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G e rb ia m ie ji ska itytoja i,
Je ig u n esp ė jo te u ž s is a k y ti "L iau die s ku ltū ro s"
ryšių skyriu je - ne bėda. Ž u rn a lą g a lė s ite įs ig y ti
u žsukę į re d a k c iją (U n iversiteto 6, III aukštas). Čia
ta ip p a t g a lė site su m o kė ti iš a nksto už p u sę m etų,
ir n u m e riu i iš ė ju s te re ikė s re d a k c ijo je j į p a s iim ti.
Už p u s m e tį re ik ia m o kė ti 45 talonus. Tai g e ro k a i
p ig ia u , n egu u žsisa kiu s ryšių skyriu je.
K re ip kitė s į reklam o s ir p re n u m e ra to s m enedž e rę B irutę Š o blin skaitę .
J e ig u Jum s n e p a ke liu i į re d a kciją , "L iau die s
ku ltū ro s" žu rn a lą ta ip p a t g a lite n u s ip irk ti V ilniaus
knygynuose: “Vilniaus" (G ed im in o pr. 13), 5-ajam e
(P ilie s 22), "Vyturio" (A ntakalnio 30), 18-ajam e (D o
m in ikon ų 9 ); "S ąjū džio “ sp a u d o s kioske , Š iu o la ik i
n io m eno ce n tre (V okiečių 2).
Kaune m ūsų žu rn a lą įs ig y s ite u žsu kę į L ie tu vių
tautinės ku ltū ro s ce ntrą (M u itinė s 8), ta ip p a t P aveikslų g a le rijo je (D o n e la ičio 16).
P a ga l galim ybes, k u rio s ne visada p rik la u s o
nuo m ūsų, ste ng sim ė s, ka d “L ia u d ie s ku ltū ro s"
žu rn a lą g a lė tų s k a ityti ir k itų m ūsų re s p u b lik o s
m ie stų b e i m ie s te lių g yventojai.
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TIK ATKELK VARTELIUS...

Dailininkė Elena ADOMAITIENĖ

Norėtumėte sutikti burtininkę, kuri jus
sugrąžintų vaikystėn? Prisipažinkite, no
rėtumėt. Eini sau basas per gimtąjį sodž ių,
uodi iš kaminų su dūmais sklindantį čir
škinamų lašinukų kvapą, gagena žąsys,
kudakuoja vištos, girgžda svirtys...
Iki buvo Vilniuje. Vaikščiojau po Paro
dų rūmų sales ir... pasijutau brendanti per
aukštą sodriai žalią savojo kaimo pievą.
Apolinaro JUODPUSIO nuotraukos.
Ant vienos, ant kitos kalvelės sutūpusios
Saremo salų malūnai,
šiaudais dengtos trobos, aptvaruose gro- Pabandyk, mama, pati... - pasiūlė vaikinas.
muluoja juodmargės, girdi tarškią gandrų šneką. Tik pa
Pats jau ir mokslų buvo ragavęs, ir patirties įgijęs.
suk kuriuo nors takeliu, atkelk vartelius ir tave pasitiks su
Respublikinės parodos kataloge tryliktuoju įrašytas ”Rekkibirais beateinanti sodybos šeimininkė. Gal į vidų pak
sio
portretas” apkeliavo daugelį parodų. Dabar Stasys ir
vies, o gal čia pat, bestovinčiai, išties šilto, kvapnaus ką tik
mamai patars, padės. įtempė drobę, paruošė dažus...
pamelžto pienuko puodelį...
Sunerimo, suspurdo penkiasdešimtmetės moters šir
Taigi, pasirodo, yra tokia stebukladarė. Akmenėje gy
dis. Dirstelėjo į sugrubusias rankas, tiek metų laikiusias
vena. Tik ne lazdele, kaip įprasta burtininkėms, mostelė
kastuvą (dirbo prie kelių), šienavusias, tempusias
ja, o teptuku. Ir be galo panorau susipažinti, pamatyti,
triušiams pakelių žolę, purenusias žemę. O dabar - tep
sužinoti, kaip šie stebuklai gimsta. Bet gimimo paslaptis,
tukas?
matyt, tesuvokiama tik kūrėjui. Mes galime dž iaugtis, kad
O gal? Juk vaikystėje taip mėgo piešti arklius.
matome vaisius. Ir dar amžina paslaptis: kas pirma - višta
Ir sugurgėjo, sujudo šaltinėlio versmė...
ar kiaušinis?
Susivokė tarsi sugrįžusi į Vervedžių pamiškę. Stalas
Pati Elena Adomaitienė sako mėgdavusi stebėti, kaip
uždengtas mamytės nerta linine staltiese, išdabinta stam
piešia, vedžioja linijas mažasis Stasiukas. Gabaus bernio
biais
purių raudonų, rudų, žalių vilnų žiedais. Lovos
ko piešinukus mokytojai rodė mokykloje, rajone rengtose
apdėtos nertomis, siuvinėtomis pagalvėlėmis. Mama,
parodose. Ir Akmenėje, ir vėliau Telšiuose dailės besimo
kaip dažnai būdavo, tai staklėse, tai prie siuvinio palinku
kančio sūnaus žingsnius atidžiai stebi mama. Stebi ir vis
si. Išaudžia, išbalina lino rietimą, pasiuva sukneles. Mer
nori savo trigrašį prikišti: čia galvą ji pieštų ne taip, čia
gaitės - Elenėlė ir dar dvi sesutės - jas išsisiuvinėja spsuvomedį.
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tomis našlaitėmis, rugiagė
lėmis, rožėmis. Kad gražu!
Tėvelis pritekina kalvaratu,
liktorių, pridrožia klumpių,
sukrauna į vežimą, pakinko
Bėriuką ir išleidžia ją,
dešimtmetę - dvylikametę
Elenėlę, į turgų. Iki Akme
nės septyni kilometrai. Pa
kelėse kaimeliai, vienkie
miai, aukštos tvoros, čia į
žolynus įbridusios, krūmok
šniuose besislapstančios, čia
pro pusnį vos matomos.
Kruta juda žmonės, savais
darbais užsiėmę, gyvulėliai,
paukščiai.
Visas kaimas nuo didelio
iki mažo susibėga į vestuves.
Lala, šurmuliuoja visas
kaimas, kai per jį virtinėmis
traukia Užgavėnių žydai!
Užgavėnės! ’’Užgavėnes"
ir nutapys. Su Šakėmis, SU
Cepelinų vaišes,
botagais, išsivertę kailinius,
užsimaukšlinę raguotas, barzdotas kaukes žmogeliukai
užplūdo visą kiemą. Vienas ant arklio ropščiasi, kitas
kiaulę apžergęs, moterėlė armoniką tampo. Ožkelė ir ta,
smalsumo pagauta, pro duris dumia... Atgijo drobė, pra
šneko.
Paskui ėmėsi tapyti turgų. Vidury miestelio ratuku
"subūdavojo" trobeles, susmaigstė tvorą, į krepšius pritupdė triušių, vištų, šuniukų, vežimuose pūpso maišai,
prie gardžių pririštos karvės, susigūžusios ožkelės...
Paveikslai atsidūrė Šiauliuose.
- Kas autorius? - suskato teirautis parodos lankytojai,

Pienių pieva.
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Stasio ADOMAIČIO nuolr.

meno žinovai. Tautodailės Šiaulių skyriaus moterys išbė
go ieškoti gėlių.
- O aš lendu už žmonių. Gėda, - juokaudama prisime
na pirmąją parodą Elena Adomaitienė. - Apniko kore
spondentai, fotografuoja, sveikina. Pakilo ūpas piešti ir
piešti.
\ drobes sugūžėjo dar ir antras, ir trečias ’’Užgavėnių”
karnavalas. Antrasis variantas pelnė aukso medalį Ma
skvoje.
’’Dirbtuves" įsitaisė virtuvėlėje. Spintelę, stalčius prisi
krovė dažų, ąsotyje - teptukai, rėmą atremia į indaujos
dureles. Nuskuta bulves, o
kol puodas užverda, mede
lį "augina". Puodą pama
išo, ir teptukas rankoje.
Eskizus dažniausiai minty
se užfiksuoja. Matė, iš Le
ningrado parvažiuodama,
gražius gražius kadagius.
Kaip jų "nepasodinsi"?
Menotyrininkas Vyte
nis Rimkus, spaudoje ap
žvelgdamas Šiaulių zoninę
parodą, E. Adomaitienės
tapybą pavadino vienu įdo
miausių ir labai savitu pa
rodos reiškiniu, liaudiška,
spalvinga pasaulėjauta.
Autorė kviečiama į tau
todailininkų tapytojų se
minarus Rumšiškėse, Pa
langoje, Latvijoje, Estijo
je. Godžiai dedasi į galvą
meno žinovų, patyrusių
meistrų patarimus. Ir vėl
tapo, tapo, net pietų atsisa
kydama. Gamtoje, kai ma
to namus, medžius, gyvuApolinaro JUO£)PUSIO nuotr.

jiu s . g e r ia u i š e in a . S p a |.

Apolinaro JUODPUSIO nuolr.

Senatvė.

vos, vaizdas liete liejasi.
- Monika Bičiūnienė juokiasi,
kad aš malūną piešiu ant dangaus.
Iš tikrųjų juokingai išeina. Bet aš jį
ant kalniuko tokį ir matau. Tiobos
galas, kaip stovi pakalnėje, taip ir
liko pakrypęs.
O menotyrininkai patarė ir pie
šti taip, kaip mato, kaip suvokia. Ir
dar pranašavo, kad M. Bičiūnienė
turės rimtą konkurentę. Atspėjo.
Per tą kūrybinį dešimtmetį Elena
nemažai viršūnėlių nuskynė: 1985aisiais - respublikinės dainų šven
tės konkurso laureatė, 1991-aisiais
- Pauliaus Galaunės, dabar - Joni
škyje neseniai įsteigta respublikinė
Adomo Varno premija. Jos paveik
slai stebino Japonijos, Belgijos,
Šveicarijos parodų lankytojus.
Už ką jie taip vertinami? Kaip
sako E. Adomaitienės kūrybą jau
gerai pažįstantis žinomas Lietu
vos grafikas Vytautas Valius, "pir
miausias rodiklis - nuoširdumas.
Gerai, kad autorė nesiblaško, turi
savo pasirinktą temą ir stilių. Pa
junti nuotaiką. Per daiktus, per kū
rybą pasakoma, kas yra mumyse.
Adomaitienė dirba intuityviai, at
sidavusi, vis preciziškiau. O eiti ir
jai yra kur - į ryto aušrą, į vakaro

brėkšmą, - pajusti šviesos žaismą."
Šaltoje, obuoliais pakvipusioje kamarėlėje kraustome įrėmintą gyvastį. N e 
gali atplėšti akių nuo Rumšiškių sutemose žolę rupšnojančio Bėrio. Čia ir tas
pirmasis "Turgus". Autorė šypsodamasi aiškina, kad žmonės kaip ant dangaus

Vestuvės.

Stasio ADOMAIČIO miotr.
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Sodyba Kalviuose.
vaikšto, kad mėgstanti
juos gražiai aprėdyti,
kad būtų juokinga pasižiūrėti. O man be galo
gražu stebėti tą iš vai
kystės pasaulio atkly
dusį balkšvą vėpūtinį,
lyg minkšta, šilta skara
apgaubusį trobeles ir
medžius, žmones ir gy
vulėlius. "Gimtinėje”
tebestovi laiko tarsi ne
paliesta kalvė, pirtelė,
tebesisuka tėtės įtaisy
to malūno sparnai.
Kiek jis grūdų sumalė,
per karą maitino ne tik
gausią Viesulų šeimą,
bet ir per dvidešimt pa
bėgėlių. Keturi tilteliai
per Dabikinę Akmenė
je ("Akmenė”), kurių ir
gi seniai nebėra. Spau
džia širdį "Melioracija
iškeldina”. Trobos vie
toje jau tik kaminas bestirkso, moterėlė dar skuta bulves - pietus virs, o senukas
kieme ant išneštos kraičio skrynios atsisėdęs rymo, pypkę
traukia. Nelinksmos, matyt, jo godos.
Grįžtu iš Akmenės sklidina neišdildomų įspūdžių ir
galvoju: parodos parodomis - kiek čia jų būna ir kiek čia
jų gali aplankyti. Negerai, kad tie žmogeliukai, gyvulėliai
šildo tik obuoliais pakvipusią kamarėlę. Parvyktų sau
pailsę, svečių kraštų ar Lietuvėlės parodas apkeliavę ir
įsitaisytų Akmenės muziejuje, jei toks būtų, jei pavyktų
meną mylintiems žmonėms pralaužti abejingumo, o kar

Stasio ADOMAIČIO nuolr.

tais gal ir pavydo ledus. (Jau jau, rodėsi, reikalai pajuda,
vienur susitarta dėl plytų, kitur pažadėta cemento, bet...
ir vėl koks nelabasis koją pakiša). Užsinorėtum pabūti
gyvoje pasakoje, - ir keliauk į Akmenę.
Grįžtu iš Akmenės ir spėlioju: kodėl, iš kur tautodai
lininkės Elenos Adomaitienės drobėse tiek daug gyvybės
ir šilumos? Ar tik ne iš tų vaikystės pamiškių ir kaimelių?
Nė vienas jos herojus nestovi dykas. Arklelis šieną veža
ar malkų vežimą tempia, kalakutas piktai uodegą pučia,
moterys melžia karves, kapstosi darže ar bent vaikus,
besikarstančius
po
medžius, pabara. Vai
kai gano žąsiukus, le
sina viščiukus. Vyrai
pjauna malkas, žvejo
ja, šieną veža. Visi kru
ta juda. Juk per amž ius
kaime taip ir buvo.
Grįžtu iš Akmenės
ir mąstau: kokios ver
smės turi glūdėti žm o
gaus sielos gelmėse,
kad dešimtis melų ty
lėjusios, taip gražiai,
taip prasmingai atgy
tų, prabiltų.
O gal ir Stasiuko,
jauno tautodailininko,
kraštotyrininko talen
tas - tos versmės gaivi
nami žolynėliai?
Tad kas pirmas mama ar sūnus?

A niceta KRAJINIENĖ
Mūsų kaimynai.
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Stasio ADOMAIČIO nuolr.

V. Puzinas buvo pradėjęs rašytija u plačią Lietuvos proistorės apžvalgą, kurioje norėjo paliesti eilę klausim ų, ypač tokių, kurių
šiuo m etu okupuotoje Lietuvoje negalima kelti ir tyrinėti, nes susikerta su m arksizm o ir rusiškojo imperializmo reikalavim ais. Yra
išlikęs šio darbo sudarytas planas, parašyta ir atskirų skyrių bei jų apmatų (...). Taip pat buvo užm etęs platesnį darbą apie lytinių
Lietuvos sričių proistorę, kur būtų palietęs ir šių dienų Gudijos proistorės klausimus, būtent baltų proistorę prie O kos ir Pripetės
upynų, kas šiuo m etu Lietuvoje vis palikta nuošalyje"... - taip pristatomas prof. dr. J. Puzino m okslinis palikim as R inktinių raštų
dvitomyje, išleistame 1983 m, Čikagoje. Taigi su tuo, kas iki š io l"vis palikta nuošalyje", - baltiį pėdsakais prie O kos ir Pripetės
(kuriuos, beje, rim čiau tyrinėjo nišų m okslininkai) ir supažindinam e skaitytoją. Straipsnis paim tas iš J. Puzino R inktinių raštų
llt. (p.30-34).

BALTŲ KILME IR JŲ GYVENAMOSIOS VIETOS
dr. Jonas PUZINAS
Atskirų tautų ir jų kultūros pradmenys glūdi proistoriniuose laikuose. Thigi ir baltų (kartu ir lietuvių) kilmės
bei protėvynės klausimas yra grynai proistorinis: jis tegali
būti sprendžiamas proistorei ir kalbotyrai artimai ben
dradarbiaujant. Tklkon kviečiamos ir kitos mokslo disci
plinos: istorija, etnologija, antropologija. Thčiau did
žiausias nuopelnas, beaiškinant baltų protėvynės, an
ksčiau gyventų vietų ir santykių su kaimyninėmis tauto
mis bei kiltimis, priklauso kalbotyrai. Be to kalbininkai
pirmieji nustatė, kad visa eilė kalbų Azijoje ir Europoje
tarpusavyje yra giminingos ir kilusios iš vieno bendro
kamieno. Proistoriniais laikais turėjusi būti viena tauta,
kalbėjusi viena kalba. Tbs tautos vardas nėra paliudytas
istorinių šaltinių, todėl tai protautei pavadinti duotas
dirbtinis vardas - indoeuropiečiai (pagal kraštines tautas:
indų - rytuose ir europiečių - vakaruose),arba indogerma
nai (daugiausia vokiečiuose prigijęs pavadinimas, suda
rytas taip pat pagal kraštutines tautas: indų - rytuose ir
germanų - vakaruose). Pagrindinis indoeuropiečių bran
duolys pavadintas indoeuropiečių protaute, o kalba - in
doeuropiečių prokalbe. Manoma, kad dar IV tūkstantme
tyje pr. Kr. indoeuropiečių prokalbė suskilusi dviem tar
mėmis. Pagal žodžio šimtas tarimą atskirose indoeuro
piečių kalbose rytinė tarminė grupė vadinama satemine
(iranėnų kalboje šimtas vadinamas satem), o vakarinė fcentumine (pagal lotynų kalbos žodį centum "šimtas"). Į
sateminę grupę įjungti baltai, arijai, slavai, trakai, frigai,
albanai ir kt., o į kentuminę - graikai, kalikai, keltai,
germanai ir kt. Suskilus indoeuropiečių prokalbei tarmė
mis, atsirado ir atskiros indoeuropiečių pro tautės, pvz.:
prabaltai, pragermanai, praslavai, prakeltai ir kt. Iš jų vėl
išriedėjo atskiros tautos ar kiltys su giminingomis, bet
atskiromis kalbomis. Kalbotyra nustatė, kad lietuvių,
latvių, apie 1700 m. išnykusių prūsų, kuršių, žiemgalių,
sėlių kalbos tarpusavyje yra labai giminingos ir anksčiau
jos sudarė vieną kalbą. Kadangi tos tautos vardas taip pat
nėra paliudytas istorijos, todėl tai protautei pavadinti
lietuviai kalbininkai Kazimieras Jaunius ir Kazimieras
Būga pasiūlė vardą fl/sč/m (pagal Tkcito minimus Aestiorum genies), o vokiečių kalbininkas G.H. Nesselmannas
1845 m. pradėjo vartoti kuopinį pavadinimą baltai, suda
rytą pagal Plinijaus Senojo raštuose minimą kažkokią
didelę salą Balda ar Balda. Pastarasis terminas įsigalėjo
mokslinėje literatūroje. Kalbininkai įrodė, kad baltų kal
bos yra kilusios iš vieno bendro kamieno, kad baltai senų
senovėje kalbėjo viena kalba, vadinama prabaltų prokal
be, ir kad anksčiau visi baltai buvo sudarę vienalytę tautą
- prabaltų protautą. Apie I tūkstantmečio pr. Kr. vidurį

prabaltų prokalbė suskilusi į dvi grupes: vakarinius ir
rytinius baltus. Vakarinius baltus sudarė prūsai su visa eile
kilčių (sūduviai, sembai, nadruviai, notangėnai ir kt.), o
rytinius baltus - lietuviai, latviai, ž iemgaliai, sėliai ir toliau
gudų bei rusų žemėse gyvenę jų giminaičiai, istorijon
neįrašę savo vardo - galindai. Pagal skolinius nustatyti
baltų santykiai su suomiais-ugrais, iranėnais, slavais, ger
manais ir kitomis artimoje kaimynystėje gyvenusiomis
tautomis. Remiantis upėvardžių tyrinėjimais, susektos
apytikrės baltų gyvenamosios ribos senovėje.
Proistorikai, naudodamiesi kalbotyros tyrinėjimų išva
domis, jau gali žymiai lengviau nagrinėti įvairias proistorines problemas. Pradėkime nuo indoeuropiečių protėvy
nės. Ir kadangi kalba siejama su tauta, todėl kalbininkai
pradėjo nagrinėti indoeuropiečių protautės klausimą. Jei
yra buvusi protautė, tai ji turėjo užimti ir kurį nors žemės
plotą, vadinasi, turėjo būti indoeuropiečių protėvynė, iš
kurios indoeuropiečiai plito į įvairius kraštus, kur, su
mišus su kitomis etninėmis grupėmis, ilgainiui susiforma
vo atskiros indoeuropiečių tautos bei kiltys. Kaip ir ar
cheologų, taip ir kalbininkų nuomonės indoeuropiečių
protėvynės klausimu labai skirtingos. Ilgų tyrinėjimų ei
goje susidarė visokių teorijų: vieni indoeuropiečių protė
vynės ieškojo šiaurės vakarinėje Indijoje, kiti Priešakinėje
Azijoje, pietinėje Rusijoje, Vidurio ir Šiaurės Europoje,
net Lietuvoje bei jos kaimyninėse srityse.1 Pastaruoju
laiku vis labiau įsitikinama, kad indoeuropiečių protėvy
nė yra buvusi plačiose Eurazijos stepėse, į pietus nuo
Uralo. Iš čia prasidėjęs didysis nomadinių indoeuropie
čių, jau turėjusių kalbinių skirtumų, kraustymasis įvairio
mis kryptimis: vieni kėlėsi į Mažąją Aziją, pasiekė net
Indiją, kiti pasuko į Europos sritis. Viena iš ankstyviausių
indoeuropiečių ekspansijos bangų pastebima apie 24002200 pr. Kr. vakarinėje Mažojoje Azijoje, Egėjo jūros
srityje, Balkanuose. Laikotarpyje tarp 2300-2000 pr. Kr.
indoeuropiečiai įsiveržė į Vidurio Europą, Vidurio Rusi
ją ir Rytų Pabaltijį.2 Proistorikai indoeuropiečių pasiro
dymą Europoje susiejo su virvelinės keramikos arba lai
vinių kovos kirvių kultūra. Naujojo akmens amžiaus pa
baigoje ir žalvario amžiaus pradžioje jau turime susifor
mavusius atskirus indoeuropiečių kultūrinius vienetus,
kuriuos galime identifikuoti su atskirų protaučių bran
duoliais: prabaltais, pragermanais, prakeltais, praslavais
ir kt.
Tfc indoeuropiečių grupė, iš kurios išaugo prabaltai,
manoma, kad apie 2300-2200 pr. Kr. nuo ž emu tinio Dniestro pasukusi į Baltijos pajūrį ir šiaurėje pasiekusi net
pietų vakarinę Suomiją, o antra visai gimininga kultūrinė
grupė nuo vidurinio Dniepro nusikėlusi į aukštutinio

Dniepro, aukštutinės Volgos ir Okos sritis. Naujai atvy
kusieji indoeuropiečiai gana greitai asimiliavo čia ra
stuosius gyventojus ir pamažu primetė jiems savo kalbą.
Indoeuropizacijos vyksmo išdavoje netrukus palei Balti
ją išaugo atskira prabaltų virvelinės keramikos kultūrinė
grupė, archeologinėje literatūroje vadinama dviem var
dais: Rzucewo kultūra {pagal tyrinėtą vietovę Rzucewo,
vok. Rutzau, prie Dancingo įlankos) ir pamarių kultūra
(vok. Haffkustenkultur, pagal aptiktąsias tos kultūros
sodybas Aismarių ir Kuršių Marių pakraščiuose). Ta
dviem vardais vadinama kultūra yra ta pati prabaltų kul
tūra. Prabaltai jau yra buvę sėslūs, augino naminius gyvu
lius, dirbo žemę, sodyboms vietas pasirinkdavo netoli
vandenų, pamarių pakraščiuose, aukštesniuose upių ir
ežerų krantuose. Kaip rodo tyrinėtos sodybos, prabaltų
gyventa mažais kaimais. Savo mirusiuosius laidojo nede
gintus plokštiniuose kapuose.3 Apie prabaltų rasines
savybes sužinome iš liekanų žmonių griaučių, surastų
tyrinėtuose kapinynuose tarp Vyslos ir Dauguvos. Vidu
tinis vyrų ūgio vidurkis siekė 169,2 cm, moterų -157 cm.
Vyraujanti rasė - šiaurinė ir feliškoji.4
Kuriuos plotus prabaltai buvo užėmę neolito pabai
goje ir žalvario amžiaus pradžioje tuo lai pu dar neįma
noma tiksliai nustatyti, nes tenka remtis dar mažai tei
štirta ir nuotrupinio pobūdžio archeologine medžiaga.
Geriausiai, kad ir nevisai pakankamai, esame informuoti
apie vakarinę prabaltų gyventą erdvę palei Baltijos pajū
rį. Šiaurės rytuose ir rytuose prabaltų kultūros liekanų
aptinkame aukštutinės Volgos, Padnieprio ir Okos srity
se.5 Ibliau išilgai Okos, palei vidurinę Volgą, Maskvos,
Jaroslavlio, Kostromos ir Žemutinio Naugardo srityse
neolito gale ir žalvario amžiaus pradžioje buvo išplitusi
vad. Fatjanovo kultūra, gimininga su aukštutinio Dnie
pro ir Rytų Pabaltijo prabaltų kultūromis. Tbdči Fatjano
vo kultūra kai kurių proislorikų laikoma prabaltiška.6
Tblimesnėje raidoje, jau apie 1300 pr. Kr. prabaltų
srityje išsivystė savarankiška baltų kultūra. Apie tai kalba
visa eilė tik baltams būdingų įrankių, ginklų ir papuoša
lų: baltiško tipo žalvariniai atkraštiniai kirviai, Nortikių
tipo žalvariniai kovos kirviai, žalvariniai smeigtai dide
lėmis įvijinėmis galvutėmis, akmeniniai gyvatgalviai ka
pliai ir kt. Thčiau žalvario amžiaus baltai, išplitę dide
liuose plotuose ir veikiami skirtingų gamtos sąlygų bei
kaimyninių kultūrų įtakos, pamažu ima difercncijuotis
ir suskyla į dvi pagrindines grupes: vakarinius ir rytinius
baltus. Prieškristiniame geležies amžiuje ir pirmaisiais
amžiais po Kr. išsivysto atskiros kultūrinės grupės, išsi
skiriančios laidosenos ir medžiaginės kultūros skirtybė
mis. Tbs kultūrinės grupės atstovaujamos atskirų kilčių,
kurios ankstyvosios istorijos prieangyje įsilieja į lietuvių,
prūsų ir latvių tautas. Keičiasi ir baltų tautų bei kilčių
gyvenamieji plotai. Tie pasikeitimai ypač ryškūs šiauri
nėje, šiaurės rytinėje, rytinėje ir pietinėje baltų gyventoje
srityje. Čia mums vėl ateina talkon kalbotyra. Nustatant
senąsias atskirų tautų gyvenamąsias vielas senovėje, di
delės reikšmės turi tikrinių vardų, ypač vandenvardžių,
studijos. Ir beaiškinant ankstyvąsias baltų sodybas, kalbi
ninkai yra labai daug nusipelnę. Nebeminėdamas dauge
lio ankstyvesnių kalbininkų (A.A. Kočubinskio, A.I. Sobolevskio, A.A. Šachmatovo, K Būgos, M. Vasmerio,
N.S. TVubeckojaus, V. Kiparskio, A. Senno) didelės ver
tės studijų7, čia sustosiu ties naujaisiais sovietų kalbinin
kų tyrinėjimais.
Vienas iš pačių išsamiausių darbų yra 1962 m. išleista
V.N. Toporovo ir O.N. Trabačiovo studija Aukštutinio Pad
nieprio hidronimų lingvistinė analizė.8 Abudu autoriai
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Aukštutinio Padnieprio ir Okos aukštupio vandenvar
džius nagrinėja bent keliais požiūriais: pagal formantus
(sufiksus), analizuoja juos etimologiškai ir net pagal tar
minę diferenciaciją. Pagal formantus los srities vanden
vardžiai bandoma priskirti trims pagrindinėms etninėms
grupėms: slavams, suomiams-ugrams ir baltams. Išanali
zavę slaviškus vandenvardžius, kurių tame rajone aptin
kama daugiausia, abudu autoriai rytinius slavus laiko
ateiviais, įsiveržusiais Dniepru aukštyn į autochtonų ba!tų gyvenamuosius plotus Aukštutiniame Padniepryįc. į
sritis, esančias į šiaurę nuo Pripetės ir į Nemuno aukštu
pį, rytiniai slavai slinko iš rytų, nuo kairiojo Dniepro
krantų, ir tik istorinių laikų pradžioje slavai įsigalėjo
kairiajame Dniepro krante, išstumdami ar asimiliuoda
mi anksčiau ten gyvenusius lietuvių ir latvių protėvius.9
Aukštutiniame Padniepryje susiduriama ir su suomiųugrų buvimo pėdsakais. Apie tai liudija vandenvardžiai
ir istoriniai šaltiniai. Čia aptinkama dvejopos kilmės
vandenvardžių: Volgos suomių ir vakarinių suomių.10
Iranėnų elementas Aukštutiniame Padniepryje loka
lizuojamas pietų rytiniame pakraštyje, maždaug nuo Pri
petės žiočių į šiaurės rytus. Ligi šiol kalbininkai buvo
neigę tiesioginį baltų ir iranėnų kontaktą, bet V.N. Topo
rovas ir O.N. Trubačiovas bando įtikinamai tuos ryšius
pagrįsti.11
Pagrindinį etninį elementą Aukštutiniame Padniepry
je sudarė baltai. Abudu autoriai ištyrinėjo apie 700-800
baltiškos kilmės vandenvardžių didžiulėje teritorijoje
maždaug nuo Neries, Nemuno ir Pripetės aukštupių
vakaruose bei šiaurės vakaruose, nuo Bobro iki Viazmos
upių šiaurėje, nuo Okos aukštupio iki Tuskor* R af rytuo
se ir iki Tūrijos, Slučės aukštupių, Dniepro ir Desnos
santakos bei Seimo upės pietuose.12 Tame plote aptin
kamus baltų pėdsakus V.N. Toporovas ir O.N. Trubačio
vas analizuoja visapusiškai. Baltiškus vandenvardžius jie
klasifikuoja pagal formantus, analizuoja etimologiškai,
duodami atitikmenų iš lietuvių, latvių ir prūsų kalbų.
Ypač kreipiamas dėmesys į lietuvišką toponimikos ir
hidronimikos medž iagą, nes Lietuva arčiausiai susisiekia
su Aukštutiniu Padniepriu. Pagaliau atsižvelgiama ir į
senus baltiškus skolinius, aptinkamus gudų kalboje ir
pietinių didž tarusių tarmėse,ypač Smolensko srityje. Tie
skoliniai yra susiję su ūkio pastatais, namų apyvoka,
indais, valgiu, gamtovaizdžiu ir t.t. Štai keletas baltiškų
skolinių rytinių slavų tarmėse, arud (liet. aruodas), ba
landa (liet. balanda), degot’ (liet. degutas), dojlid (liet.
dailidė),ditran (liet. dirvonas), diaklo (liet. duoklė), kovš
(liet. kaušas), kuTša (liet. kulšis), karpy (liet. kurpės),
launta (liet. laumė),paršuk (liet. paršiukas), peled (liet.
palėda), putra (liet. putra), sviren (liet. svirnas), vitina
(liet. vytinė) ir t.t.13
Beaiškinant bailiškuosius vandenvardžius susiduria
ma su nemažais sunkumais. Vienų vandenvardžių balti
škumas nekelia jokių abejonių, nes jiems turima pakan
kamai atitikmenų Lietuvoje, Latvijoje ir Prūsuose, bet
kiti baltiški vandenvardžiai jau turi slaviškas galūnes ar
ir pačią baltišką šaknį įjungtą į slaviškos fonetikos evo
liuciją, kuri nutrynė ankstyvesnius vandenvardžio bruo
žus. Kitur vėl susiduriama su hibridinėmis ballo-slaviškomis vandenvardžių formomis. Pagaliau daugeliu at
vejų jau nelengva nustatyti, ar čia turima reikalo su bal
tišku ar su slavišku vandenvardžiu. Dalis V.N. Toporovo
ir O.N. Trubačiovo etimologijų yra ginčytinos, kai kurie
teiginiai hipotetiški, bet vis dėlto abudu kalbininkai yra
atlikę didžiulį tiriamąjį darbą ir davę svarbų įnašą ryti
nėms baltų (kartu ir lietuvių) sienoms nusmaigstyli.

