo kitokią medžiagą. Klaipėdos Teatro dekoracijų dirbtuvių
meistras Vytautas Bagdonavičius padarė iš tų pačių detalių ir m ed
žiagų (ebonitas, plastmasė, imitaciniai dažai), iš kurių šiuo metu
trimitus daro respublikinės teatro dirbtuvės Vilniuje. Lietuvos kon
servatorijos Klaipėdos fakultetų liaudies instrumentų laboratorijos
vedėjas, tautodailininkas Antanas Butkus pagamino iš eglės m edie
nos, tošimi instrumento neapjuosdamas. Išore panašių autentiškų
instrumentų yra Biržų kraštotyros muziejuje (Inv. Nr. 1401). Lietu
vos Konservatorijos liaudies instrumentų mokslinės eksperimentinės
laboratorijos mokslinis bendradarbis, liaudies instrumentų meistras
Egidijus Virbašius pagamino modifikuotą instrumentą, remdamasis
Vilniaus istorijos ir etnografijos muziejaus eksponatais (EM -7337): iš
uosio, korpusą apvyniojo beržo tošimi. Susilaukta ir rašytinio įverti
nimo. Štai ištrauka iš gerb. prof. menotyros mokslų kandidato V.
Vyžinto recenzijos: "Išstudijavęs tradicinius muzikavimo būdus, in
tensyviai eksperimentuodamas orkestre, konsultuodamasis su instru
mentų meistrais, A. Motuzas sėkmingai patobulino daudytę, kuri
slenkamojo vamzdžio dėka gali groti natūralius gamos garsus įvairio
se tonacijose. Čia patobulinimo esm ė. Reikia pažymėti, kad toks
patobulintos daudytės tipas savo forma, tembro savybėmis ir grojimo
būdu nenutolsta nuo autentiškojo. O techniškosios ir tonacinės savy
bės įgalina atlikti žymiai svarbesnį vaidmenį orkestre, o taip pat
komponuoti naujus būdingus, techniškai išvystytus šių instrumentų
ansamblius". Instrumento patobulinimas buvo apsvarstytas ir Lietu
vos Konservatorijos Klaipėdos fakultetų katedrų posėdžiuose, įver
tintas teigiamai.
Trimitų (daudyčių) ansambliai išsaugojo pačius archaiškiausius ir
būdingiausius ansamblinio muzikavimo bruožus. Todėl šie instru
mentai neturėtų būti apleisti nei muzikos mokyklose, nei konservato
rijose. Jais būtų galima geriau, profesionaliau perteikti autentišką
muziką, sutartines, ansamblines pjeses, o svarbiausia - praturtinti
orkestrus savita muzikine spalva.
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ŠVENTASIS JUOZAPAS
Bene vienintelis šaltinis šv. Juozapo gyvenimui pažinti - Evan
gelijų epizodai, susiję su Mergelės Marijos pašaukimu būti Dievo
sūnaus motina ir su Jėzaus kūdikyste. Evangelijas šiek tiek
papildo apokrifai, kuriuose Juozapas dailidė jau senas. Marijos
vyru jis buvo išrinktas stebuklingu būdu -išdaugelio pretendentų
tik jo vieno lazda šventykloje pražydo. Mirė Juozapas dar prieš
Jėzaus viešojo gyvenimo pradžią.
Šv. Juozapą pradėta garbinti gana vėlai: Rytuose IV a., Vaka
ruose - IX-X a. Jo kultą išplatino šv. Tomas Akvinietis ir šv.
Bonaventūra, vėliau - šv. Teresė iršv. Brigita. Popiežius Pijus IX
1970 m. paskelbė jįBažnyčios globėju, o popiežius Pijus XI11955
m. -darbininkų globėju (šv. Juozapo šventė minima kovo 19-ąją,
jo kaip darbininkų globėjo diena -gegužės 1-oji).

Šv. Juozapas KV DM Lvg 167
Alfonsas MOTUZAS
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Mene šv. Juozapo paveikslas atsiranda nuo V a., vaizduojant
Kristaus gimimo sceną. Bizantijoje žinomos apokrifinių padavi
mų - šakelės stebuklo ir Marijos sužadėtuvių - iliustracijos. Šv
Juozapo atvaizdą mums paliko Venecijos šv Morkaus katedros
mozaikos irreljefai, Sienos, Pizos irkitų bažnyčių reljefai, Džoto
freskos Padujoje. Menininkų labai mėgstamos Marijos iršv. Juo
zapo scenos, ypač sužadėtuvių epizodas (Gaddi, FraAndželiko,
Perudžino, Rafaelio kūriniai). Vieną šv. Juozapą pirmą kartątapo
Gaddi - jisvaizduojamas ilga barzda, su žydinčia šakele rankose.
(Florencija, šv. Kryžiaus bažnyčia). XV a. Vokietijoje šv. Juozapo
figūra atsiranda Šventosios šeimos paveiksluose: čia jissu kirviu
rankoje arba vedąs už rankų Jėzų. Ispanijoje, šv Teresės įtakoje,
šv. Juozapas tampa centrine figūra, jisvaizduojamas su vaikeliu
ant kelių arba ant rankų. Muriljo yra nutapęs apie 20 šv. Juozapo
paveikslų.
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P opuliariausi siužetai su šv. Juo zap u yra šie:
J u o za p o vaizdavim ą p a sm erkė T ridento susirinkim a s XVI a., iš
1.
Ž y d in ti šv. Ju o za p o lazda arba šakelė. Pagal šv. Jeronim ą, siu že te beliko tik žyd in ti lazda kaip šv. Ju o za p o atributas.
pretendentai į m ergelės M arijos ranką atnešdavo šven tyklos ku 
2.
Šv. J u o za p o sapnas. E van ge lijo s mini kelis epizodus, kur
nigui lazdą ir p a dė da vo ant altoriaus. Jo k ū b o apokrifas sako, kad
Ju o za p a s per sapną ga un a n u ro d ym u s, kaip pasielgti kritiniais

Šv. Juozapas KVDM Lv 1142

šv. Juozapo lazda pražydo, o iš jos išskrido balandis ir atsitūpė
jam ant gaivos. Taip šv. Juozapas tapo Marijos sužadėtiniu. Šios
temos variantai: garbintojai suklaupę prieš altorių, ant kurio guli jų
lazdos, arba apmaudo pagauti riejasi ir laužo lazdas. Šitokį šv.