V.N. Tbporovas ir O.N. Trubačiovas baltiškų vietovardžių ieško tarp tų, kurie turi šias priesagas:
-va, -ava, -iva: Titva (liet. Tytuva), Nadva (prus. Nedwe),Vodva (liet. Vaduva); Vitava, Drižava, Tfetiva, Titiva
(liet. Tytuva).
-sa, -asa, -esą, -osa, -usa: Plisa, Plissa, Usa, Ussa, Očasa, Volčasa (liet. Vilkesa); Vedosa, Orossa; Nerusa, Voronusa.
-za, -ga: Dabuža, Neveža (liet. Neveža, Nevėžis); Ved’ga, Veduga (liet. Vadaga, Vedega).
-aika, -eika: Mažaika, Šaraika; Mereika, Vedeika, Verteika.14
Ne tik pagal formantus, bet ir etimologiškai bandoma
priskirti baltams visą eilę vandenvardžių. Štai būdinge
sni: Abesta (liet. Abista), Salin (liet. Balinis, ežeras),
Broža (lat. Braža), Diaglovka (liet. Deglė), Klevą (liet.
klevas), Leven’ (liet. Lėvuo, -ens), Metelka (liet. Metelytė), Mytva (liet. Mituva), Miadžol (liet. Medilas), Nač\
Nača (liet. Nočia),Stabna, Stabnia, (prus. stabis "akmuo",
liet. Stabinis, ežeras), Upin’ka (liet. Upyna), Varlynka,
Vorlinka (liet. Varlynė), Verepeta (liet. verpetas) ir 1.1.15
V.N. Tbporovas ir O.N. Thibačiovas, susumavę savo ir
ankstesnių kalbininkų tyrinėjimų duomenis, bando nu
statyti baltų gyventus plotus rytuose, pietų rytuose, pie
tuose ir šiaurėje. Rytuose baltai gyveno ir už autorių
tyrinėtos srities (Aukštutinio Padnieprio), būtent: jie sie
kė Okos baseiną, aukštutinę Volgą ir net Doną (plg.
vandenvardį Veduga). Pietų rytuose baltai buvo išplitę iki
deš. upės Seimo krantų. Apie tai liudija per 20 baltiškų
vandenvardžių, pvz.: Obesta, Kleven’, Tėrepša, Lekta,
Tūreika ir kt. Į pietus nuo Seimo upės V.N. Tbporovas ir
O.N. Tiubačiovas teranda du upėvardžius: Moroča ir
Rechta. Ibliau baltų riba vedama Seimo upe iki Seimo ir
Desnos santakos bei Desnos žemupio. Ligi šiol manyta,
kad Pripetė sudarė pietinę baltų išplitimo ribą, bet abudu
autoriai yra suradę per 50 baltiškų vandenvardžių, išpli
tusių nemažame plote ir į pietus nuo Pripetės. Teritorija
nuo kairiojo Pripetės kranto iki Nemuno, Neries ir Vaka
rinės Dauguvos ypačiai gausi baltiškų vandenvardž ių, nes
čia baltai ilgiausiai buvo išlikę, net iki istorinių laikų. Tos
srities vandenvardžiai artimiausi Lietuvos ir Latvijos hi
dronimams.16
Savo laiku K. Būga tvirtino, kad baltai, spaudžiami
slavų, traukęsi iš anksčiau gyventų sričių į šiaurę bei į
vakarus Baltijos link.17 V.N. Tbporovas ir O.N. Trubačio
vas iškėlė naują hipotezę, kad pagrindinė Aukštutinio
Padnieprio baltų gyventojų masė nepasitraukė į šiaurės
vakarus, plintant toje teritorijoje slavams, bet buvo pa
starųjų palaipsniui asimiliuota. Net ir slavams gerokai
pasistūmėjus į šiaurę, Aukštutinio Padnieprio srityje išli
ko daug baltų gyventojų salų. Tie baltų likučiai ištvėrė
gana ilgai, net iki II tūkstantmečio pradžios. Tį hipotezę
autoriai remia tuo, kad baltiški hidronimai, net mažų
upokšnių pavadinimai, ilgai išliko tame rajone ir įgavo
suslavintas fonetines formas.18
1968 m. O.N. Thibačiovas išleido naują studiją apie
Ukrainos upėvardžius.19 Darbe nagrinėjami hidronimai
į pietus nuo Pripetės bei Seimo ir į vakarus nuo Viduri
niojo bei Žemutiniojo Dniepro. Veikalas labai svarbus
lituanistikai, nes minėtoje srityje baltų turėta kontakto su
kitomis indoeuropiečių šakomis: slavais, iranėnais, tra
kais, dakais. Šiame darbe patikslinamos tezės, iškeltos
V.N. Toporovo ir O.N. Tfubačiovo anksčiau išleistame
veikale Aukštutinio Padnieprio hidronimų lingvistinė ana
lizė. Kai kurie vandenvardžiai jau nebepriskiriami bal
tams ar dėl jų baltiškumo abejojama, pvz.: Berezina

(p.144), Čeresa (p.164), Nemegla, Nemiga (p.259), Turija
(p. 242) ir kt. Į pietus nuo Pripetės O.N. Tfubačiovas
teranda keliolika baltiškų vandenvardžių, iš kurių pie
čiausiai nutolęs baltiškos kilmės hidronimas yra Šandra Dniepro deš. intako Rosės baseine.
Paminėtina ir M J. Grinblato studija apie lietuvių reik
šmę gudų etnogenezei.20 Studijos išvados šios: "Šiaurės
vakarinėje dabartinės Gudijos teritorijoje, kur gausu lie
tuviškos toponimikos, dviem priešpriešiais einančiais ko
lonizaciniais antplūdžiais - iš šiaurės rytų nuo polockicčių pusės, ir iš pietų bei pietų rytų, nuo dregovičių ir
voliniečių pusės - buvo šioje teritorijoje suslavinti seniau
sieji jos gyventojai lietuviai, dalis aukštaičių ir jotvingių.
Lietuvių gyventojų suslavėjimo vyksmas truko ilgai. Pra
sidėjęs VI-IX a., jis baigėsi pačiuose kraštiniuose šiaurės
vakarų Gudijos rajonuose XIX a. XX a. pradžioje. Slavų
kolonizacinis slinkimas lietuvių gyvenamosiose srityse
vyko apskritai taikingu būdu ir nebuvo susijęs su vietinių
gyventojų išstūmimu".
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Augustas Robertas NIEMIS

APIE LIETUVIŲ UŽKALBĖJIMUS
1886 m. prof. E. V o lte ris
Lietuvių lite ra tū ro s d ra u g ijo s
Suomių tautosakininkas, Helsinkio universiteto profesorius Augustas Robertas NIEMIS
("Litauische L itte ra ris c h e G e
(1869-1931) daug nusipelnė Lietuvos m okslui ir kultūrai. Šio šimtmečio pradž ioje išmok :.
sellschaft") "M itte ilu n g e n ’uolietuvių kalbą, 1909-1912 metus praleido Lietuvoje, rinko lietuvių liaudies dainas (užrašė
se" (II, p. 301-306) p a ske lb ė
apie 3500) ir su Adolfu Sabaliausku-Žalia Rūta išleido rinkini "Dainos ir giesmės šiaur-rys tra ip s n į "L ita u isch e Z a u b e r
tinėje Lietuvoje" (1912), taip išgelbėdamas nuo pražūties sutartines.
form en u nd B e sp re ch u n g e n "
Svarbiausias jo gyvenimo tikslas - lyginam ieji suomių ir lietuvių dainų tyrimai, stengian
("Lietuvių u ž k a lb ė jim a i ir u ž 
keikim ai"), ku ris, m ano ž in io 
tis parodyti lietuvių dainų poveikį suomių runoms. Jis buvo sumanęs išleisti kelis tyrimų
m is, b uvo p irm a sis ir v ie n in 
tomus, tačiau išleido tik pirm ąjį i f vieninteli “Lietuvių liaudies dainų tyrinėjim ai“ (1913, liet.
te lis to k io p o b ū d ž io š io s s ri
1932), o kitiem s trūko medžiagos. Tačiau mokslo leidiniuose paskelbė daugiau kaip 10
tie s darba s. P arašyti s tra ip 
stambių straipsnių, nagrinėjančių lietuvių tautosaką, jos ryšius su latvių ir ypač suomių
snį m atyt p a ska tin o try s k e tu 
folkloru. Šie jo darbai lig i šiol tebėra neišversti ir, galima sakyti, nežinom i lietuvių tautosa
ri u žka lb ė jim a i, k u riu o s p ro f.
kininkams. A.R. Niemis parengė Lietuvos mokyklų reformos projektą (kn. “Medžiaga
V olteris 1889 m eta is s u ž in o 
Lietuvos mokyklų reformai“, 1920), išleido lietuvių literatūros apybraižą "Lietuvių literatūra "
jo ke lio nė je į P rū sų Lietuvą, o
(1925) ir kt.
vėliau - iš V iln ia u s g u b e rn ijo s
Š ve nčio nių a p ylin kių . S tra ip 
Šiuo metu spaudai rengiamas A.R. Niemio lituanistinių folkloristinių darbų rinkinys.
snyje jis p a ske lb ė tris u ž k a l
"Liaudies kultūros“ skaitytojams siūlau straipsni apie lietuvių užkalbėjim us. Įdomūs čia
bėjim us, k e tv irtą tik p a m in ė 
autoriaus samprotavimai apie lietuvių charakterį, tautos kultūros savitumą ir kt.
jo. Tai viskas, ką lig i to la iko
ž in o jo d a rb š tu s is lie tu o lo Vertėjas
gas! P a lygin im ui į savo
s tra ip s n į V o lte ris įd ė jo ke lis
la tvišku s ir ru s iš k u s p avyz d žiu s, p a ra g in d a m a s, kad
lie tu vių ka lb o s ir lite ra tū ro s
b ū tų reikėję ! Tačiau su sip a žin im a s su rin k in iu m an
b ičiu lia i rin k tų m okslui d a r n e žin o m u s u žka lb ė jim u s.
išėjo ir į naudą. B u rtų rin kin ys b uvo to k s d id e lis ir ta ip
Jų lyg in a m ie ji ty rin ė jim a i te b e s ą n e p ra d ė ti, nes trū k s ta
kru o p ščia i su da ryta s, kad vien iš to, ko jam e trū k o ,
lietu viško s m e d žia g o s, (p. 306).
galim a buvo num anyti, jo g u ž k a lb ė jim ų p a ie ško s Lie
Kiek ž in a u , š ita s V o lte rio kvie tim a s liko be atsako,
tu vo je n e a tn e štų d id e lių a tra d im ų . Po m ėnesio be d i
nes d a r ilg a i R usijos Lie tu voje, k u rio je g a lė ja i tik ė tis
d e sn ių v ilč ių išvykau rin kti d ainų . Tada m an p aa iškė jo,
gau sybė s p a s la p tin g ų d a lykų , vie šp a ta vo to k ia n e a p 
kad lie tu vių ta uta, n ors te b ė ra g an a tik in ti b u rta is,
sakom ai b aisi v a ls ty b in ė tva rka , kad jo k s rin kim o d a r
va rg u a r yra u žka lb ė jim ų ž in o v ų ta u ta ...
bas neb uvo įm anom as. Taip ir lik o ta m e kra šte ši s ritis
M anau, n o rin tys ty rin ė ti lie tu v ių už ka lb ė jim u s tu rė tų
n e p aliesta d a r iš tis u s d e šim tm e čiu s, o se n o sio s ž in io s
šita i d a ryti Lietuvos p a d an gė je, nes n e p a ž įs ta n ty s ta u 
keliavo su se n o lia is į ka pus. V is tik esu įs itik in ę s , kad
to s p rig im tie s n e su g e b ė s te is in g a i s u vo kti to re iškin io .
d a r ir d a b a r ta s ra g in im o šauksm as, je i b ū tų iškla u sy
T rum pai pap asa kosiu , ko kį įs p ū d į p a d a rė L ie tu vo s ka i
tas, g a lė tų n u švie sti L ie tu vo je d a u g įv a iria u s ių d alykų.
m o žm o n ė s vietovėse, ku rio se te k o la n kytis. M ano
Bet trū k s ta d a rb in in k ų . Taip vie n a s po kito g a li ir u ž ž e lti
p o ž iū rį, be abe jo , veikė ir ta i, ką g ird ė ja u iš a p s iš v ie tu 
kapų ka ln e lia i su p a la id o ta is ju o s e ž o d ž ių lob iais.
s ių lie tu vių bei ilg ė le sn į laiką L ie tu voje g yve n u sių k ita 
Kai 1909 m. ru d e n į le id a u si ke lio n ė n į Lie tu vą ty rin ė ti
ta učių .
liau dies d ainų , a p ie lie tu v ių u ž k a lb ė jim u s ž in o ja u tik
D aug ka rtų va izd u o tė je lyg in a u lie tu v ių ir su o m ių
tiek, kiek prof. V o lte ris p a te ikė m inėtam e rašinyje. Bet
va lstie tį. Koks neapsakom ai d id e lis is to rin ių b ru o ž ų
p iršosi m intis, kad lie tu viu o se buvę d a u g u žkalbė jim ų ,
skirtum as! S u om ijoje visą laiką g yve n o laisvi n e p rik la u 
nes te k o g ird ė ti, kad dr. J. BASANAVIČIUS, ku ris nuo
som i liu te ro n ų tik y b o s kaim iečia i, ku rie šim tm e čia is
1880 m. g yve n o B u lg a rijo je , tu rė ję s d id e lį u žka lb ė jim ų
ū kin inka vo savo d vareliuo se. Tuo ta rp u Lie tu voje, vėlai
rinkinį. 1905 m e tų įv y k ių d ė ka dr. B a san a vičiu i a tsira d o
a tversti į krikščio n yb ę , pate kę p o n ų p rie sp a u d o n , ka ip
g alim yb ė s u g rįž ti į g im tą ją š a lį ir įs ik u rti V ilniuje. 1910
ve rg ai aim anavo m aža žem iai g yve n to ja i. A tro d y tų , la
m. pava sarį dr. B a sa n a vičių s u tika u Kaune. Paklausęs,
b ia u sia i į akis tu rė tų kris ti šita s is to rin ių , tik y b o s , v is u o 
ar lietu viai tu rė jo u žka lb ė jim ų , gavau p a tv irtin a n tį a tsa 
m eninių są lyg ų p a g im d yta s skirtum as, ta č ia u tie re ika 
kym ą. N esku bė jau d ž ia u g tis , kol n ep am ačia u rin kinio .
lai nėra ta ip p ap ra sti. B end rau da m a s ilg ė le s n į la ik ą su
O kai jį gavau, su d id e liu įkvė p im u ėm iausi ty rin ė ti,
lie tu vių va lstie čia is, savo n u o sta b a i p a ste b ė ja u , kad
ta čiau tu rė ja u n u s iv ilti, nes va dina m ajam e u žka lb ė jim ų
ta rp jų ja u č iu o s i g e ria u n egu d a u g e lio a p s iš v ie tu s ių
rin kinyje b uvo g ry n i b u rta i. V ie ni n e su sip ra tim a i! Dr.
lie tu vių d ra u g ijo je . Tai m ane itin ste b in o , b e t ta ip ir liko
B asanavičius n e su p ra to m anęs, o aš - jo. N enuostabu,
neaišku, iš ku r a tsira d o ta s jausm as. D abar m anau,
nes u žka lb ė jim o daina, ka ip p asku i paa iškė jo, lie tu 
p rie ž a s tis ta , kad lietu vis v a ls tie tis g e ria u išla ikė p ir
viam s n e žin o m a sąvoka, ir aš vėl tu rė ja u lietuviškam
m ykštį sa vitum ą nei svetim os, sla viško s įta ko s p a ve ik
b u rtą reiškia n čia m ž o d ž iu i s u te ik ti p la te sn į tu rin į negu
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tas apsišvietusiųjų sluoksnis. Kad ir kaip būtų, bet,
mano manymu, lietuvis valstietis savo mintimis iš tikrų
jų ne taip daug tesiskiria nuo mūsiškio.
Didesnį skirtum ą tarp suom ių ir lietuvių įžvelgtume,
jei žiūrėtum e į abiejų tautų prigim tį ir visą dvasinę
būklę. Netrunki pastebėti, kad visuomeniniame gyve
nime lietuvis yra daug aktyvesnis už suomį, šokti,
linksmintis taip pat labiau linkęs nei mūsų žmogus. Tai
lietuviui persiduoda dėl giminystės su slavais. Jis len
gvesnės prigim ties negu suomis, jausmai natūralesni,
prasiveržiantys, greit išsakomi, o kai atslūgsta, juos
sukėlusi priežastis lietuvio daugiau nebedomina. Bet
suomiško žaismingumo, linksmo humoro lietuvis visi
škai neturi ir nesupranta. Jam labiau patinka kandi
satyra. Dėl nepalankių istorinių aplinkybių galėjo susidaryti polinkis į paslaptingą uždarum ą ir egoistišką
atsiskyrimą.
Kai lygini su lietuviais, suomiai atrodo niūriai susi
mąstę. Lietuviuose nesimato jokio ypatingo polinkio į
naujoves, į neapibrėžtą filosofavimą. Manau, kad lietu
vis visai nelinkęs apgalvoti gilių, am žinųjų dalykų...
Priešingai! Būdamas už suomį lengvesnės, aktyve
snės prigimties, anapus reiškinių jis ieško ko nors
naudingesnio, realesnio ir, matyt, niekada pasyviai ne
sidomi paslaptingu dvasiniu pasauliu taip, kaip suo
mis.
Būdamas tarp lietuvių kaimiečių, netrukus patiri,
kad jų dvasinis pagrindas, esminės dvasinės prielai
dos, religingumo kryptis yra kitokie nei mūsų. Kartą
pasitaikė galimybė tuo praktiškai įsitikinti. Tebus man
atleista, trum pai apie tai papasakosiu. Buvo gražus
vasaros sekmadienis, kai atvykau į Šiaurios Rytų Lie
tuvą, į Biržus. Miestelyje yra kelių skirtingų religinių
bendruomenių bažnyčios, tarp jų - reformatų. į ją pa
skubomis užėjau pasiklausyti pamokslo. Po jo, žm onių
minioje eidamas palei šventorių, pamačiau, kaip vie
nas darbininkas užšoko ant bažnyčią juosusio šven
toriaus mūro ir ėmė pamokslauti. Jis vilkėjo nunešiotą,
ilga virvine juosta sujuostą apsiaustą, matėsi, kad tai
buvo kažkoks keliaujantis pamokslininkas ar bent jau
drabužiais jį m ėgdžiojantis. Sustojau pasiklausyti. Vy
ras kalbėjo paprastai ir įtikinam ai apie žinom us daly
kus: neužtenka, esą, kad Dievo žo dį klausytume baž
nyčioje, jis turi būti nešamas į namus ir į gyvenimą.
Vyras nekalbėjo nieko, po kuo nebūtų galėjęs pasi
rašyti. Bet kaip jį sutiko aplink buvusi žm onių minia!
Girdėjosi šauksmai: 'N utilk!* ir kt., o kelios moterys
prasibrovė priėjo, mušė kumščiais, irta s, pertraukda
mas savo kalbą, turėjo piktai atsikirtinėti: 'Nutilk, boba!'
Čia aiškiai supratau, kaip skiriasi toji tauta, kuri pagim
dė Paavo Ruotsalaineną, ir kuriai visam gyvenimo su
pratimui savo antspaudą uždėjo gili, šimtmečius gyva
religinė pasaulėžiūra...
Bet grįžkim e prie užkalbėjimų.
Iš kelių senųjų šaltinių pastebime, kad žinių apie
už kalbėjimus nėra taip maz ai, kaip galima būtų spręsti
iš minėto Volterio straipsnio. Tik gaila, kad tos žinios
lieka atsitiktinės, nes nėra jų tąsos vėlesniais laikais.
Mąttheus Praetorius, dirbęs Rytų Prūsijoje pastoriu
mi (1707 m.), pirmasis pateikė žinių apie lietuvių užkal
bėjimus, bet nėra užrašęs nevienos žodinės užkalbė
jimo formulės. Tuo laiku visoje Prūsų Lietuvoje, spren
džiant iš visko, dar tebeklestėjo prietarai. Pretorijus
mini esant daug žiniuonių bei burtininkų. Aiškindamas
jų veiksmus, jis dažnai priduria, kad jie taria ir žodžius.
Pavyzdžiui, apie būrėjus iš kraujo jis sako, kad jie, prieš
prakirsdami gyslą, 'm urm a kažkokius žodžius pano
sėje". Žodžius taria burtininkai, kurie, mesdami tris
mažus žaidim o kauliukus, spėja, ar neišgaiš banda, ir

t.t. Spėdami, kur reikia ieškoti pavogto daikto, ¡¿i;<=ję
ant žemės alaus likučius, žiūrėtojai į putas taip pat
kažką murma. Šneka ir vadinamieji secheniski, nuo
šlubavimo žmones ir gyvulius gydydami pundu žolių,
kurias vadina sekis. Spuogus, skaudulius, karštį jie
nupučia, murmėdami žodžius... Matyt užkalbėjim as
buvo ir ta maldelė, kuria, kaip pasakoja Pretorijus,
išvarant pirmą kartą bandą į ganyklą, pavasariais buvo
kreipiamasi į šventą Jurgį, kad jis neleistų savo miško
šunims (meškoms, vilkams, lapėms) daryti bloga ban
dai. Dar Pretorijus pasakoja apie burtus, žinom us ir
pas mus, būtent, apie spėjimus sijojant, apie burtinin
kus, kurie išpjauna giliai įspaustos žm ogaus pėdos
žemę, ją užkasa prie bažnyčios, kad tą žm ogų taip
galėtų numarinti ar kankinti. Užkasant minėtą žemės
gabalą, anot Pretorijaus, sakomi velniški žodžiai. Ž o 
džiais, esą, galima sustabdyti ir žm ogaus ar gyvulio
kraują.1
Po Pretorijaus apie už kalbėjimus ilgą laiką nerąhdame rašytinių žinių. Tik XIX a. pasirodo sis tas.
:
1828 m. viename Prūsų Lietuvos žem dirbių buitį
aprašančiame darbe yra žinia, kad gyvatei įgėlus gy
vuliui (tešmenį, pakviečiamas senas žmogus, kuris po
saulėlydžio, tris kartus užkalbėdamas ar skaitydamas,
išgydo ž aizdą; suž inome gydant ir kitas bandos ligas.2
Vyskupo M. VALANČIAUSKO knygoje "Palangos
Juzė', išleistoje 1869 m., yra truputis žinių apie u |k a l
bėjimus. Rašytojas pasakoja, kad Biržų krašte, Šiau
rės Rytų Lietuvoje, greitai išgydoma žodžiais ir duo
dant ligoniui gerti malda užkalbėto vandens (p. 70).
Pirmasis, kuris paskelbė lietuvių užkalbėjimų, buvo
žinomas tyrinėtojas Adalbertas BECENBERGERIS.
1882 m. pasirodžiusiam e jo veikale 'Litauische Forschungen* ('Lietuviški tyrinėjimai*) sutinkam i tokie
žodžiai: 1) nuo rožės (p. 70, vien vokiškai), 2) bandos
žodžiai (p. 71, vien vokiškai), 3) nuo žagsėjim o (p. 74),
4) nuo nudegimo (p. 74), 5) renkant jonažoles (p.77),
6) į šventą Jurgį, išleidžiant į ganyklą arklius (p. 80).
Po to buvo rašinio pradžioje minėti VOLTERIO už
rašytieji užkalbėjimai: nuo dieglio, nuo gyvatės, nuo
meilės sužadinimo. Ar tik nėra čia pateiktieji gyvatės
užkalbėjimai - būtent tie, kuriuos Volteris gavo 1885 m.
liepos 24 d. Labanore, Vilniaus gub. iš kunigo Aleksan
dro Burbos.3
Dar minėtini Lietuvių Mokslo draugijos archyve Vil
niuje M. SLANČIAUSKO rankraštyje esantys burtai,
tarp kurių yra keli užkalbėjimai. Sąsiuviniui, kuriame
1910 m. pavasarį mačiau užkalbėjimų, 1911 m. rudenį
dingus, dabar negaliu tiksliai nurodyti jų skaičiaus.
Slančiausko užrašymai yra iš Latvijos pasienio, todėl
kai kurie jo rinkinio užkalbėjimai gali būti ir skolinti.
Pagaliau - mano paties ir kunigo SABALIAUSKO
už rašai. Jie išleisti rinkinyje ‘Lietuvių dainos ir giesm ės'
(numeriai 1451-1459).
Lietuvišką užkalbėjimų pailiustravimui įdedu kelis
pavyzdžius iš kuklių savo išteklių.
a) Gyvatės užkalbėjimas (šiauries Rytų Lietuva):
Šiemute, gerute, margute.
Turėjo dukrelį ir tū pasmaugė.
O, kad teip ir tavi biesas pasmaugtų!
(Niemis ir Sabaliauskas, min. v. Nr. 1458)
b) įkandus geležinei gyvatei:4
Paukštelis be pieno,
Akmuo be žiedo,
Unduo be sparno,
Teip tu (ligai) prapulk!
Pražūk unt umžių,
Umžinųjų, amen.
(Ten pat, Nr. 1455)

9

c) S u sirg u s k a rv e i/g a s p a d in ė e in a laukan, p asle g ia
po akm eniu d a g ilį ir sa ko /:
“Kai tu m an ka rvį su g yd ysi,
ta i aš ta vi p alaisiu".
(Ten pat, N r. 1453)
d) P iem enėliai g ie d a (!):
Š vintas J u rg is sa rg e lis,
G anyk m ano karvelas.
(Ten pat, Nr. 1454)
Panašiai yra B e c e n b e rg e rio leidiny, tik kita form a:
Š ventas J u rg i, g an yk m ano a rklelį.
S akom a pavasarį, iš le id ž ia n t į g a n y k lą a rkliu s (Li t auische F orsch u n g e n , S. 80).
e) Ištra u ku s d a n tį (m eta jį a n t p e čia u s sa kyda m i):
“Pel’, p e l’ ! Še ta u lie p in is ,
duok m an kaulinį".
S akom a ir m eta nt d a n tį į kro sn į, visai ka ip p a s m us.
(N iem is ir S a ba lia u ska s, m in. veik. Nr. 1451).
f) R enkant jo n a ž o le s :
Jo ns kirta, M arija rinka,
pry ko p rid e d u , p ry to p rytin ka .
( B e zzen b erge r A. Lit. F orsch., S. 77).
A p g a ilė tin a i a tro d o š itie u žka lb ė jim a i. T yrinėtojai
suabejoja, a r jie a p s k rita i y ra lie tu v iš k o s kilm ės. L ie tu 
viai g a lė jo b ū ti ve ikia m i iš įv a irių p u sių : germ a nų , su o 
m ių, lenkų, b a lta ru sių . P rašau s k a ity to jo a tk re ip ti d ė 
m esį į m ano a kip lė šišku m ą : d arau išvadas, rem dam a
sis to kia m enka m edž iaga. P irm ia usia a tk re ip iu dėm e
sį į a sm e nin iu s ste b ė jim u s re n ka n t daina s. Esu tikra s,
kad lie tu via i n e tu ri su o m iško p o b ū d ž io u žka lb ė jim o
r u n ų , ta č ia u į jų u ž k a l b ė j i m u s n e re ikė tų ž iū rė ti
ir neigiam ai.
K iekvienam , kas g e ria u s u s ip a ž in ę s su b e n d rą ja
lie tu vių lia u d ie s d a in ų p rig im tim i, aišku, kad u ž k a lb ė 
jim o d a in a L ie tu vo je n e g a lė jo iš s ip lė to ti. L ie tu viškų
d ainų pam ata s yra lia u d iš k a m elod ija, ir d a i n o s
n a u do jim as p a s la p tin g ie m s b u rtų p o re ikia m s čia b ū tų
visiškai svetim as. K ita ip p a s m us, ku r viso s ru n ų rūšys
atlie kam o s tu o p a č iu re č ita ty v in iu b ūd u. B et run os
m etro d a in o s p a g rin d u s u k u rto u ž k a lb ė jim o n e b u vi
m as d a r n e re iškia , kad tru m p ų ž o d in ių u žka lb ė jim ų ,
ko kių tu rim e m es ir d a u g e lis k itų ta u tų , L ie tu voje ne
g alė jo b ū ti. Č ia g a u su b u r t ų , ku rie la b a i a rtim i
u žkalbė jim a m s. Kai 1895 m. N a a p u rin va a ro je sve čia 
vausi pas ž in o m ą m ūsų b u rtų rin k ė ją H eikki M ėrilaineną, p risim e n u jį a p ib ū d in u s , e są ž o d ž ia i ir ru n o s yra
b u rto siela, o p a ts b ū rim a s - kūnas.
Taigi m an yčia u , kad tru m p a s, ž o d ž ia is a p re n g ta s
u žka lb ė jim a s L ie tu vo je n ė ra v isiška i nežino m as, o tik
m ažai n au do ja m as. N uo ko ta i p rikla u so , supran ta m a ,
galim a tik s p ė lio ti. A iš k in č ia u š ita ip .
Esu p a ske lb ę s h ip o te zę , kad su o m iško ji u ž k a lb ė ji
m o run a p lė to jo s i g e rm a n ų p ove ikyje , k u rį p a ty rė bęnd ra su o m iško s g e n ty s K rista u s g im im o la ik a is .5 Š io
p o ž iū rio te b e s ila ik a u . B et L ie tu voje, m anau, yra kita ip :
negali b ū ti nė ka lb o s, kad ik iis to rin ia is la ika is lie tu via i
b utų ve ikia m i g e rm a n ų , ka ip kad su o m ių g en tys. Tai
a kiva izd žia i liu d ija ir lie tu v ių kalba. K ita ve rtu s, g alim a
p rie šta ra u ti, kad ta u tų va ik y s tė s la ika is skirtu m a s ta rp
ta u tų gal n e b u vo to k s d id e lis .
Vis d ė lto re ik ia a tvira i p rip a ž in ti, kad d a b a r n eįm a 
nom a p a sa kyti, ko kio s b ū tų lie tu v ių u ž k a lb ė jim ų negausum o p rie ž a s ty s . T ačiau vien a a p lin k y b ė ro d o g a 
lim ą ie ško jim ų kelią. B ū te n t: la tvia i tu ri p a ly g in ti dau g
u žka lb ė jim ų 6, k u rių sa vitu m u n eg ali a b e jo ti. N atūralu,
kad d a lis jų k ilu s i iš b e n d rų jų b a ltiš k ų jų nam ų, v a d in a 
si, yra g a lim yb ė (te ir n e d id e lė ) ly g in a m a isia is tyrim a is
išsia iškin ti, a r lie tu v ių u ž k a lb ė jim u o s e yra ta p a tu m o
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bruožų latviškiems. Tik tokiam darbui reikia daug dau
giau medžiagos, negu dabar esama, ir todėl šitai
žinantys galėtų pasiūlyti - iš tiesų jau 11 -ąjj kartą! visuotiną užkalbėjimų rinkimą, tuo padarydam i neįkai
nojamą pagalbą mokslui. Labiausiai tai derėtų Lietuvių
Mokslo Draugijai, bet matau, kad lietuvių mokslo cen
tro kvietimas dar ir dabar neturi atgarsio tautos gelmė
se. Baugu, kad paskutinės galimybės taip ir nebus
panaudotos, ir kad dideli Lietuvos plotai šiuo požiūriu
liks visai netyrinėti. Tuo liūdniau, kad toks nerūpestin
gumas užkrečia ir lietuvių kaimynines tautas, jų tyrinė
tojai taip pat gali likti be medžiagos, kuri daugeliu
atžvilgių nušviestų užkalbėjim ų istoriją bei tautų dva
sinės kultūros sąveiką įvairiais laikais.
Galėčiau perteikti vieno lietuvių kunigo mintį, pasa
kytą mums kalbantis apie lietuvių už kalbėjimų skurdu
mą - kad ko gero katalikų bažnyčia tautoje išnaikino
užkalbėjimus. Šitai es^ buvę galima padaryti vien per
išpažintį, neduodant užkalbėtojam s nuodėm ių atleidi
mo. Bet nuodugniau vertinant šiuos dalykus, vfe dėlto
tokią galimybę, mano nuomone, reikėtų laikyti menka.
Pirmiausia, niekur neteko skaityti, kad kunigija iš tikrų
jų būtų taip elgusis. Antra, lietuvius taip vėlai atvertė į
krikščionybę, kad iš jų būtų susilaukta visiškai priešin
gos reakcijos. Aukštaičiai, tikrieji lietuviai, form aliai ap
krikštyti tik 1387 m., o žem utinieji žemaičiai, -1413 m.,
bet iš tikrųjų tauta krikščioniška pasidarė daug vėliau.
Žinome, kad lietuviy krikštas buvo grynai kitataučių
darbas. Apie jokį pažiūrų pasikeitimą negalima kalbė
ti, kai didelės žm onių minios, duodant vardus, krikšty
tos iš karto, kai žmonės (ypač moterys) prie krikšto
vilioti dovanomis7. Paviršutiniškas tautos krikščioni
škumas išliko ilgą laiką: net XVI-XVII a. prastuomenė
dėl tikybinių paslaugų nebuvimo daugely Žem aitijos
vietų grįžo į pagonybę, ir jėzuitai dar 1605 m. ten rado
1107 senius, kurie niekad savo gyvenime nebuvo
iš p a ž in tie s 8. Tad nesu linkęs pervertinti katalikų baž
n yčio s įtakos užkalbėjimų išnykimui. Be to, reikia ne
pam iršti, kad kunigija, jau XVI amžiuje sulenkėjusi,
ilg u s šimtmečius kalba, pažiūrom is liko svetima liau
džiai. O ir pati Romos katalikų bažnyčia, kai pam aldų
kalba buvo lotynų ir lenkų kalbos, negalėjo reikšm in
giau šviesti savo narius. Pagaliau, kodėl bažnyčia,
atrodytų, palikusi ramybėje burtus, savo pyktį nukreip
tų vien prieš užkalbėjimus? Jeigu ir sutiktum e su tuo,
kad šitaip buvo bandyta, vis dėlto atrodo visiškai aišku,
kad svetimkalbė kunigija negalėjo taip giliai prasi
skverbti į tautos dvasios slapčiausias kerteles.
Iš suomių kalbos vertė
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Senovės lietuvių sielos sampratos metmenys;
SIELA IR GAMTOS ELEMENTAI
Gintaras BERESNEVIČIUS

Senųjų tautų religijose siela, nors ir pripažįstant jos kitonišku
mą, transcendentiškumą, vis dėlto buvo laikoma to paties fizinio
pasaulio dalimi. Įdaiktinantis senojo žmogaus mąstymas sielą
suvokė kaip tam tikrą medžiagą, tiesa, subtilesnę nei kitų gamtos
kūnų: ji nusakoma kaip skysta ar taki, oro prigimties arba ugnies
substancija1. Kita vertus, įterpta į pasaulį, siela tam tikru aspektu
ima priklausyti nuo medžiaginių veiksnių. Todėl, nagrinėjant se
novės lietuvių sielos sampratą, neišvengiamai tenka pažvelgti į
sielos ir pagrindinių gamtos elem entų santykį. Toks požiūris pa
dėtų nustatyti sielai artimiausius elementus, o tai gal priartintų ir
prie ateityje įmanomo sielos įvaizdžio genezės bei prigimties
nagrinėjimo.
SIELA IR VANDUO