Šv. Juozapas su šventaisiais ŠAIEM D-T 37
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Šv. Antanas iš Padujos XVII a. Ignalinos raj. Palūšės bažnyčia

atvejais: "Jėzaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo
susižadėjusi su Juozapu; dar jiems nepradėjus kartu gyventi,
Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas,
būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė
tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė, taip padaryti, per sapną
pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: "Juozapai, Dovydo sū
nau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos
vaisius yra iš Šventosios Dvasios" ( Mt I, 18-20); "Išminčiams
iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas
ir sako: "Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Ęgiptą" (Mt 2, 10);
"Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodo per sapną Juo
zapui Egipte ir sako: "Kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į
Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės" (Mt
2, 19-20). Sapno scenoje paprastai vaizduojamas ant varstoto
palinkus, miegantis šv. Juozapas, o šalia jo - angelas.
3. Sv. Juozapo mirtis. Pagal apokrifą šv. Juozapas mirė, turė
damas 111 metų, Jėzaus ir Marijos akivaizdoje. Čia vaizduojamas
mirštantis šv. Juozapas, besileidžiantys iš dangaus angelai, kurių
vienas neša žydinčią lazdą. Kompozicijoje gali būti ir staliaus
įrankiaj.
4. Šv. Juozapo vainikavimas. Juozapas su žydinčia lazda
rankoje klūpo prieš Kristų, kurs jį vainikuoja. Šis siužetas buvo
paplitęs XVI a. pirmojoje pusėje jėzuitų bažnyčiose.
Lietuvių liaudies mene šie siužetai nežinomi, galima užtikti tik
vieną kitą jų atgarsį. Šv. Juozapas vaizduojamas vienas arba
grupinėse scenose: "Šventoji šeima", "Bėgimas į Egiptą" (žr.:
"Liaudies kultūra". -1991. - Nr. 4).
Grafikoje yra labai įdomi kompozicija, vadinama "Šv. Juoza
pas ir šventieji", kurioje Juozapas vaizduojamas tarp šventųjų,
istoriškai su juo nesusijusių. Juozapo figūra viršutinėje lapo da
lyje, jis ilgais plaukais, su barzda ir ūsais, galvą juosia nimbas.
Dešine ranka laiko kūdikį, kurio rankoje knyga, kairėje - žydinti

šaka. Viršuje iš kraštų šv. Barboros ir šv. Apolonijos, apačioje šv. Jono Nepomuko ir šv. Ignaco atvaizdai. Šventieji, be savo
būdingų atributų, laiko rankose palmes. Apačioje - architektūriniai
puošnių rūmų fragmentai, medis ir klūpantis besimeldžiantis
žmogus. Po šv. Juozapo kojomis - angelų galvutės. Raižinys,

(1165-1231).
Gimė Lisabonoje, turtuolio šeimoje, penkiolikos metų būda
mas įstojo j augustinijonų vienuolyną, čia gavo gerą išsilavinimą,
buvo įšventintas į kunigus. Vėliau, siekdamas tobulumo, perėjo į
pranciškonus, buvo susitikęs šv. Pranciškų ir tapo jo mokiniu bei

Šv. Antanas iš dail. V. Žuklio rinkinio

Šv. Antanas 185 Lm. KVDM Lvg 144

kaip ir dauguma šios rūšies liaudies dailės kūrinių - spalvintas. R
Galaunė spėja, kad tai nėra kokio nors konkretaus paveikslo
liaudiška interpretacija, bet visa altoriaus kompozicija, perkelta į
liaudišką raižinį: "Dar nepaprastesni ikonografijos atžvilgiu yra
"Šv. Jono Nepomūkos, šv. Igno (kunigų jėzuitų), šv. Juozapo, šv.
Barboros, šv. Apolonijos paveikslai". [Kažkodėl "Lietuvių liaudies
meno" grafikos albume ir kitur šis raižinys vadinamas "Šv. Juoza
pas ir kiti šventieji" - A.P] Čia greta su šv. Juozapu matome šv.
Barborą ir šv. Apoloniją; toks grupavimas viduramžiais sutinka
mas retai, nes apačioje stovintys šventieji buvo daug vėliau
kanonizuoti: šv. Ignas - 1629 m., o šv. Jonas Nepomuka - 1729
m. P. Galaunės nuomone, šis raižinys nėra kurio nors vieno
siužeto variantas, bet jungia šv. Juozapo paveikslą, gal buvusį
altoriaus viduryje, ir drožtus šv. Joną Nepomuką ir šv. Apoloniją
matyt iš kito tos pat bažnyčios altoriaus.*'
Grafikoje yra dar viena liaudies mene gana reta šv. Juozapo
interpretacija: šv. Juozapas klūpo su žydinčia šaka rankoje. Jis
trumpa barzda, su nimbu, po jo kojomis, atrodo, debesys, viršuje
iš abiejų pusių po angelą: vienas laiko leliją, kitas - leliją ir vainiką
(gal tai šv. Juozapo vainikavimo temos variantas?)
Populiariausias motyvas, būdingas visoms liaudies meno
šakoms - šv. Juozapas su kūdikiu ant rankų. Dažniausiai jis
vaizduojamas visu ūgiu (išskyrus vieną kitą tapybos pavyzdį),
barzdotas, laiko kūdikį (kaire arba dešine ranka), kitoje rankoje
dažniausiai turi leliją arba pražydusią lazdą. Kūdikis irgi gali būti
vaizduojamas įvairiai: jo dešinė gali būti pakelta palaiminimui, jis
gali laikyti knygą, žemės rutulį. Spalvinamas dažniausiai taip: šv.
Juozapo apsiaustas rausvas, rūbas tamsiai žalias.

ištikimu pasekėju, griežtai laikėsi neturto principo. Jo kaip pa
mokslininko talentas išryškėjo Italijoje. Sakė daug pamokslų,
ypač kovodamas su albigiečių atakala. Italijoje ir mirė. Palaidotas

ŠVENTASIS ANTANAS
Tai vienas populiariausių, plačiai žinomų bei gerbiamų šven
tųjų, atgailos skelbėjas, misionierius, skriaudžiamųjų užtarėjas
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Sv. Antnnas K.VDM Ng 4383