Visų pirma pažymėtina, kad šis straipsnis įsiterpia į N.Vėliaus
pradėtą lietuvių religijos personaž ų santykio su pirminiais gamtos
elementais nagrinėjimą. Knygoje "Chtoniškasis lietuvių mitologi
jos pasaulis" N.Vėlius aptaria chtoniškojo velnio santykį su van
deniu, ugnimi, oru, akmenimis2. Dėl neabejotino sielos (vėlės) ir
velnio įvaizdžių artum o3 mums svarbi N.Vėliaus išvada, kad
velnias lietuvių tautosakoje ypač dažnai siejamas su vandeniu: jis
"pasirodo prie vandens, gyvena vandeny, po vandeniu; stebukli
nėse pasakose jo karalystė vaizduojama už vandens, net pusiau
krikščioniškasis pragaras, kuriame gyvena velniai ir jiem s tekę
mirusieji, irgi neretai įkurdinamas ežere arba balose"'1.
Lygiai taip pat dažnai su vandeniu siejama ir siela. Galimas
dalykas, velnio ir vandens bei sielos ir vandens sąsajas reiktų
suprasti kaip vieno ir to paties reiškinio atvejus. Taip lietuviai

ežerą, marias)6. Verta prisiminti ir N.Vėliaus teiginį, jog lietuvių
tautosakoje "įvairiose situacijose vaizduojamas vanduo yra tas
pats mirusiųjų gėrimas, be kurio vėlė negali būti priimta į m iru
siųjų tarpą" %plg. klasikinį atsigėrimo iš Letos motyvą - tik m iru
siųjų upės vandens atsigėręs žmogus tampa tikru mirusiuoju.
Taip lietuvių sakmėse minimi atvejai, kai žmogui atsigėrus van
dens, jo siela atsiskiria nuo kūno (LLR 783 /447/; LMD III 146
/122/, plg. SŠLS 210 N. 361= B D Z 19 - 20 N. 19; Bl.V 02 N. 9).
Galbūt vandens kaip mirties slenksčio ar ypatingais atvejais - net
priemonės motyvas nulėmė paprotį mazgoti ir plauti patalpą, jei
ligonis sunkiai miršta, tikint, kad tai padės jam greičiau numirti
(BMIL 45 N. 389 - 391).
Taigi mirties metu sielai reikia vandens ar ji bent prie jo
priartėja. Toks poreikis aiškinamas prausimosi, apsivalymo pra
sme, kurią galima pratęsti į lavono mazgojimo paprotį, minimą
jau M.Pretorijaus apie 1670 m. (LPG 602, plg. BMIL 55 N.
512-515). Pačiai sielai apsiplauti reikalingas vanduo statomas
greta mirštančio žmogaus. Antra vertus, vanduo vartojamas ir
kaip sielos atsiskyrimo nuo kūno priemonė.
Sielos ir vandens ryšys gali būti pratęsiamas ir toliau, larp
lietuvių posakių, tapatinančių sielą ir širdį (LK Ž XIV 851; 853
859) bei turinčių paralelių izoliuotai gyvenančių tautų tikėjimuo
se8, yra ir toks: "Bagoto širdis baloj mirkyta, pekloj džiovyta"
(LKZ XIV 853). TLiigi vanduo, ypač nešvarus, gali būti supranta
mas ir neigiamai. Ne veltui lietuvių pasakų velniai su jiems atite
kusių žmonių vėlėmis dingsta pragarui artimuose ar su juo tapa
tinamuose ežere ar baloje1. Prausiantis ar mirties akimirką van-
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tikėję, jog kadaise, žmogui mirus, ant stalo būdavo statomas
švęsto vandens puodelis, idant iš kūno išėjusi vėlė "išsimaudytų ir
eitų čysta dangun" (BMIL 17 - 18 N. 1*5). Arba tariama: "Kai
žmogus jaučiasi, kad tuojau mirs, tai stato kas nors bliūdą van
dens pakūčioj, kad numirusio žm ogaus dūšia, išėjus iš kūno,
nusipraustų čystam vandeny ir visus purvus palikus eitų pas
Dievulį" (BMIL 47 N. 413); su tokiais tikėjimais gretintinas ir
paprotys po mirties velionio lovos gale kabinti rankšluosčius
(BMIL 47 N. 414). Tokie tikėjimai užrašyti ir Polesėje palei
Pinską XIX a. 7-ame dešimtmetyje - čia manyta, kad žmogaus
vėlė po mirties pasineria arba prausiasi vandenyje, kurį randa
namuose, o tokio vandens atsigėręs žmogus greitai miršta5.
Pomirtinis vėlės "pasinėrimas" į vandenį gali būti aiškinamas
platesniame religinių vaizdinių horizonte: mirusysis, prieš patek
damas į mirusiųjų pasaulį, turi persikelti per vandens ribą (upę,

duo naudojamas kaip apsivalymo priemonė arba padedanti sielai
greičiau atsiskirti nuo kūno. Tačiau pragaro, t.y. neigiamos erdvės
tapatinimas su žemomis, drėgnomis vietomis nėra atsitiktinis.
Kadaise lietuvių pomirtinis pasaulis galėjo būti talpinamas "už
vandens": tačiau tokią lokalizaciją dar senojoje lietuvių religijoje
pakeitė ar keitė kita, galimas dalykas, dangiškoji pomirtinio gyve
nimo versija. Tokiu atveju ankstyvesnė "vandeninio" ar "už vande
ninio" pomirtinio pasaulio erdvė tapo neigiamų jėgų ir blogų
mirusiųjų buvimo vieta, o šviesieji lietuvių religijos personažai bei
teisingai gyvenę mirusieji buvo perkelti į dangų.
Esama požymių, liudijančių, kad bene ankstyviausiai išryškė
jusi sielos sąsaja su gamtos elementais buvo jos ryšys su vandeniu.
Indoeuropiečių religijose pati siela dažnai Įsivaizduojama
kaip taki substancija. Taip hetitų siela i s t a n z a n a - lašanti, taki,
dievai ją gali išlieti "kaip vandenį"10. Toks įsivaizdavimas išsilaiko
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ilgai, iki Viduramžių. D ar X III a. Bertoldas iš Regensburgo,
kalbėdamas apie sielą, kurią angelas suteikia embrionui motinos
kūne, šį vyksmą nusako žodžiu "įlieja”: "Als daz kint lebente win
in finer m uoter ūbe, sdgiuzet im der engei die M e wi"11.
Lietuvių tautosakoje sielos kartais nusakomos kaip pragaro
katiluose verdančios putos (LTR 42 /31/, 272 /47/, 724 /29/...
LMD 1 300 /14/, 1 494 /15/, 1 1000 /675/...);su pastaruoju vaizdi
niu galėtų būti siejama žinom a pasaka "Eglė žalčių karalienė",
kurioje mirusysis pasirodo kraujo puta. Tokios putos ant van
dens, ir ypač - ant marių paviršiaus galėtų priminti antikinėje
mitologijoje žinom ą Afroditės gimimo iš "jūros putų" motyvą.
Įtikėtina, kad ir pasakoje "Eglė žalčių karalienė" minimos putos
turėtų tam tikrą ryšį su Afroditės - Kronidės gimimo aplinkybė
mis, o putos ant marių paviršiaus tiek lietuvių pasakoje, tiek
antikiniuose mituose turi ryšį su Krono pjautuvu ir Eglės brolių
dalgiais. T.y. "Eglė žalčių karalienė" kadaise galėjo priklausyti
teogoninių mitų korpusui.
Negalima nepastebėti ir sielos bei vandens ar tiesiog drėgmės
ryšio kosmogoniniuose motyvuose. Lietuvių sakmėje žmogus

reikšmė merdėjimo metu bei tikėjimas, kad siela po mirties
prausiasi vandenyje. Galima spėti, kad, keičiantis pomirtinio pa
saulio dislokacijos vietai, ankstesnysis jos likimas buvo "atitrauk
tas" iš transcendentinės erdvės ir nusėdo "čia ir dabar", būtent laidojimo papročiuose. Tai galėjo būti ir savotiškas kompromisas,
"vandens ritualuose" realizuojantis archainę religinę sistemą, bet
tuo pačiu transcendentinę erdvę išlaisvinantis kiliems, naujie
siems vaizdiniams.
Savo ruožtu tokioje archainėje religijoje su vandeniu sieja
mas velnias galėjo būti vandenyje ar "už vandens" gyvenančių
mirusiųjų valdovas, ir būtent iš to laikotarpio išliko velnio ir sielos
(vėlės) artumas, jų sąsaja su vandeniu bei drėgme.
SIELA IR UGNIS

Minėtoje N.Vėliaus studijoje konstatuojama, kad velnias lie
tuvių tautosakoje taip pat siejamas su ugnimi, tiesa, rečiau nei su
vandeniu20. Siela ar vėlė taip pat pasirodo greta ugnies ar ugnyje,
tad lietuviai tikėjo, kad ugnin "negalima spjauti ir nešvariu van
deniu užlieti, nes ugnyje dūšelės kenčia" (BLMM 40 N. 227, plg.
N. 223 - 224,226). Dažnai sakoma, kad mirusiųjų vėlės atgailau-
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atsiranda, Dievui nusispjovus (SŠLS 117 N. 18). Täi, kad žmogus
atsiranda tokiu originaliu būdu, gali būti aiškinama plačiame
religijų istorijos ir etnologijos kontekste12, tačiau šiuo atveju
svarbu, kad viena lietuvių antropogonijos versija aiškina žmogų
atsiradus iš drėgmės. Šį aiškinimą galima būtų susieti su kosmo
gonijoms bendru vandens kaip pirmapradžio elemento vaizdi
niu; baltų kosmogonija taip pat konstatuoja pradžioje buvus
vandenį13. Tūd žm ogaus ir pasaulio atsiradimo pagrindas tam
tikra prasme galėtų būti gretinamas, juolab, kad įmanoma religi
nė - psichologinė tokios sąsajos motyvacija14. Indoeuropiečių
tradicijoje vaisingumą, gyvybę skatina iš viršaus krentanti drėg
mė. Vyresniojoje Edoje teigiama, kad nuo amžinai žaliuojančio
Y g g d r a s i l medžio, augančio ties U r d šaltiniu, žemyn, į
slėnius, krenta rasos (Viol. 19)15. Pastarasis vaizdinys artimas
lietuvių kosmogonijos "grūšelei". iš kurios iškrenta kibirkštėlė ar
kibirkštėlės, ir atsiranda marios16. Pats drėgmės, rasos, kibirkštė
lės - savotiškos "marių" hologramos - kritimas iš viršaus nurodo
tą patį kūrimo kontekstą, kaip ir lietuvių Dievo nusispjovimas:
kuriama iš viršaus žemyn. Tūip chantų ir mansių etiologinė sak
mė pasakoja, kad pirmoji moteris Evi atsirado iš lašo, nukritusio
iš viršaus, iš "viršuje" gyvenančio senelio buveinės17.
Atrodo, jog sielos ir vandens (drėgmės) ryšys būtų bene
archaiškiausia sielos ir gamtos elementų santykio išraiška, ar bent
atspindėtų chronologiškai ankstyviausią "sielos istorijos" akimir
ką, kai ji atsiranda iš drėgmės18.
Šiame kontekste visiškai dėsningas sielos pomirtinis grįžimas
į vandenį. N.Vėlius teigia, jog kadaise baltų pomirtinis pasaulis
buvo įvardytas "paskanda, paskandomis" ir, ko gero, įsivaizduo
tas esantis vandenyje ar už vandens; norint į jį patekti, reikia
pereiti vandenį, t.y. nuskęsti19. Atrodytų, jog toks "už vandens"
esantis pomirtinis pasaulis laikui bėgant nustojo ankstesnės reik
šmės ar bent jau prarado visuotinumo pobūdi, pomirtinį pasaulį
perkėlus į dangų ar tiesiog "už pasaulio ribos". Tūčiau ankstesny
sis sielos "vandeninis" likimas paliko neišnykstantį pėdsaką laido
jimo papročiuose. Visų pirma tai lavono mazgojimas, vandens
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ja krosnyje (BMIL 104 - 106). Tikėjimai, mirusiuosius siejantys
su krosnimi, pakankamai seni. Iš archeologijos žinomas paprotys
mirusiųjų galvas (kaukoles) laidoti atskirai, kartais pakasant jas
po židiniu, primintų lietuvių sakmėse minimas riedančias,galvas
(kaukoles): jos kartais pačios keliauja arčiau ugnies (B D Ž 81 N.
105); kartais tapatinamos su pačiu mirusiuoju (B D Ž 48 N. 58).
Tūm pačiam kontekstui priklausytų ir tikėjimas, kad mirusio
žmogaus vėlė sėdi ant kamino, o rytojaus dieną, pakūrus krosnį,
su dūmais^ lekia į dangų (BMIL 42 N. 364). Pastarasis tikėjimas
primena Žilbero de Lanua paminėtą kuršių būrimą, kai pč.gal
laidotuvių laužo dūmų kryptį sprendžiama, kur iškeliauja sie
la21, bei lietuvių įsitikinimą, kad prie mirštančio žmogaus degan
čios žvakės dūmų kryptis rodo ir žmogaus vėlės kelionės kryp
tį 22 Čia tikriausiai susiduriama su sena indoeuropietiška tradici
ja - taip indai tikėję, iog Agni kaip sielos vedlys ugnyje mirusįjį
palydi [ kitą pasaulį. 23 Toks ugnies hierofanijoje apsireiškiančio
"sielų vedlio" fenomenas netgi terminologiškai atsikartoja miru
siųjų deginimo paprotį grindžiančiame Sovijaus mite - čia baltų
bei ugrofinų genčių mirusiuosius į pomirtinį pasaulį vedantis
asmuo taipogi vadinamas "sielų vedliu"24.
Mirusiojo sudeginimas matomas jau rekonstruojamam e in
doeuropietiškame laidojimo rituale25, o mirusiųjų deginimo pa
protį baltų kraštuose šaltiniai mini jau nuo IX a. Vulfstanas teigia,
jog aisčių gentyse įprasta deginti mirusiuosius26, Henrikas Latvis
mini žuvusių kuršių deginimo apeigas 1210 m. (LPG 33), Bal
tramiejus Anglas apie tai kalba 1240 m.27, mirusiųjų deginimas
minimas 1249 m. Vokiečių ordino taikos sutartyje su prūsais
(LPG 41), Eiliuotoje Livonijos kronikoje 1252 - 1254 m. (LPG
73 - 75), Petro Dusburgieč'io kronikoje (L P G 88),' Nikolajaus
Jeršino eiliuotoje Prūsijos kronikoje (LPG 108M10), Pilypo.de
Mezjero kronikoje 1364 m.28, H erm ano Varlbcrgės bei Vygan
do kronikose, mininčiose ir prie Veliuonos kritusio kunigaikščio
sudeginimą 1352 m., Algirdo - 1377 m. ir Kęstučio - 1382 m.
(LPG 122 -124), o taip pat Jono Dlugošo (LPG 141 - 41 -142),
Laurencijaus Blumenau (LPG 174) kronikose ir kituose vėle

sniuose šaltiniuose bei kompiliacijose.
Mirusiųjų deginimo papročio pagrindimo versiją, be jau mi
nėto Sovijaus mito, pateikia Lietuvos metraščių legendinė dalis,
kurioje pasakojama apie Lietuvos didžiojo kunigaikščio Šventa
ragio sudeginimą Neries ir Vilnios santakoje (nCPJI XVII 235,
251, 305. 366 - 367, 493 - 494), bei ją pratęsianti M. Strijkovskio
kronika29, taip pat - A. Vijūkas- Kojelavičius30.
Ugnies funkcija laidotuvių rituale gali būti aiškinama kiek
kitaip. Tyrinėtojai pabrėžia apvalomąją ugnies reikšmę31 - šią
interpretaciją atitiktų lietuvių tikėjimas, kad ’’ugnis yra labai švari,
su ugnimi ir dūšias čysčiuj valo" (BLMM 40 N. 225, plg. 41 N.
227). Antra vertus, kaip jau pastebėta aukščiau, ugnis galėjo būti
įsivaizduojama mirusiojo palydovu pomirtinėje kelionėje arba tą
kelionę apskritai įgalinančiu dalyku. Be to, ugnis, sunaikinanti
kūną laidotuvių lauže, tuo pačiu išlaisvina sielą, ir ši, nesaistoma
kūno, gali lengvai iškeliauti į pomirtinį pasaulį. Greičiausiai nė
viena iš šių svarbių funkcijų laidotuvių ritualuose bei su jais
susijusiuose tikėjimuose nebuvo ignoruojama.
Kol kas galima pastebėti, kad lietuvių pasaulėžiūroje įžvelgia
mi du pomirtinį sielos likimą nusakančių vaizdinių sluoksniai:
viename tariama, kad siela po mirties turinti pereiti vandenį,
kitame - ugnį. Reikia manyti, kad šiedu sluoksniai atitinka du "vandeninį" bei "ugninį" laidojimo ritualus ir tuo pačiu liudija
kažkokį archainėje religinėje tradicijoje įvykusį lūžį, kurio metu
nuo "vandeninio" ritualo pereita prie‘laidojimo ugnyje. Ši chro-

žmogaus mirties įsilieja įveją37. N. Vėliaus studijoje atskleidžia
mas velnio ryšys su vėju33 ir konstatuojama, kad "skraidymas su
vėju, viesulu ar vėtra yra tipiškas toms mitinėms būtybėms, kurios
vienaip ar kitaip santykiauja su mirusiaisiais"39. Tačiau tolimesnis
mirusiųjų vėlių siejimas su velniu viesulo pavidalu reikalautų
velnio ir vėlės sąvokų genezės aiškinimosi.
Vis dėlto ir vėl galima pastebėti, kad siela oro stichijoje yra
artima velniui.
SIELA IR ŽEM Ė

Nors kūnas dažniausiai laidojamas žemėje, siela su žem e
bemaž nesiejama. Kartais anga žemėje ar šulinys pasakų bei
sakmių herojų atveda į pomirtinį pasaulį, esantį po žeme; į tokį
ar panašų pasaulį patenkama, nusileidus ar įėjus į piliakalnio vidų.
Tūčiau tai yra pasauliai, esantys "po žeme", o ne "žemėje". Pa
našus įsivaizdavimas lydi ir paprotį mirusiesiems skiriamas aukas
mesti ar nulieti ant žemės (po stalu, ant aslos ar pan.). M.
Pretorijus pasakoja, kad Prūsijos lietuviai taip aukodavę Žem y
nėlei, tikėdami, kad mirusiojo vėlei nuo to palengvėja Aukotojai
ant žemės mesdavę po tris kąsnelius duonos ir mėsos, nupildavę
po tiek pat šaukštų, linkėdami, kad Žemynėlė aname pasaulyje
(kiti sakydavę danguje) globotų ir aprūpintų mirusiojo vėlę (LPG
603 - 604). Tūm tikras šio liudijimo paradoksas - Žemynos prašo
ma, kad šioji globotų mirusįjį danguje - atsirado galbūt degraduo
jant seniesiems tikėjimams. Tačiau tikėtina, kad tam tikru laikme
čiu baltai įsivaizdavo pomirtinį pasaulį esant po žeme. Tokiu
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nologinė seka jokiu būdu nepanaikina biritualizmo galimybės,
atitinkamai susiklosčius sąlygoms, o pats "chronologiškumo"
įspūdis, galbūt, aiškintinas ir kaip dviejų religinių - kultūrinių
tradicijų susidūrimo rezultatas.
Įtikėtina, kad tose baltų gentyse ar jų grupėse, kur vyraudavo
chtoninė religija, įsigalėdavo "vandeninis" laidojimas, o ten, kur
vyraudavo dangiškoji religija, laidota ugnyje. Religijų istorijoje,
suprantama, abi šios intencijos galėjo liestis; be to, neužmirština,
kad su chtoniškąja religija sietinas "vandeninis" laidojimas galėjo
priklausyti labiau su chtoniškąja erdve susijusių valstiečių laidoji
mo tradicijai ir pan.
SIELA IR ORAS

Sielos sąsajos su oro stichija menkiau žymios, nors kartais
mirusiųjų pavidalai nusakomi kaip "vėjo dvelksmas"32, rūkas,
garas, jie permatomi "lyg voratinklis"33. Sielos ar dvasios orinė
prigimtis žinoma ne tik pagoniškajai, bet ir krikščioniškajai tradi
cijai: Viduramžiais manyta, kad dvasios galinčios susikurti kūną,
sutirštindamos orą ir pasirodyti kaip šunys, katės ir kiti gyvūnai34.
Vis dėlto įvairios dvasios ir kai kurie mirusieji tiesiog pasirodo ore,
arba jų pavidalai nusakomi oro ar jam artimomis analogijomis.
Galimas sielos ir oro siejimas per kvėpavimą, tačiau čia būtų
kalbama ne tiek apie orą, kiek apie gyvybines organizmo ir pačios
sielos galias, besireiškiančias kvėpavimu35.
Baltiškoje nekrokulto tradicijoje esama laidojimo ore, t.y.
iškeliant mirusįjį į viršų, pavyzdžiui, įdedant "į medį" Sovijaus
mite36. Greta kitų tokio laidojimo aiškinimų neatmestina ir prie- laida,, kad taip laidojant, siela ar tam tikra jos; dalis priartinama
prie oro, plg. Irano arijų supratimą apie "gyvenimo galią", kuri po

atveju Žemyna ar Žemynėlė kaip Deivės motinos hipostazė
pomirtiniame pasaulyje turėjo reikšmę.
Galbūt perspektyvesniu pasirodytų sielos siejimas su akm e
niu, ypač prisimenant baltų ir kaimyniniuose kraštuose gają "pė
duotų akmenų" tradiciją (KLPK 46L dažnai tikint, kad tokiuose
akmenyse įspaustos velnio pėdos40. Nežinia, ar tokių "velnio
pėdų" nebūtų galima sieti su keltų papročiu, kuriame pėda ant
akmens turėjo svarbią reikšmę genties didvyrio reinkarnacijos
procese. Naujo karaliaus intronizacija keltuose vykdavo ant mi
rusio karaliaus kapo. Sosto įpėdinis turėjo pastatyti koją ant
akmenyje iškalto mirusio karaliaus pėdos pėdsako, kad taip galė
tų būti pripažintas karališkosios dinastijos įpėdiniu - mat, uždėjus
koją ant pėdsako akmenyje, iš akmens į naująjį karalių pereidavo
mirusio valdovo siela41. Čia prisimintinas retas lietuvių tikėjimas,
kad mirusiojo siela išeina pro kojos kulnį (BMIL 40 N. 338).
"PRAŽŪVA"

Kalbant apie sielos sąsajas su gamtos elementais, gali kilti
klausimas, kiek šios sąsajos yra glaudžios, ir ar jos negali iš esmės
paveikti sielos pomirtinio likimo - pavyzdžiui, ar siela, būdama
tiesiogiai susieta su vienu iš elementų, po žm ogaus mirties negali
visiškai į jį įsilieti, t.y. išnykti?
Tokio klausimo realumą patvirtintų tai, kad dar J. I. Kraševskis
teigė esą lietuviai žinoję visiško žm ogaus pražuvimo galimybę pražūvą42. Tokio manymo pagrindu būtų šitokie lietuvių prakei
kimai ir palinkėjimai:" Kad tu pražūtum!", "Dieve, duok mirt, o
ne pražūt!" ir pan. J. I. Kraševskio nuomonę perteikęs ir atkarto
jęs J. Basanavičius teigė, kad lietuvių tikėjimuose buvęs suprati
mas apie visišką ir am žiną dvasios išnykimą, pražuvą43.
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Šiai versijai patvirtinti pasitelkiamas ir XV a. pradžios pran
cūzų keliautojo Žiibero de Lanua minimas kuršių tikėjimas: jei
laidotuvių laužo dūmai krypsta į dangų, reiškia siela išgelbėta, jei
dūmai krypsta j šoną - siela pražuvusi. Plg.: "et croyent, se la
frnmere va droit ou ciel que Varne est sauvee m ais s ’elle va
soufflant de coste, que Varne estperie"* (LPG 175). Čia neužm ir
ština galbūt ir krikščioniškosios terminologijos įtaka (... sauvee,...
perie) *, tačiau, turint omenyje tyrinėtojų nuomonę apie visiško
sielos išnykimo galimybę bei lietuviškąjį r'pražuvos" terminą, Žilbero de Lanua liudijime esantis žodis pene gal reiškė tą pačią, tik
’’kuršišką" pražuvą.
Kiek pagrįsta nuomonė apie galutinio sielos pražuvimo gali
mybę? Sprendžiant šį klausimą, atrodo būtina panagrinėti lietu
vių pasaką LPK* 445, kurioje pasakojama apie įpykusios motinos
karštomis prakeiktą sūnų: prakeiktasis iš tiesų pradingsta. Prakei
kiama m aždaug tokiais posakiais, kuriais remiantis ir įrodinėjama
visiško pražuvimo galimybė lietuvių tikėjimuose. Ją nuskaudusiam vaikui įpykusi moteris taria: "kad tu jaunose dienose praž ūtum" (LTR 422 /141/), "kad tu prapultum, sūneli, jaunose dieno-

tol jis gyvena tam tikroje erdvėje, kažkokiame pasaulyje, turin
čiame savo topografiją ir esančiame vakarų pusėje.!: is jį einama
"per ugnį". Aptiktas vakaruose prakeiktasis ji i*vaduf A norinčia:
žmonai liepia eiti rytų pusėn, Ten, perėjusi marias, ji išvysiant*
"ugnį, liepsnojančią lig dangaus" (LTR 422 /1 4 1/). Kitoje pasako
je atrastasis sūnus vaduotojams liepia eiti "suvisu į kitą pusę,...
kitu keliu, ten ir ten, par lokius ir tokius miškus, pas kalną". Beje,
tai ugninis kalnas, o sūnų prakeikusi motina tame kalne ir pra
smenga (LMD 1 979 /3/). Atrodo, kad pražuvęs sūnus turi būti
išvedamas į rytų pusę: ten jis su savo vaduotojais turi pereiti "ugnį,
liepsnojančią lig dangaus,rar ugninį kalną.
Kartais ugnies kliūtis sutinkama einant paskui prakeiktąjį
sūnų į jo prakeikimo vietą. Keliaujantis paskui sūnų tėvas prieina
didelę ugnį. Sūnus eina ir pereina per ugnį. Mėgina ir tėvas, bet
žengęs kelis žingsnius, šoka atgal. Nepavyksta ir motinai. Pereina
tik žmona ar sesuo, keliaudama per tris ugnis (LTR 368 /335/,
plg. 260 /89/, 270 /524f). Taigi ugnis sutinkama ir keliaujant pas
prakeiktąjį, ir išvedant jį iš prakeikimo vietos. Pastaroji yra vaka
ruose, gelbstimasi keliaujant į rytus.
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se!" (LTR 68 /335/, 270 /524(, 368 /335/, plg. 260 /89/), "kad tu
vidury jaunų dienųprapultum !" (LM D 1 979 Į2f), "kad tu prapul
tum savo dienoje" (LM D 197913/j. Kartais toks palinkėjimas kiek
varijuoja: "O kad tave iš jaunų dienų žem ė prarytų" (LTR 368
/312/), T,Kad tu prasmegtai žem ėn juodon" (LTR 211 /l f) "Eik tu
kiaurai žem ėn ir nesirodyk niekam" (LM D 1618 /l 1/). D ar kitur
motina prakeikia sūnų: "kad jis dideliausius skausmus kęstų ir
negalėtų dieną naktį miegoti" (LM D 1 618 /12/).
Tokie prakeikimai išsipildo. "Kitą kartą sako: gimdytojai galė
davę prakeikti savo vaikus, da tėvai ne taip, bet kai motinos, tai
tankiausei" (LM D I 979 /2/, plg. I 979 /3/). Prakeiktasis vaikas
užauga, tačiau prakeikimas jo tyko, ir prakeiktasis sūnus dingsta
vestuvių metu (eidamas prie kunigo su sužadėtine, staiga išnyk
sta, vestuvių vaišių metu dingsta iš už stalo, prapuola, važiuojant
iš bažnyčios, ir pan.). Toks dingimas ar pražuvimas atrodo tapa
tus minėtų lietuvių prakeikimų linkimai baigčiai: žmogus iš tiesų
dingsta be mažiausio pėdsako, ir dingusiojo niekas negali surasti.
Vis dėlto, kaip paaiškėja vėliau, prakeiktasis dingsta ne galu
tinai - jis tiesiog išnyksta iš gyvųjų pasaulio ar bent iš gyvųjų
akiračio. Po kurio laiko vakare tarp 11 ir 12 vai. jį pastebi nami
škiai ar namuose apsinakvojęs pakeleivis. įsidėmėtinas paros
laikas - tai mirusiųjų ir apskritai vaidenimosi valanda. Prakeiktasis
sėdi prie stalo, šviečiant žvakei, skaito knygą arba meldžiasi.
Kartais sūnus kalba: "Prapuoliau, prapuoliau, tėvo paliepimu,
močios prakeikimu" (LTR 68 /335/), taigi ši jo būklė ir yra praž uvimas ar prapultis. Tėvas su motina bando sūnų išgelbėti, bet tai
jiems nepavyksta. Tik sužadėtinė ar žm ona, vykdydama prakeik
tojo nurodymus, jį išvaduoja. Prakeiktasis aptinkamas dažniau
siai miške (LTR ‘68 /335/), "už kalnų vakarų pusėje", kur yra
didelė giria - ten jį pastebi raitą ant balto žirgo (LTR 422 /141/),
jo ieškoti einama "per miškus ir kalnus" (LTR 368 /335/). Atrodo,
ten prakeiktojo, pražuvusiojo buvimo vieta. Taip paaiškėja, kad
prakeiktas, pražuvęs ar prapuolęs žmogus neišnyksta be pėdsa
ko, o tik dingsta iš savo gyvenamosios aplinkos, čia tepasirodo
tarp 11 ir 12 valandos, kada ateina dvasių pasirodymo laikas. Iki
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Šis motyvas primena tėvo ir sūnaus kelionę į pragarą Sovijaus
mite, kuris siejajnas su mirusiųjų deginimo papročio įvedimu tad pasaka LPK 445 galbūt artima šiam mitui. Tačiau tai specia
laus tyrimo reikalaujanti tema.
Nagrinėjamoje pasakoje įdomus ir kelio į tylus aprašymas:
bekeliaujant sutinkamas kalnas, per kurį reikia perkopti, kad
patektum į gyvųjų pasaulį. Kalną galima sieti su Šventaragio
legendoje minimu kalnu, į kurį turi kopti mirusieji. Tokį kalną
lietuvių sakmės lokalizuoja būtent rytuose (BLV 21 - 22 N. 5,6).
T&igi, einant į vakarus, patenkama erdvėn, kuri pasakoje įvar
dijama kaip pražuvimo, prakeikimo vieta. Į ją patenkama per
ugnį, iš jos gelbstimasi keliaujant į rytus - kopiant į kalną ir po to
nusileidžiant juo įgyvųjų pasaulį. Atrodo, tai tas pats kalnas, į kurį
lietuvių tradicijoje kopia mirusieji, tačiau mūsų pasakos herojus
kopia juo iš kitos pusės, t.y. iš mirusiųjų pasaulio. Beje, taip jis
atlieka "kelionę aplink pasaulį" - žm onių pasaulį apleidęs vaka
ruose, į jį sugrįžta iš rytų. Ir pirmyn, ir atgal keliaujama per ugnį.
Neatrodo, kad tai būtų krikščioniškojo pragaro ugnis: ji liepsnoja
ne pačioje prakeikimo erdvėje, o aplink ją. Atrodo, kad ugnies
riba nagrinėjamoje pasakoje turėtų būti aiškinama kaip mirusių
jų deginimo ritualo išraiška44.
Taigi pasakos LPK* 445 analizė rodo, kad "pražūva" greičiau
reikštų ne sielos išnykimą be pėdsakų, o tiesiog ypatingą jos būklę,
iš kurios - tiesa, su dideliu vargu - įmanoma grįžti į gyvųjų pasaulį.
Tbkia ypatinga būklė greičiausiai yra prakeikto, dar nemirusio
žmogaus patekimas į pomirtinį pasaulį, kuriame jis, suprantama,
jaučiasi nejaukiai.
Todėl teigimas esą lietuviai žinoję visiško ir galutinio sielos
pražuvimo galimybę nėra pakankamai pagrįstas.

* "ir tiki, jei dūmas kyla tiesiai ¡dangą kad siela yra išgelbėta, bet jei
jis nupučiamas į šalį, kad siela yra pražuvusi”.
**... išgelbėta,... pražuvusi (Išvertė D. Giedraitytė)
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PAŽINIMAS GYVENIMO TIKSLAS
'K ie k m a ža i žm o n ių iš m ilija rd i
n ės ž m o n ijo s su ge ba p ra s ib ra u ti
p irm yn , p a s ie k ti nauja, s u p ra s ti tai,
jo g tik p a ž in im a s yra m ūsų gyveni
m o tik s la s '.
A. P oška

Apie garsųjį keliautoją, antropologą, mokslininką, Indijos
bičiulį, Vedų kultūros tyrinėtoją, rašytoją, žurnalistą Antaną
Pošką vargu ar galima rašyti taip, kaip to reikalauja enciklo
pedijai ar kokiam žinynui skirtas straipsnis. Na kad ir taip:
Antanas Poška gim ė 1903 m. kovo 24 d. (pagal senąjį kalen
dorių-kovo 10), Pasvalio rajone, Grybkelių kaime, knygnešio
malūnininko šeim oje, Kaune studijavo m ediciną, dalyvavo
esperantininkų sąjūdyje ir jų kongrese 1923 m. Niurnberge,
anksti susižavėjo kelionėm is, 1924 m. vyksta į Romą, Neapolį
ir L t O iš tikrųjų Antano Poškos biografiją reikėtų pradėti,
manding, nuo to, kad visą gyvenimą jį kankino pažinim o
troškulys, kuris prasidėjo dar žalioje vaikystėje ir kuris dar
geltonsnapį berniūkštį įveldavo į diskusijas net ir su didelį
autoritetą turinčiais žm onėm is. Juk ir visoms toms kelionėms,
kurias jis atliko savo gyvenime, j į įkvėpė ne kas kitas, o tik
begalinis žinių troškutys, tasai amžinas KODĖL, o konkrečiai
- ir noras sužinoti lietuvio ir savo paties kilmę. Tam konkretu
mui pradžią davė švedų studento esperantininko laiškas,
kuriame buvo teiraujam asi apie lietuvių ir indų giminystę.
į pirm ą didelę kelionę jis išsiruošė kartu su Matu Šalčiumi
1929 m. - prieš tai dar dviračiu vienas jis apskriejo Lietuvą, o
motociklu dūzgė po Europą, aplink Baltiją, Paryžių, - ketinda
m i pasiekti Indiją p er Vokietiją, Čekoslovakiją, Bulgariją, Grai
kiją, Egiptą, Palestiną, Siriją, Turkiją, Iraką, Iraną. Ir štai Anta
nas Poška 1930 m. atvyksta į savo svajonių šalį Indiją, kur
apsistoja ilgesniam laikui. Ir ne šiaip sau apsistoja, o rimtoms
studijoms. 1931 m. įstoja į Bombėjaus universitetą ir gilinasi
į antropologiją, istoriją, dom isi literatūra, sanskritu, kultūra,
dalyvauja m okslinėse ekspedicijose: lydi garsų Centrinės
Azijos tyrinėtoją, Oksfordo universiteto profesorių Aurelijų
Šteiną jo kelionėse po Kinų Turkestaną, Šiaurės Indiją, Ka
šmyrą, Nepalą, Himalajus, Baltistaną, po Takia Makano dyku
mą. Vėliau kartu su įvairiom is ekspedicijom is darbuojasi Bir
moje, Ąssame, Nikobarų ir Andamanų salose, renka įvairiau
sius archeologinius duomenis, tikrina m okslines hipotezes.
Indijoje Antanas Poška susipažįsta su garsiu rašytoju Rabindranatu Tagore, verčia jo poeziją; susitinka su indų išsiva
davimo lyderiu Mahatma Gandžiu.
1935 m .grįžta atgal į Lietuvą, įsitikinęs, kad lietuvių protė
vių ieškoti reikėtų ne Indijoje, o šiaurėje. Ant kelio jį užveda
senojo Rigvedo himnai.
1937 metais susidom i kurdų likim u ir tuo tikslu keliauja po
jų gyvenamas vietas - Afganistaną, Irano ir Turkijos Kurdista
ną. Turkijoje patenka į kalėjimą, praranda savo m okslinių
stebėjimų užrašų šūsnį. Ištremtas iš Turkijos į Bulgariją, ten
renka medžiagą apie Joną Basanavičių, 1938 m. grįžta į
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Lietuvą ir vėliau išleidžia dviejų dalių įspūdžių knygą "Nuo
Baltijos ik i Bengalijos
1938 m. Antanas Poška nuvyksta į Londoną ir Čikagą, 1939
m. - į Varšuvą, Krokuvą. 1940 metais, okupavus Lietuvą sovie
tams, dirba švietimo komisariate, rūpinasi dvarų biblioteko
mis, o vokiečiams užėjus, daug padeda pastangų gelbėda
mas žydų autorių knygas.
Kas atsitiko toliau, tegul pasako jis pats, Antanas Poška:
"1946 m. švietimo liaudies komisaras J. Žiugžda įsakė iš visų
respublikos bibliotekų a trin k ti"buržuaziniais laikais " išleistas
knygas ir atiduoti popieriaus fabrikui.
Aš, kaip bibliotekų skyriaus viršininkas, susiginčijau su J.
Žiugžda ir atsisakiau tai vykdyti.
Rytojaus dieną pakeliui į darbą mane suėmė. Keturis mė
nesius tardė, reikalaudam i prisipažinti esant anglų Intelligen
ce Service agentu.
Išvežė į šiaurės lagerius, o vėliau į Komiją miško darbams.
Būdamas visiškai nusilpęs, tepajėgiau kirtėjam s tepti žibalu
sakais aplipusius pjūklus".
Taip rašė Antanas Poška įvadiniam e žodyje knygai, pava
dintai "Requiem", kuriai m intis žym ėjo angliuku ant beržo
tošies atplaišų 1947 metais Šiaurės Taigoje. Tiesa, jo gyveni
mas ir tremties sąlygomis vėliau kiek pagerėjo - kurį laiką
felčeriavo Kazachstane, darbavosi įvairiuose Vidurinės Azijos
kraštotyros muziejuose, dalyvaudavo archeologinėse ekspe
dicijose Pamyre, Tadžikijoje, Kirgizijoje, padarė turinčių ne
mažą mokslinę vertę atradimų Ošė, Erelių Oloje, penktojo
dešimtmečio pabaigoje galėjo grįž ti į Lietuvą. Deja, ir tėvynėje
niekas jo nelaukė. Tik labai pam ažu ir vargingai, draugų ir
pažįstamų padedamas, galėjo vėl šiaip taip įsitvirtin ti visuo
meniniame, kultūriniam e bei moksliniame Lietuvos gyvenime:
1960-69 metais vadovavo esperantininkų klubui, paskelbė
nemažai straipsnių apie Indijos tautų kultūrą, kalbą, papro
čius, važinėjo po respubliką su paskaitomis, tvarkė oei siste
mino savo gausius kelionių užrašus, kaupė įvairias kolekcijas,

sudarinėjo kartotekas, kūrė Rigvedo indeksą; ruošė spaudai
kelionių ¡spūdžius, m okslo populiarinim o bei beletristinius
darbus (be jau m inėto dvitom io "Nuo Baltijos ik i Bengalijos",
atskiromis knygomis buvo išleista: vadovėlis"Esperanto rak
tas", "Indoeuropiečių istorijos pėdsakais", poetiški apmąsty
mai "Requiem"), tačiau neužm iršo ir g ilia i j kraują ir sąmonę
įsisunkusių kelionių: autostopu aplanko Leningradą, Molda
viją, esperantininkų iškviečiam as į Bulgariją ir Čekoslovakiją,
kartu su jonaviečiu Gediminu Ilgūnu 1972 m. m otociklu nu
važiuoja į Kaukazą ir, turėdamas beveik septyniasdešim t
metų, užkopia j Elbruso kalną.
1967 metais pradeda rašyti apsakymų ciklą iš savo krašto
istorijos "Pamušiečiai". Šiuos apsakymus, kaip ir prisim ini
mus, pavadintus "Mano gyvenimo pasaka", jis rašė daugelį
metų ir išryškėjo kaip talentingas kaimo buities ir būties
metraštininkas. Visi Antano Poškos raštai pasižym i turtinga,
iš pačios liaudies gelm ių plaukiančia kalba. Ypač tai pasaky
tina apie "Pamūšiečius". Kas atidžiai šiuos apsakymus jau
skaitė ir dar skaitys, tikriausiai negalės nesistebėti, kaip
vaizdingai ir autentiškai ten atkuriama šiaurinės Lietuvos
švedm ečio žm onių charakteriai, papročiai, šiokiadieniai ir
šventės, darbai ir rūpesčiai, siekiai ir vargai, visa baudžiavi
nio kaimo atmosfera, paženklinta linksm o ir liūdno likim o
išdaigomis, jo g net atrodo - šitaip gali tapyti tik menininkas,

gyvenęs ir vargelį vargęs kartu su tais p er šim tm ečius nuo
mūsų nutolusiais pam ūšiečiais. Gaila, kad šis įd o m ų apsa
kymų ciklas dar nepasiekė skaitytojo atskira knyga. Beje,
neišleista, liko dar rankraščiuose ir didžiulė šūs/vs keliem į,
įspūdžių, prisim inim ų, dienoraščių, mokslo populiarinim o
bei grožinės literatūros tekstų.
Su džiaugsm u ir viltim Antanas Poška sutiko Lietuvos
atgimimą, jo s Nepriklausomybę ir buvo kupinas norų dar
pasidarbuotijos žm onių labui, naujam gyvenimui. Net sunkiai
sirgdamas ir jau gulėdamas m irties patale, jis nepaliovė
domėtis ir žemiškom, ir amžinom vertybėm, nuolat prisim in
davo savo d id įjį gyvenimo klausimą - KODĖL. Šį begalinį
pažinim o troškulį numalšino tik m irtis, ištikusi jį 1992 metų
spalio 16 dieną.
Užbaigti šias eilutes apie Antaną Pošką būtų, manau,
prasminga irg i jo paties žodžiais: "Išnyksiu aš, bet mano
įtampos pakrauta dalelė liks veikti ir ieškoti. Ji savo krūviu
veiks būsimuosius individus, vers žm ogų toliau žm oniškėti,
siekti nepasiekiamo.
Ir aš liksiu amžinu, kaip tie, kurie man perteikė savo
bekūnę jėgą - nem irtingąją estafetę.
Avė, Vita, moriturus te salutaf.