Padujoje, o 1232 m. paskelbtas šventuoju.
Dar gyvas būdamas garsėjo stebuklais, galbūt dėl to jo gyve
nimas apipintas legendomis. Jis moterų, sužadėtinių globėjas,
gelbėtojas nuo drugio, maro ir kitų ligų, jo pagalbos šaukiamasi
ką nors pametus ir t.t.
Šv. Antanas garbinamas ir Lietuvoje, ypač Žemaitijoje. Jo
kulto centras - Kretingos bažnyčia su stebuklinguoju paveikslu.
Be to, jam yra dedikuota dar dvylika bažnyčių, o paveikslų yra
Tytuvėnuose, Telšiuose, Troškūnuose, Krekenavoje, Dotnuvoje ir
kt, taigi ikonografijos pavyzdžių pakanka.
Vaizduojant šv. Antaną, ypač populiarus klūpančio asilo mo
tyvas. Jis. paremtai pasakojimu, kurio keletas variantų skiriasi
detalėmis. Šv. Antanas niekaip negalėjęs įrodyti žydui, kad Eu
charistijoje yra Kristus, pagaliau netekęs kantrybės ir pasakęs,
greičiau asilas atsiklaups prieš Monstranciją, negu žydas įtikės
(kitas variantas: žydas ar šiaip netikintis pareiškęs, jog patikės tik
tada, kai pamatys klūpantį asilą ir pan.). Atsitiko taip, kad netrukus
šv. Antanas nešęs Švenčiausiąjį Sakramentą ligoniui. Tuo tarpu
iš kaimyno tvarto išėjęs asilas ir atsiklaupęs.
Kiti motyvai:
Vargšo širdies suradimas. Vaizduojamas su brangenybių dė
žute, kurioje yra vargšo širdis, pagal Evangelijas: "Kur tavo turtai,
ten tavo širdis" (Lk 12, 34).
Pikto sūnaus išgydymas. Jaunuolis įpykęs spardęs motiną, o
paskui, sąžinės graužiamas, nusikirtęs koją. Šv. Antanas jį ste
buklingai išgydęs.
Pamokslas žuvims. Kai žmonės išsiskirstė iš bažnyčios, ne
norėdami klausyti pamokslo, šv. Antanas nuėjo į pajūrį ir ėmė
kalbėti žuvims, kurios klausėsi iškišusios galvas iš vandens. Šią
sceną matė smalsuolių minia.
Šv. Antanas su kūdikiu Kristumi, Šv. Antanui apsistojus pas
grafą Tižo, buvo pastebėta iš jo kambario sklindanti skaidri švie

sa. Pažvelgęs pro durų plyšį, grafas pamatė šv. Antaną kalbantį
su kūdikiu Kristumi, kuris buvo jį apkabinęs. Šventasis ne kartą
yra regėjęs ir Marijos viziją.
Dažniausiai šv. Antanas vaizduojamas jaunas, rudu abitu,
išskusta tonzūra. Šalia gali būti klūpantis asilas. Kiti atributai liepsna arba liepsnojanti širdis, knyga, žydintis kryžius arba
krucifiksas, lelija.
Lietuvių liaudies mene žinomi du šv. Antano vaizdavimo bū
dai: su kūdikiu ir su klūpančiu asilu. Abu šie motyvai atspindėti
visose vaizduojamojo meno šakose, tik pirmasis dažnesnis. Šv.
Antanas paprastai apsirengęs rudu abitu, kūdikis ant dešinės
arba ant kairės rankos, kartais kūdikis sėdi ant knygos. Kūdikio
poza panaši visuose darbuose, šiek tiek skiriasi rankų judesys,
kartais jis laiko žemės rutulį, kartais jo ranka liečia šv. Antano
smakrą. Kitoje šventojo rankoje dažniausiai lelija. Tapyboje kom
poziciją papildo interjero detalės - stalas ir pan., grafikoje, lakšto
kampuose įkomponuojamos angelų galvutės ir t.t.
Klūpančio asilo motyvas išlaiko pagrindinius kompozicijos
bruožus: kairėje paprastai stovi šv. Antanas su Monstrancija
rankoje, už jo bažnyčios pastato fragmentas, iš dešinės ant
priekinių kojų atsiklaupęs asilas ir už jo eretikas.
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AUGALAI
LIAUDIES MEDICINOJE
DAŽNIAU PASITAIKANČIŲ LIGŲ GYDYMAS

Odos ligos, išbėrimai - "Dievo rykštė", nuo kurios išsigelbėjimo
žmonės vėl ieškojo žolėse. Minėtojo debesylo šaknimis gydė ne
tik skrandį ar kepenis, bet gelbėjosi ir nuo išbėrimų bei sunkiai
išgydomos egzemos. Vandenį, kuriame virė beržo žievė, vartojo
nuo dedervinių, odos užkrėtimų. Mažiems vaikams laukinių na
šlaičių nuoviras padėjo nuo išbėrimų, vadinamųjų saldžių vočių.
Nuo įvairių diatezių vartojo triskiautį lakišių, kurį gerai iššutindavo
ir prausdavosi. Lakišiaus žolės nuoviras, kaip pavilgas, tiko inkštiruotam, spuoguotam veidui. Ramunėlės - vaistas nuo galvos
išbėrimų, dedervinių, sunkiai gyjančių vočių. Jų nuoviru prausda
vosi, ant išbertų vietų kompresus dėdavo. Sutrūkinėjusią rankų
odą gydė piene virtais ramunėlių žiedais. Daržinės žliūgės nuo
vire vilgė kelis kartus sulankstytą drobės gabalą ir dėjo ant deder
vinių, išbėrimų, vočių. Šias odos ligas taip pat gydė gysločio,
širdažolės, baltosios notrelės, uždegimą - džiovintų pipirmėtės
lapų nuoviro kompresais. Spiritu užpiltos sidabražolės ištrauko
mis bei nuoviru tepė sutrūkusių rankų odą, lūpas. Susmulkintų
lapų ir lydytų (nesūdytų) taukų tepalu gydė šunvotes. į iššutusius
tarpupirščius prikišdavo ruginių šiaudų arba džiovinto tabako,
pabarstydavo sutrintų meškauogės lapelių, pataisų sporų.
Ant tvinkinio dėdavo tarkuotą morką, jaunų beržo pumpurų
arba karštu vandeniiMJŽplikytų beržų bei gysločio lapų, sėmenų.
Votis gydydavo ožkabarzdžio, šilingės lapais, ant voties dėdavo
šviežių šalpusnio lapų, truputį sudaužytų su švariu peilio kotu,
kol pasidarydavo sultys. Pūlius geriausiai traukia eglės sakai,
sumaišyti su medumi ir nesūdytais kiaulės taukais.
Vyresni žmonės gerai prisimena, kaip vargindavo niežai. Gervėtiškiai sakydavo, kad užklupus tokiai bėdai reikia praustis raugtalapės rūgštynės šaknų nuoviru ar teptis iš džiovintų jos šaknų
padarytu tepalu. Niežais sergantieji prausdavosi vandenyje, ku
riame virė beržo žievelės ir lapai. Niežus gydė ugniažolės (akių
žolė, cacalija, geltonpienė, karpažolė, kraujuotė, kregždažolė,
vilkapienė) nuoviru. Ugniažolė - daugiametis žolinis augalas su
trumpu šakniastiebiu ir gausiu plonų šaknų kuokštu. Žiedai gel
toni, žydėti pradeda gegužės mėnesį. Vainiklapiai nukrenta vos
žiedams prasiskleidus. Vaistams renkamas visas stiebas su žie
dynu.
Kai niežulys kankino, prausėsi gailiosios dilgėlės (notrelės),
aguonų galvučių nuoviru, taip pat saulei netekėjus pliki pasiritinėdavo po rasą. Jeigu nepadėdavo, moterys spausdavo darželio
nasturtų sultis ir jomis tepdavosi.
Tautosakoje randame daugybę11rožės " užkalbėjimo maldelių.
Paprastai užkalbėdavo duoną, ruginius miltus, kuriuos ligonis
suvalgydavo. Rečiau gydėsi žolėmis. Nuo rožės gerdavo raudo
nųjų dobilų, ievos žiedų arbatą, patinusias vietas tepdavo tepalu,
pagamintu iš džiovintų ramunėlių žiedų, dervos, žibalo, sviesto
arba ruginių miltų, kanapių grūdų, kiaušinio trynio, taukų. Drobinį
maišelį pridėdavo ramunėlių žiedų, gerai pašildydavo ir dėdavo
ant skaudamos vietos. Veido rožei "nuimti" dėdavo šalpusnio
lapus.
Sąnarių skausmus, įsisenėjusį reumatą gydė, trindami sąna
rius džiovintų musmirių spirito trauktine, vanodamiesi pirtyje dilPabaiga. Pradžia Nr. 3.