Jonas MIKELINSKAS

Antanas POŠKA

ŽVIRGŽDYNĖS PIEVA
Negerai žm onės kalbėjo apie Žvirgždynę. Kirkilų sod
žiaus piemenys negalėdavo ten pernakt ištverti. Iš vakaro, kol
dar naktigoniai nesumiega, viskas gerai, ale užtenka sumerkti
akis, tuojaus kažkas juos suim s už pečių ir purto. Nubudę
piemenys girdi tolstančius kažkieno kvatojimus. Nelabosios
dvasios būdavo kaltos, jog Žvirgždynės pieva nei iššienauta,
nei nuganyta.
Po to, kada Rutkeviliui važiuojant iš Vabalninku velniūkštis
jsėdo j roges, niekas ten daugiau naktim is nebevažinėdavo
ir naktigonei joti Vidugirių berniukams tikrai buvo baisu. Bet
joti reikėjo, nes visos kitos pievos jau seniai buvo nuganytos.
- Ko jūs bijot, jokit - ragino vyrai - juk niekam niekad blogo
tas Žvirgždynės velniūkštis nėra padaręs.
- Ale, sako, jis taip juokiasi, kad žm ogų šiurpas purto, net
ir drąsiausieji išsigąsta. Anais metais, kada bobos buvo parkvietusios iš Pabiržės kunigą Žvirgždynei pašventintinai ir jis
išsigando. O klapčiuko vos priem ėtis nenutūsė.
- O Rutkevilis nenusigando! Dar, sako. botagu nelabąjį
perpliekė. Eime jo paklausti?
- Kam jum reikia taip toli, galim ir į Vobiliškių girią joti, prieštaravo kiti.
- Kad Raudonpamūšio ponas uždraudė. Pagaus, tai netik
dvare dirbti pristatys, bet dar nakčiai į kalades įdės.
- Juodžiūnų ir Daniūnų miškų yra gerų, pievų. Jos niekam
nepriklauso.
- Šiemet ten neišbrisi. O uodų kiek daug. Gyvačių visur
pilna - ne, nejokim ten.
- Norit į Žvirgždynę? Gerai, jokit!
- Pasakyk, dėde, kaip ten jum s buvo su tuo velniūkščiu?
- Kad gi jau ne kartą sakiau, - atsiliepia patenkintas Rutke
vilis.
- Ale papasakok, diedyte, kaip ten jum s buvo su tuo
velniūkščiu?
- Išvažiavau į Gulbinus ir užgaišau, o man dar tą vakarą

reikėjo sugrįžti, mat ruošiausi su dvaro linais važiuoti. Grįžti
pro Kraštus ir Dagilynę - toli, važiuosiu, sakau, tiektai, pro
Kirdonius - bus greičiau. Kirdonyse pradėjo temti. atulos
brastoj dar matėsi žvaigždės, o kol dasikasiau iki Ž v».gžeynės, pats vidunaktis atėjo. Privažiuoju krūmus. Gi žiūriu,
stypso ant kelio sušalusi, sustyrusi katyrė. Tokiomis markatnomis akimis į mane spokso ir tokiu graudžiu balsu miaukia.
Misliju - kačiukas taip pat dievo sutvėrimas, ir tas naktį be
žm ogaus bijo. Žinot, Kirdonių giria, kiek ten visokių žvėrių.
Aš striokt iš ratų, capt jam už nugaros ir šiupt į vežėčias. Šast,
atsisėdau, pakeliu sermėgos skverną, šmakšt kačiuką ant
kelių ir važiuoju toliau. Tir-tir-tir dreba iš šalčio ar baimės
rainiukas. Jaučiu, man kelius spaudžia kaip koks akmuo. Tik
dingt man į galvą ar tik ne nelabąjį pasisodinau sau ant kelių?
Šust, pakeliu skverną, o į mane tik žybt akys kaip žarijos žeru-žeru, taip ir bėginėja. Žiūriu, drykst iš po skverno, tik
vingur-vingur išlindo ilga rainuota uodega ir tik raitos, tik
raitos, net plaukeliai žiežirbom is žeria. Blinkt, atmetu skver
nus - gi žiūriu, kėpso velniūkštis, ragučiai styro, gaurai pūp
so... Pondie, sakau, nečystą dvasią paėmiau. Ge, capt jam
už gerklės ir blinkt iš vežėčių. Velniūkštis tik čiurkšt man i akis
bjaurią smarvę ir purrr nuskrido į kairę. Lėkdamas per m edžių
viršūnes kad suklyks, sukvatos ir šm urkšt ¡tankynes!
- Ar tik ne apuokas ten buvo, dėde?
- Tu pats apuokas, kur gi tu matei apuoką su katės uode
ga? - supyko Rutkevilis.
- Argi arklio ausys būtų žibėję kaip žarijos? O aš mačiau,
kad jos žibėjo. Nečysta dvasia ten buvo, ot kas!
- Jei tik velniukas, tai mes jį galim pagauti, dėde, tik reikia
iš kunigo kamžos pasiūti maišą ir su stula jį užrišti, - pasiūlė
Kaziukas.
- Ką tu, vaikei. Gaudė jau ne kartą kirkiliečiai: mat jiem s ta
pieva dar nuo kunigaikščių laikų priklauso, ale niekas neišėjo.
Ir grabnyčias naktimis degindavo, ir švęstu vandeniu laistė, ir
patį Pabiržės kleboną buvo atvežę - gi nieko taip ir nepadarė.
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JUZĖ RAGANIUS
Grįždamas iš Rygos, Rutkevilis sustojo Iscavos karčemo
je. Čia jj jau seniai žinojo kaip nenugalimą mušeiką ir nuskriau
stųjų užtarėją.
- Ei, Rutkevil, čia yra toks bernas, kuriam j akis niekas
nedrįsta pažiūrėti, gal tu galėtum? - pasiūlė jam karčeminin
kas Berkis.
- Ar jis kam blogą daro?
• Nu ne, nieko, tik kas ateina j karčemą, tai tuoj jis ir kimba,
kad tas eitų su juo vienas kitam j akis pažiūrėti. Kas pirmas
nusigrjš, tas gorčių turi pastatyti.
- Pašauk jj, pasispoksosiu, - sutiko Rutkevilis.
- Ei, Juza, sits kungs sako, kad tu jo nenugalėsi, eik čia
pasispoksoti, - pašaukė Berkis.
Pilvą kasydamas išlindo iš už pečiaus susivėlusiais plau
kais iružtraiskanojusiom is akim is vidutinio amžiaus, paniuręs
bernas ir nusižiovavęs sumurmėjo:
- Ar turi tim pą gorčiui?
- Pirma pasakyk, kas gi jau pats toks būsi? Gal koks
kerėtojas, su velniu susidėjęs katalikus gąsdini? O gal tik
ieškai, brolyti, už save kvailesnių, na, pasisakyk, kas toks esi?
- Berki, du gorčius, reikia su žm ogum pasikalbėti.
- Va, su tokiais žmonėm ir kalba bus žm oniška, - pradžiu
go bernas, nusišluostęs seiles nuo pakirptų ūsų, patraukė
nusmukusias drobines kelnes ir leptelėjo ant krasės priešais
Rutkevilj.
- Kas gi jau pats toks būsi? - pakartojo savo klausimą
Rutkevilis, pildamas puoduką.
- Aš nuo Žagarės. Mane ten vadina Juzė Raganius. Joks
aš raganius, ale nežinau, kodėl žm onės manęs bijo ir neken
čia. Kartą aš Frau Milštein labai pergąsdinau, tai ji mane
įskundė net pačiam vyskupui ir norėjo mane sudeginti ant
laužo, ale aš pabėgau j Rygą. O dabar vėl pradėjo mane
gaudyti, tai ir pabėgau.
- Tai koks tu raganius, kad negali apsiginti? - pasityčiojo
Rutkevilis.
- Nenoriu žm onių gadinti. Kada mane rišo Milšteino vyrai,
aš tik piktai jiem s j akis pažiūrėjau ir jie tuojau apako, ir aš
pabėgau. Paskui jie ėjp pas mane j mišką, kad pagydyčiau,
ale man reikėjo bėgti. Žagarės klebonas ant visos bažnyčios
apgarsino, kad aš su velniu susidėjęs... O aš ir išpažinties einu
ir...
- Tai iš kur tau tos akys?
• Nežinau. Visi dyvijasi, sako, kad mano akys kažkokios
duriančios. Aš dar mažas būdamas pradėjau jas išvertęs iš
karto j ką nors piktai pažiūrėti tiesiai j akis ir jie negalėdavo
ištverti neužsimerkę. Tada aš pradėjau ginčytis pradžioj su
piemenimis, o paskui ir su suaugusiais už gorčių. Ot taip ir
įpratau, su jokiu velniu aš nesusidėjau.
- Tai taip žm onės iš nieko ir prasimanė? Ne, Rutkevilio
neapgausit Sakyk teisybę!
- Kad gi sakau. Pagavo mane, surišo, nuvežė kažkur j
didelį miestą, uždarė j rūsį ir liepė atsižadėti velnio. Aš gi,
sakau, jokio su juo reikalo nesu turėjęs, ale kas tau klausys.
Nuvedė mane j didelį namą, kur buvo daug ponų, kunigų ir
kitokių ponų su plunksnom is ant geležinio kuodo ir vis klau
sinėja tokių dalykų, kurių aš nesuprantu. Paskui pasakė, kad
dievas kokią tai šventą kviziciją turi ir kad mano dūšią ugnim
išvalyti reikia. Prišoko prie manęs toks šlubas su išklibusiu
rudu dantim senis su sutana ir vis stum do mane nuo vieno
pono prie kito. Aš supykau ir kad griebsiu jam už ausų,
prisitraukiau ir taip piktai pažiūrėjau j akis, kad jis sukliko ir
nuvirto. Sako, mane nuteisė sudeginti, ale aš pabėgau. Va, ir
visa teisybė.
- Jagum nemeluoji, brolyt, tai tu man patinki! Berki, duok
dar gorčių! Tokius vyrus aš šienavoju! Ale tikrai, tos tavo akys
tokios gilios kaip B iižų šulinys, tik tamsūs taškeliai gilumoj
tesimato.
- Kuom aš kaltas, kad mane dievas tokį sutvėrė.
- Ž inai, brolyt, pas mus yra tokia ragana Morta - neduoda
ji niekam sodžiuj gyventi. Ar tu negalėtum jos sutramdyti -
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atimti spėką?
- Galiu, ale kaip man dabar čia... nei iš šio, nei iš 10 pas ją
eiti?
- Jie bevaikiai. Jau kelias mergaites norėjo įdukrinti, bet nė
viena neišbūna - ta ragana visas išėda. Sako, įsūnytų kokį
gerą berniuką, bet tokio neranda, visi jos bijo.
- Sakai .visas išėda? Skriaudžia žmones?
- Tikrai skriaudžia, kiek ji ašarų išgėrė... viena dėl jos
liežuvio pasikorė...
- Ak taip. Važiuojam, jei ji tikrai tokia, tai aš jai akis išspiginsiu, - nutarė Juzė.
- O dabar dar gorčių, Berki, reikia susišildyti, kelio dar
daug.
Jau rytojaus dieną atkiūtino Rutkevilis su Juze pas Povilionius.
- Sveika, Mortel, aš jums gerą darbininką iš Rygos atve
žiau, našlaitis, patėvio išvytas, padės prie statybos, - gyrėsi
Mortai Rutkevilis.
-Ta, kad mum, Jonei, moteriškos reikėjo. Jurgis pats visus
vyriškus darbus apsidirba, o augintinę mes jau vėl turim. ' !ors
ir niekam tikus, bet gi pažadėjom, tai kaip gi dabar?
- Jurgi, ei Jurgi, - pašaukė pravėrusi priemenės duris
Morta, - Eik čia, Rutkevilis tau iš Rygos augintinį atvežė!
- A, Jonas, sveiks, kaimyne, tai gal jau piršliuos atsižvanginai? - pasisveikino Jurgis.
- No arge tu mergos neturi, ar duba bloga? Galim ir
piršliuos. Va, ir liakelis yra, sėsk, pasikalbėsim!
- Ką tu čia, Jonai, prasimanai? Užtenka, kad aš jau vieną
erkę turiu ant savo sprando.
- Mortel, kaimynei, išgerkim, kur gi tas mūsų geras nepra
puola. O kol gyvi, nepasiduokim!
- Taigi, taigi, kaimynei, ir aš taip misliju. Ant savo pročiaus,
kruvinu prakaitu sudėto poną sau pasisodinsi! Jau ir miegoti
nebegalėsi, gink dieve, apvogtų, ne, ne, šitokios koronės tai
jau nereikia.
- Žm ogus žm ogui nelygus, yra visokių, Mortel.
- O jeigu tą vagilką išvaryti? Ar mažai aš nuo jos prisika
mavau. Visą mano sveikatą suėdė! Ot išvaryti ją ir paimti sūnų
auginti.
- Žinok sau, man jau viskas nebemiela! Duok ragą, kaimy
nei, širdies spoliam s užgniaužti, - ir atkišė Jonas Jurgiui ragą.
- O tu, Mortel, daiyk kaip nori, ale manęs nekaltink!
- Juze, tu išeik j priemenę, mums su gaspadgriaiš reikia
pasikalbėti, - paliepė Rutkevilis Juzei.
Juzei išėjus, Jonas atkimšo liakelj, prisipylė ragą, nusišluo
stė ūsus ir užsivertė. Išgėręs pašluostė j rankovę, vėl pripylė
ir pakišo Jurgiui.
- Ž inot, kaimynai - čia jum s laimė - įsūnykit abudu, kuris iš
jų bus geresnis, tam ir dubą paliksit. Abu storasis jum s įtikti,
bijodami likti blogesniais. Mokėti už darbą jiem s nereikės.
- Va, kur aukso žodžiai, - sušuko Morta. - Šūdą jie gaus,
ne palikimą, ale tegul pasirodo, ko jie verti - nuo manęs nieko
nepavogs, nebijokit, netikiu, jau turėjom !
- Tai kaip, kaimyne, sutinki?
- Aš tai taip, kaip Morta...
- Morta, Morta, lupata tu - ne vyras, - pyko Morta, - ir bėda
gi man su tokiu vyru.
- Užtat dabar turėsi jauną, gražų...
- Ko čia šydytis, kaimynei, - atsiliepė patenkinta Morta. Kad jis toks sarmatlyvas. Nė karto nė akių nepakėlė.
- Pripras. Ale, sako, koks darbininkas. No, tai kaip? Jurgi,
priimi? Bernas tau priguli imti. Matai, Mortai su mergomis
nesiseka.
- Te, kaip Morta, ar imam?
- No, lai bus taip, ką bepadarysi.
Ir taip Juzė apsigyveno Vidugiriuose. Barbutė jo nekentė,
nes jis galėjo atimti pusę Povilionių palikim o ir visaip stengda
vosi jam įgelti ar skųsti šeimininkei.
Visų vidugiriečių nustebimui Morta Juzei pasidarė meili ir
tyčia vyrui ir Barbutei matant net riebesnį kąsnelį pakišdavo.

Barbutė visai pasiuto. Povilionių kieme visada girdėdavosi
rietenų ermiderius. Įkyrėjo Povilioniams tokia augintinių ne
santaika ir jie juos atskyrė nuo stalo. Juzei liepė valgyti ant
suolo prie prieždos, o Barbutei užpečkyje.
Kartą Barbutė praeidama pro bevalgant} Juzę, captelėjo iš
jo bliūdelio m inkštesnį burokėlį ir įsidėjo į burną, bet tuojau
pajuto tokį vidurių deginimą, tartum būtų žariją prarijusi.
Visą dieną Barbutė raitėsi, voliojosi ir ant galvos stojosi ir
taip vėmė, jog rodėsi, kad visus vidurius išvarys lauk. Vakare
pašaukė Mamutę. Toji liepė vėmalus užpilti ant ugnies, bet
nieko nepadėjo. Davė kokių tik kas žinojo vaistų, bet nei kiek
nuo jų nebuvo ligonei geriau. Tada Mamutė pradėjo Juzę
gėdinti.
- Sarmata taip vargšę mūčyti, negražu, Juze, negražu.
Taip geri žm onės nedaro.
- Ale ko ji prie manęs kabinasi? Aš jai nieko blogo nepa
dariau, - aiškinosi Juzė.
- Begėdi, mergai sukatą įvarei.
- Ko norėjo, tą ir gavo, daugiau žinos...
- Tad atimk savo burtus, Juozel, - prašė Mamutė.
- Kad čia jokių burtų. Aš tik panorėjau, kad jos pyktis prieš
ją pačią atsisuktų.
- Ak, tik tiek? Gerai, dabar atleisk!
- Duokit jai dešimt lašų raudonų burokų rašalo su karštais
pelenais.
Mamutė uždavė ir Barbutė pagijo.
Tas įvykis sukrėtė visas Vidugirio moteris. Jos nutarė, kad
Juzė tikrai raganius. Jis yra velniui savo dūšią pažadėjęs,
todėl dabar jam velnias padeda - aiškino Petrikė.
- O am žinatilsį Erna sakydavo, kad tokius raganius lengvai
galima pažinti, mat jų akių lėliukėse žm onės atsispindi sker
sai.
- Arge? O aš to nežinojau! Mat, kodėl jis slepia savo akis
nuo žm onių! Gerai kaimynėlės,kad pasakėt, aš prisitaikysiu
ir pažiūrėsiu! - gyrėsi Morta.
Ilgai Morta taikėsi Juzei pažvelgti į akis ir įsitikinti ar jis
raganius, bet Juzė tartum nujausdamas jos norus, vis išven
gdavo.
Kartą Morta sukliko ir užsiėmusi veidą puolė prie Juzės.
- Sūneli, greičiau ratavok, kažkas įkrito man į akis. Jėzusmarija, nebegaliu iškęsti, žiūrėk, Juzei, kas ten įkrito!
Juzė staigiai užkluptas pakėlė Mortos blakstieną ir pažvel
gė į jos akį.
- Jėzusmarija, - vėl suriko Morta, ir dabar jau nebeapgaulingas skausmas kaip peiliu dūrė jai į akis. - Atstok, tu velnio
berne, ką tu man padarei! Jurgi, greičiau čionai, tas velnias
man akis išdegino, • šaukė Morta.
- Ko čia žviegi kaip pjaunama kiaulė? Kas tau tas akis
išdegino? Kurgi tie nuodeguoliai? Namuose visai ugnies
nėra. O velnio dabar mūsų troboj nebepamatysi. Po visom is
kertėmis statydamas grabnyčias padėjau ir adverijon nuo
meškos uodegos plaukų skylėj kuolu užkaliau, - bumbėjo
neskubėdamas Jurgis.

- Bėk greičiau pas kleboną, tegul jam ekzortus paskaitų
tam velnio bernui!
- Dėde Jurgi, kažkas dėdinai Mortai įkrito j akį ir ji mane
pašaukė išimti, ale ji tik suriko ir nedavė išimti - aš čia nekaltas
- Nekaltas, mat nekaltas! O tavo akyse pragaro ugnis
dega! Man niekas neįkrlto, aš tik norėjau į jo akis pažiūrėti ir
jis man išplikino. Jėzusmarija, gelbėkit, velnias degina, apak
siu!
- Va, matai, prisikrėtei į akį, o dabar vėl Juzė kaltas! Kam
tu lindai jam akis žiūrėti, a? Duokš, šaltu Vandeniu apmazgo
siu, - rūpinosi Jurgis.
,
- Kaip čia dabar, Juze, ar tikrai jai ką padarei?
- Ne, dėde, nieko nepadariau. Ji prašė išim ti iš akies
krislą...
- Matai, pati prisikrėtei, o kitas kaltas.
- Nemeluok, šėtone! Aš pati mačiau - tavo akyse pragaro
ugnis dega, velniai smalos katilą verda, ot tos sm alos lašas
ir įtiško man į akį! Jis raganius, ant laužo tokius reikia sude
ginti. Dabar tikrai žinau, jis velnio apsėstas!
- Kad tau, Mortel, visi velnio apsėsti...
- Nutilk, pati eisiu pas kleboną skųstis, o jūs vyrai s .ji iškit
jį ir švęstu vandeniu šlakstykit, tegu ir jis paskaito!
Dvi dienas ir naktis kankinosi Morta, keikdama Jurgį, dievą
ir kleboną, kad jis neskuba bausti raganiaus. Veltui triūsė
Mamutė, veltui visokiausi vaistai ir kurmio kraujas, ir juodo
katino uodegos pelenai ir šimtai kitų vaistų bei užkalbėjimų.
Morta draskėsi ir akis visai užputo.
- O gal tu, Juozel, kaltas, kad ji apako? - teiravosi Mamutė
- Ne, tikrai aš nekaltas. Aš slėpiau savo akis, o ji mat
įsigudrino ir pažiūrėjo.
- Tai tikrai tavo tokios akys?
- Tokias man jas dievas davė. Su jokiu velniu aš nesitariau
ir nesu jo matęs.
- Tai kaip mes ją dabar gydysim? Jau užteks, prisim ūčijo
ir mus privarė.
- No, gerai, rytoj bus sveika, ale daugiau kad nelįstų žiūrėti
kur nereikia, - sutiko Juzė.
Sekantį rytą Juzė dar prieš auštą nuėjo į Likėnų verdenę,
parnešė tošinę vandens ir vos tik Morta išsiplovė akis, tuoj
pasveiko. Vidugirių moterys susitarė Juzės burtams padaryti
galą. Susikvietė net iš Rygos visus raganius Ir susitarė, kaip
tai padaryti.
Vieną subatvakarį visos susirinko pas Rutkevilį. Ant visų
durų, langų, aukštinio ir kitų angų prikabinėjo dygių eršketų,
ir smaluotų tošies gabalėlių su didžiojo šeštadienio
ritintos ugnies nuodėguliais išpaišytais kryžiukais ir
laukė, kol Juzė įeis. Juzė įėjo ir atsisėdo. Morta įmetė įpriežd ą
ant žėruojančių anglių devindriekio. Bobos ir raganiai susirin
ko į trobą žiūrėti, kas bus. Juzė užuodęs kvapą, suriko:
- Marš, raganos, per langus ir aukštinį! - ir pradėjo bobas
vaikyti po trobą, neleisdamas išbėgti pro duris. Nuo to karto
visos bobos susirgo, o Juzė išėjo kitur tarnauti.
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MORTAI REIKIA VAIKO
- Apleido mus dievulis, apleido • nebežinau jau ir ką ir
daryti? Šiandien ir vėl miltų duonkubily už girnų radau penkis
kiaušinius pavogtus. Dieve tu mano, nė grieko, nė nieko
nebebijo - per akis vagisl Ir bariau, ir pešiau pagavusi, ale ką
tu tai paleistuvei padarysi. Tu vyras, paimtum bent subrinkintu
pančiu užpakalį dešrom išrašytum, gal tada klausytų. Ale
koks iš tavęs vyras, nė namų, nė žm onos nežiūri, - širdo ant
Jurgio Morta.
- Kad tau nė viena neįtinka. Visas išėdi su savo rietenomis.
Ko gi tu iš tos našlaitės nori? Būtum kokią tim pą davusi,
nebūtų ėmusi. Juk gi kaip dukrą paėmėm. Mergaitė gerai
dirba, pluša, žiūrėk, kiek jau priverpė, priaudė.
- Priaudė, priverpė - o kiek man reikėjo sekti, kad nepavog
tų, kiek rūpintis, raginti? O ėsti jai ar nereikia? Kieno procių
ryja? Verkia duonelė tinginio valgoma.
- Atstok tu nuo mano galvos! Daryk, kaip nori, tik kad

žmonės nesijuoktų.
- O tu ką darai? Ar ne sarmata ant viso svieto? Panelę man
kokią ant sprando užsodinti, nevidonas koks! Tuojaus ją
išvarysiu!
-Varyk sau, jei nori, bet aš jau daugiau nebeieškosiu, reikia
savo turėti.
- Kad gi dievas neduoda. O gal tu kaltas? Daužaisi su
visais, tai gal ir pavodijo?
- Ne aš, o tu bergždžia nuo to pasiutimo!
- Kaip nesiųsi, jei taip dievas koroja.
- Eik pas latvius, mėgink, aš tau nepavydžiu. Gal Ir turėsi
savo, jei aš tau negeras!
- Ko man vaikščioti, aš ir taip žinau...
- Žinai, tai ko prie manęs kabinėjiės?
- Kuom gi aš tau, dievuli, taip nusidėjau, kad mane taip
nubaudei? Ir mišioms daviau, ir šventam Jurgiui vilnų ii šven
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tam Antanui sūrių, bet vis ant nieko... ir kunigėlis sako, kad
tokia jau m ieiaširdingiausiojo valia...
.-Jei jau nei dievas, nei šventieji, nei kunigas negali - tai ką
aš padarysiu?
- Girdėjau, žm onės kalba, kad norint turėti vaikų, reikia,
kad naktj vyras žm onos marškinius nuneštų ir padėtų ant
akmens ir, kad jis pats nusivilkęs nuogas pasislėpęs lauktų,
kas ateis tų marškinių paž iūrėti, tai tą ir reikia ž monai parvesti,
- kalbėjo Morta.
- Iš proto išsikraustei? Aš tau nuogas naktj prie akmens
sėdėsiu? O dėl parvedimo, žinokis, veskis ką tik nori, tik nuo
manęs atstok!
- Neatstosiu! Reikia juk mėginti. O tą Stervą aš rytoj išvysiu,
kad nei kojos tos vagilkos mano namuose nebūtų! O tu,
nevidone, neši mano marškinius ant akmens!
- Kur aš dabar tą akmenj rasiu?
- Yra Užubalių ganykloj prie naujai įgriuvusios gipso duo
bės.
- Artas, kur už karčemos?
- Ne, ne tas. Ten niekas neišeis. Užeisi į karčemą ir prisi
gersi, geriau ant to, kur prie Kilučių kelio.
- Geras bus ir Užubalių ganyklų, tas arčiau.
- Sakiau, negeras, prisilaksi pas tą žydą.
- Velnias bobą apsėdo! Išgersiu pusgorčių, bus drąsiau.
Tai sakai, plikas aš turiu sėdėti? - kasėsi pakaušį Jurgis.
- Plikas, plikas, taip geriau pamačija!
- Ar jau šiąnakt ir eiti?
- Šiąnakt, šiąnakt, ko čia belauksi!
- Ale ar iš to bus kas? Tik žm ones prijuokinsi.
- Ne, dūšel, nebijok, kai turėsiu savo, nebereikės vagilkų
leisti į namus. Jos tik laukia, kad kojas greičiau pakratytau ir
tavo gerą sudorotų! Ž iūrėk, neduok dieve, dar kokio čemerio
pridės! Taip, sako, Pačiaraukštėj viena jau padariusi savo
augintojams...
- O kad tau ir pridėtų, nemūčytumei tu manęs, - galvojo
sau Jurgis, bet žm onai nieko nesakė, nenorėjo vėl pyktis. Jaunesnę ir vaisingą gaučiau, ech, koks čia velnias dabar
mane gundo...
- Tai kaip ten, ar prieš gaidžius, ar po gaidžių reikia su tais
marškiniais laukti?
- Po pirmų gaidžių! Taip bus geriau, velnias gali dar pasi
vertęs kokiu vokietuku pasirodyti, o po gaidžių jiem s reikia
grįžti į pragarą..
- Ne pro šalį tau velniukas būtų, kiek aš su tavim terliojausi,
kaip nieko, taip nieko.
- Eik, eik, kaip tau ne gėda taip kalbėti!
- Tai gal nors skranda galima apsigaubti? Šalta bus. Rasa
didelė.
- Ale, sako, kad reikia plikam, geriau.
- Plikam, tai plikam... Duok čia porą timpų, išmesiu gorčių,
kad neperšalčiau.
- Še, ale tu man nepasigerk ir nieko neužmiršk! Kai savo
turėsim, tų utėlių nebelaikysiu.
- Tik kad kas nepamatytų! Nebus tada galo, pirštais mus
užbadys, - nugąstavo Jurgis.
Apie vidurnaktj Jurgis jau gerokai karčemoj pasistiprinęs,
užsimaukšlino avikailinę ir iškiūtino prie gipso duobės. Pem
pės, pajutę įsibrovėlį, pakėlė tikrą erm iderį - vartėsi virš gal
vos, klykė ir švilpino sparnus: "Klybis, klybis, ut-ti-ti, klybis".
Kažkur lojo šunys, netoliese subliovė karvė, visą pažemę
dengė tirštas šaltas rūkas.
- Velnias mane pakusė ją vesti? Visi sakė, kad ji musmirių
apsiėdusi, bet dubą juk jai tėvas paliko. Norėjau būti gaspadorium. O koks iš manęs gaspadorius?.. Ir man pačiam reikia
iš namų vogti. Gerai sakė Veronika... - murmėjo sau panosėje
Jurgis.
Susiieškojo akmenį, išsitraukė iš ančio Mortos marškinius
ir atsisėdo.
- Gaidžiai dar negiedojo, per anksti atėjau.
Pempės kiek aprimo. Rūkas storu sluoksniu padengė
ganyklą. Taip ima miegas. Vokai patys kietai užsidaro, jog
reikia rankomis juos plėšti. Viskas aplinkui prapuola, saldaus
miego gūsis pereina per sąnarius, tai vėl staiga pasigirsta
pempių klyksmas, kiek nušvinta akys, bet atmerkti jų nėra

20

jėgų. Girdi per miegą, kad kas tai klampoja brenda šiapia
pieva, žlegsi traukiamos iš molio kojos. Tai vėl viskas skęsta,
kažkur krinta* nyksta. Staiga kažkas myktelėjo ir sugrieL;
Jurgį už kojų. Praveria akis - gi pusę dangaus uždengus
milžiniška raguota galva blykso, ausis kraipo ir šniurkščia jam
tiesiai į veidą. Akimirka ir miegas dingo, griebė m arškinius ir
metė ant baidyklės.
- Ajazs, - iš visų pusių aidas pakartojo jo išgąsčio riksmą.
Velnias atšoko ir subliovęs nustipsėjo į krūmus, o jis pats
net nepajuto, kaip atsidūrė prie karčemos.
- Ot žioplys, reikėjo peržegnoti ir jis man nieko nebūtų
padaręs. Ko aš nepalaukiau gaidžių? Būtų viskas gerai buvę,
- drąsino save Jurgis.
Greit iš Karajimiškio pusės užgiedojo vienas gaidys. Nuo
ežero jam atsiliepė kitas ir visuose Paširviniuose vienas po
kito visokiais balsais sutryliavo gaidžiai.
- Va, dabar tai man viskas nuo širdies nukrito. Nečystos
dvasios turi pragaran grįžti - jau jų laikas pasibaigė, - pašnib
ždom is raminosi Jurgis.
- Ale, kur tuos marškinius velnias nunešė? Argi aš kaltas ot taip ir pasakysiu, - nutarė grįždam as namo Jurgis.
Rytą Morta rado Jurgį miegantį klojime ir tvojo vėtykle jam
per sprandą.
- Jau vėl prisisprogai, gyvuly, gal ir prie akmens nebuvai
nuėjęs, nevidone!
- Ot, kad nugąsdino mane, tai nugąsdino! Nieko nesu
nusigandęs, visus sulamdydavau, ale čia net ir persižegnoti
nespėjau. Vos gyvas ištrūkau.
- Kas gi tave taip nugąsdino? Kur marškinius dėjai?
-Velniasjuos, Mortel, nusinešė!
- Koks velnias? Aš tau parodysiu velnią, - ir pagriebusi
šakes tvojo jam per sprandą, - prisilakė gyvulys neraliuotas!
- Ne, Mortel, neprisilakiau, tik užsnūdau ant akmens, o
velnias tik capt man už gerklės ir ragais sugriebęs tavo
marškinius nusinešė!
- Tu čia man nebalamūtyk. Karčemoj laikai, pragėrei, nevi
done, sakyk teisybę!
- Vardan dievo tėvo, aš tau, Mortel, kaip kunigui sakau,
velnias ant ragų nusinešė!
- Aš tau tuojaus tą velnią išvarysiu - ir vėl Morta užsim ojo
šakėmis.
- Varyk, Mortel, varyk, aš pats kaltas - užmiršau persiže
gnoti.
- Tai kaip dabar bus? Su velniu reikės gulėti? - pridėjo
pašnibždomis. - Surink ten kiaušinius virš palubės, reikės eiti
pas kleboną pasitarti. Jam gerklės vien kaušiniais neužkiši,
reikalaus dar mišioms. Ž inau, kokios ten jo mišios, ale kas tik
to biedno žm ogaus neskriaudžia.
- Tetulyt, telutyt, ar žinai, kas karčemoj šiąnakt pasidarė?
Velnias Joškę užpuolė. Sako, atėjo naktį apsigaubęs balta
skara, ale po ja matosi keturios kojos ir uodega iki pat žemės
ir ragai iš po skaros išsikišę.
- Kas tau sakė, melage? - supyko Morta.
- Joskis pats sakė. Jis savo Sorkę su vaikais suvarė ant
pečiaus, o pats pro langą iš muškieto šovė, tai velnias užrie
tęs uodegą nubėgo. Išėjęs rado tik kruvinus marškinius.
- O kieno tie marškiniai buvo?
- Nežinau, tetulyt, nemačiau, - ir nubėgo kitiems naujieną
pranešti.
- Matai, Mortel, nemelavau, - gyrėsi Jurgis.
- Palauk, aš tuoj bėgu pas Berkį, reikia išklausinėti, gal jau
visos žino, o aš per tave vis paskutinioji, - ir išbėgo Morta.
- Labryt, gaspador, gal mėsos reikia, turiu riebios karvienos, pinigų nereikia, linais atiduosi, - siūlė Jurgiui Joškė.
- Gal vogta papievėj?
- Ui ne, mano pati Dvilė.
- Tai kam tu ją pjovei?
- Aš ją nušoviau! Aną naktį su baltais marškiniais mani
nugąsdint norėjo.
- Tai... ji ne velnias buvo?
- Ui, kas gi velnią gali nušaut? Tikra mano karvė Dvilė. Kiek,
gaspador, tau atsverti?
- Eik tu po velnių! - sušuko Jurgis susiėmęs už galvos.