gėlėm is. J. Birzinas knygelėje "G y
dantieji augalai" tvirtina, kad įsise n ė 
jusį reum atizm ą išg yd o tik kadagys.
Š viežias kadagio skujas reikia virti
tris valandas ir su šiuo šiltu van de niu
kasdien m azgoti visą kūną (dešim t
kartų). Šiltai voniai parengti prie ka
d a g io skujų galim a prim aišyti pušies
ir eglės skujų. V onioje reikia gulėti
pusę valandos. Po to kūną būtina
perpilti šaltu vandeniu.

Paparčių prikimštas čiužinys ma
lšina ne tik galvos, bet ir sąnarių skausmą, reumatizmą, suteikia
ramybę. |dėtas paparčio lapas į batuką pašalina kojų nuovargį.
Tinktūrai gaminti imami šalutinių šakų neturintys žali paparčio
lapai irsukapojami. įpylus spirito, kad apsemtų lapus, indas gerai
uždengiamas ir pastatomas saulėtoje vietoje ar prie krosnies. Po
keturių šešių dienų spintas nupilamas. Panevėžio apylinkėse nuo
reumato gerdavo dilgėlių, čiobrelių, šv. Petro raktelių arbatą,
kaštonų žiedų antpilus. Nuo kaulų skausmo vartodavo kraujažo
lių arbatą. Kai sąnariai patempti, patinę, kai skauda kadaise lūžę
kaulai, padeda taukės (devynių vyrų spėka, gyvakaulė, kaulažolė, kaštavolas) šaknis. Sudžiovinta ir sutarkuota, ji sumaišoma su
"riebalu" ir dedama ant skaudamo sąnario ar kaulo. Taukės stiebai
aukšti, sultingi, dažniausiai tuščiaviduriai, nemažais lapais. Stie
bas ir lapai kramtomi kvepia agurkais. Žiedai šviesiai viojetiniai,
nešvariai purpuriniai ar balti, nusvirę, ilgu vamzdeliu. Šaknys
storos, gleivingos, s.udžiūvusios pajuosta (vidurys lieka baitas it
kaulinis).
Reumatą ir sąnarių uždegimą malšina juodųjų serbentų lapai,
pievinės vingiorykštės žiedai.
Kraujavimas paprastai stabdomas sutrinta kraujažole arba
arnyko žiedų tinktūra, kuri taip pat dezinfekuoja žaizdą. Vienai
daliai arnyko žiedų imama dešimt dalių spirito. Užpylus dešimt
dienų laikoma šiltoje vietoje, po to nukošiama. Suvilgytas drobi
nis skudurėlis dedamas ant žaizdos, keičiant kas dvi valandas.
Arnykas (lygičius, trama, skietras, šilinis) - daugiametis augalas,
kurio stiebas stačias, plaukuotas, kiek lipnus. Lapai kiaušinio
pavidalo, platūs, gysloti, plaukuotomis viršūnėmis ir plikomis
apatinėmis pusėmis. Žiedai dideli, geltonai oranžiniai. Kalninė
arnika auga pušynuose (dažnai drauge su mėlynėmis). Lietuvoje
tai retas augalas.
Ant kraujuojančios žaizdos dedamas švarus gysločio lapas,
švieži jonažolių žiedai. Išspaustomis sultimis patepus žaizda
nustoja kraujuoti, greičiau užgyja. Atvirus sopulius gydo ir anksti
pavasarį surinktų tuopos pumpurų trauktinė. Ž aizdos aprišamos
sutrintais žaliais arba džiovintais ir degtinėje pamirkytais ugnia
žolės lapais, p ab ad om a pataiso sporomis, senesnes žaizdas nastuitų lapais, skalaujama ramunėlių nuoviru.
Dantų skausmą nuo seno malšino skalaudami burną ramunė
lių, rūtų, ąžuolo lapų, ajerų nuovirais, dėdami kompresus arba
kvėpuodami per burną šiltus nuovirų garus. Neretai sukramtytos
žalios žolelės (ypač rūtos) būdavo įdedamos į skaudantį dantį.
Piene virtas aguonas gėrė po pusę stiklinės nakčiai - jos ramino
ir malšino dantų skausmą.
Nuo dantenų uždegimo ir dantų skausmo’ vartojo tokį nuovirą:
šaukštą sausų šalavijo lapų ir šaukštą aguonų galvučių užpildavo
stikline verdančio vandens ir penkias minutes pavirindavo.
Kai kur dantų skausmą malšino ir burnos ligas gydė šliaužiančiąja tramažole (obložniku): 2-3 kartus per dieną gėrė po pusę
stiklinės nuoviro arba įkvėpdavo jo garų. į sugedusį dantį dėjo
sutrinto česnako, karčiųjų pipirų, karpažolės žiedų, kraujažolės
lapų, medaus, valgomosios druskos. Kai kuriuose kaimuose
dantų skausmą malšino rūkydami iš miško parneštas ar iš sienojų
pripešiotas džiovintas samanas, drignes, žiles, tramažoles.
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ŽOLYNAI IR MOTERS GROŽIS
Visais laikais lietuvės buvo neabejingos kūno grožiui: veidą
prausė išrūgomis, tepė grietinėle, kompresams ir kaukėms var
tojo mėtų, ramunėlių, dilgėlių ir kt. ištraukas, nuovirus, tyreles.
Lietuvaitės garsėjo tankiomis, ilgomis kasomis. Čia joms padėjo
paprasta lauko ar miško žolė. Elvyra Dulaitienė-Glemžaitė "Kupi
škėnų senovėje" rašė, "kad plaukai būtų gražūs, švelnūs, juos
reikia plauti takžolių (takažolių) nuoviru arba ramunėlėmis, o kad
plaukai būtų švarūs, nebūtų utėlių, šašų, pleiskanų - išplautą
galvą perplauti varinčiaus (šiuo atveju meškauogė) nuoviru.
Plaukams grožio teikia beržo sula ar beržo svyruoklio (mote
riška giminė) šakelių, lapų nuoviras. Plaukai gerai auga ir švari
galva būna plaunant juos varnalėšų šaknų, pelynų lapų ir stiebų,
žilvičių šakelių žievės, ramunėlių nuoviru, aguonų šarmu".
Ir vis dėlto plaukų priežiūrai dažniausiai vartojama dilgėlė.
Šios žolės ištrauka plaukams stiprinti daroma taip: 1-2 šaukštai
šviežių susmulkintų lapų užpilti stikline verdančio vandens, kiek
palaikius nukošti ir įtrinti plaukų šaknis. Tokia procedūra kartoja
ma ilgą laiką retkarčiais, darant savaitės pertrauką. Jeigu plaukai
greit riebaluojasi, slenka, oda pleiskanoja, tinka dilgėlių šaknų
'nuoviras: 100 gramų šaknų užmerkti vasarošiltyje vandenyje ir
laikyti 8-9 valandas. Po to dar kartą pavirinti ir nukošti.
Plaukams perskalauti vartojami dilgėlės lapų ir kitų augalų
(varnalėšos šaknų, ajero šakniastiebių, tujos šakelių, ramunės
žiedų, asiūklio žolės, apynio spurgų) mišinys. Jj užpilti litru van
dens ir 5 minutes virinti. Riebiems plaukams perskalauti tinka
mėlynių, varnalėšų, ajero šaknų, jonažolių mišinio nuoviras.
Jei plaukai slenka, greit riebaluojasi, pleiskanoja, galvą įtrinti
svogūnų sultimis. Svogūnų lukštų nuoviras taip pat stiprina plau
kus, suteikia jiems blizgesį.
Veido priežiūrai irgi neprošal pažinti augalus bei jų savybes.
Vaisto ieškota netgi įgimtoms "raudonoms dėmėms": jos buvo
trinamos džiovintais ir išmirkytais arkliauogės lapeliais, kad vei
das būtų baltas, merginos rinko vijoklinio parstupo (baltoji drie
kana) žalias uogeles ir sutrynusios delnais, tepė veidą, mazgojo
rankas, kad baltos būtų, kad veidas vasarą saulėje nedegtų,
parėjusios iš pirties veidą trindavo krieno šaknimi, šlakus, "rudas
dėmes" gydė sutarkuotomis šviežio ajero, sidabražolės šakni
mis, sprigės sultimis ar pagavusios margu pilvu varlę ja patrinda
vo šlakuotą veidą.
Strazdanoms gydyti naudodavo ir vaistinę baltašaknę (purva
žolė, pupinas, strėnų žolė). Tai lelijinių šeimos daugiametis, žoli
nis, iki pusės metro užaugantis augalas. Lapai pailgi kiaušiniški,
palinkę į vieną pusę. Žiedai žalsvai balsvi, vamzdiški, po 1-2
lapus pažastyse. Uoga melsvai juoda. Auga sausuose miškuose,
dažniausiai pušynuose. Jų šakniastiebiai nuvalomi, nuplaunami
ir išspaudžiamos sultys, kuriomis tepamos strazdanos. Odą ba
lina ir kraujažolė. Jos žiedai ir lapai užpilami 500 g verdančio
vandens ir palaikoma, kol prisitraukia. Perkošus vartojama kom
presams. Odą balina ir žemuogių uogos, petražolių sultys. Gel
tonomis ugniažolės pieno sultimis gydomos karpos, pleiskanota
oda. Karpas dar gydo ir taip: pavasarį nuskina kiaulpienę, perlau
žia kotelį ir pienuotu stiebeliu pabado karpas.
Spuoguotą veidą visais laikais gydė asiūklio, medetkos, na
šlaičių, šalavijo, pipirmėtės ištraukomis, lakišiaus nuoviru. Šauk
štą džiovintos asiūklio žolės užpilti stikline šalto vandens ir 20
minučių pavirinti. Perkoštu nuoviru praustis du kartus per dieną.
Spuoguotą odą gydo asiūklio, našlaitės ir ramunės (po 1 šauk
štelį) mišinys, kiek pakaitintas karštame vandenyje, taip pat la
kišiaus žolės nuoviras: 3 šaukštai lakišiaus žolės užpilti 2 stikli
nėmis vandens ir 10 minučių virti. Atvėsus perkošti ir vilgyti veidą.
Kompresas pūlingiems spuogams arba paraudusiai odai gy
dyti daromas iš miškinės dedešvos (girnelės, kastūrės, roželės):
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2 šaukštus susmulkintų dedešvos sausų lapų užpilti puse stikli
nės verdančio vandens, palaikyti ir šiltą tyrelę sudėjus į marlę dėti
ant pažeistos vietos. Pavilgas inkštiruotai, sudirgintai odai ruo
šiamas ir iš ramunėlių ir kraujažolių žiedų, dirvinio asiūklio žolės,
pipirmėtės ir šalavijo lapų. Šaukštą mišinio užpilti stikline verdan
čio vandens, palaikyti, kol prisitraukia, perkošti. Inkštirus gydo ir
, dobilų žiedų gerą pusvalandį pakaitintas nuoviras. Nuo paaugly
stės ar rožinių spuogų galima išbandyti vaistinės taukės nuoviro
kompresus. Smulkiai sutrintą šaknį už pilti stikline verdančio van
dens, 10 minučių pavirti ir perkošti. Spuogus gydo ir šilinio viržio
tirpalas: viržio žiedus užpilti aliejumi ir laikyti 20 dienų. Nukošus
tirpalu vilgyti spuogus.
J. Birzinas knygelėje "Gydantieji augalai", rašydamas apie
liepos vaidmenį grožiui, pradeda nuo moralo: Panelės: klausyki
tės. Jums, kaip gražiajai lyčiai, labiausiai rūpi grožio priežiūra.
Krautuvininkai gauna iš jūsų gero pelno už kvepalus, pudras ir
įvairiausius tepalus. Varlojančios pudrą ir tepalus panelės po
kurio laiko pasidaro negražios. Todėl šalin tokius dalykus, grįžkit
atgal prie gamtos. Natūralus sveikas gyvenimas ir gamtos prie
monės yra būtina sąlyga veido priežiūrai. Iš liepų žiedų gamina
mas maloniai kvepiantis ekstraktas, kuris pašalina veido šlakus,
raukšles, suteikia odai švarią ir švelnią išvaizdą".
Gaminama taip: į du litrus vandens įdėti 1 kg liepos žiedų ir
parą mirkyti šiltoje vietoje. Išmirkytus žiedus Jame pačiame van
denyje uždengus virti pusantros valandos. Žiedus išspaudus, į
skystimą įdėti 400 g medaus ir pusę valandos virinti. Šiuo sirupu
kasdien įtrinti odą.
Nuo raukšlių vartojamos jonažolės, ramunių, mėtų, liepos
žiedų (po arbatinį šaukštelį) nuoviras. Žolę užpilti dviem stiklinė
mis verdančio vandens, kiek palaikyti ir perkošus pridėti du
šaukštus 40° spirito. Nuoviru veidą vilgyti vakarais.
Suglebusią odą patartina tonizuoti gervuogių, žemuogių, dil
gėlių, našlaičių, jonažolių nuovirų kaukėmis.
Žmogų puošia ir sveiki, balti dantys. Ožkabarzdis yra vienastiebis augalėlis, šiurkštus kaip galvijo liežuvis. Bent tris keturis
ožkabarzdėlius sudėjus krūvon ir paėmus į ranką kaip dantų
šepetuką, trinti dantis, kad balti būtų. Balinio ajero šakniastiebiai,
sugrūsti ir persijoti per tankų sietelį, naudoti dantims valyti. Jie
stiprina dantenas; kai burnoje blogas kvapas, naudojamas krau
jažolės nuoviras: 10 g sausų kraujažolės žiedų ir lapų užpilti 500
g verdančio vandens ir palaikyti, kol prisitraukia. Perkošus ska
lauti burną. Panašūs nuovirai gaminami iš kadagio, šaltmėtės,
raugerkšnio, viržių.
Užbaigti norisi nūdieniškai: pažinkime augalus, jų stebuklin
gąsias savybes, bet nepamirškime ir su specialistu pasitarti.
P.S. Rengiant šį rašinį naudotasi prieškarine spauda, ku
rioje spausdintos "bobų liekarstvos" ( "Šeimininkė", "Jaunoji
karta", Šiaulių kraštotyrinis leidinys "Gimtasai kraštas"). Rem
tasi M. Žukaičio "Daktaras namuose". - Rochester. - 1919, J.
Birzinio "Gydantieji augalai" . - K. 1935, J. Balio "Liaudies
magija ir medicina". - Bloomington. -1951, E. Glemžaitės-Dulaitienės "Kupiškėnų senovė". - V, 1958 m., J. Jaskonio "Au
galai ir kosmetika". - V. 1987 m., taip pat Kraštotyros draugijos
m edžiaga bei garsios žolininkės, biologijos mokslų daktarės
E. Šimkūnaitės patarimais ("Vaistažolės", 1971 m.). Apie žolių
reikšmę sveikatai kalbėtasi su vyresnio amžiaus žm onėm is
asmeniškai, keletą žolių receptų pasiūlė mano gimtinės
žm onės - Varėnos rajono Puvočių kaimo senukai.