NEMATOMI KAIMO IR ŽMOGAUS SAITAI

(tarpukario kaimo jaunimo garbės suvokimas ir palaikymas)
Vienas iš kultūros bendrumą skatinančių veiksnių gali būti
teritorija. T į bendrumą, etnologės R.M erkienės teigimu, sutvir
tina kiekvienai bendrijai būdingi vidiniai ryšiai, per kuriuos verti
kaliai ir horizontaliai perteikiamos kultūros vertybės.1 Mano ty
rimo objektas - kaimo kaip teritorinio vieneto vienijama jaunimo
bendraamžių bendrija. Stipriausias savęs kaip neatsiejamos gim
tojo kaimo dalies suvokimas tarpukario metais buvo išlikęs Rytų
ir Pietų Lietuvoje, todėl straipsnyje daugiausia remiuosi šios
teritorijos etnografiniais aprašymais ir tik lietuvių tautybės 18901938 metais gimusių žm onių atsiminimais. Klausinėti ir už da
bartinės Lietuvos Respublikos teritorijos - Lenkijoje ir Baltarusijoje - gyvenantys lietuviai.
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pastebėjau skirstymą į ’’tamsius" ir "šviesius", "gerus" ir "blogus”
kaimus. Skirstymas neturėjo etninio ar konfesinio pagrindo ir
buvo susijęs su kaimo kaip teritorinio vieneto žm onių garbės
suvokim u/
Dalies Rytų ir Pietų Lietuvos kaimų lietuviai, rinkdamiesi
vedybų partnerį, dar ir tarpukario metais atsižvelgdavo ne tik į
žmogaus, jo giminių moralines savybes, bet ir į kaimo, kuriame
tas žm ogus augo, statusą. N e visi kaimai buvo lygūs. Kai kurie
negatyvaus statuso kaimai turėjo net pravardes, pavyzdžiui,
"Juodnugarių"3. U žfiksuotas tik vienas atvejis, kai negatyviai
įvardintas kitos tautybės žm onių gyvenamas kaimas: Radūnės
apylinkėje gyvenanti lietuvė paminėjo "Varšuva" vadintą kaimą,
nes šios vietovės jaunuoliai, pateikėjos teigimu, buvo "nesiprausę,
juodi’’4. Kituose mano užfiksuotuose negatyvaus statuso kai
muose gyveno tik lietuviai, arba kaimai buvo etniškai mišrūs.
Dauguma negatyvaus statuso kaimų vadinti ne pravardėmis, o
buvo nusakomos jo jaunimui būdingos savybės: "girtuokliai",
"tinginiai", "razbaininkai", "mušeikos", "paleistuvės". Negatyvios
kelių to kaimo jaunuolių savybės būdavo suabsoliutinamos ir
pateikiamos kaip stereotipai. KD riskius Mielagėnų apylinkėse
užrašė, kad aukštą statusą turinčio Salomenkos kaimo merginos
laikė negarbe ištekėti už dviejų kaimų vyrų, nes šie buvo mušei
kos, labai negražūs ir nemandagūs. Gerbiami buvo Tverečiaus,
Mielagėnų vyrai5. Kai kur užfiksavau, kad į negatyvaus statuso
kaimus tekėti nenorėjo ne tik "gero" kaimo merginos, - iš čia
žm onų imti nenorėjo ir "garbingų" kaimų vaikinai. Tbkio kaimo
merginos paprastai tekėjo gimtajame kaime. Apie tai pasakojo
Reškutėnų, Vidiškių, Radūnės, Ž elvos parapijose.6 Pateikėjas iš
Vidiškių parapijos akcentavo, kad i prastą šlovę turinčius kaimus
merginų tekėti neleisdavo tėvai.7 Ž elvos parapijoje "prastesnių"
kaimų jaunimas ne tik tarpusavyje tuokdavosi, bet nepageidauti
ni buvo ir pozityvaus statuso kaimo jaunimo pasilinksminimuo
se.8 N e toks kategoriškas informatorius iš Alizavos parapijos,
išskirdamas "mušeikų" kaimą, teigė, kad čia "mergaitės jau ne taip
norėjo tekėti".9 Vienam e Pociūnėlių parapijos kaime merginos
nenorėjo tekėti, bet "bernus" priimdavo.10 Krekenavos parapijo
je prastesniu laikė ir toliau nuo parapijos centro esantį k a im ą /1
Kaimo jaunimo statusą lėm ė ne vien dorinės jaunimo savybės,
bet ir kaimo turtingumas. Žinių pateikėjos iš Pelesos parapijos
tvirtino, jog "Blogi kaimai, kur biedni, girtuokliai", ir nurodžiusios
du tokius kaimus, tikino, jog iš tų kaimų vaikinai merginų imti
nenorėjo.12 Tverečėno A.Bielinio nuomone, tas garbingas kai
mas, į kurio vakarėlius ("kokines") suvažiuodavo daugiau jauni
mo: "Kuriam kaiman niekas iš svetimų "pakokinėti" neatvažinėdavo, tas kaimas buvo laikomas menkas, negarbingas - ten biedni,
nevalyvi, tinginiai gyvena"... "Iš garsesnio kaimo atvykę berniukai,
būdavo, labiau moka elgtis, gražiau apsieina ir su mergaitėm,
bendrauja su visu kitaip". Iš neturtingų, apskurusių, atsilikusių,
"senybinių" kaimų bernai buvo kaip "kelmai", nemokėjo nei gerai
šokti, su jais nebuvo apie ką kalbėti. Jei merginą šokti dažnai
vesdavo garsesnio kaimo vaikinai, tai ją "gerai apkalbėdavo".13
Žinių pateikėjas iš Ceikinių parapijos tikino, kad nors vieno
kaimo vaikinai buvo gražūs, bet dėl prastų žem ių merginos už jų
tekėti nenorėjo.14 Šv. Kazimiero draugijos aktyvistas J.Maksimavičius, ap ian ka keletą Punsko apylinkių kaimų, vienuolika kaimų
suskirstė į "kultūringus ir nekultūringus".15 Tie, kuriuose vyravo
archaiškesni, daugumai gretimų kaimų nepriimtini padoraus
bendravimo stereotipai, buvo suvokti kaip nekultūringi. Lankan
tis keliuose skirtingų parapijų kaimuose su neigiamu statusu,

pavyko užrašyti daug archaiškesnių papročių nei "geruose" kai
muose, todėl, matyt, atokesni, skurdesni, mažiau modernios kul
tūros paliesti kaimai dažnai įgydavo negatyvų vardą.
Tad galima teigti, kad tarpukario laikų kaimo statusą sąlygojo
šie dažnai tarpusavyje susiję faktoriai: parapijoje nusistovėjusių
jaunimo padoraus elgesio stereotipų laikymasis ir kaimo žm onių
turtingumas.
Visiškai izoliuotų kaimų nebūna. U žtenka paprasčiausių arit
metinių paskaičiavimų suvokti, jog esant vienam m ažam izoliuo
tam kaimui per tris keturias kartas būtų pažeista natūrali egzogamija. Rytų Lietuvoje daug kur merginos didele garbe laikė ben
dravimą su tolimo kaimo vaikinu. Svečio pašokdintą merginą kai
kada labiau vertino net gimtojo kaimo vaikinai (tverečėnai).16
Todėl negatyvaus statuso kaimo izoliacija neabejotinai buvo san
tykinė. Thčiau matyt kaimo statusas turėjo reikšmę (gal nedidelę)
pasogos dydžiui.
Žm ogus negali pasirinkti gimimo vietos, tačiau kaimo statusą
formavo gretimų kaimų jaunimo bei suaugusiųjų bendravimas.
Kaimo garbės, gero vardo palaikymo būtinumas turėjo didelę
reikšmę formuojantis jaunimo bendruomeniniams papročiams.
Šio amžiaus pirmojoje pusėje daugelio Rytų ir Pietų Lietuvos
kaimų jaunimas save identifikuodavo kaip konkretaus kaimo ri
bojamos jaunimo bendrijos narį. Didelę laisvalaikio dalį jaunimas
praleisdavo vakarėliuose, gegužinėse, vestuvėse. Šiuose susiėji
m uose ir virė bendruomenės gyvenimas, čia formavosi dauguma
jos papročių, kiekvienas jaunuolis turėjo asmeniškų tikslų - pasi
linksminti, su draugais susitikti, gyvenimo draugo ieškoti. Kaimo
jaunimą jungė bendras tikslas - būtinybė palaikyti gerą gimtojo
kaimo jaunimo vardą. Rusų jaunimo papročių tyrinėtojos T.Bernštam teigimu, jaunimo gyvenimo būdas ir elgesio normos labai
skiriasi nuo suaugusiųjų, ir tai jį išskiria į ypatingą grupę ir prie
špastato suaugusiųjų kolektyvui. Jaunimo šiokiadieniai ir šventės
(laisvalaikis) turėjo kitą santykį negu suaugusiųjų.17 Suomijos
tyrinėtojo etnologo P.Korkiangas teigimu, įvesdinant vaiką į suau
gusiųjų pasaulį didelę reikšmę turi žaidimas. Remiantis šio auto
riaus straipsnyje pateikta KBlanchard suformuluota opozicija:
"Žaidžiamas darbas ir žaidimas laisvalaikiu - su malonumu nesu
sijęs darbas ir poilsis18,galime teigti, kad tarpinė grandis yra jau
nimo laisvalaikis, pramogos, kada grindžiami suaugusio žm ogaus
gyvenimo pamatai.
Nors jaunimo bendruomenės gyvenimas buvo susijęs su lai
svalaikiu, o suaugusiųjų - daugiau su darbu, kai kurie jaunimo
bendruomenės papročiai panašūs į suaugusiųjų. Kad pagrindinis
jaunimo suėjimas savotiškai dubliavo suaugusiųjų sueigos funkci
jas, liudija ir Mažojoje Lietuvoje vartotas vakarėlio pavadinimas
- "krivūlė".19 Jaunimo bendraamžių bendrijos kaip "bendruome
ninės mokyklos" funkciją galima apčiuopti gretimų tautų papro
čiuose. X V I ar X VII amžiuje Slovakijoje iš jaunimo tarpo išrin
ktas " "Sekminių karalius" trims dienoms perimdavo viso kaimo
vykdomosios valdžios prisiimtas funkcijas20. Matyt panašaus po
būdžio būta ir Lietuvoje per Sekmines gyvavusio jaunikio ir nuo
takos rinkimo papročio. Jaunikis ir nuotaka iš kaimo jaunimo
tarpo išskiriami pagal aukštą statusą jaunimo b en d rijoje/1 1.Kono teigimu, jau nuo vaikystės berniukui didelę reikšmę turi ben
draamžių grupė, jis orientuojamas į socialinį aktyvumą už šeimos
ribų, o mergaitė - į šeimos sferą.22 Todėl Lietuvos kaime jaunimo
bendrijos statusą daugiau formavo vaikinai. Kadangi dar pirma
me šio amžiaus ketvirtyje merginos retai lankydavosi net gretuti
nių kaimų jaunimo pasilinksminimuose, tarpbendruomcninius
santykius dažniau reguliavo vaikinai.
Turimais duomenimis kai kur jaunimo bendrijoje kaip ir suau
gusiųjų kaimo bendruomenėje egzistavo savotiška bendrijos vidi
nius ir tarpbendruomeninius santykius reguliuojanti valdžia.
V.Mačiekaus tyrimų duomenimis, su valstybine valdžia susijusiems reikalams aptarti sušauktai sueigai vadovavo seniūnas, ki
toms sueigoms - kaimo autoritetai. Kaimams vadovavo turtinge
sni, sumanūs, protingi, paprastai raštingesni už kitus (nors pasi
taikydavo ir beraščių) kaimo vyrai.23 Jaunimo teritorinėje bendra
amžių bendrijoje turtas turėjo menkesnę reikšmę. Svarbiau, kad
lyderis būtų vyresnis, stipresnis, kai kada už kilus mokytesnis,
įdomi gerontokratijos apraiška fiksuota Reškutėnų parapijos R ė
kučių kaime, kur jaunimui vadovavo vyriausias nevedęs kaimo
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vyras - senbernis. Šiam sukūrus šeimą ar
mirus, vietą užimdavo kitas vyriausias
nevedęs vyras. Jis vadovavo priėmimo
bendraamžių bendriion "įrašymo į ber
nų knygą apeigoms , jaunimo susiėji
muose palaikė tvarką. 1940 metais kai
mo jaunimui vadovavo penkiasdešimt
sulaukęs nevedęs vyras.24 Gretimuose
kaimuose panašių papročių neaptikta.
Iš dešimties Ž elvos apylinkių kaimų tik
viename - Laukeliuose - aptikau pana
šių papročių, kai jaunimą į bernų knygą
rašė "metais vyriausias" trisdešimtmetis
nevedęs vyras. Įrašomasis kaimo jauni
mui turėjo prisiekti. Čia vyriausias ber
nas turėjo du pavaduotojus, vienas iš jų
pakeitė vedusi vyriausią berną.25 Kito
šio kaimo gyventojo teigimu, vyriausias
bernas mokydavo, kaip elgtis, perspėdavo, kad
būtų mandagus.26 Seniausio nevedusio vyro
instituciją galima įžvelgti ir Peletrūnų kaimo (Vilka
viškio raj.) papročiuose. Čia apie 1940 metus vyriausias
bernas "Vienuolis" po priesaikos irgi reikalaudavo, kad
jaunimas būtų mandagus, naujokai gintų kaimo garbę
skirtingų kaimų jaunimo grumtynėse. Jaunimo bendrijos šia
me regione priminė karines form uotes.27 Vyriausio berno "viršaičio", "šokių gaspadoriaus" pareigos už fiksuotos ir Anykščių
rajono Papšių kaime. Jam vadovaujant X X a. ketvirtajame
dešimtmetyje po išbandymų naujokai buvo "įrašomi į knygą".28
Vyriausio berno instituciją "geriausias bernas" aptikau ir Gedžiūnelių parapijos Grybėnų kaime. X X a. antrajame dešimtmetyje
"geriausias bernas kokinę tvarkydavo", jis buvo amžiumi vyriau
sias, ir visi turėjo jo klausyti.29 "Įrašymo į bernus" apeigos padė
davo kontroliuoti jaunimo bendrijos narių skaičių, įpareigojant
naujokus laikytis bendrijos papročių ir įstatymų, padedant nau
jokui suvokti naująjį statusą. Daugiau fiksuota kaimų, kur jauni
mo bendrijos veiklą organizuodavo keli vaikinai. Juos atrinkdavo
pagal tokius pačius kriterijus kaip ir "vyriausią berną". Šie irgi
turėjo koordinuoti konkretaus kaimo jaunimo veiksmus, garan
tuoti pozityvų kaimo jaunimo statusą, mokydami tame kaime
susiklosčiusių bendravimo papročių. Jaunimo bendruomenių
ryšiai itin išryškėdavo parapijos jaunimo susiėjimuose - po atlaidų
vykstančiuose vakarėliuose, gegužinėse. Gretimų kaimų jauni
mas tarpusavio santykius reguliavo skirtingų kaimų grumtynėse,
kurios X X a. pr. kartais turėjo ir apeiginį charakterį. Gerus
santykius su kaimynais jaunimas palaikydavo svečius pavaišinda
mas, svečiui bent vienam šokiui atvesdamas geriausiai šokančią
ar gražiausią merginą. Į vakarėlį dažnai pasikviesdavo visą greti
mo kaimo jaunimą, į kito kaimo vakarėlį eidavo su vaišėm ir pan.
Šie bendruomenės papročiai fiksuoti irgi Rytų ir Pietų Lietuvoje,
kur tarpukary gyvavo uždaros teritoriniu pagrindu sudarytos
bendraamžių bendrijos. X X am žiaus ketvirtąjį dešimtmetį į lai
svalaikį sparčiai skverbiantis jaunimo ir suaugusiųjų organizaci
joms bei mokyklai, bendraamžių bendrijos daugelyje šių regionų
kaimų prarado teritorinį pobūdį. Data, žinom a, santykinė, ka
dangi dėl jaunimo bendrijų uždarumo, nevienodo atstumo nuo
kultūros židinio, skirtingo kaimo jaunimo išsilavinimo lygio, ž e 
mės ūkio intensyvumo, kaimų skirstymo į vienkiemius ir atstumų
tarp sodybų kaitos bei kitų priežasčių šis procesas net toje pačioje
parapijoje vyko ne tuo pačiu laiku.
Pasitaikydavo, kai vieną jaunimo bendriją sudarydavo kelių
mažų kaimų jaunuoliai arba pusė didelio kaimo jaunimo. Labai
retos etniniu pagrindu sudarytos bendrijos tautiškai mišriame
kaime. Pietų ir Rytų Lietuvoje dažniausiai kartu bendravo ir
skirtingos socialinės padėties jaunimas. Kai kur, pavyzdžiui, R o
kiškio rajono Škėmų kaime (čia gyveno keli šimtai žm onių) atski
rai pasilinksminimus rengė "kaimo" ir "dvaro" jaunimas, tačiau
kai kuriais atvejais šie bendruomeniniai teritoriniai vienetai trak
tuojami vieno "kaimo" prasme. Antai dvaro merginos eidavo
linksmintis į kaimą, nors į kitus, gretimus kaimus nekviestam eiti
buvo nepadoru.30
Kaimo jaunimo bendrijai kartais nepriklausydavo tik labai
turtingų tėvų dukros, rečiau sūnūs. Dažnai apie gimtojo kaimo
jaunimo papročius negalėdavo papasakoti ir vidurinį ar aukštąjį
mokslą baigę žm onės. Kaimo jaunimo bendrijose dalyvavo ir
skirtingų tautybių bei konfesijų jaunimas, išskyrus kai kuriais
atvejais sentikius. Mat šiose vietovėse paplitę gatviniai kaimai
arba smulkūs vienkiemiai, ir tai padėjo išsaugoti glaudų kaimo ir
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žm ogaus ryšį, o teritorinis identitetas šia prasme nustelbdavo
nacionalinį, konfesinį ar socialinį.
Uždaros kaimo jaunimo bendraamžių bendrijos sąlygojo la
bai savitus kiekvieno kaimo jaunimo bendruomeninius papro
čius. Jie gali būti reikšmingi ne tik etnografams, sociologams ar
psichologams, bet ir istorikams. Pažinti konkrečios žymios asm e
nybės veiklą gali labai padėti jo gimtinės jaunimo papročių tyri
mas (jei žm ogus nebuvo visiškai atitrūkęs nuo savo kaimo gyve
nimo). Visa tai padėtų geriau suvokti vieną ar kitą žm ogaus
istorijai reikšmingą poelgį, kadangi labai didelę reikšmę jaunimo
socializacijai tarpukaryje beveik pusei Lietuvos kaimų turėjo
bendraamžių bendrija.
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NIDOS LĖKIAI
Viena lietuvių liaudies legenda pasakoja,
kad piktos dvasios, lėkdamos pro gyvenamąjį
namą ar kitą pastatą, tikrai užsuktų į vidų, kad
LĖ KIA I, A R K L IU K A I, Ž IR G E L IA I, GERVES . C E IV E L IA I-T r
ne tos baidyklės - arklių galvos, ant kurių galima
ORĖSIU STOGU G A L U D E K O R A T y V IN E S ORNAME H T U O TO i
prisėsti pailsėti, bet įeiti į vidų pro jas - ne, tad
l e n t o s , b ū d in g o s m e d in ia m s n a m a m s , l e k i u b ū n a
jos turi lėkti toliau nuo namo iki namo ir susira
P O R I N I U , P A V I E N I U , M I Š R I U . P O R I N I A I I Š P L I T Ę VAKARU
sti, kur nėra tokių arklio galvų, saugančių įėjimą
L I E T U V O J E , O y PA C A N T PAJŪ RIO Ž V E J U , NAMU. iRUKI M I U P A S T A T U , j ų TU R I I R K I T O S E U R O P O S T A U T O S
- čiukurą.
Tradicija arklio galvos motyvais puošti stogų
IR K I T U Ž E M y N C į Š A LyS (B A L T lS T A N A S . I N D U A j . Ž i r g e
galus ateina iš tų prosenovinių laikų, kai arklys
L I A I S U S U f SU S E N Ą J A L I E T U V I U R E L I G I J A - P A C O N y
buvo garbinamas kaip saulės dievybės simbolis.
BE , K U R I E T U R Ė J O Š E I M Ą S A U G O T I N U O U C U , GAIS
Žirgo kultas, anot prof. P. Galaunės, buvęs taip
R O , S K U R D O IR K I T U N E L A I M I U , P O R I N I A I V R A SE
giliai įleidęs šaknis į lietuvių sąm onę, kad net
N E S N I , O P A V I E N I A I - V Ė L E S N I . L Ė K I A I p A P L l T f VIS
XVII a. prie vyrų kapų išpjaudavo arklio pavi
OJE L I E T U V O J E IR D A Ž O M I B A L T A , M Ė L Ų N A , Ž A L I A
dalo, o prie moterų - paukščio pavidalo lentas IR R U D A S P A L V O M I S
saulės simbolius.
Tyrinėtojas I. Butkevičius aiškina, kad lėkiai
J. BUTKEVIČIUS, KURŠIU NERIJOS ŽVEJU CMVENAM IE JI N AM AI. T. J , V . ,
su arkliukais Lietuvoje dar X IX a. buvo plačiai
paplitę, o ėm ė nykti X X a. pr., kai šiaudinius
keturšlaičius su čiukuru stogus pakeitė dvišlai
čiai - dengti skarda, čerpėm, gontais (lentelėm,
skiedrom), ir kita netradicine stogų danga.
Vilniaus m. 43-osios vid. mokyklos kraštoty
rininkai, 1987 metais stovyklaudami Nidoje, su
sidomėjo būtent šiais nuostabiais žirgeliais - lė
kiais (vietinių gyventojų vadinamais geiveliais, ir
panūdo šiuos brangius mūsų tautai m ažosios
architektūros paminklus užfiksuoti popieriuje
eskizais, kad vėliau juos galima būtų panaudoti
humanitarinių dalykų pamokose propaguojant
lietuvių tautos meną. Stovyklautojai nupiešė ke
liolika įdomesnių Nidos žvejų sodybų lėkių. N o 
risi pabrėžti, kad Nidos žvejų namai labai puo
šnūs, bet iš visų puošybos elem entų išsiskiria
būtent lėkiai, kurie padaryti kaip vėjalenčių tę
sinys, jų galus atitinkamai išraižant, išpjaustinėjant.
Nidos žvejų sodybose mes suradome visų
trijų tipų lėkius (geivelius): porinius, pavienius
ir mišrius. Labai gaila, kad seniausio tipo - pori
nių lėkių, vaizduojančių pažabotus žirgelius,
aptikome tiktai vieną kitą, bet pavienių - vėle
snės gamybos, radome gana daug. Vėlesniais
laikais imta vaizduoti ne tik tradiciniai žirgeliai,
bet briedžių ragai, žuvėdros, namo savininko
Norisi pastebėti, kad vis tik seniausieji žvejai ir kai kurie kiti
inicialai, pastato pastatymo datos, vietovės (gyvenvietės) pavadi
žm onės dar prisimena, kad žirgeliai, kaip saulės dievybės sim bo
nimai, paukščiai, žuvys ir kita, kas nei su žirgų kultu, nei su namų
liai, galį užtikrinti tų trobų gyventojams laimingą gyvenimą. O
apsauga nuo piktų dvasių nieko bendra nebeturi. Daugelis vieti
sakykite, gerbiamieji, kas nenorėtų būti laimingas? Visi jos ieško,
nių žmonių aiškino, kad lėkius prie trobų stogų kalė dekoratyvi
tos laimės, nors nevisi suranda, nes nedaugelis težino, kad laimei
niais tikslais - "kad gražiau troba atrodytų, kad daugiau poilsiau
būtina bendrauti ir su dangaus dievybės Saulės palydovais - diotojų priviliotų”, tuo pačiu - kad iš to daugiau naudos būtų. Paste
skurais (dvyniais) žirgeliais, bent jau įprasminant juos lėkiuose...
bėjome, kad Nidos žvejai lėkius kala ne tik prie gyvenamųjų
Baigdamas norėčiau paraginti mokyklų kraštotyrininkus ne
namų stogo vėjalenčių galų ar čiukuro, bet ir prie gonkelių praeiti abejingai pro liaudies meno kūrinėlius, juos fiksuoti ir
verandų stogelių bei kitų pastatų.
propaguoti, kad neišnyktų ši graži pastatų puošimo lėkiais tradi
Gal dėl to kiekvieną keliautoją ir patraukia Nidos žvejų sody
cija.
bos, išpuoštos, beje, ne tik lėkiais, bet ir kitais smulkiosios archi
tektūros elementais. Šių elem entų daugiausia gyvenamųjų namų
su dvišlaičiais stogais frontonuose, kur daugiausia ir laisvos vietos
puošybai.

Kazys BLAŽYS
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BALERINA
PIEŠĖ
ŽIRGELIUS...
Baleto artistė, baletmeisterė, dailininkė O.
Dubeneckienė-Kalpokie*
nė (1891-1967) gimė Pe
terburge, ten mokėsi
choreografijos,
lankė
jvairias privačias studijas
ir Dailės akademiją.
j Lietuvą atvyko 1919
m. ir netrukus (1921 m.)
Kaune įsteigė pirm ą ba
leto studiją, kuriai šešetą
metų vadovavo.
Nuo 1923 m. dalyvavo
Lietuvių dailės parodo
se: eksponavo portretus,
peizažus, scenografijos
kūrinius. Scenografijoje
aktyviausiai reiškėsi nuo
1928 m., sukurdama de
koracijas ir kostium us ke
liolikai dramos, ope
ros, (Š. Guno “Faustui",
Dž. Verdžio “Rigoletui", R
Čaikovskio
‘ Eugenijui
Oneginui“, Ž. Bizė “Karmen“), operetės ir baleto
spektaklių. Iš pradžių dir
bo kartu su V. Dubeneckiu, R. Kalpoku, vėliau
viena.
Tačiau mažai kam ži-
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nomi dailininkės 1929 m.
Lietuvos pajūryje piešti
piešiniai - jos susidom ėji
mas architektūra. Tai gy
venamieji namai ir jų de
talės, ypač daug lėkių
(žirgelių), kelios žvejų
valtys ir jų detalės, įdo
mūs "vėjeliai" (vėjarodės), krikštai (antkapiniai
šių vietų paminklai) ir kry
žiai. M.K. Čiurlionio dai
lės muziejaus meno sky
riaus fonduose saugomi
29 lakštai, kur ant kiek
vieno jų yra nuo 1 iki 8
piešinių. Autentiški pieši
niai yra kruopščiai atlikti
(tik neatitinka daiktų dydžio, menkos ir jų m etri
kos), jie vertingi kaip et
nografinės medžiagos
šaltinis.
Ši įdomi, niekur nepu
blikuota medžiaga, kuria
iki šiol naudojosi vien
muziejininkai bei meni
ninkai, galėtų būti palei
sta į kultūrinę apyvartą
ypač Klaipėdos, Nerin
gos apylinkėse.
Aušra KARGAUDIENĖ
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MARIJAMPOLIEČIŲ
VESTUVĖS

Gerbiama redakcija,

Vartydamas senus žurnalus,
1934tnetų "Trimito" nam el
Suvalkijos šviesuolio, buvusio knygnešio, leidėjo, redaktoriaus, žym aus
tautosakos rinkėjo Vinco ŠLEK IO (1870-1946) straipsnį "M arijampolie
čių vestuvės". O skaitydamas Jūsų žurnalą matau, kad jam e nedaug m e
džiagos iš m ūsų krašto, iš vadinamosios Suvalkijos. Ir nesuprantu kodėl ar dėl ko kito, ar dėl m edžiagos stygiaus? Jei taip, m anau V Siekio straipsnis
visiškai tiks Jūsų žurnale paskelbti. Tas būtų gerai dar ir todėl, kad jis labai
gražiai papildytų panašaus pobūdžio M aita Talvio publikaciją 25-ame
"Kraštotyros" numeryje (Vestuvės lietuviškam e valstiečių kaim e).

Marijampoliečių, kaip ir visų kapsų vestuvės (jų
vadinamos "veselia") būdavo ilgos, užtrukdavo savai
tę ir dar turėdavo užtęsimus, priedus. Tai būdavo tarsi
kokia ilga drama (teisingiau sakant operetė, su daino
mis) iš daugelio ilgų aktų. Aktais galima pavadinti šias
vestuvių dalis: vakarynos, šliūbas, stovėjimas, užgėros, pasekėjai, kraičio išvežimas, suguldymas, prikė
limas, sugrąžtai, atgrąžtai. Šios dramos aktoriai: pir
miausia, suprantama, nuotaka ir jaunikis, paskui kvieslys,
piršlys, svočia, kraitvežiai, pulkaunykai, pulkaunykės, kukarka, dar muzikantai, sm uikininkai (armonika vestuvėse nelei
stinai), seniau kanklininkai.
Vestuvės buvo, gali sakyti, dvilypė drama: jaunikis turėjo
savo pulką ir muzikantą (ar muzikantus), nuotaka - savo.
Dramos žiūrėt galėjo eiti kas tik norėjo - nemokamai. Tai buvo
tokia visuomenės savastis, kaip sakykim atlaidai ar turgus,
galėjo, kas tik norėjo, ateiti ir šokti, tik "neprašytam nėra suolo"
- vadinas, jo niekas nevaišino.
j vestuves sukviesdavo kvieslys - tai smarkus jaunikaitis,
būtinai raitas, kuris turėjo aplankyti viso kaimo ūkininkus ir
artimesniuosius kitų kaimų, o gim ines kad ir iš tolim iausių
kaimų. Jis turėdavo parėdytą "kvieslį" - trišakę šakutę, žaliu
raikščiu apsuktą, apkarstytą įvairiaspalviais kąsny kais ir "padvenskomis" (parystėmis) su mažu skambalėliu arba dviemtrim is žiedais ant siūlelio, kad judinant skambėtų, (ėjęs j
kviečiamuosius namus, kvieslys stodavo prie pat durų, išsi
vyniodavo iš skepetaitės "kvieslį" ir palengva skambindamas
kalbėdavo kvietim o "maldą". Pakvietęs “kvieslį" mesdavo ant
tų namų mergos, nusiimdavo kepurę, pasakydavo 'Tegul bus
pagarbintas” ir eidavo visus iš eilės sveikinti. Merga turėdavo
būtinai ką nors ant kvieslio pakabinti: padvenskas, juostą,
kartais net rankšluostį. Taigi bekviesliaujant "kvieslys” vis au
go.
Vestuvės prasidėdavo pirm adienio vakarą vakarynomis.
Jaunimas susirinkdavo pašokti, padainuoti, č ia nuotaka
prašydavo jaunikaičius į jos "pulką". Apsiėmusieji jainikaičiai
vadindavosi pulkauninkais - jų būdavo nuo 8 iki 12. Kiekvie
nas pulkauninkas pasiimdavo prie savęs po vieną pulkauninkę - savo seserį arba bent pusseserę. Jaunikis sukviesdavo
savo pulką.
šliūbas visados būdavo antradienio pavakarę. Anksti rytą
nuotaka pati eidavo prašyti į pulką tuos, kurių vakarynose
nematė. Apie 10 ar 11 valandą jau būdavo susirinkę giminės,
ir pulkas šokdavo, dainuodavo, užkandžiaudavo. Mergos
rengdavo nuotaką šliūbui: perpindavo kasas ir dėdavo ant
galvos galiono pakalkę su vainikais (t.y. mažais rūtų kuokšte
liais, prisagstytais aplinkui prie galiono). Visos pulkauninkės
taipgi būdavo su galiono pakalkėmis, tik jų pakalkės būdavo
be vainikų, tik apkaišytos rūtom is iš viršaus, prie plaukų.
Rengdamos nuotaką, mergos dainuodavo tam tikras dainas.
Parengę nuotaką, laukdavo atvažiuojančio jaunikio su jo
pulku, (keltas į medį vaikas dabodavo ir pamatydavo iš tolo
atvažiuojančius. Tada mergos imdavo graudinti nuotaką vie
na tam reikalui pritaikintų dainų, pav., šitokia:
1. Vai sesele, lelijėle, nesėdėkie už stalelio
Tik išeikie ant dvarelio, pažiūrėkie in šalelę.
2. Pažiūrėkie in šalelę, kas ateina per laukelį,
Ir atrūksta juodas dūmas, ir atjoja raitų pulkas.
3. Visi linksmai šaudydami, visi linksmai dainuodami,
Tiktai vienas liūdėdamas - vainikėlio nuimtojas.
4. Aukso žiedo numautojas ir kaselių taršytojas,
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Su pagarba Jaunius VYLIU S
M arijampolės kraštotyros m uziejaus darbuotojas