Nijolė MARCINKEVIČIENĖ

TA U TIN IS D R A B U Ž IS

)

SUVALKIEČIŲ RINKTINĖS JUOSTOS
Suvalkietiškos juostos išaustos iš geresnių negu kitose srityse siūlų. Jų
dugnas paprastai baltas medvilninis, raštas pirktinių vilnonių (skaisgijos)
siūlų. Mėgstamos tos pačios spalvos kaip ir Dzūkijoje, gal tik kiek dažnesni
ryškūs "cheminiai" tamsiai raudoni, rožiniai, ryškiai žali ar mėlyni atspalviai.
Raštai aiškaus, grakštaus piešinio, dažniau nei kitur Lietuvoje pasitaiko
dinamiški įvijos ir svastikos ženklai. Suvalkietėms būdinga aprėminti centrinį
ornamentą ne tik beraščiu pakraštėliu, bet dažnai dar ir siauresnėmis, pa
prastesnio kitos spalvos rašto juostelėmis (1, 2, 5 pav.). Labai vešlūs juostų
kutai. Jie būna įausti ir įrišti (kartais vienoje juostoje taikomi abu būdai),
(audžiami ne tik siūlai, bet ir spalvoti skudurėliai - atkirptos siauros ryškia
spalvių brangių pirktinių medžiagų (šilko, aksomo, vilnos, margo kartūno)
juostelės.
Juostų plotis kaip ir Dzūkijoje - nuo 9 cm iki siauručių juostyčių.

Pavyzdž ių aprašai:
1. Rinktinė juosta iš Šakių raj., Kriūkų apyl., I^evoniškės k. LDM
LA-4195.
Juostos plotis 7 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų (raštas, pakraštėlis,
kutai). Raštas tamsiai violetinės ir žalios spalvos. Pakraštėlyje išrinktas
raštas. Įrištų kutų siūlų spalvos: raudona, ruda, šviesiai žalia, violetinė.
Drauge su siūlais įrišta ir žalio šilko skudurėlių.
Metimas: pakraštėlis /2 raudoni, 2 tamsiai violetiniai, 3x (2 lininiai dugno,
1 raudonas) 2 lininiai dugno, 2 šviesiai žali/; raštas /19x (2 lininiai dugno, 1
tamsiai violetinis), 13x (2 lininiai dugno, 1 šviesiai žalias), 19x (2 lininiai
dugno, 1 tamsiai violetinis), 2 lininiai dugno/; pakraštėlis /2 šviesiai žali, 3x
(2 lininiai dugno, 1 raudonas), 2 lininiai dugno, 2 tamsiai violetiniai, 2
raudoni/.

2. Rinktinė juosta iš Kauno raj. R. Žmuidienės nuosavybė.
Juostos plotis 3,3 cm.
Austa iš baltos medvilnės (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų (raštas,
pakraštėlis). Raštas žalios spalvos. Pakraštėlyje išrinktas raštas. Įausti kutai
iš juodo ir auksaspalvio šilko, margo kartūno skudurėlių.
Metimas: pakraštėlis /2x (1 medvilninis dugno, 1 mėlynas), 3x (2 medvil
niniai dugno, 1 raudonas)/; raštas /13x (2 medvilniniai dugno, 1 žalias), 2
medvilniniai dugno/; pakraštėlis /3x (1 raudonas, 2 medvilniniai dugno), 2x
(1 mėlynas, 1 medvilninis dugno)/.

3. Rinktinė juosta iš Marijampolės. LDM LA-866.
Juostos plotis 5,5 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir naminių vilnonių siūlų (raštas, pakraštėlis).
Raštas tamsiai mėlynos spalvos. Įausti kutai iš naminės ir pirktinės vilnos
mėlynos, tamsiai raudonos, tamsiai ir šviesiai žalios, ryškiai rožinės, raudo
nos spalvos.
Metimas: pakraštėlis /2 tamsiai raudoni, 2 raudoni, 3x (1 mėlynas, 1
lininis dugno), 3 raudoni/; raštas /27x (2 lininiai dugno, 1 mėiynas),2 lininiai
dugno/; pakraštėlis /3 raudoni, 3x (1 lininis dugno, 1 mėlynas), 2 raudoni, 2
tamsiai raudoni/.

4. Rinktinė juosta iš Marųampolės apskr., Bebrinykų k. LDM LĄ-1286.
Juostos plotis 4,5 cm.
Austa iš baltų medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų (raštas,
pakraštėlis, kutai). Raštas raudonos spalvos. Įausti kutai iš raudonos, mėly
nos, juodos spalvos siūlų ir juodų, juodai raudonai languotų vilnonių bei
margo kartūno skudurėlių.
Metimas: pakraštėlis (2 medvilniniai dugno, 3 mėlyni, 3 raudoni, 3 tam
siai žali); raštas /19x (2 medvilniniai dugno, 1 raudonas), 2 medvilniniai
dugno/; pakraštėlis (3 tamsiai žali, 3 raudoni, 3 mėlyni, 2 medvilniniai
dugno).

5. Rinktinė juosta iš Šakių raj., Viliušių k. LDM LA-2496.
Juostos plotis 3,7 cm.
Austa iš baltų medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų (raštas,
pakraštėlis). Raštas mėlynos spalvos. Pakraštėlyje išrinktas raštas. Įausti
kutai iš žalių, raudonų, geltonų siūlų, rausvo šilko, margos medvilnės skudu
rėlių.
Metimas: pakraštėlis /2 medvilniniai dugno, 2 raudoni, 3 violetiniai, 3x (2

medvilniniai dugno, 1 raudonas), 3x (2 medvilniniai dugno. I rudas) /; raštas
/13x (2 medvilniniai dugno, 1 mėlynas), 2 medvilniniai dugno/; pakraštėlis /3x
(1 rudas, 2 medvilniniai dugno), 3x (1 raudonas, 2 medvilniniai dugno), 3
violetiniai, 2 raudoni, 2 medvilniniai dugno/.

6. Rinktinė juosta iš Šakių raj., Lekėčių k. LDM LA-2592.
Juostos plotis 3,5 cm.
Austa iš baltų medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų (raštas,
pakraštėlis, kutai). Raštas raudonos spalvos. Įausti kutai iš raudonos, žalios,
šviesiai mėlynos, tamsiai raudonos, juodos spalvos siūlų, baltų medvilninių
ir margų šilkinių skudurėlių.
Metimas: pakraštėlis/2 medvilniniai dugno, 1 juodas, 1 tamsiai raudonas,
3x (1 mėlynas, 1 geltonas), 2 žali, 3 mėlyni/; raštas/13x (2 medvilniniai dugno,
1 raudonas), 2 medvilniniai dugno/; pakraštėlis /3 mėlyni, 2 žali, 3x (1
geltonas, 1 mėlynas), 1 tamsiai raudonas, 1 juodas, 2 medvilniniai dugno/.

7. Rinktinė juosta iš Marijampolės raj. Senųjų Alksnėnų k. LDM
LA-2912.
Juostos plotis 2,4 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų (raštas, pakraštėlis,
kutai). Raštas raudonos spalvos. Įausti kutai iš ryškios rožinės, tamsiai
mėlynos, žalios, geltonos, raudonos spalvos siūlų.
Metimas: pakraštėlis (1 geltonas, 2 žali, 2 ryškiai rožiniai, 2 mėlyni);
raštas/9x (2 medvilniniai dugno, 1 raudonas), 2 medvilniniai dugno/; pakra
štėlis Į2 mėlyni, 2 ryškiai rožiniai, 2 šviesiai žali, 1 geltonas).
8. Rinktinė juosta iš Marųampolės raj. Igliaukos apyl. Mačiuliškių k.

LDM LA-4948.
Juostos plotis 3 cm.
Austa iš baltų medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų (raštas,
pakraštėlis, kutai). Raštas ryškiai rožinės spalvos. Įausti kutai iš raudonos,
mėlynos, šviesiai žalios, ryškiai rožinės spalvos siūlų.
Metimas: pakraštėlis (3 medvilniniai dugno, 2 rudi, 1 medvilninis dugno,
1 raudonas, 2 mėlyni, 2 raudoni); raštas /13x (2 medvilniniai dugno, 1 ryškiai
rožinis), 2 medvilniniai dugno/; pakraštėlis /2raudoni, 2 mėlyni, 1 raudonas,
1 medvilninis dugno, 2 rudi, 3 medvilniniai dugno).

9. Rinktinė juostu iš Marijampolės apskr., Bcnrinykų k. LDM LA-1287.
Juostos plotis 4 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų (raštas, pakraštėlis,
kutai). Raštas raudonos spalvos. Įausti kutai iš mėlynos, rudos, raudonos
spalvos siūlų, auksaspalvio šilko skudurėlių.
Metimas: pakraštėlis (3 tamsiai rudi, 3 tamsiai mėlyni); raštas /13x (2
medvilniniai dugno, I raudonas), 2 medvilniniai dugno/; pakraštėlis (3 tam
siai mėlyni, 2 tamsiai rudi).

10. Rinktinė juostelė iš Marijampolės raj., Trakiškių apyl., Pašešinės
k. LDM LA-5780b.
Juostos plotis 1 cm.
Austa iš lininių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų (raštas, pakraštėlis,
kutai). Raštas mėlynos spalvos. Įausti kutai iš violetinės, mėlynos, raudonos
spalvos siūlų.
Metimas: pakraštėlis (2 šviesiai rudi, 2 raudoni); raštas /3x (2 lininiai
dugno, 1 mėlynas), 2 lininiai dugno/; pakraštėlis (2 raudoni, 2 šviesiai rudi).

LL Rinktinė juostelė iš Marųampolės rąj., Guobų apyl., Plutiškių k.
LDM LD-203.
Juostos plotis 1 cm.
Austa iš baltų medvilninių (dugnas) ir pirktinių vilnonių siūlų (raštas,
pakraštėlis, kutai). Raštas žalios spalvos. Įausti kutai iš violetinės, ryškiai
rožinės, geltonos, žalios, raudonos spalvos siūlų.
Metimas: pakraštėlis (2 medvilniniai dugno, 2 žali, 3 tamsiai raudoni);
raštas /5x (2 medvilniniai dugno, 1 žalia), 2 medvilniniai dugno/; pakraštėlis
(3 tamsiai raudoni, 2 žali, 2 medvilniniai dugno).

Teresė JURKUVIENĖ
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ŠVENTĖS NAMUOSE

Rimos MAMINSKAITĖS piešinys.

Plaukų pro langą nemėtyk, jeigu
žvirblis pagaus, visus metus galvą
skaudės, ypač per Kūčias.