Ir kaselių taršytojas, kasnykėlių mąstytojas.
Jaunikį ir jo pulką pavaišina, ir jie tuoj išvažiuoja į bažnyčią,
kad ten raštinėje padarytų sutuoktuvių aktus ir visa kita pada
rytų, kas reikia atlikti prieš šliūbą. Kiek palūkėjęs išvažiuoja į
sliūbą ir jaunosios pulkas. Po šliūbo abu pulkai drauge važ iuoja į tą pačią karčemą, iš anksto sutartą. Čia žydė (visos
karčemos buvo žydų) pasitikdavo nuotaką ir svočią su ap
kaišytu pyragu karvojumi ir bonka saldžios degtinės. Karče
moje būdavo iki 11 ar 12 vai. nakties, šokdavo, gerdavo ir
valgydavo. Valgis čia jau būdavo svočios, o už gėrim ą mokė
davo pulkauninkai. Ir stovėjime svočia turėdavo maitinti visą
savo pulką, ir pulkauninkai - pristatyti gėrimą, tad dabar pul
kauninkai sudėdavo pinigus ir nupirkdavo, kiek sutardavo,
degtinės gorčių.
Iš karčemos važiuodavo į stovėjimą. Stovėdavo daugiau
sia pas svočią. Stovėjimas būdavo iki trečiadienio pietų. Visą
tą laiką valgis svočių (katra savo pulkui), o gėrimas pulkaunin
kų. Dažniausiai abu pulkai stovėdavo drauge - vienas sekly
čioj, kitas grįčioj. Prisirinkdavo daug pašalinių pašokti - šok
davo visi lygiomis, bet gerti ir valgyti - tik vestuvių dalyviai.
Atėjusios pašalinės mergos galėdavo būti tik su kasnyko
pakalkėmis, o nuotaka ir pulkaunykės buvo galionuotos. Tik
galionuotosios galėdavo sėsti už stalo.
Iš stovėjimo trečiadienį apie pietus visi važiuodavo pas
nuotaką. Čia sutemus būdavo nuotakos užgėrės. Kiek pir
miau kraitvežiai atvažiuodavo išvežti kraitį.
Kraitvežiai būdavo 3 ar 4, kartais net 6. Turėdavo būti
stiprūs vyrai, kas atsilaikytų “bobom s”. Jų kepurės būdavo
papuoštos eglių šakutėmis, plunksnom is ir visokiais žibu
čiais. Vienas turėdavo barsuko krepšį su pyragu ir bonka
degtinės. Jie turi išpirkti iš nuotakos pusės moterų kraitį. Juos
vadina kupčiais, stumdo, tampo, stengiasi pavogti jų krepšį.
Sukibę kokios 5 ar 6 stiprios moterys pagriebdavo kurį silpne
snį kraitvežį, stengdavosi jį įkišti į dvikartę ir ten užrišti, bet
dažniausia atsiskubinę su pagalba kiti kraitvežiai už rišdavo
kurią nors moterį. Derybos užtrukdavo 2 ar 3 valandas, ten
būdavo begalės juokų ir visokių apdainavimų. Pagaliau susi
derėdavo, kraitvežiai kraičius atpirkdavo. Tam reikalui jaunikis
įduodavo kraitvežiams 2 ar 3 rublius, kraitvežiai nuo savęs
pridėdavo kokį rublį. Tie pinigai tekdavo nuotakos motinai "už
kraičio sudėjimą". Po derybų prasidėdavo kraičio krovim as į
vežimus. Čia vėl būdavo begalės juokų, nes kraitvežiai viską
vogdavo (kibirus, statines, vištas ir t.t.), o moterys stengiasi
neduoti. Kraitvežiams išvažiavus, išveža marčią pas jaunikį,
bet pirmiau dar būna marčios užgėrės.
Nuotaką pasodina už stalo ir tarpe jos “brolių". Ant stalo
lėkštė. Mergos sustoję prieš stalą dainuoja:
Susirinkit, giminėlės, artimieji susiedėliai,
Dovanokite seselei
Vis aukselio sidabrėlio, vis muštiniais dolierėliais.
Veselnykai viens po kito meta į lėkštę pinigus, bučiuoja
nuotaką, geria paduotą stikliuką degtinės, o mergos dainuoja
pagyrimo (kartais pašiepimo) dainą. Meta pinigą ir jaunikis ir

stengiasi pabučiuoti nuotaką, bet visų (ypatingai "brolių") pa
reiga neduoti jam pabučiuoti. Mergos pamatę tykantj jaunikį
ima dainuoti:
Atvėžlioja vėžliukas su raudonom kojukėm,
Su plačiom letenukėm.
Pasisergėk, sesele, pasisergėk jaunoji,
Ateina šidorėlis, šidavos tave jauną
Ir rūtų vainikėl].
Po užgėrų m otina užklesčia nuotakos vainiką (t.y. rūtomis
kaišytą nuotakos pakalkę) - dabar jau ji ne nuotaka - jau marti!
Motina marčią atiduoda jaunikiui, tas sodina ją prie savo svo
čios. Svočia, gavus marčią, daro geriausias savo vaišes: deda
ant stalo karvojų, keptą žąsį ir kitus gardumynus. Tuo tarpu
marčios motina duoda jaunikio pulkui pirmą vestuvėse šiitą
valgj: kopūstų, kruopų ir šiltos mėsos. Po svočios pietų marčią
veda j seklyčios kamaraitę (kur tos nėra - j klėtį) ir ten jai nuima
vainiką, mauja čepčiuką, deda pabriuvius ir apriša skepeta
(mergos skepetų neryšėdavo, klėstėdavo). Trečiadienio naktj
apie dvyliktą valandą (kartais dar vėliau - jau saulei tekant)
jaunikio pulkas parsiveža marčią į jaunikio namus.
Būva jau ketvirtadienis. Šoka, žaidžia, geria ir valgo pas
jaunikio motiną. Apie pietus atvažiuoja m arčios pulkas - pase
kėjai. Abu pulkai linksm inasi drauge, j pavakarę būva jaunikio
užgėros su tokiom is pat dainomis, kaip buvo per nuotakos
užgėręs. Dabar už stalo sėdi jaunikis, marti ir jaunikio svočia.
Dabar metusiems pinigų marti duoda dovanas iš savo kraičio:
jaunikio tėvui m arškinius ir juostą, motinai visą eilę: jekę,
andaroką ir skepetą, jaunikio broliam s po marškinius, sese
rims po arbūsą, vestuvių "broliams" po rankšluostį, pulkaunin
kams ir pulkauninkėms po juostą, piršliui, muzikantui ir kukarkai po rankšluosti, svočiom s ir tetom s po trimastę, jaunikio
bernui, piemeniui po padvenskus. Dar prieš užgėręs, tik par
važiavus, marti duoda jaunikio tėvams lauktuvių po trimastę "stuomenį”. Ir visa tai beveik vienos marčios rankų darbai!
Po užgėrų jaunikio motina veda jaunuosius i klėtį paguldyti
- tai suguldymas.
Kitą, penktadienio rytą, apie 7 vai. prikėlimas. Ima, kas ką
įmanydamas, su kuo didesnį triukšm ą gali padalyti (mintuvus,
keptuves), ir drauge su muzikantu visi eina jaunųjų kelti. Pas
klėties duris triukšm auja ir dainuoja prikeltuvių dainas kol marti,
pravėrusi duris, nepaduoda jiem s bonką degtinės - tada su
triukšmu grįžta į seklyčią. Anyta ar tarnaitė neša į klėtį vandens
bliūdą marčiai nusiprausti, marti į bliūdą deda pinigą (pusrublį,
keturiasdešimtį, tim pą). Atsikėlus marti, parodyti, jog ji žiūrės
šių namų, pati pirm iausia iššluoja grįčią ir sėda pusryčių.
Penktadienį iki vakaro linksm inasi gim inės ir kaimynai.
Šeštadienį išveždavo muzikantą. Likdavo tik pagirkšnoti
seniausieji žm onės - gim inės ir geri kaimynai. Bet čia dar
vestuvių ne pabaiga: darturi būti sugrąžtai, susiedys aratgrąžtai.
Sekmadienį iš bažnyčios jaunikis su marčia važiuoja pas
marčios tėvus. Ten randa sukviestus tik gim ines ir svočias - tai
sugrąžtai. Bet pirmiau, kai nuvažiuoti į sugrąžtus, jaunavedžiai
ir svočios būva dar jaunųjų (pulkaunykų) susiedyje. Po mišių
jaunieji susirenka toj pačioj karčemoj, kurioj buvo suštelkę
antradienio naktį. Ateina jaunikis ir svočia. Jaunikis pristato
bonką degtinės, svočia duoda užkandžio. Kiek išgeria dau
giau, pulkauninkai sumoka susidėję. Iš susiedžio jaunieji va
žiuoja į sugrąžtus.
Atgrąžtai būdavo kitą sekmadienį - dabar m arčios tėvai,
broliai ir giminės atvažiuoja į jaunikio tėviškę.
Per sugrąžtus ir atgrąžtus senesnieji lėbaudavo nuo sek
madienio vakaro ligi pirm adienio pavakarės. Atgrąžtai būdavo
tikra vestuvių pabaiga. Vestuvės būdavo tik rudenį, kada gana
dyko laiko palėbauti.
Tokios marijampoliečių vestuvės pasiekė su mažais pasi
keitimais beveik didįjį karą. Dabar visatai išnykę. Jaunieji nėra
matę "kvieslio", "mergelės" nežino, kas yra pakalkė, čepčiukai
ir pabriuviai - o dar taip neseniai be viso to kapsų vestuvės
buvo visai neįmanomos.
Vincas ŠLEKYS
(Kalba netaisyta - Red.)

AŽUSAKAI
Žiem ą sekmadieniais į bažnyčią tverečionys paprastai
važiuodavo sumai, kuri prasidėdavo pirmą valandą, iš tolim e
snių kaimų išvažiuodavo anksčiau, iš artimų vėliau, bet prie
miestelio visi susigretindavo. Tuo laiku keliai prisipildydavo ir
pėsčių, ir važiuotų.
Kai sekmadienio rytą pamatydavo išpuoštu vežim u ir su
žvanguliais miestelio link važiuojančią jauną porą, spėlioda
vo, kas taip anksti važiuoja - tai greičiausiai pas kunigą
užsakų* paduoti. Kas norėdavo užsakus paduoti, tas iš tikrųjų
pas kunigą turėdavo anksčiau atvažiuoti, kad iki m išių suspė
jus, kol kunigas bažnyčion neišėjęs.
Paprastai būdavo paskelbtas laikas, kada tvarkom i adm i
nistraciniai reikalai, apie tai iš sakyklos paskelbdavo. Tai žino
davo visi parapijonys. Sekmadieniais užsakus registruodavo
ir kitais reikalais žm ones priimdavo nuo dešim tos iki pusės
pirmos. Paprastą dieną visais reikalais kunigas priim davo
pavakarėj, jeigu nebūdavo išvežtas pas ligonį. Šiokiadieniais
kunigą pas ligonį veždavo bet kokiu laiku, todėl jei kas atva
žiuodavo paduoti užsakų, kunigo tekdavo palaukti ir pusdie
nį. Sekmadieniais pas ligonius važiuodavo tik po mišių.
Seniau žmonės labiau brangindavo laiką.
(...)

Kunigas priimdavo klebonijoj, kur būdavo ir parapijos ar
chyvas. Ten pat vargonininkas registruodavo gim im us ir m iri
mus. Pats kunigas dažniausiai tik pasirašinėdavo.
Atvykusiųjų paduoti užsakų kunigas klausinėdavo poterių,
ar dažnai lanko bažnyčią, ar duoda bažnyčiai aukų, ar eina
išpažinties, ar vedę turės kur gyventi. Kunigas pasiteiraudavo,
kas jaunųjų tėvai. Parapijos kunigas jaunim ą mažiau pažin
davo, bet tėvus, jeigu jie būdavo geri ūkininkai, gerai prisim in
davo. Todėl kai jaunieji pasakydavo savo tėvų vardus, kuni
gas patvirtindavo: "Pažįstu, pažįstu, - sakydavo, - Bielinį Julių
iš Dvaiysčių kaimo. Tai doras, dievobaim ingas žm ogus. Baž
nyčiai padėti jis niekada neatsisako. Tai, vadinasi, jūs esate jo
vaikai? Garbingi, darbštūs žm onės jūsų tėvai, būkite ir jūs
tokie dievobaimingi, geri katalikai, mano vaikeliai".
Labai retai Tverečiaus parapijos kaimuose pasitaikydavo
senesnio amžiaus žmonių, kuriuos kunigas tokia proga galė
tų išpeikti. Per visą parapiją atsirasdavo vos vienas kitas
mėgėjas išgerti ar susimušti.
O svarbiausia - per užsakų padavimą kunigas jaunos
poros atsiklausdavo, ar tėvai jiem s leidžia tuoktis. Tėvų prita
rimas būdavo svarbiausias dalykas. Be tėvų sutikim o, saky
davo žmonės, Dievulis laimės neduoda per visą gyvenimą. Ir
jei du jauni žmonės atvažiavę pasakytų, kad jie nesiklausę
tėvų nei giminių, o patys vieni sugalvoję tuoktis, kunigas jų
neužrašytų. Lieptų pirma su tėvais pasitarti ir tik gavę leidim ą
vėl tegu atvažiuoja.
Jokių raštų nereikalaudavo. Pasitikėdavo sąžine, pasitikė
davo žodžiu.
Pasakoja A. AZAREVIČIENĖ, iš Dvarysčių kaimo, gim usi
1896 metais:
"Mūsų kaiman pavakaroti ar pasišokti ateidavo nuo Paringio parapijos iš Kiniūnų kaimo toks Gaidelis Anupriukas. Jis
buvo labai gražus berniokas, aukštas, tiesus, žundeliais kaip
išruž uitais, raudonais. Rūbeliais jis vilkdavosi kad ir prastais,
bet šie jam labai tikdavo, visokis rūbas ant jo tikdavo. Ant
gražaus stoto rūbas stovėdavo kaip prilipęs, kaip nulietas
atrodydavo. O kaip jis gerai šokdavo! Kojos jo buvo lyg ant
spyruoklių. Visos mergaitės per šokius norėdavo nors vieną
kartelį su juo pasišokti. O kaip jis gerai giedodavo! Kaip
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vargonininkas. O kiek gražių giesmelių mokėdavo, kad nieks
jam negalėdavo prilygti.
Bet kas iš to viso gražum o, kad jis buvo labai jau neturtin
gas, beveik beturtis. Visas jo turtas, galima sakyti, tai kaip stovi
(kaip bičikas). Vieną ar du kartus su juo pasišokti norėdavo
visos mergaitės per vakarą, bet ilgiau, daugiau su juo pasišok
ti visos bijodavo. Bijodavo pakliūti žm onėm s ant liežuvio, kad
nepradėtų blogai kalbėti, kad susinešė su tokiu ubagu. Visi
gerai žinojo, kad jis yra labai neturtingas.
(...)

Kai jis ateidavo pas vakarotojas ir atsisėsdavo prie kurios
iš jų, pakalbėdavo, pajuokaudavo, tai ta, kiek pasijuokus
atsikeldavo ir su kita mergaite susitarusi išeidavo neva su
reikalu j lauką. Grįžusi atgal į trobą, jau neidavo j tą vietą, kur
sėdėdavo Anuprėlis, o atsisėsdavo kitur. Anuprėlis buvo labai
protingas berniukas, jis viską gerai suprasdavo, ir jam būdavo
dėl to labai skaudu, bet ką jis galėjo padaryti? Ir pats gerai
žinojo savo padėtį, kad yra beturtis, bet jauniem vis tiek
norėdavos vieni su kitais nors truputį pabūti, pasilinksminti.
Ir štai iš D vaiysčių kaimo Augulio Karusiutė, būdama drąsi,
vikri mergaitė, su tuo Anuprėliu vienąkart pasišoko, kitą dar ir
pastovėjo, pasikalbėjo, ir priprato vienas prie kito. Pradžioje
Karusiutė tik juokdavos prieš savo drauges sakydama: 'Tai
negi prie manęs tas jūsų Anuprėlis ir prilips, jei su juo truputį
kiek dėl juoko pasišoksiu?"
(...)

Vestuvės įvyko.
Skurdus buvo jų gyvenimas, nors ir iš meilės, jau pirmomis
dienomis nieko gero nežadėjo.
Pradėjus gyventi, Karusiutės su Anuprėliu meilė išgaravo.
Reikėjo galvoti, kaip peržiem ojus, kaip grūdo sulaukus ir kiek
duonai prisitrynus. Lyg grybai po lietaus jiem s pylėsi vis nauji
vaikai. Vargas didėjo, o ir sveikatos tokiom is sąlygom is ėmė
mažėti. Nuo vargo ir nepriteklių Karusiutei darėsi vis blogiau,
kartais ji nebenorėdavo ir gyventi, prašydavo Dievulio, kad
greičiau pas save pasiimtų. Karusiutė suprato, ką ji padarė,
tėvu ir gim inių patarimo nepaklausiusi.
Štai kas iš jaunų žm onių gražum o ir iš meilės beliko, kai
tėvų nepaklausė. Šiems geriau matyti, už kokio vyro ištekėjus
bus gyvenimas geras, o už kokio blogas. "Prie vyro, kad ir
nemeilaus, bet gerai gyvenant galima priprasti. O kai nėra kur
gyventi ir dar nėra iš ko gyventi, tai jau nepriprasi, nei gyvas
žemelėn be laiko neįlįsi", - sakydavo senimas".
Jei jaunasis ir jaunoji būdavo iš tos pačios parapijos,
užsakus skelbdavo tik vienoje bažnyčioje. Jeigu norintieji
tuoktis būdavo iš atskirų parapijų, tada reikėdavo užsirašyti
abiejose bažnyčiose, ir užsakus šaukdavo ir vienoj, ir kitoj
bažnyčioj. Tai darydavo, kad galėtų sužinoti, ar vedybom s
nėra kokių kliūčių.
Apie besituokiančiuosius visas žinias surinkti ir kunigui
pranešti stengdavosi kaimo ir miestelio davatkos. Išgirdusios
apie naujus užsakus, sutiktos davatkos teiraudavosi apie ten
gyvenantį berną ar merginą: kaip tie jauni žm onės elgiasi, ar
Dievo prisibijo, ar eina išpažinties ir kaip dažnai...Ir jei atsira
sdavo nors m ažiausia kliūtis, tuoj pranešdavo kunigui.
Pakalniškių kaime gyveno gal jau trečios, o gal ketvirtos
eilės giminės - dveji pasiturintys ūkininkai Matkevičiai. Jų
vaikai, beaugdami kartu, "susdabaja" ir paprašė tėvų, kad
leistų tuoktis. Tėvai sutiko. Po pirmųjų užsakų pas kunigą
atbėgo davatkos ir pranešė, kad pora yra trečios eilės gim i
nės. Kai jaunieji prisipažino, kunigas užsakus nutraukė.
Tėvai, matydami, kad vaikai labai įsimylėję, o gal buvo dar
kitų priežasčių, patys nuvažiavo pas kunigą ir su juo sutarę
padavė vyskupui indultą. Per dvi savaites atėjo atsakymas, ir
buvo iškeltos vestuvės kaip pridera turtingų tėvų vaikams.
Kalveliškių kaime Gaidelis norėjo imti žm oną iš kaimyninio
Smilginiškių kaimo, bet kunigui davatkos pranešė, kad jauna
sis sergąs džiova (džiova buvo nepagydoma liga). Tada
kunigas išsikvietė jaunąjį ir pats apžiūrėjęs pripažino, kad šis
iš tikro serga. Kunigas, būdamas apsišvietęs žm ogus, ir apie
ligas nusimanydavo, net kai ką ir pagydydavo. O šitas jaunikis
buvo pablyškęs ir kosėjo, todėl kunigas tuoktis neleido. No
rėdamas jį kiek nuraminti, pasakė: "Jeigu iki kitų metų būsi
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sveikesnis, vėl atvažiuok, aš apžiūrėsiu ir jeigu bus galima,
duosiu vlnčių“.
Kitais metais žm ogus jau gulėjo patale.
Užsakus kunigas skelbdavo sekmadieniais po pamokslo,
mat žmonės labai norėdavo išgirsti, kas tuokiasi, kokiam
kaime ir kokios bus vestuvės. Užsakais labiausiai besidom in
tis jaunimas gyvai komentuodavo apie besituokiančiuosius ir
tardavosi, kur eis pasišokti. Kada užsakų nebūdavo, kiti, ypač
jaunimas, išklausę mišias ir evangelijos žodžius, pamokslo
nelaukdami, iš bažnyčios išeidavo. Pamokslai dažniausiai
būdavo neįdomūs, todėl kunigai, norėdami, kad jų pam okslo
daugiau žm onių klausytų, užsakus dažnai skelbdavo po
pamokslo.
Kunigas sąrašą perskaitydavo eilės tvarka, pirma vyro
pavardę, vardą ir is kokio kaimo bei parapijos.
Užsakus skelbdavo maždaug taip:
- Seliukėnas Jonas iš Dzieškaučinos kaimo, mūsų parapi
jos, ruošiasi stoti į moterystės stoną su Ulozaite Brone iš
Bernotų kaimo, Mielagėnų parapijos. Skelbiamas užusakas
pirmas...
Tris sekmadienius bažnyčioje skambėdavo norinčių tuok
tis porų vardai ir pavardės.
Už užsirašymą užsakams reikėdavo mokėti. Mokėdavo
vargonininkui, kai tas surasdavo metrikus, kunigui už įrašymą
į knygą. Kiek kainuodavo, oficialiai skelbta nebūdavo. Bet
mažiau nei du auksinus niekas neduodavo (tai buvo apie du
pūdus rugių). Tverečiaus parapijoje dar prieš Pirmąjį pasaulinį
karą turtingesnių ūkininkų sūnūs kunigui duodavo net iki
dešimt auksinų. Pirmiausia duodavo vargonininkui, o jau
paskui kunigui (šiam dvigubai). Pagal pareigas ir atlyginimas.
Maždaug taip ir per "vinčių“ ar kalėdojant - daugiausia gauda
vo kunigas, kitiems tekdavo vis mažiau: kunigui, vargoninin
kui, zakristijonui ir šveicoriui...
Padavęs užsakus, bernas į šokius ar į kitus vakaravimus
jau neidavo. Šeštadienio ir sekmadienio vakarus praleisdavo
pas savo mylimąją. Taip pat ir padavusi užsakus mergina
vakaroti su kaimo mergaitėm neidavo, paprastai laiką pralei
sdavo namuose, besitvarkydama kraitį, besiruošdama išva
žiavim ui iš namų. "Jau jūsų dukrelė, kaip ta paukštelė, pasi
ruošusi išskristi. Jau ji stovi viena koja čia, o kita jau ten", sakydavo tėvams kaimynai, išgirdę bažnyčioje jų dukters
užsakus.
'
Vestuves su užsakais keldavo tik paprasti žm ogeliai. Tur
tingesni ir šlėktelės, nenorėdami, kad juos bažnyčioje minėtų,
prašymą dėl indulto paduodavo ir leidimą tuoktis gaudavo
greičiau ir be skelbimo iš sakyklos.
Tuoktis su indultu prašymą parašyti reikėdavo vyskupui
per savo kleboną. Klebonas apie norinčius tuoktis surinkdavo
žinias ir pasiųsdavo vyskupui, o tas, remdamasis klebono
žiniomis, greit atsiųsdavo atsakymą - teigiam ą arba neigiamą.
Po Pirmojo pasaulinio karo geresnių ūkininkų vaikams irgi
prisieidavo pasinaudoti indultu. Kartais kokiam iš giminės
atvažiavusiam svečiui reikėdavo grįžti į miestą, o šis labai
norėdavo dalyvauti vestuvėse. Tad ir prikalbindavo tėvus, kad
paduotų prašymą tuoktis su indultu. Leidimas kelti vestuves
ateidavo per savaitę.
Už indultą reikėdavo mokėti apie penkiasdešimt auksinų.
Pinigus pavertus prekėmis, atsieidavo daugiau nei gera kar
vė.
Mergaitė po užsakų į bažnyčią viena neidavo, o su savo
iš anksto pasirinktom pamergėm, kurios bažnyčioje nuo jos
neatsitraukdavo labai akylai stebėdamos. Jei jaunoji kur pa
sukdavo galvą, norėdama ką geriau pamatyti, tai draugės irgi
ten galvas sukdavo. Mergaitės jaunąją saugodavo, kad ši kito
berno nenusižiūrėtų. Jos labai norėdavo "paveselioti" ir bijo
davo, kad vestuvės neiširtų.
Motina, išleisdama dukrą į bažnyčią, primindavo: "Aš tave
išauginau, išsaugojau kaip tą gėlelę ant lango,. O dabar jau tu
suaugus, protinga, tai mokinkis gyventi pati. Z iūrėk, nepadarykie gėdos mano žilai galvai nei visai mūsų giminei"
Antanas BIELINIS

ŽAISLŲ MEISTRAS
MYKOLAS STRIOGA
Žaislų meistras - labai reta amatininko profesija prieškario
Lietuvoje. Įvairūs amatininkai 20 a. pr. paįvairindavo savo pro
dukciją vienu kitu žaislu, ypač kai veždavo ją parduoti į turgų arba
į atlaidus. Labiausiai buvo paplitę puodžių gaminami moliniai
švilpukai, kuriuos parduodavo ne tik patys meistrai, bet ir įvairūs
smulkūs prekybininkai - perpardavinėtojai. Kartais turtingesni ar
šviesesni tėvai užsakydavo meistrui padaryti kokį žaislą: žaislinį
vežimėlį, jojamąjį medinį arklį. Bet tai buvo reti ir pavieniai
atvejai. Geri meistrai nesidomėjo vaikų žaislais - jiems tai buvo
menkavertis ir nepelningas užsiėmimas. Tik senatvėje kai kurie iš
jų, ypač medžio meistrai, neįstengdami padaryti didesnių darbų,
darydavo šiokius tokius vaikų žaislus, kuriuos parduodavo turgu
je, šiek tiek užsidirbdami. Medžio meistrai medinius švilpukus,
gyvūnų formos žaislus, žaislinius namų apyvokos daiktus daž
niausiai droždavo žiemą, o vasarą juos parduodavo. Žaislų gamy
bą namų sąlygomis paskatino 1930 m. susikūrusi "Marginių"*
draugija. Draugijos vadovai meistrams užsakydavo pagaminti
konkrečius žaislus, aprūpindavo žaliava, duodavo brėžinius, kon
sultuodavo. Nors tas meistrų darbas nebuvo jų originali kūryba,
tačiau ir tai paskatino susidomėjimą vaikų žaislais, didesnį jų
vertinimą. Prekyba žaislais turguje ir per atlaidus pagyvėja apie
1935-40 metus, kai sustiprėjo Lietuvos ekonomika. Iliomet atsi
rado ir didesnė žaislų paklausa. TUo metu ypač suaktyvėjo medi
nių ir molinių švilpukų meistrai, kurie įvairiais keliais išplatino
savo produkciją beveik po visą Lietuvą. Šiais žaislais, kaip liaudies
kūrybos pavyzdžiais, susidomėjo menotyrininkai, kolekcionieriai,
muziejininkai, kraštotyrininkai. Todėl apie šiuos žaislus ir jų ga
mintojus žinome daugiau, bet apie juos byloja ir nemažos molinių
ir medinių švilpukų kolekcijos pagrindiniuose Lietuvos muziejuo
se.
Daug mažiau žinome apie kitokios rūšies Lietuvos meistrų

1 pav. Rašalinė. LBM, 44702.

žaislus, kurių buvo nedaug, mažiau paplitusių po Lietuvą, mažiau
patekusių į muziejų kolekcijas.
Vienas iš tokių meistrų - Mykolas Strioga, karo metais Ukmer
gėje pradėjęs dirbti žaislus, iš kurių, deja, nė vieno muziejuose
nėra. Jis - kol kas vienintelio mums žinomo žaislinio Kalėdų
senelio autorius.
Kaip Mykolas Strioga tapo žaislų meistru? Kokie buvo jo
pagaminti žaislai? Kuo jie šiandien įdomūs ir vertingi?
Apie žaislų meistrą Mykolą Striogą sužinojome iš jo sūnaus
Leono Striogos, žinomo lietuvių skul
ptoriaus. Jis ir išsaugojo vienintelį, prieš
50 metų tėvo darytą žaislinį Kalėdų se
nį. Mūsų paprašytas jis taip pat iš atmin
ties atkūrė tekintus žaislinius gyvūnus
taip, kaip juos darydavo tėvas. Iš jo su
žinojome plačiau apie tėvą, jo polinkį
medžio drožybai, vaikų žaislams.
Mykolas Strioga gimė 1900 m. Uk
mergės apskrityje Kurklių valsčiuje Gu
donių kaime valstiečių šeimoje. Jo tėvas
už dabar jau nežinomus nuopelnus bu
vo gavęs iš valdžios 10 ha žemės, tačiau
ūkio neprižiūrėjo ir, kaip tais laikais sa
kydavo, "žemę pragėrė". Tad šeima, ku
rioje augo 6 vaikai, gyveno labui vargin
gai, dirbo žemę iš pusės. Motina lipdė
puodus, išdegdavo juos paprastoje
duonkepėje krosnyje, parduodavo, kad
galėtų išmaitinti šeimą. Mykolas Strioga
vaikystėje kurį laiką matyt lankė moky
klą, nes mokėjo skaityti ir rašyti rusiškai,
lenkiškai ir lietuviškai. Visi vaikai anksti

* Lietuvių liaudies meistrų kooperaty

2 pav. Peleninė. LBM, 44703.

vas, veikęs 1930-40 metais Kaune#organizavo liaudies dailės dirbinių gamybą ir parda
vimą, aprūpindavo liaudies meistrus med
žiagomis. 1941 m. perorganizuotas į dailės
kooperatyvą.
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5 pav. Viščiukas. LBM, 44699.
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6 pav. Vištelė. LBM, 44697.

išėjo iš namų ieškodami uždarbio. Pirmojo pasaulinio karo metais
Strioga gyveno Rygoje, dirt» adjutantu pas grafą. Vėliau - Peter
burge pas brolį. Tačiau, atrodo, dėl teroro ir chaoso Rusijoje, kuris
prasidėjo po revoliucijos, grįžo į namus. Tarnavo Lietuvos kariuo
menėje. Apie 1927 m. vedė, apsigyveno žmonos tėviškėje Medžiočių dvare, tame pat gimtajame valsčiuje. Gyveno tada nedide
lėje dvaro trobelėje, dirbdamas dvaro žemę iš pusės. Ten pamečiui
gimė visi keturi Mykolo Striogos sunūs. Apie 1930 metus, turbūt
ieškodami geresnio gyvenimo, Striogos paliko dvarą ir išvyko į
Klaipėdą. Apsigyveno kaime, bet Mykolas Strioga dirbo faneros
fabrike Klaipėdoje. Vokiečiams užėmus Klaipėdos kraštą, šeima
atvažiavo į Jonavą. Čia Mykolas Strioga dirbo batsiuviu, o papil
domai užsidirbdavo rinkdamas ir parduodamas kalkių akmenis.
Jonavoje užtruko neilgai. Prieš pat karą atvažiavo į Ukmergę, kur
tuo metu gyveno Mykolo Striogos tėvai. Ukmergėje jis dirbo
medienos sandėlyje sargu. Šeima vertėsi labai sunkiai. Prasidėjo
karas. Reikėjo skubiai ieškoti papildomo uždarbio. Tuomet My
kolas Strioga ir ėmėsi žaislų.
Medžio drožyba visuomet buvo mėgstamiausias jo užsiėmi
mas. Sūnus Leonas iš savo vaikystės pasakojo, kad prisimena tėvą
drožinėjantį, kai dar gyveno Medžiočių dvare. Thda jis droždavo
iš medžio nedidelius paukštelius, kuriuos apklijuodavo natūralio
mis naminių paukščių plunksnomis, įstatydavo vielines kojeles ir
pritvirtindavo prie nedidelės stačiakampio formos lentutės. Tie
mediniai paukšteliai atrodė labai realistiškai, lyg gyvi, primindami
zylutę, kielę ar kitą miško paukštelį. TM buvo ne tik žaislas, bęt
graži skulptūrėlė gyvenamajai patalpai papuošti, todėl patikdavo
ir suaugusiems. Leonas Strioga papasakojo vėliau matęs kita
meistro padarytą panašų paukštelį, bet nei to, nei to kolekcijose
nėra. Mykolas Strioga pridroždavo nemažai medinių paukštelių,
juos žinojo visoje apylinkėje. Žydai krautuvininkai patys atvykda
vo į namus ir nupirkdavo, kad parduotų savo krautuvėje. Meistrui,
savos žemės neturinčiam valstiečiui, tai buvo šioks toks papildo
mas pajamų šaltinis. Vėliau kur begyvenęs, kur bedirbęs, Mykolas
Strioga drožinėdavo nedidelius, bet meniškus daiktus: ornamen
tuotas dėžutes smulkiems daiktams sudėti, gyvūno formos rašali
nes, pelenines, rėmelius nuotraukai. Klaipėdoje Mykolas Strioga
išdrožė du komplektus šachmatų, labai realistiškai pavaizduoda
mas kiekvieną figūrą. Bet vadinamųjų taikomosios dailės dirbintų
padarydavo nedaug: kai ką padovanodavo, norėdamas atsilyginti
už padarytą paslaugą, kai ką parduodavo, prisidurdamas prie
uždarbio. Iš šių dirbinių labai aiškiai matomas polinkis skulptūri
nėms formoms, miestietiško skonio įtaka.
Iš visų Striogos dirbinių perspektyviausi verslui pasirodė esą
vaikų žaislai. Šis darbas teikėjam ir didžiausias galimybes panau
doti taip mėgiamas skulptūrines formas. Karo metais sumažėjo
fabrikinės gamybos žaislų, kurių anksčiau buvo galima nusipirkti
miestelio krautuvėje, todėl padidėjo jų paklausa, ypač per šventes.
Kaimo ir miestožmonės dar jautė prieškario ekonominį pakilimą,
gyveno gana pasiturinčiai. Thi sudarė palankias sąlygas verstis
žaislų gamyba. Mykolas Strioga verslui pasirinko keletą tam laiko
tarpiui labiausiai tinkamų žaislų, pats sugalvojo jų padarymo bū
dą, pasirinko išraiškos priemones. Thi buvo tekinti kiaušinio for
mos gyvūnai, labai tikę dovanoti, Kalėdų senelis ir kitokie proginiai
švenčių žaislai.
Žaislinis Kalėdų senelis mūsų kaime iki II-ojo pasaulinio karo
buvo mažai žinomas. Kada ir kur jis pirmą kartą pagamintas, kaip
atrodė - kol kas nežinome. Eglutė buvo pradėta puošti Vokietijoje
17 a. Iš ten šis paprotys paplito po kitus kraštus ir 19 a. viduryje
jau žinotas plačiai. Vokietijoje, Prancūzijoje tuo metu buvo la
biausiai išvystyta žaislų pramonė, todėl galima spėti, - čia ir paga
mintas pirmasis žaislinis Kalėdų senis. Lietuvoje Kalėdų eglutė
pasirodė tik po Lojo pasaulinio karo dvaruose ir mokyklose. Thda
savo vaikams ją puošdavo tik vienas kitas turtingesnis, šviesesnis
valstietis, tad iki II-ojo pasaulinio karo žaislais išpuošta eglutė
buvo retas svečias Lietuvos kaime. M. Strioga, kuris jaunystėje
daug keliavo, matyt kažkur buvo matęs žaislinį Kalėdų senelį, gal
ir neatsitiktinai savo darbams pasirinko būtent jį (3 pav.). Kalėdų
senelių darymui Mykolas Strioga buvo pasitelkęs visą šeimą. Med
žiaga buvo pasirinkta - kankorėžis. Iš jo lengviausia ir greičiausiausia namų sąlygomis pasidaryti šį žaislą. Juolab, kad ir patys vaikai

mėgo iš kankorėžių daryti sau žaislus. Vasarą M. Striogos vaikai
pripešdavo samanų, pririnkdavo kankorėžių, pievoje prieš saulę
ar pirkioje ant pečiaus išdžiovindavo, iškratydavo sėklas. Tiio
pačiu būdu išdžiovindavo ir samanas. Po to sudėdavo atgal į
maišus arba krepšius ir laikydavo nuošalesnėje sausoje vietoje.
Artėjant Kalėdoms, prieš du mėnesius, prasidėdavo žaislų gamy
ba. Pats meistras iš sauso minkšto medžio (liepos, drebulės)
drožė žaislinio senio galvas, rankų plaštakas, apautų ilgais batais
kojų, kurias vadino "balvankėm", galus. Pridroždavojų tiek, kiek
numatydavo padaryti žaislų. Meistro žmona žirklėmis karpė sa
manas ir vatą, vielos gabaliukus. Vaikai iš storesnio popieriaus
iškirpdavo piramidės formos kepures, apvalius krepšelius dova
noms sudėti, "dovanas” - popierinius žaislus ir saldainius. Pridarę
žaislo dalių, dėliodavo patį žaislą. Ir vėl visi pasidalindavo konkre
čius darbus. Į kankorėžį, įsivaizduojamo žmogeliuko figūrėlę
galvos, rankų ir kojų vietose įstatydavo vielos gabaliukus. Juos
apsukdavo skudurėliais, kad įgytų kaklo, rankų ir kojų formas.
Tildą visą kankorėžį ištepdavo klijais ir išvoliodavo ant stalo pa
skleistose samanose, kad kuo tvirčiau ir storesniu sluoksniu aplip
tų kankorėžį. Samanos - tai šilti žaislinio senio kailiniai. Šis darbas
labai kruopštus, svarbus, todėl jį visada atlikdavo meistro žmona.
Po to ant vielyčių galų užmaudavo "balvankes" ir priklijuodavo, o
ant galvos klijuodavo iš vatos padarytus plaukus, barzdą, ūsus.
Vata papuošdavo ir įsivaizduojamų kailinių kraštą. Uždėdavo
popierinę kepurę, ant vienos rankos užmaudavo žaislinį krepšelį
su popieriniais žaislais. Senelio liemenį apjuosdavo kartoniniu
diržu, už jo užkišdavo iš odos išpjautą žaislinį bizūną, Thip M.
Strioga papildė ir tradicinį Kalėdų senio įvaizdį: senelis esą ne tik
neša dovanas, bet ir bau-džia blogus vaikus. Visus šiuos smulkius
darbus paprastai padarydavo vaikai.
Užbaigtą žaislą pastatydavo ant nedidelės stačiakampio for
mos lentutės ir priklijuodavo. Tfcda prasidėdavo paskutinis žaislo
gamybos etapas - puošyba. Dažydavo fabrikinės gamybos kliji
niais dažais. Tėptuką meistras dažniausiai pasidarydavo pats iš
natūralių plaukų. Juo paryškindavo žaislinio senio veido bruož us,
rankų plaštakas, kojų galus, kad žaislinis senis atrodytų kuo realistiškesnis. Kelių spalvų geometriniu ornamentu papuošdavo ke
purę, dovanų krepšelį, popierinius žaislus. Bet ornamentuodavo
labai nedaug, stengdamasis, kad ornamentas tik paryškintų, o ne
gožtų pačią figūrėlę. T&ip papuoštas žaislinis Kalėdų senis atrodė
linksmas, geras ir teisingas. Mažoje žaislinėje skulptūrėlėje buvo
akcentuojama nuotaika, charakteris. Thi rodo meistro menininko
norą paveikti vaikų emocijas, patiems kurti savo vaizduotėje Ka
lėdų senio įvaizdį. Per vakarą visa šeima padarydavo 10-15 tokių
žaislų, o per mėnesį - kelis šimtus. Prieš mėnesį iki Kalėdų prasi
dėdavo prekyba. Tiios reikalus tvarkė meistro žmona, jai padėda
vo vaikai. Pats meistras prekiauti nemėgo ir į turgų nėjo. Prekiau
ta turgaus dienomis. Šie žaislai tuo metu kainuodavo 3-5 markes,
tačiau visada būdavo išperkami. Prekyba ėjo iki Kalėdų ir duoda
vo nemenkų papildomų pajamų.
Žaislinį Kalėdų senį pirkdavo suaugusieji mažiems vaikams.
Jį padėdavo po eglute arba šalia eglutės, kaip papuošalą. Vaikams
šis žaislas iliustruodavo pasakojimą apie Kalėdų senį, kuris atvyk
sta su dovanomis iš tolimų šiaurės kraštų.
Mūsų aprašomuoju laikotarpiu šis žaislas turėjo svarbią reik
šmę: skatino tėvus pradėti savo vaikams puošti Kalėdų eglutę,
daugiau dėmesio skirti vaikų žaislams. Kartu tai buvo krikščioni
ško vaikų auklėjimo priemonė, skatinanti vaikus būti gerus: tik
gėris yra vertinamas, o blogis baudžiamas. Tuo pačiu į Lietuvos
kaimą ir miestelius atėjo nauji žaislai, klostėsi naujos tradicijos.
Čia ir slypi žaislų meistro M. Striogos nuopelnas.
Velykų proga M. Strioga sugalvojo naujus žaislus - tekintus
žaislinius gyvūnus. Šioms šventėms labai tiko kiaušinio - pagrin
dinio Velykų šventės simbolio, formą turintis žaislas. Lengviausia
ir greičiausia kiaušinio formą ištekinti. Medžio meistrai paprastai
turėdavo tekinimo stakles. M. Strioga koja minamas tekinimo
stakles pasidarė pats. Tėkinant jau nuo seno buvo daromi žaislai,
daugelis ir fabrikinės gamybos žaislų - taip pat tekinti. Tad M.
Strioga objektyviai pratęsė tekintų žaislų tradiciją. Tuo pačiu jam
galėjo turėti įtakos svetur matyti žaislai, įvairios tuo metu plačiai
paplitusios knygų ir žurnalų iliustracijos. Bet pasirinkęs daryti
vieną ar kitą žaislą, meistras ieškojo ir naujų išraiškos priemonių,

3 pav. Žaislinis Kalėdų Senis. LBM, 44696.

4 pav. Zuikutis. LBM, 44701.
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7 pav. Gaidelis. LBM, 44700.

8 pav. Ančiukas. LBM, 44698.

naujų kūrimo būdų. l&ip atsirado margutį tarp letenėlių laikantis
zuikelis (4 pav.), viščiukas (5 pav.), vištelė (6 pav.) gaidelis n
pav.), ančiukas (8 pav.). Visos tos figūros pastai/w#s a M nedidelė;*
stačiakampės lentutės, atrodė kaip mažos skulptūrėle:,, tinkan
čios ir kambariui papuošti.
Nuošaliame kamputyje pasistatęs tekinimo stakles, savo žai
sliukus M. Strioga tekindavo tame pačiame gyvenamajame kam
bary. Žaislams reikėdavo iš anksto paruošti sauso minkšto me
džio, kurio visada galėdavo pasirinkti dirbdamas medienos san
dėlyje. Žaislinius gyvūnus meistras darydavo dviem būdais: iš
vieno medžio gabalo ištekindavo keletą skirtingo dydžio kiauši
nėlių (gaidelis, ančiukas, viščiukas, vištelė), arba ištekindavo atski
rus kiaušinėlius ir juos sujungdavo tarpusavyje (zuikelis). Kiauši
nio forma labiausiai tiko įvairiems paukšteliams daryti. Kitas kūno
dalis (skiauterę, uodegėlę, sparnelius) meistras išpjaudavo iš fa
neros, įstatydavo, priklijuodavo, atitinkamoje vietoje padaręs išp
jovą. Tokiu pat būdu paukšteliams įstatydavo kojeles iš vielos.
Tėkintus žaislinius gyvūnus M. Strioga dažydavo ir ornamen
tuodavo tais pačiais klijiniais fabrikinės gamybos dažais Pradžio
je šį darbą dirbo meistras, o vėliau - ir vieni vaikai. Kiekvienam
žaisliniam gyvūnui meistras parinkdavo tokią spalvą ar kelių spal
vų derinį, kuris buvo artimas natūraliai to gyvūno špalvai, puošda
vo ryškesniais, kontrastingų spalvų dažais. Taškeliais, brūkšne
liais, vingiuota linija, įvairiais geometriniais ornamentais paryškin
davo būdingas tam gyvūnui kūno dalis, tarkim, gaidelio skiauterę,
uodegėlę, sparnelius, kaklą. Todėl tekinti gyvūnėliai buvo ryškūs,
patrauklūs, gražūs. Ypač žaismingai atrodė ančiukas su didele
plačiabryle skrybėle. T&d kaip galėjo šie mieli gyvūnėliai nepa
traukti pirkėjų dėmesio, ypač švenčių dienomis!
Velykinis zuikelis iliustruodavo daugeliui Lietuvoje žinomą
pasakojimą apie zuikelius, kurie padėdavo Velykų bobutei mar
ginti kiaušinius, kuriuos ji ankstų rytą išdalindavo geriems vai
kams. Šie žaislai ta proga turėjo labai didelę paklausą. Juos
pirkdavo suaugusieji, norėdami savo vaikams suteikti džiaugsmo,
priminti Velykinę pasaką. Gavę tokių gražių žaislų, vaikai juos
labai saugojo ir vertino, pastatydavo matomoje vietoje, grožėdavosi. Kasdieniams žaidimams tokius gražius žaislus retai naudo
davo, nes bijodavo sulaužyti. Taigi, šie žaislai turėjo akivaizdžią
dekoratyvinę funkciją.
Skirtingai nuo žaislinio Kalėdų senio, pardavinėjamo tik prieš
Kalėdas, žaislinius gyvūnus meistras tekindavo visus metus. Uk
mergės miestelyje buvo kioskas, kurio savininkė prekiaudavo
įvairiausiomis smulkmenomis (net gydomosiomis žolelėmis). Ji
kiek pigiau nupirkdavo iš meistro ir žaislinius gyvūnus, kuriuos
perparduodavo po 3-5 markes. Taip meistro šeimai žaislai teikda
vo pastovias pajamas visus metus. Netrukus žaislų darymas M.
Striogos šeimoje pasidarė pagrindinis pajamų šaltinis.
T&igi - karo metais Ukmergėje M. Strioga vertėsi žaislų gamy
ba, organizuota kaip tikrame fabrike, tik namų sąlygomis. Tūd
Ukmergę galima laikyti vienu iš nedaugelio Lietuvoje žaislų ga
mybos centrų, nors jame dirbo vienintelė šeima.
Po karo M. Strioga kurį laiką dar tęsė savo darbą (padarydavo
ir kitokių dirbinių), bet pamaž u ėmė atsirasti žaislų, kurie užgožė
meistro rankų darytus. Apie 1950 m. M. Strioga masiškai jau
nebegamino žaislų, nors laisvalaikiu, savo malonumui, visą laiką
ką nors drožinėdavo. Ilgai sirgo, 1971 metais mirė. Palaidotas
Ukmergėje.
Žaislų meistro M. Striogos kūryba liudija, kad žaislai labiau
traukdavo tuos meistrus, kurie turėjo polinkį meninei kūrybai,
savo prigimtimi buvo menininkai. Tokie meistrai dažniau daryda
vo skulptūrinės formos žaislus, nes jais geriausiai galėjo išreikšti
savo pasaulėžiūrą, grožio supratimą. M. Striogos kūryba labai
artima visam lietuvių liaudies menui, pasižyminčiam santūrumu,
ramiom spalvom, kuklia puošyba. Atgaivintieji meistro žaislai
praturtins mūsų žinias apie menkai teištirtus senuosius vaikų
žaislus. Norime susigrąžinti juos iš praeities, kad geriau suprastu
me, kokie žaislai ir kodėl buvo artimi Lietuvos vaikams, kokią
įtaką turėjo jų pasaulėžiūrai formuoti, estetiniam skoniui ugdyti.
Juk žaislai -juos kuriančiųjų ir žaidžiančiųjų jais bendros kūrybos
vaisius.
N ijolė
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Antanas MACEINA

ŽMOGUS KAIP DIEVO RŪPESTIS
Savo "Išpažinimų" pradžioje šv. Augustinas klausia: "Kas
esi, mano Dieve? Ką taria kiekvienas, kalbėdamas apie Tave?
- Quid es, Deus meus? Quid dicit aliquis, cum Te dicit?" (Conf
1,4). Iš sykio atrodo, kad tai metafizinis klausimas, tiek ¡tampiai
vėliau keltas scholastinės filosofijos, ieškojusios Dievo
esmės: causa prima, ens a se, actus purus, m o to rimmobilis...
Tačiau klausimo nusakymas antruoju asmeniu (es) ir jo papil
dymas kreipiniu (Deus meus) kelia abejonių, ar iš tikro Augu
stinas čia klausia Dievo, koks jis yra savyje. Kodėl jis sako ne
"kas yra Dievas" , o "kas esi, m ano Dieve?" Juk antrasis
veiksmažodžio asmuo naikina atsietinj mąstymą, savaime
jungdamas jo objektą su manimi pačiu: Tu niekad nėra man
abejingas, kad mąstyčiau jį kaip atotrauką nuo savęs. Jei tad
Augustinas klausia "kas esi, m ano Dieve", tai jau pati šio
klausimo lytis rodo, jog tai nebe metafizinis klausimas. Klau
sėjas nori patirti ne tai, kas Dievas yra savyje, o greičiau kas
jis yra ryšium su pačiu klausėju. Todėl ne tiek jo klausia, kiek
į jį kreipiasi.
Tai patvirtina ir pats Augustinas, skleisdamas truputį vėliau
aną pradinį klausimą dviem kryptimi: Dievo ir savęs paties,
būtent: "Kas Tu esi man - quid m ihi es" ir "kas aš pats esu Tau
- quid Tibi sum ipse" (Conf 1,5). Tai reiškia: Dievo klausimas

gali būti atsakomas tik tokia ištara, kuri nusakydama Dievą,
kartu nusako ir žmogų. Savo metu K. Rahneris yra pastebėjęs,
kad "kiekviena religijos filosofija būtinai apibrėžia ir žm ogaus
esmę"; dar daugiau: "religijos filosofijai nereikia nieko kito, tik
pagrindžiai apmesti teologinę antropologiją, vadinasi, apmą
styti žm ogų Dievo šviesoje".1 - Ką betgi reiškia apmąstyti
žmogų Dievo šviesoje?
Religijos filosofija, kaip jau esame minėję (pig. RF1,63-65),
apima visa: ir Dievą, ir žm ogų, ir pasaulį, anaiptol dėl to
nevirsdama kažkokia ūkanota "visumos filosofija", kadangi ji
turi skirtingą atžvilgį (objectum formale), kuriuo šią visumą
svarsto ir tuo pačiu skiriasi nuo visų kitų filosofinių disciplinų.
Be abejo, būtybės klausimas yra ir jai pagrindinis; kitaip ji
nebūtų filosofija. Kas būtybės neklausia, tas nė nefilosofuoja.
Bet klausti būtybės galima įvairiais atžvilgiais. Galima klausti
jos esmės, jos buvimo, jos prasmės, jos sąrangos ir t.t.
Skirtinas požiūris kildina ir skirtiną atšaką bei srovę filosofijoje,
kurių tieką regime m ąstym o istorijoje. Tokįskirtiną atžvilgį turi
ir religijos filosofija, būtent: ji klausia būtybės santykio su
Dievu. Būtybė religijos filosofijai buvoja ne kaip esanti savyje,
ne kaip ši ar ana, bet kaip santykis su savo pagrindu, kuris ją
kildina ir buvime laiko ir kurį vadiname Būtimi ontologiškai
arba Dievu religiškai. Trumpai tariant, religijos filosofijos žvil
gsnis yra santykinis ir jos atsakymas dvipolis, kadangi santy
kis pačia savo esme yra dvipolis.
Sis religijos filosofijos požiūris liečia ir mūsų čia keliamą
klausimą, kas yra žm og us Dievo šviesoje. Kas yra Dievas
žmogaus šviesoje, esame atsakę anksčiau (pig. RF I, 211 ir
t.t.): Dievas yra žm ogui jo Kūrėjas ir jo Tu. Bet kaip religijos
Dievas tegali būti suvoktas vien ryšium su žm ogum i, taip ir
religijos žm ogus gali būti svarstom as tik ryšium su Dievu.
Religijos filosofija visados kalba apie Dievą antropologiškai, o
apie žm ogų teologiškai tiesiogine ir tikrąja šių žodžių (anthropos - theds) prasme. Religijos Dievas nebuvoja savo absoliutybėje bei vienatvėje, bet "nužengia iš dangaus - descendit de
coelis", susijbngia su žm ogum i neperskiriamai ir dalinasi jo
likimu. Užtat religijos filosofija nė nėra Dievo metafizika, kuri
svarstytų Dievą anapus (metei) žm ogaus: ji svarsto jį šiapus
žmogaus būties, kaip jo dalininką, atbaigėją ir giliausia pra
sme grindėją. Antra vertus, žm ogus religijos filosofijai nėra
kažkokia bendrinė rūšies būtybė (homo sapiens), bet atsakas
į Dievo esamybę (praesentia) jo būvyje. Todėl religijos filoso

fija nėra nė žm ogaus metafizika arba antropologija, virtusi
mūsų dienomis, kaip dažnai teigiama, "centrine filosofijos
disciplina" (N. Hinske). Religijos filosofijos žm og us yra jude
sys Dievo linkui, kaip ir religijos filosofijos Dievas yra judesys
žm ogaus linkui (pig. RF I, 65-66).
Čia glūdi pagrindas, kodėl žym iausi mūsų meto religijos
filosofai (Max Sheler, Emil Brunner, Karl Rahner, Nikolaj Berdiajev) žm ogaus santykį su Dievu tiek p abrėžią jog apskritai
žm ogaus sampratą laiko galimą tik atrėmus jį į šį santykį. E.
Brunneris, pavyzdžiui, teigia, kad "ne tik tikintysis, bet ir neti
kintysis arba bedievis žm ogus gali būti suprastas savo ž m o 
giškume tik žiūrint į jį iš Dievo pusės (nur von G ott her).
Ž m ogus yra teologinė būtybė".2 Teigiamas ar neigiamas nu
sistatymas Dievo atžvilgiu esąs, pasak Brunnerio, "raktas
žm ogui bei jo būviui suvokti".3 Ž m o g us savyje niekad nėra
išeities taškas: "Žm ogiškoji būtis, sako Brunneris, nėra joks
grynai humanistinis, bet visad teologinis reikalas. Ž m ogus
nėra suprantamas pats savyje, išeinant iš jame esančio proto.
Ž m ogus yra suprantamas vien ryšium su savo priešstatų
(aus seinem Gegenueber), būtent su Dievu".4 Ir iš tikro. Juk
jei žm ogus yra pagrįstoji būtybė ir jei Dievas yra grindžiam oji
Būtis, tai suvokti aną būtybę galima tik šiosios Būties šviesoje.
Svarstyti žm ogų, atitrauktą nuo jo kūrėjo, yra tas pat, kas
svarstyti statulą kaip marmuro luitą, o ne kaip m eno kūrinį.
Nuosekliai tad ir žm ogaus problema visu aštrumu kyla tik
Dievo akivaizdoje. Gamtos šviesoje žm og us yra gyvulinė
rūšis , valdom a jos pačios dėsnių. Visuom enės šviesoje jis yra
individas , palenktas bendruomenei geruoju ar piktuoju. Dievo
gi šviesoje jis yra asmuo, vadinasi, vienkartinė, pirmykštė,
nebepakartojama, laisva Aš - būtybė. Todėl didieji rusų religi
jos filosofai (pav. N. Berdiajevas, S. Bulgakovas, S. Frankas,
V. Solovjovas) laiko žm ogiškum ą dievažm ogiškum u (bogočelovečnostj), tai reiškia, žm ogaus apsprendim u Dievui. A p
mąstę tad anksčiau filosofiškai Dievą žm ogaus atžvilgiu ("kas
Tu esi man"), mėginsim nūn nukreipti savo žvilgsnį ir apm ą
styti žm ogų Dievo atžvilgiu ("kas aš pats esu Tau"), ieškodam i
atsakymo į šį svarbiausią mūsų būvio klausimą, kadangi jame
slypi šio būvio prasmė.

1. Dievas - Rūpintojėlis
Klausti, kas Dievas yra žm ogui ir kas žm og us yra Dievui,
reiškia klausti, kas yra besimylintieji vienas kitam. Nes jei tikroji
religija yra Dievo ir žm ogaus kaip Tu - Tu santykis (pig. RF I,
177-210), tai šis santykis tegali būti meilės santykis, kadangi
tik meilėje vienas asmuo virsta kitam šiojo Tu. Joks kitas
santykis neatskleidžia nei Dievo, kuris būtų žm ogaus Tu, nei
žmogaus, kuris būtų Dievo Tu. Apie tai esame savo metu
kalbėję išsamokai (pig. RF 1,144-176). Skleisdami toliau tenai
minėtas mintis, klausiame: kas gi yra žm ogus Dievui kaip jo
meilės antrininkas, kuris Dievo meile būna ontologiškai ir į
Dievo meilę atsako egzistenciškai? Kas yra Dievui tasai, kurj
Viešpats savo meile grindžia ir kuriame jis savo meilę regimai
apreiškia?
Simboliškai į šį klausimą atsako vienas lietuvių tautodailės
kūrinys, seniau vadintas smūtkeliu, o dabar vadinam as rūpin
tojėliu. Tai nedidelė, iš m edžio išdrožta statulėlė, vaizduojanti
Kristų sėdintį, ranka galvą pasirėmusį, erškėčiais apvainikuo
tą, apnuogintą, susim ąsčiusį ir be galo liūdną. Anksčiau šių
statulėlių yra buvę visose mūsų šalies pakelėse. Vis dėlto
autorius nedrįstų pritarti M. Pečkauskaitės teiginiui, esą "nie
kur taip pilnai nėra pasireiškusi lietuvio siela, kaip šioje statu
lėlėje" (plg. "Sename dvare"). Nes ši statulėlė yra kilusi ne iš
tautinio vargo, kaip ją norėtų interpretuoti J. Grinius,5 o iš
evangelijų aprašyto elgesio su apkaltintu, tačiau nekaltu
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Žm ogaus Sūnumi; elgesio, kuriame yra prasiveržu
si žm ogiškoji niekšybė, pavertusi Kristų išniekinta
bei sutrypta egzistencija. Kaip priešingybę psalmės
ištarai apie atsajų ž mogų, esą šis yra "apvainikuotas
garbe ir šlove - gloria et honore" (Ps 8,6) Pilotas
rodo žydam s konkretų žm ogų, apvainikuotą erškė
čiais ir patyčia: "Štai žm og us - ecce homo" (Jn
19,5), nebepanašus ¡žm o g ų . Lietuviškasis rūpinto
jėlis yra liaudinė šios Piloto nuorodos išraiška. Ta
čiau ką ji sako? Ką gi mūsų dievdirbiai mėgino šia
statulėle tarti apie Dievą - pagal šv. Augustiną: ką
kalba tasai, kuris apie Tave kalba (plg. Conf 1,4)?
Nes ir rūpintojėlis yra iš tikro objektyvuota kalba. Ką
tad jis taria, ne žodžiu, o vaizduojam ojo meno
kūriniu? _
Du mūsų poetai, autoriaus pažiūra, yra geriau
siai atskleidę rūpintojėlio prasmę, būtent: V. M yko
laitis-Putinas ir F. Kirša: Putino "Rūpintojėlis" (1926)
pasitinka žm ogų, išėjusį šviesią rudenio naktį "ant
lygaus kelio" pasigėrėti plačiom isv padangėmis ir
joje spingsinčiom is žvaigždėm is. Šviesios nakties
ir aukštų padangių motyvas prabyla ir kitame Putino
eilėraštyje, pavadintame "Rudens naktį" (1922). Ta
čiau šio eilėraščio žm og us pakelia veidą "į žvai
gždėtą aukštį" ir išnyksta "tartum lašas jūroj", susi
liedamas su visata: čia jis yra vienų vienas ir todėl
ištirpsta visumoje. Gi "Rūpintojėlyje" tasai pats žm o 
gus ant to paties naktinio kelio pasitinka savąjį Tu
Dievulio pavidalu. Poetas klausia jį: "Kam gi Tu,
budrus Dievuli, prie lygaus kelio rūpestėliu rymai?";
prie visų mūsų kelio, "kur vargų vargeliai vieni per
dieną dūsaudami vaikšto ". Kas paskatino Dievulį
apsibūti čia, žm ogiškoje pakelėje? "Argi mūsų g o 
dos tave prie kelio iš dangaus atprašė? Ar gal tos
šviesios rudenio naktužės tave iš mūsų žemės
išsapnavo?" Atsakym o nėra, nes jo nė nereikia.
Dievulis rymo pakelėje ir neleidžia žm ogui būti vie
nam bei vienišam. Rūpintojėlio akivaizdoje žm ogus
nesineria į visatą ir nesijaučia esąs niekam nereika
lingas, kaip eilėraštyje "Rudenio naktį", kuriame jis
Rūpintojėlis. XIX a.
skundžiasi, kad "ryt ir vėl su saule, ant veido užsi
dėjęs margą kaukę", žingsniuosiąs "į šviesų rūmą", = = =
į šią nuobodžią mūsų kasdieną, kur jo niekas "nei
roji susilieja su pirmąja ^sudarydamos vieną svajonę, vieną
sveikina, nei laukia". Paregėjęs rūpintojėlį, žm og us paregi kitą
kančią, vieną likimą. Rūpintojėlis neša žm ogaus būtį kaip
Tu, artimą bei savą, todėl ir prašo jį: "Priimki gi mane, budrus
savąją. Tad ir į minėtą Augustino klausimą Dievui, "kas aš pats
rūpintojėli, prie lygaus kelio šiąnakt padūmoti".6 Dievulio rū
esu tau", lietuviškasis rūpintojėlis atsako. RŪPESTIS. Dievas
pestis apgobia kiekvieną, išvaduodam as jį iš skausm ingos
yra žm ogui rūpintojėlis, o žm ogus Dievui - rūpestis.
vienatvės, nes "su Dievu niekad nenuobodu ir nešalta". (V.
Rozanov).
2. Ontologinis rūpesčio pobūdis
F. Kiršos "Smūtkelis" (1947) yra suręstas kitaip, tačiau jo
esmė yra ta pati. Putinas randa rūpintojėlį rymantį pakelėje,
Be abejo, ši lietuviškoji ištara yra tik meninis prasm uo arba
Kirša droždina jį seno dievdirbio rankomis: "Dievas atsistoja
simbolis, vadinasi, tik nuoroda, tik strėlė, tik ženklas. O vis
iš po senio kalto". į šį savo drožinį dievdirbys deda "savo
dėlto sklaidomas filosofiškai, jis kreipia mūsų dėm esį į pačias
širdį", kuri kraujuoja, kai, "iš ūkio sūnų Sibiran išleido". Nuo to
religijos, tai yra Dievo ir žm ogaus santykio, gelmes. Juk ką gi
laiko dievdirbys "tas kančias ir drožia Viešpačiui ant veido":
reiškia, kad žm ogus buvoja kaip Dievo rūpestis?
"dievdirbys skausm ingą patį Dievą kuria". Pirmu žvilgsniu tai
Egzistencinė mūsų amžiaus filosofija laiko rūpestį pagrin
primena L. Feuerbacho teoriją, pasak kurios Dievas - "tai
dine žm ogiškojo būvio pasaulyje lytimi todėl, kadangi ž m o 
ištartas žm ogaus Pats" (plg. RF I, 101). įsižiūrėjus betgi į
gus esanti vienintelė būtybė, kuriai yra svarbus kaip tik pats
eilėraštį atidžiau, dingsta bet koks feuerbachizmas: dievdir
šis jos buvimas: "dem es in seinem Sein um diesesvselbst
bys žino, kad jis drožia tik Dievo prasmenį. Lietuviškasis
geht", nusako tai M. Heideggeris originalo kalba.8 Šią tad
dievdirbys nekuria stabo. Jis net abejoja, "ar tam stuobriui
paties buvimo svarbą egzistencinė filosofija ir vadina rūpe
reiktų" iš viso jo "pirštų darbo", kad įvyktų stebuklas ir būtų
sčiu (Sorge). Rūpestis priklausąs žm ogaus sąrangai ir esąs
išgelbėti nekaltieji. Dievdirbys savaime suvokia, kad žm o 
šaltinis visų kitų šios rūšies apraiškų, kaip troškimas, parūpigaus kančia virsta Dievo kančia ir kad todėl iš po jo rankų
nimas, aprūpinimas irt.t. Interpretuodamas lotynišką pasakė
smūtkelis irgi gim sta "su kančia ir siela". Ir kaip tik šis kančios
čią apie įasmeninto Rūpesčio (Cura) ginčą su Jupiteriu dėl
pagimdytas dievuliukas tam pa dievdirbio paguoda: jis saldi
žm ogaus kilimo, M. Heideggeris pastebi, kad pasakėčios
na sūnaus netekusio tėvo skausmą, jis šluosto jo ašaras, jis
nuoroda, esą "Rūpestis pirmasis nužiedęs žm og ų - Cura
priima jo maldas. Dievdirbys neša Dievulį šventovėn, bučiuo
enim prima finxit" (p. 198), reiškianti, jog "rūpestis yra šios
ja jo*žaizdas ir atsiprašo jį "už jaunystės vėjus".7
būtybės būvio kilmė" (t.p.): žm ogus turėsiąs rūpesčio, kol
Ir Putino rūpintojėlis, ir Kiršos smūtkelis yra žm ogaus Tu
gyvensiąs: rūpestis apglėbsiąs jį iš visų pusių, perskverbsiąs
simboline prasme. Abu jie yra žm ogui tiek artimi, jog prie jų
jį iki gelmių ir niekad nepaleisiąs. Rūpesčiu žm ogaus būvis
žm ogus glaudžiasi - vis tiek ar svajotų žvaigždėtą rudens
prasidedąs, rūpesčiu jis reiškiąsis, rūpesčiu jis ir baįgsiąsis.
naktį, ar ieškotų paguodos kančioje, ar prašytų atleisti jauny
Rūpestis esąs užuobėga visų žm ogaus elgesių bei jo būvio
stės klaidas. Kiekvienu atveju ta s a i" ecce homo", ta sutryptoji
būklių (plg. p. 193).
egzistencija virsta atrama kitai egzistencijai, taip kad ši pasta
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kite visų pirm a Dievo karalystės ir jo te is y b ė s ,'o visa
kita bus ju m s pridėta" (Mt 6,31-33); 2. "Jeruzale,
Jeruzale..., kiek kartų m ėginau a p g lo b ti ta v o v a i
kus, kaip višta sp arnais a p g ū ž ia sa vo viščiu ku s,
bet tu nenorėjai" (Mt 23, 37). Be abejo, eva n g e lija
čia kalba, tartų H eideggeris, ontiškai, vadinasi,
žve lg ia į ko nkrečią ž m o g a u s padėtį, gi e g z is te n c i
nė filosofija stengiasi "laimėti atitinkam ą o n to lo g in į
p agrindą būtybei, kuria esam e m es p atys ir kurią
va dinam e žm o g u m i".9 Tad atrodo, kad e va n g e lijo s
m inim as rūpestis ir egziste n cin ė s filo s o fijo s rū p e 
stis nestovi toje p ačioje plotm ėje ir negali būti ly g i
nami. O vis dėlto tai tik tariam ybė. Nes tiek visas
filo so fin is H eid e g g e rio kelias, jam to lsta n t n u o E.
H usserlio fe n o m e n o lo g ijo s, tiek paties rū p e s č io
atskleidim as žm o g iš k a ja m e būvyje prasideda,
kaip pastebi O. Poggeleris, "faktiniu g yve n im u arba
g yve n im o fa ktišku m u ".10 Faktinis g yve n im a s inter
pretuoja pats save. F enom enologija, pasak H e i
deggerio, ir esanti b ū d a s su vo kti šią g y v e n im o
savęs paties interpretaciją ir nusakyti ją o n to lo g i
škai. Todėl kiekvienos o n to lo g in ė s są ra n g o s at
skleidim as vyksta o ntinės b ū klės sklaida. Im d a m a 
sis interpretuoti m inėtą lotyniškąją pasakėčią, H ei
d eggeris kaip tik ir eina šiu o keliu, nes p a sa kė čia
visa d o s kalba ontiškai. Tačiau pro šią o n tin ę jo s
kalbą byloja o n to lo g in ė d a lyko s a n klo d a (plg. p.
197-199). Taigi nenuostabu, kad ir evan g e lija kalba
ontiškai. Ir vis dėlto pro on tin e s K ristaus ištaras
šviečia ž m o g iš k o jo ir die viško jo s a n tykio ryšys - ne
tik apskritai, bet ir čia m ū sų n a g rin ė ja m o rū p e s č io
atžvilgiu.