Kalėdų šventės prasideda Kūčių vakarą, kai šeima sėdasi prie balto
lyg sniegas staltiese užtiesto stalo. Kas švenčių laukia mieste, kas
kaime, gimtinėje, kaip prieš daugelį metų. M ieste ne tas. Čia labiausiai
stinga tėviškėje vyravusios nuotaikos.
Ar atmeni, kaip išmintingas tėvo žvilgsnis lydėdavo Kūčių valgius
ant stalo dėliojančias, per dieną nuo ruošos pavargusias motinos
rankas ir aplink eglutę striksinčius vaikus? Atsimeni bendrą maldą,
plotkelių laužymo ceremoniją, vienų kitiems sakytus linkėjimus? Ar
ba šv. Kalėdų rytą, kada rūpestingai iš po Kūčių staltiesės surankioję
šieną ir jį gyvuliams išdaliję (sako, kad arkliai būtų riebūs, reikia juos
pašerti iš kito ūkininko Kūčių naktį vogtu šienu...), pameni, - kas
pėsčias, kas važiuotas keletą kilometrų skubėdavom į Bernelių
mišias? Po kojomis girgždėdavo sniegas, ryto tyloje žvangėdavo "žaržolai". Tarsi ir žiem os šaltesnės būdavo, ir aguonų pienas gardesnis...
O džiaugsmas liedavosi per kraštus.
"Kalėdos, Kalėdos, Kalėdos atėjo, kiek džiaugsmo kiek laimės’ į
žem ę pasėjo..." - deklamuodavo prie eglutės vaikai.

1N SVETUR
... O kaip Kalėdas švenčia kaimynai ir draugai, na, sakysim, anksčiausiai
mūsų Nepriklausomybę pripažinusias tautos?
Prancūzai šventę mėgsta praleisti kuo ramiau. Miestiečiai vengia valgyti
Kūčias savo namuose, stengiasi ištnikti ir Kūčiaspraleisti kavinėse, restoranuose
ar kitur prie bendnį stalų. Sėdasi ir valgo kur papuola, nežiūrėdami artimųjų
bei pažįstamų.
Sodž iujeyrapaprotys susėstiprie kūrenamo ž idinio ir dainuoti, linksmintis,
klausytis;senųjų t manių pasakojimų.
Jei Kalėdos švenčiamos namuose, tikintieji vakare (švenčių išvakarėse) eina
į bažnyčią, į Bernelių mišias (le reveillon). Po mišių - nedidelėpuota natriuose,
papuošiama eglutė su sidabrine ž vaigžde, o ant stalo padedamas kalakutas su
kaštonais, Šokoladinė medžio šaka, pliauską ar kelmą imituojantis tortas,
šampanas. Nakčiai vaikai prie židinių palieka batus, kad Kalėdų Senelis (Pčre
NoefJ juose ar prie jų paliktų dovanų.
Šiais laikais Paryžiuje iškilmingos Kūčių vakaro mišios laikomos Paiyž taus
katedroje, į mišias galima patekti su kvietimais. Atitverta bažnyčios dalis skiria
ma kitų tikėjimų ar netikintiems turistams.
Provanse būtina Kūčių ir Kalėdų atributika - namų Betliejus;pageidaujan
tieji gali įsigyti įvairaus dydžiu piemenėlių. Trijų karalių ir kt. figūrų, net
judančių.
Apie Kalėdų senio (Žano Valiano) brangią dovaną Kozetci yra rašęs V.
liūgo "Vargdieniuose". Apie tikrą medžio pliauską, padovanotą šąlančiai šei
mynai, užsiminė A. Transas knygoje "Silvestro Bonaro nusikaltimas". Panašių
pa\yzdžių literatūroje galima rasti daugiau.
Švedai Kalėdaspradeda švęstijau gruodžio 13 -šv Liucijos dieną. Iš anksto
apylinkėje parenkama graži mergina ir pavadinama Liucija. Ji aprengiama
baltais rūbais, ant galvos už dedamas auksinėmis ž vaigždėmispuoštas vainikas
su degančiomis žvakelėmis. Vaikščiodama gatvėmis, Liucija neturtingiems
’dalija dovanas (tas pats daroma ir kitose apylinkėse). Tai trunka iki Kalėdų.
Kalėdoms miestai iliuminuojami, išpuošiami žalumynais. Gatvių sankry
žose pastatomos eglutės, prie kurių linksminasi vaikai irjaunimas.
Kalėdų r\'tą vaikai gauna dovanų. Atsidėkodami jie turi pavaišintipaukšte
lius -padėti nekultų javų pėdą.
Kai kuriose apylinkėse pastatomas didelis šiaudinis ožys ir laikomas iki
Trijijkaralių, o paskui su iškilmėmis sudeginamas.
Švedai labai mėgsta specialiai Kalėdoms savotiškai paruoštą kumpį.
Anglai, iš prigimties būdami ramūs, Kalėdas mėgsta švęsti kaime tarp
giminių, prie papuoštos eglutės. Vyresnieji dovanas deda į specialiai iš vakaro
pačių vaikų pakabintas kojines.
Mėgstamiausias Kalėdų valgis - kalakutas.
Italai Kalėdas (Natalė) švenčia labai džiaugsmingai. Tai, galima sak)>ti,
įspūdingiausiai ir ilgiausiai, iki Trijų karalių, katalikų pasaulyje trunkanti Šven
te. Aikštėse įrengiami milžiniški Betliejau Gat\>ėsc klega, juokauja, muzikuoja,
trimituoja, skambina varpeliais - visi džiaugiasi Kristaus gimimu.
Eglutė, deja, - dirbtinė.
Ispanai, kaip ir italai, temperamentingi ir triukšmingi, aikštėse linksminasi
kaip kas išmano - šoka ir dainuoja, groja įvairiais instrumentais. Eglutės (ir
sintetinės) nepripažįsta, bet namų prieangius, ganės puošia ž alumynais. Gar
bina gaidį, kuris giesme praneša apie Kristaus gimimą Betliejuje.
Argentiniečių tennometras tuo metu rodo... 35” Celeij aus! Čia - sniegas
dirbtinis, vietoj eglutės - blizgučiais puošta palmės šakelė, be žvakučių, nes
ištirptų.
Po Gaidžio mišių šeimyna sėdasi prie šventinio stalo. Tradicinis saldus
Kalėdų valgis - turon (primena chalvą) ir daug daug riešutų. Vyrauja linksma
karnavališka, bet kartu šeimyniška nuotaika.

Vilniaus svečius kalbino ir užrašė
Danutė SKERSYTĖ ir Gvidas BARTKUS

A R NA

UJIEJIMETAI VISUR SA USIO1 ?

Ne visur ir ne visada. Viduramžiais, iki XVI a. vidurio, prancūzai
Naujuosius šventė per Velykas, anglai - kovo 26 dieną (iki 1752 m.),
Rusijoje - kovo 1 dieną.
Nekrikščioniškos tautos ir dabar šią dalą mini įvairiai: senovės
egiptiečių palikuonys - rugpjūčio 1, dalis Persijos, Indijos, Kinijos
gyventojų - spalio 1, žydai, patys neseniai įsitikinome, rugsėjo mėnesį
(pagal žydų padavimą Naujųjų Metų dieną buvęs sutvertas Adomas).
Senovės romėnai Naujuosius metus laikė tinkamiausia diena pra
našystėms skelbti, taip pat jie laikėsi papročio aukštiems valdininkams
duoti dovanų (iš pradžių tai buvę vaisiai, vėliau - brangesni dalykai).
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