3.
tybė

S varstant ž m o g ų ir kaip a sm e n į savyje (Dasein), ir kaip
gyvenantį su kitais (M itsein), heideg e riško ji rū p e sčio interpre
tacija visiškai įtikina, nes pajėgia išaiškinti ž m o g a u s būvio
apraiškų visum ą. V isų egziste n cia lijų (baim ė, laikinybė, ry ž 
tas, atsakingum as, n u o sm ū kis...) pa g rin d e iš tikro slypi rū p e 
stis kaip p a stanga u ž b ė g ti esam ai būklei už akių (das Sichvorvvegsein, p. 192). M. H e id e g g e ris pastebi, kad "žm o g u s
buvoja, save vis p ra le n kd a m a s - uber sich hinaus" (t.p.). Tai
reiškia: ž m o g a u s b ū vis yra ne tiek būti, kiek galėti būti. O kad
galėtum būti (taip ar kitaip), reikia rūpintis. R ūpestis yra akira
tis, kurio ertm ėje v yksta ž m o g a u s buvim a s pasaulyje. Tad tik
šioje ertm ėje jis ir tegali būti suprantam as. Sklaidyti ž m o g ų
egzistencialiai reiškia sklaidyti jo rūpestį kaip o n to lo g in ę jo
paties sąrangą.
Visa tai yra savaim e aišku ir visiškai įtaigu, jei žm o g a u s
būvis yra sva rsto m a s taip, tarsi D ievo nebūtų, ir tarsi ž m o g u s
su ju o jo kio s sąsajos neturėtų. Tokiu atveju, žinom a, ž m o g u s
buvoja rūpesčiu, kuris pirm as jį "žiedžia". Tačiau kas yra
rūpestis, žiūrint į jį on to lo g iška i, jei Dievas yra ir jei jis yra
m anasis Tu? N iekio rūpestis iš tikro yra p agrindinė b ūsenos
form a pasaulyje. Bet kas yra rūpestis Dievo akiratyje? D ievo
ne kaip kaž ko kio s atšietinės G aly bės, o kaip Meilės, kuria tikiu
ir kuria pasitikiu, n e a b e jo d a m a s jo s ištikim ybe man. Trumpai
tariant, kas yra rūpestis Tu - Tu santykyje, kuriam e ž m o g u s
būna nebe vienišas, o turi savo Antrininką, m ūsų liaudies
išreikštą rūpintojėlio v a iz d u 9
K rikščioniškoji religija, b ū d a m a m eilės santykis tarp Dievo
ir žm ogaus, atsako į šį klausim ą dviem Kristaus ištarom is,
kurios a tskleidžia rū p e sčio dialektiką ž m o g iška ja m e būvyje,
kai šis vyksta m inėto sa n tykio pavidalu, būtent: 1. "N esirūpin
kite ir neklausinėkite: "ką valgysim e?" ar "ką gersim e?" ar "kuo
vilkėsime?". Visų šių d alykų vaikosi pagonys... Jūs gi ie ško 

Dievo ir žmogaus rūpesčio tapa

Kristaus ištara, jo g nesirūpintum e, ką va ig ysim e
ar gersim e, ar kuo vilkėsim e, yra ž m o g a u s rū p e 
sčio ir pripažinim as, ir kartu jo aprė žim a s. K ristus
rū pesčio anaiptol neneigia. Jis būtų b u vę s sva ičio tojas, jei m ūsų m aistą ar a p ra n g ą būtų perkėlęs į tą
pačią plotm ę, kurioje b u vo ja d a n g a u s p a u kščia i ir
laukų lelijos (plg. Mt. 6, 26-29). Ne! Kristus tik nori
išvaduoti m ūsų rūpestį nuo atkritim o kasdienybėn, kurią e g 
zistencinė filosofija ir va d in a "žm o g a u s n u o sm ū kiu - das
Verfallen sw a D aseins"11, kai rūpestis virsta a p sirū p in im u ,
aplinkui kurį pradeda telktis visas ž m o g a u s būvis. O kada n g i
apsirūpinim as pačia sa vo esm e kyla tik iš pasa u lio tiek g a m 
tine, tiek visu o m e n in e prasm e ("im M iteinandersein"), tai ž m o 
gus, ste ngdam asis apsirūpinti, kaip tik ir p ra p u o la pasaulyje.
U žtat Kristus kviečia ž m o g ų atgal - nuo a p sirū p in im o į rūpestį:
n esirūpinkite savo g yvyb e ir savo kūnu, ka dangi visi šie
dalykai te m d o ir net naikina tikrąjį rūpestį; visų šių da lykų
vaikosi pagonys, vadinasi, tasai h e idegeriškasis man arba
bevardė, neasm eninė minia. Visi šie dalykai nepra ilg in a ž m o 
gaus būvio "nė per sprindį" (Mt 6 ,2 7 ). Visi jie lieka m ū sų b ū vio
paviršiuje, neįtaigaudam i jo paties. Rūpestis, virtęs a p s irū p i
nimu, su lė kštin a žm o g ų . Todėl K ristus ir nuro d o , ku o gi iš tik ro
ž m o g u s gali ir turi rūpintis, kad rūpestis būtų o n to lo g in ė jo
būvio sąranga ir jį žiestų: "Pirm iausia ieškokite D ievo ka ra ly
stės ir jo teisybės, o visa kita bus ju m s pridėta" (Mt 6,33). Net
ir m aldoje privalom e kreiptis į d a n g išką jį Tėvą prašyd a m i:
"Teateinietavo karalystė" (Ll 11,2). D ievo karalystė ir jo s te is y 
bė yra tikrasis ž m o g a u s rūp e sčio objektas. Ir tik šis o b je kta s
išlaiko rūpestį o n to lo g in ia m e lygyje. R ū p e sčio kaip a p s irū p i
nim o apraiškų negalia įtaigauti patį b u vim ą veda m us į a n a 
pus, o šisai anapus ir yra ontiškai n u sa ko m a s "D ievo ka ra ly
stės" prasm eniu.
Bet kaip tik čia ir susitinka ž m o g a u s rūpestis su D ievo
rūpesčiu. Juk Dievo karalystė yra ne kas kita, kaip D ievo
rūpesčio vykd ym a s ir ga lo p jo įvykdym as. Ž m o g u s priva lo ja
rūpintis, bet jis nepajėgia jo s parūpinti, kadangi viso s jo šiam
tikslui naud o ja m o s priem onės yra "iš pasaulio", gi D ievo
karalystė yra kaip tik "ne iš šio pasaulio" (Jn 18,36). Vis dėlto
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jos objektas yra tas pats, kaip ir žm ogaus rūpesčio, būtent:

pats žmogus. Krikščioniškoji religija nepažįsta ir nepripažįsta
jokio kito siekinio Dievo veikloje, kaip tik žm ogaus palaimą
(beatitudo). Dievo karalystėje ši palaima įvyksta ir tuo būdu
išvaduoja žm ogų iš jo paskendim o pasaulyje. Betgi vaduotis
iš šio paskendim o arba nuosm ukio yra kartu ir žm ogaus
rūpestis kaip ontologinis jo būvio apsprendimas. Yra didžiai
būdinga, kad M. Heideggeris interpretuoja sąžinę kaip žm o 
giškojo būvio šauksmą, kreipiamą į jį patį: "sąžinėje žm ogus
šaukia patį save (p. 275)... Ž m ogiškasis būvis yra šaukėjas ir
šaukiamasis kartu... sąžinė reiškiasi kaip rūpesčio šauk
smas"; "jis kyla iš manęs, tačiau šaukia mane"J 2 Tiesa, Hei
deggeris kratosi tokia sąžinės interpretacija, kuri jos balse
girdėtų žm ogui svetimą jėgą, net jei si jėga būtų ir asmeninis
Dievas (plg. p.275). Sąžinė esanti saviausias paties žm ogaus
dalykas. Įžvalga gili ir teisinga. Bet kadangi ji pražiūri žm o 
gaus ir Dievo santykį kaip Tu ir Tu, tai Dievo balsas sąžinėje
Heideggeriui ir atrodo esąs svetim os galybės balsas. Tačiau
interpretuojant religiją kaip meilės santykį, mano būvio balsas
sutampa su m ano meilės Antrininko balsu, užtat man jis
niekad nėra svetimas. Priešingai, manuoju balsu šaukia mane
mano meilės Tu. Jei tad sąžinė yra žm ogaus rūpesčio šauk
smas, tai ji kartu yra ir Dievo rūpesčio šauksmas. Mano
rūpestis, bylojąs sąžinėje, yra kartu ir Dievo rūpestis manimi,
prabyląs tuo pačiu balsu. Meilės santykyje abu jo nariai rūpi
nasi gyvendami vienas kitu, taip kad čia iš tikro esama tik
vieno vienintelio rūpesčio, būtent rūpesčio žmogumi, ir vieno
vienintelio šauksmo, kreipiamo į tą patį žm ogų jo palaimos
reikalu. Štai kodėl meilėje pasitikiu savo Antrininku, kadangi
jis žino, ko man reikia (plg. Mt 6,32) - gal net geriau, negu aš
pats.
Antrąja savo ištara Kristus nusako dieviškojo rūpesčio
dialektiką: Dievo rūpestis atsidaužia į žm ogaus rūpestį, einan
tį priešinga linkme. Jeruzalė nepriima Dievo pastangos ap
globti jos vaikus: "Bet tu nenorėjai" (Mt 23,37). Dievas liūdi ir
net verkia (plg. Lk 19,21), kai žm og us atstumia jo rūpestį ir
lieka vienas savo nam uose (plg. Mt 23,38). Lietuviškasis
rūpintojėlis rodo Dievo liūdesį labai vaizdingai, taip kad seniau
ši statulėlė ir vadinosi smūtkelis (slv. smutnyj - liūdnas, nusi
minęs, sumišęs). Tačiau Dievas savo rūpesčio neprimeta:
paties ž mogaus noras yra sąlyga Dievo rūpesčiui įvykti. Dievo
rūpestis tam pa tikrovinis tik tada, kai atitinka žm ogaus rūpestį
kaip meilės antrininko atsivėrimą. Kur tokio atsivėrimo nėra,
kur žm ogus lieka užsisklendęs, ten Dievo rūpestis virsta
Dievo liūdesiu. Būdam as Meilė, Dievas žm ogaus neverčia,
kadangi prievarta padarytų Dievą tik kitu Aš, kuris žvelgtų į
žm ogų ne kaip į savąjį Tu, o tik kaip į savo galybės objektą,
triuškindamas jį savo didybe bei jėga (plg. RF 1,161-165).
Dievo rūpestis yra egzistencinė jo meilės apraiška, savaime
išskirianti bet kokią prievartą.
Dievo rūpesčio dialektika ir yra ta: šis rūpestis visados esti
sąlygojamas žm ogaus noro ar nenoro pergyventi save kaip
Dievo Tu. Kitaip tariant, Dievo rūpestis nėra atsietinis arba
absoliutus. Jis niekad nėra vykdom as be atodairos į žmogų.
Scholastinėje teologijoje ž inom a sąvoka "absoliuti Dievo valia
- voluntas Dei absoluta" yra ne religinė, o materialinė sąvoka,
kilusi iš atsajaus Dievo kaip Galybės apmąstymo. Tačiau
religijos filosofija, apm ąstydam a Dievą tik ryšium su žm og u 
mi, savaime randa kenozę taip pat ir Dievo rūpestyje bei jo
valioje, sąlygojamoje žm ogaus laisvės. Šia prasme, pastebi
N. Berdiajevas, "Dievas yra reikalingas žm ogaus laisvės, rei
kalingas laisvo žm ogaus atsigrįžim o Dievop. Pasaulio gyve
nime nebūtų jokių tragedijų, jei Dievui nereiktų žm ogaus
laisvės ir jei gyvenim o prasmė nebūtų pagrįsta laisve" .13
Dievo rūpestis, nepaisąs žm ogaus laisvės, įrengtų, be abejo,
pasaulį be kančios ir be tragikos, ir žm og us nesykį net ilgisi,
kad šitaip būtų; nesykį jis net ryžtasi atsisakyti laisvės laimės
dėlei. Tačiau, tęsia toliau savo mintį Berdiajevas, to nenori
Dievas: "Dievas, ne žm ogus, nesutinka atsisakyti žm ogaus
laisvės" (p. 259). Nes Dievas trokšta ne besišypsančių mariosava^rneile. Gi meilė remiasi bei re^kiasi laisve. Prievartinė
meilė yra prieštaravimas, todėl Dievo - žm ogaus santykyje
neįmanoma. Dievas yra liūdintis Rūpintojėlis todėl, kad jo
rūpestis yra nuolatos gresiamas ano Jeruzalės "bet tu neno
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rėjai". Krikščionybė yra liūdinčiojo, kenčiančiojo ir mirštorč?ajo Dievo religija todėl, kad ji yra meilės religija.

4. Dievo rūpesčio įsisąmoninimas
Kaip tad pergyvena žm ogus save kaip Dievo rūpestį? Kas
yra šis Dievo rūpestis - tiek objektyviai savo verte, tiek subjek
tyviai žm ogaus sąmone?
Visų pirma reikia pastebėti, kad samprata žm ogaus kaip
Dievo rūpesčio anaiptol nėra nei poetinis vaizdas (metafora),
nei moralinė sąvoka. Ji yra egzistencinė kuriamojo ontologi
nio veiksmo ištara. Nes jei žm ogus kaip Aš - būtybė yra
tiesioginis Dievo kūrinys (plg. RF I, 188-191), kilęs is Dievo
meilės, tai rūpestis šiuo kūriniu yra konkreti ano m eiiėsveiksm o apraiška. Dievo rūpestis yra ne kas kita, kaip kūrimo
dabarties regimybė žmogaus būvyje. Nekartą esame sakę
(plg. RF 1,274-281), kad kūrimas yra ne praeinantis veiksmas,
o nuolatinė dabartis tiek Dievui, tiek žm ogui: aš nesu sukur
tas, aš esu kuriamas. Ontologiškai svarstant, ašen visados
stoviu Dievo akivaizdoje, nes nuolatoš imu iš jo savo būtį.
Joks neigiamas mano nusistatymas negali padaryti, kad ne
būčiau Dievo: "mes esame jo -ip sius sumus", kadangi "jis mus
sukūrė - ipse fecit nos" (Ps 99,3). Dievo rūpestis yra rūpestis
sava savastimi, jei kalbėsime kasdienos žodžiais.
Kai ši samprata pasiekia žm ogaus sąmonę ir kai žm ogus
suvokia bei pergyvena save kaip esantį Dievo (ipsius sum),
tuom et gema visiškai naujas mastas, kuriuo žm og ų vertiname
objektyviai, ir naujas elgesys, kuriuo žm og us reiškiasi subjek
tyviai. Juk jei žm ogus yra Dievo savastis, tai savaime jis nėra
niekieno kito savastis. Jis nėra niekam kitam palenktas, ati
duotas, parduotas ar dovanotas: jis niekad nėra priemonė, jo
tikslas glūdi jame pačiame: žmogus yra savitikslis. Net k
Dievui jis nėra priemonė, kadangi jis buvoja su Dievu meilės
santykyje, kuriame Tu - Tu yra vienas kitam antrininkai, tačiau
niekad ne priemonės kokiam nors tikslui šalia jų meilės. Nes
meilės negalima nei peržengti, nei kam panaudoti. Meilė yra
tikslas savyje, kaip tikslas savyje yra ir tiesa, ir gėris, ir grožis.
Dievas myli žm ogų, kad mylėtų, vadinasi, "be tikslo", nesiek
damas savo meile nieko daugiau, tik meilės: "Simonai, Jono
sūnau, ar myli mane?" (Jn 21,17) - tai vienintelis Dievo klausi
mas žm ogui kaip Aš - būtybei; klausimas vardinis, vadinasi
kreipiamas tiesiog į mane patį.
Ir kaip tik čia glūdi objektyvi žm ogaus vertė bei didybė.
Ž mogus yra Dievo savastis visų pirma todėl, kad yra sukurtas
iš nebūties, todėl nepriklauso absoliučiai niekam, o tik vienam
Dievui: niekas neprikišo rankų mane kuriant - "nulla interposita
creatura", kaip tai yra nusakęs šv. Augustinas. Tačiau tai dar
būtų nenuostabu, kadangi kiekvienas kūrinys yra jo kūrėjo
savastis, nors ir ne tokia absoliučia prasme, kaip Dievo Kūrėjo atveju. Nuostabu čia yra tai, kad žm og us kaip Dievo
kūrinys yra sykiu ir Dievo meilės antrininkas, tai yra, Dievo Tu,
ir kad Dievas jam irgi yra jo Tu. O tai jau žym iai didingesnis
dalykas nei kūrimas apskritai. Nes būti meilės antrininku gali
ma tik buvojant toje pačioje plotmėje: Tu ir Tu privalo turėti
bendrą plotmę, kitaip juodu prasilenks vienas su kitu. Dievo
atžvilgiu tai pats nuostabiausias dalykas, kadangi Dievas yra
transcendencija, vadinasi, paties žm ogiškojo buvim o per
žengimas. Kokiu tad būdu transcendencija galėtų turėti ben
drą plotmę su žm ogum i, kad būtų šiojo Tu, reiškia, meilės
antrininku? J tai esame atsakę kenozės sąvoka (plg. RF I,
297-319), kuria aiškinome tiek paties kūrim o galimybę, tiek
Dievo meilę žm ogui. Negalint žm ogui pakilti transcendentinėn plotmėn ir tapti Dievu, Dievas nusileidžia imanentinėn
plotmėn ir, pasak krikščioniškosios religijos, tam pa tikru žm o 
gumi, prisiimdamas jo prigimtį ir nešdamas istorinį jo likimą.
Ž m ogaus rūpestis kaip ontologinis apsprendimas virsta Die
vo rūpesčiu kaip vieninteliu jo uždaviniu santykyje su žm o g u 
mi: Dievas visas susitelkia aplinkui žmogų. Prasmuo vištos,
savo sparnais globiančios viščiukus, yra nuoroda į šį Dievo
telkimąsi. "Ar esama gilesnės antropocentrikos, kaip ši kūry
binė Dievo meilė?", klausia J.B. Metzas, kalbėdamas apie
Kristaus nurodymą, esą jis buvojąs mažiausiame mūsų bro
lyje (plg. Mt 25,40).14 Iš tikro, Dievas yra pats didžiausias
antropocentrikas, nes žm ogaus meilė yra vienintelis pagrin
das, kodėl jis prisiima žm ogiškąją būseną ir tam pa konotiniu

Dievu, vadinasi, Dievu - Rūpintojėliu mūsų būvio
pakelėse.
Prisiimdamas žm ogiškąją būseną, Dievas tam 
pa tikru žm ogum i, nenustodam as betgi, kaip skel
bia krikščioniškoji religija, būti ir tikru Dievu. Kenozė
kaip Dievo nusižem inim as anaiptol nenaikina jo die
viškumo. Todėl religijoje kaip Dievo ir žm ogaus san
tykyje žm ogus mylj savąjį Tu kaip tikrą Dievą ir
Dievas myli žm o g ų taip pat kaip tikras Dievas. Mei
lės reikalaujama bendra plotm ė čia darosi ne tik
žmogiška, Dievui nusileidžiant j žm ogaus būvį, bet
ir dieviška, žm ogui susiliečiant su dieviškuoju bū
viu. Salia kenozės kaip Dievo nusižem inim o vyksta
šiame meilės santykyje ir žm og au s išaukštinimas
Dievo galia. Nes besimy lintieji teikia vienas kitam tai,
kas kiekvienam yra sava: gėrių subendrinim as "communicatio bonorum “ (šv. Tomas Akvinietis) yra
meilės regimybė, be kurios meilė būtų netikra. Tikra
meilė yra tik tada, kai aš save atiduodu Dievui ir kai
Dievas save atiduoda man.
Šį Dievo atsidavimą žm ogui meilės vyksm e krik
ščioniškieji mąstytojai, visų pirm a graikai (Basilijus,
Maximas, Kirilas, Gregorius Nasiansietis, Palamas
Kabasilas...), o vėliau jų įtakoje rusai (Bulgakovas,
Berdiajevas, Florenskis, Evdokimovas...) vadina
žm ogaus teoze (gr. theosis, lot. deificatio). Kaip
kenozė yra Dievo nužengim as j žm ogaus plotmę
bei jo susižm oginim as, taip teozė yra žm ogaus
pakėlimas j Dievo plotm ę ir jo sudievinimas, nes
meilės santykis vieną Tu priartina prie kito Tu ligi
visiško susijungim o. Teozėje dieviškasis Tu įima
žm ogiškąjį Tu į savą gyvenimą, taip pat žm ogus,
atsivėręs Dievui, buvoja dieviškojo Tu būviu: “Aš
gyvenu, tačiau nebe aš, o manyje gyvena Kristus“,
kaip šį buvojim ą nusako šv. Povilas. (Gal 2,20).
“Teozė, pastebi R Evdokim ovas, gali būti apibrėžta
kaip žm ogiškosios būtybės sudvasinimas (pneu
matisation) trejybinio Dievo veikimu. Tai aukščiau
sias laispnis bendravim o tarp trejybinio Dievo ir
žmogaus... Sudievintas žm og us įgyja per malonę
tai, ką Dievas turi iš prigim ties“. Gi jei žm og us suda
ro pasaulio prasmę bei tikslą, tai “teozė apsprendžia
ir kūrinio planą”; ji ” yra įsikūnijim o tikslas, išganym o
priemonė ir Dievo karalystės siekinys (telos); ji at
skleidžia, kad “daiktai neturi atsietinio būvio, o gali ■--------būti aptarti tik kaip santykis su Dievu”.15 Be abejo,
R Evdokimovas čia kalba teologiškai. Tačiau ši kalba atsklei
džia giliausią ontologinį santykį su Dievu ir šio santykio pa
sekmes žm ogui - taip lygiai, kaip kenozė nusako tą patį
santykį ir jo pasekmes Dievui.
Tačiau ir vėl: nei kenozė, nei teozė nėra kokios metaforos
ar moralinės ištaros, o paties santykio tarp Dievo ir žm ogaus
apibūdinimas. Kaip kenozė priartina Dievą prie žm ogaus,
padarydama jį m ūsų broliu, taip teozė pakelia žm ogų prie
Dievo, padarydama jį nelygstam os vertės bei reikšmės būty
be. Žmogus darosi neliečiam as, kadangi yra šventas (theotes) savo pagrindu. O šventas jis yra todėl, kad yra Dievo Tu,
kuriame Dievas įkūnija savo meilę. Tai ontologinis šventumas,
kurio nesunaikina joks paties žm og au s nusikaltimas. Kas tad
niekina žm ogų, niekina Dievo Tu ir tu o pačiu niekina patį
Dievą: “Ko nepadarėte vienam iš šių mažiausiųjų, nė man
nepadarėte“ (Mt 25,45). Ir atvirkščiai, kas gerbia žm ogų, ger
bia Dievo Tu, o tu o pačiu ir patį Dievą: "Ką padarėte vienam iš
mažiausiųjų m ano brolių, man padarėte“ (Mt 25,40). Čia slypi
galimybė savame brolyje regėti Dievą ir, tarnaujant broliui,
tarnauti Dievui, nes “Dievas, kalbant J.B. Metzo žodžiais,
neturi kito veido, kaip tik m ūsų brolio veidą”.16 Krikščionybės
pabrėžiama artimo meilė savo esmėje yra ne kas kita, kaip
antropologinė - “į m us atgrjžta" (J.B. Metz, t.p.) - Dievo meilės
pusė. Religijos filosofija, atskleisdama žm og ų kaip Dievo
rūpestį, tuo pačiu atskleidžia ir giliausią žm ogaus vertės bei
jo pagarbos pagrindą ir iš jo savaime plaukiančias žm ogaus
teises.
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16. Johannes Baptist Metz, op. cit. p. ¿8.
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ŽVILGSNIS j
M.K. ČIURLIONIO SIMBOLIKĄ
Kęstutis RASTENIS
M.K. Čiurlioniui filosofiniu požiūriu artimiausias bū
tų neoplatonizmas. Jam nėra nesuderinamų prieštaravi
mų tarp skirtingų tikrovės sferų: tarp realios, reiškinių ir
to, ką jie simbolizuoja, - aukštesnį dvasinį pradą, aukšte
snį pasaulį, arba savo pirmavaizdžius. Formos yra kažko
kita formos. Thi vientisa tikrovės (kosmoso) samprata,
kur realūs daiktai yra aukštesnių jėgų, kuriančiųjų galių
(pradų), Viena-Vienaties-Begalybės simboliai. Čia gali
būti vaizdiniai, simboliai, kur kregždė gali priminti ange
lą, medis - žvakę (metaforos). Kartu iškyla geometrizuoti,
labiau abstrahuoti saulės, žvaigždžių simboliai. Dar kiti
- tarkim, žaltys simbolizuoja ne tik gyvybę saugančią, bet
ir kuriančią gyvybinę galią. Čiurlionis buvo gerai susipa
žinęs su senovės mitologija - Egipto, Babilono, etc.
Čiurlionio mąstysena lieluviška, panteistinė, todėl ją
atitinka neoplatonizmas. Be to, galima įžvelgti sąsajas su
Rytų filosofija - kai kur primena taoizmą. Pavyzdžiui,
pacituokime Lu Či "Literatūros traktatą" (mano verti
mas):
Siela šu o liu o ja u ž a stuonių ž e m ė s ribų,
D vasia kyla ir skrieja į n ep a siek ia m a s aukštu m a s.
(...)
A k im ir k o j a š regiu a m žin y b ę
Ir visą ta rp įū rįp a sa u lį aprėpiu aš vienu žvilgsniu.

Thip ir M.K. Čiurlionio kūryboje - keliasdešimtyje kva
dratinių centimetrų gali atsiverti begalybė, čia iš realios
perspektyvos nuolat pereinama į simbolinę, dvasinę, auk
štesnę, į kosminius, begalybės ir Visatos atstumus.
Galbūt esama ir savito ryšio su indų filosofija - indai,
pažiūrėję Čiurlionį, matydavo jame kažką jiems reik
šminga.
Kaip ir Ramakrišnos kultūros instituto direktorius,
kuris, lankydamasis Lietuvoje, pasakė, kad Čiurlionio
paveiksluose glūdi "message": tam tikras dvasinis "pra
nešimas", dvasinė prasmė, pranašavimas.
Čia M.K. Čiurlionis gali būti palygintas su K. Jaspersu,
jo "būties šifrų" kalba, kur "šifrai" tėra nuoroda į aukšte
snę realybę, į Aprėptį. Aprėptis yra tai, kas pranoksta
reiškinius, pažinimą, apglėbia visą realybę.
Be to, nereikia pamiršti, kad M.K. Čiurlioniui visų
pirma svarbu estetiniai tikslai. Todėl vargu ar galima į jo
simbolius žiūrėti kaip į tikslius. Daug kur jam svarbu
nuotaika, jos sukūrimas paveiksle ar jų grupėje (muziki
niame cikle), todėl simboliai čia irgi tarnauja kaip tam
tikros poetinės-muzikinės nuotaikos išraiška ir jų prasmė
priklausomai nuo to kinta.
Panašiai kaip medžiai "Vasaros sonatoj" gali staiga
tapti nepaprastai aukšti (pasteliški kaip kinų tapyboje),
nes tokia yra nuotaika (be to, čia jie tampa tos nuotaikos
simboliai!). Proporcijos tarp daiktų Čiurlionio paveik
sluose gali laisvai kisti, paradoksaliai pasikeisti, būti ne
tikėtos - čia nelabai skaitomasi su realiomis daiktų pro
porcijomis ir natūraliais daiktų santykiais! - taip ir sim
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boliai čia gali kisti, skleistis jų spektras, - priklausomai
nuo (muzikinio) nuotaikos "apšvietimo" ir nuo aukšte
snio ir žemesnio planų santykio.
Medeliai gali žaliuoti, "skrajoti", "šokti", danguje be
šaknų kartu su nardančiomis kregždėmis ir debesimis.
Kregždės gali priminti ir angelus - bet atskiri daiktai
dažnai tėra pateikiami kaip simboliai, ženklai, metafo
ros, nekonkretizuojant realiųjų ryšių tikrovėje ir jų neatkuriant.
Simbolikos vartojimas suartina Čiurlionį ir su liaudies
menu: saulutės, žvaigždės, gėlės, eglutės. Tai nėra reali
stiniai šių daiktų atvaizdai, bet saviti simboliai (prasmenys), turintys, viena, prasminį, antra, dekoratyvinį aspek
tą, kas būdinga ir liaudies menui, kurio šaknys primityvia
jame mene.
Be to, atskiri "objektai" tampa tarsi savotiškais muzi
kiniais "ženklais", muzikinės temos "simboliais" kompo
zicijoje. Pavyzdžiui, eglės motyvas "Fugoje" - čia eglės yra
eglės, o kartu ir muzikiniai ženklai. Virsta jais, nes atsi
spindi, kartojasi - ir tada jau įgauna muzikinės temos
prasmę - ją - tą temą - ženklina.
Čia svarbu dar, kaip jie susiję su baltiškais simboliais.
Aš šiuo klausimu kategoriškai nieko netvirtinčiau, nors,
žinoma, daugelį motyvų Čiurlionis traktuoja specifiškai
lietuviškai. Pavyzdžiui, Alcksis Rannitas savo knygoje
"Mikalojus Konstantinas Čiurlionis - Lithuanian visiona
ry painter" (Chicago, 1984) ("Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis - lietuvis vizijų tapytojas") teigia, kad visa Čiur
lionio paveikslų dvasinė nuotaika yra susijusi su senuoju,
pagonišku lietuvių tikėjimu, su senąja liaudies kultūra.
A. Rannitas išskiria ir bendriausius (abstrakčius) sim
bolius: rutulį (sferą), trikampį, ratą, spiralę, išlenktą vien
gubą liniją, piramidę, prizmę, etc. ir bando paaiškinti, ką
jie simbolizuoja. Jis rašo: "Tokios transformuotos formos
semiotika negali būti suvokiama nei diskursyviai, nei sen
timentaliai, nes ji tiesiai paliečia mūsų vidinį kosminių
atitikmenų žinojimą. Kaip kai kuriuose muzikos kūri
niuose, ji sukelia mumyse pačių iracionaliausių mūsų
būties gelmių atsaką" (59 psl.).
Daug kur sutinkant su A. Rannitu, vis dėlto negalima
jam kai kur ir nepaprieštarauli - ne toks jau harmoningas
yra visų Visatos sferų santykis, ryšys, daug kur jis yra ir
dramatiškas, tragiškas, - kaip kad "Jūros sonatoj". Todėl
archetipiniai simboliai, archetipinės galios modernaus
žmogaus daug kur gali būti suvokiami skausmingai, kaip
destruktyvus, nors ir nepriklausomas nuo valios, pradas,
kaip jėga, kuriai turi paklusti - tačiau nebūtinai tas paklu
simas yra ramus, neskausmingas - dažnai jis atneša kančią
ir yra žiaurus. Tos jėgos, kurios ateina iš Kosmoso ir
praeities, gali būti skausmingos ir baisios ir šiuolaikiniam
žmogui kelti baimę. Gal čia ir glūdi M.K. Čiurlionio ligos
paslaptis? Visatos kūrėjas - Rex - yra žiaurus, visur įve
sdamas savąją tvarką ir santykius, prisilietimas prie Visa
tos harmonijos ir paslapties gali slėpti ir žiaurius jos
pagrindus (planus, aspektus), gali slėpti ir Baisią Paslaptį.
Dievų liesa nebūtinai žmonių.

LEIDINIAI

IŠ PRAEITIES
Į ATEITĮ
Lietuvos kraštotyros draugija ėmėsi atkurti kadaise vienintelio
Lietuvoje kraštotyros žurnalo "Gimtasis kraštas" leidimą. Ven
giant asociacijų su populiariu laikraščiu "Gimtasai kraštas", naujas
leidinys pavadintas "Mūsų kraštas".* Thi atsakingas darbas ir gera
iniciatyva.
"Gimtasai kraštas" pradėtas leisti beveik prieš
60 metų (1934), o paskutinis jo numeris išėjo
1943 m. Šio tęstinio leidinio redaktorius - žino
mas kraštotyrininkas ir muziejininkas (profesio
nalas teisininkas) Peliksas Bugailiškis (18831965). Jo palaikai ilsisi Vilniaus Rasų kapinėse.
Minimame leidinyje bendradarbiavo daugiau
kaip 80 žymių kraštotyrininkų, muziejininkų, ar
cheologų, etnografų, žurnalistų ir kitokių specia
lybių žmonių. Jau pirmame to žurnalo numeryje
buvo nusakyti konkretūs uždaviniai: 1) propa
guoti kraštotyros idėją kaip visos tautos reikalą...;
2) skatinti visuomenę daugiau domėtis ir tirti savo
kraštą...; 3) padėti kraštotyros ir muziejų darbuo
tojams planingai ir organizuotai atlikti savo darbą...
"Mūsų krašto" vyriausioji redaktorė I. Sėliukaitė kreipimęsi į naujojo leidinio skaitytojus,
rašo: "Norime, kad žurnalas aprėptų plačią kra
štotyros tyrinėjimų panoramą: istorijos, etnogra
fijos, gamtotyros, kalbos ir tautosakos dalykus. Grįšime ir prie
metodinių nurodymų".
Pirmajame leidinio skyriuje "Lieka žemėje pėdos" net 3 straip
sniai skirti " Gimtojo krašto" istorijai ir atsiminimams apie to
leidinio redaktorių P. Bugailiškį. Jų autoriai: A. Ruzgas, S. Daunys,
ir V.B. Pšibilskis (rengiąs spaudai knygą apie P. Bugailiškį).
Pirmiausia noriu atkreipti dėmesį į S. Daunio prisiminimus. Ne
todėl, kad jis rašo apie baisias ir tragiškas praėjusio karo dienas, o
kad S. Daunys buvo vienas artimiausių P. Bugailiškio bendražygių,
kaupiant ir saugant Šiaulių "Aušros" muziejaus eksponatus. P.
Bugailiškio asmenybė - tai ne tik atsidavusio kraštotyrininko, bet
ir kvalifikuoto muziejininko gyvas įsikūnijimas. S. Daunys rašo:
"Sunku pasakyti, kas labiau jaudino Peliksą - ar jo palikti kaip stovi
namai, ar Šiaulių mieste sukrauti (beje, ir kaimuose išslapstyti!)
muziejaus daiktai, ar apskritai virš Lietuvos pakibusi nelaimė".
Esame įsitikinę, kad labiausiai jam rūpėjo po kruopelytę surankio
ti muziejaus turtai, o tik po to - ir viena, ir kita...
Įdomūs žinomos kraštotyrininkės, "Gimtojo krašto" bendra
darbės M. Čilvinaitės laiškai P. Bugailiškiui, kurie saugomi Lietu
vos Mokslų Akademijos centrinėje bibliotekoje. Juos spaudai
pateikė minėtas V.B. Pšibilskis.
V. Rimkus prisimena muziejininką Č. Liutiką, kurį likimas
galiausiai nubloškė į tolimąjį Sidnėjų. Jo laiškai ir vertingos ban
derolės pasiekdavo (tikriausiai ne visos) Šiaulių "Aušros" muziejų
sunkiais pokario metais.
Šilališkis (kilęs iš Eržvilko padangės) kraštotyrininkas VI. Statkevičius (Statkus) prisimena itin įdomų mūsų krašto istorijos
momentą, kai Lietuvos kariuomenė (o joje ir VI. Statkevičius)
žygiavo į atgautą Vilnių, kaip ta kariuomenė daugelio Vilniaus
gyventojų buvo džiaugsmingai sutikta ir pan.
Su didele pagarba A. Gasparaitis rašo apie Lietuvos kultūros
puoselėtoją, lietuvių literatūros vertėją ir poetę Stefaniją Draz-

* Mūsą kraštas. - 1992. N r.l. - 160 p. - Kaina 25 tai. (Vyriausioji
redaktorė I.Seliukaitė; redaktorė R.Sabaliauskaitė; redkolegija: V.Girininkienė, V.Milius, B.Stundžienė, ATautaviČius; leidėjas: Lietuvos kra
štotyros draugija).

dauskaitę-Jablonską (18617-1936), kuri bendradarbiavo "Lietu
voje", "Viltyje" ir "Mūsų rytojuje". Be daugelio vertimų, leidinių, ji
kartu su dail. A. Varnu leido ir satyrinį laikraštį lenkų kalba
"Baidyklė". Autorius taip apibūdina jos darbą: "Ji pirmoji atgim
stančios Lietuvos vertėja, stovinti greta V. Kudirkos bei kilų".
Antrajame "Mūsų krašto" skyriuje "Pažadinkime atmintį" isto
rikė V. Girininkienė (ji ir leidinio redkolegijos narė) pristatė mums
žinomą Vilniaus universiteto profesorę Pranę Dun
dulienę (1910-1991). Įdomūs pačios P. Dundulienės
prisiminimai apie savo vaikystę, gimtojo Švenčionių
krašto papročius, kalendorines šventes.
Kraštotyrininkė V. Vengrienė pateikė lėlšių "Al
kos" muziejuje saugomus A. Juozapavičiaus iš įvai
rių asmenų 1909-1940 m. užrašytus prisiminimus
apie žemaičių vyskupą Motiejų Valančių. Šie atsimi
nimai tarytum pratęsia dar 1934 m. "Gimtajame
krašte" spausdintą medžiagą apie M. Valančiaus
laikų papročius ir prietarus. Prisiminimų pabaigoje
pateiktas kai kurių tarmybių žodynėlis.
Skyriuje "Po gimtinės stogu" publikuojama etno
grafinė medžiaga. V. Dėdinas labai gyvai aprašo
atrodytų prozišką dalyką - mėšlavežį (šiuo atveju Zanavykijoje). Šiame esė stiliaus rašinyje suranda
mas žodis ir apie valgius, ir spiečiaus sugavimą, ir
pirmąjį gegutės už kukavimą, ir daug apie ką.
Bene įdomiausias ir vertingiausias leidinio etno
grafinis tekstas yra prieškarinių laikų etnografo A.
Mažiulio, (bendradarbiavusio ir "Gimtajame kra
šte") "Senoji pasartiškių pirtis" (Rokiškio apskr.). Šį darbą Nacio
nalinėje M. Mažvydo bibliotekoje aptiko S. Daunys, tyrinėjantis
Lietuvos pirčių istoriją. Jame ne tik įdomiai aprašomos vadinamo
sios pirčių bendruomenės, jų tarpusavio santykiai, bet ir įvairūs
papročiai, pradedant pirties iškūrenimu, baigiant apsirengimu po
vanojimosi ir prausimosi. Pirtys tarnavo ir praktiškiems ūkio rei
kalams (mėsos rūkymui, linų mynimui), buvo kai kurių apeigų,
būrimų vieta.
Kraštotyros draugijos saugykloje, bibliotekų, archyvų rankra
štynuose esama medžiagos apie įvairius Lietuvos kaimus. Thi ne
tik istorinė, bet ir etnografinė medžiaga, atskleidžianti atskirų
vietovių etninius bruožus ir savitumus. Su įdomumu skaitome
žinomo menotyrininko, muziejininko ir etnografo K. Čerbulėno
(1912-1986) gimtojo Spalviškių kaimo (Biržų apskr.) istorijos
fragmentus, kuriuos spaudai parengė buvusi Kauno M.K. Čiurlio
nio muziejaus liaudies meno skyriaus vedėja Aldona Rimdeikienė,
M. Čilvinaitės aprašą "Oro, sėjos bei darbų spėjimai Upynos
apylinkėje" (Šilalės raj.), V. Miliaus "Ignalinos rajono senųjų pa
minklų įrašai".
"Kalbos ir tautosakos" skyriuje bene reikšmingiausias tautosa
kininko J. Dovydaičio, neseniai atšventusio garbingą 85-erių metų
jubiliejų, vienas iš daugelio ekspedicijų gyvas ir vaizdingas aprašy
mas. Beje, J. Dovydaitis savo darbo patirtimi dalijasi su visuomene
jau nuo pirmojo "Gimtojo krašto" numerio.
Tęsiant "Gimtojo krašto" tradicijas, būtina publikuoti ne tik
istorinę, etnografinę, bet ir archeologinių tyrimų, atradimų me
džiagą, informuoti visuomenę ir apie visuomeninių muziejų vei
klą. Pasigendame išsamesnės informacijos apie Lietuvos kraštoty
ros draugijos skyrių darbą. Nereikėtų pamiršti ir atskirų kraštoty
rininkų jubiliejų (pavyzdžiui, P. Tarasenkos 100-čio ir kt.).
Tikimės, kad po Lietuvos administracinio padalijimo sutvarky
mo beveik kiekviena apskritis (o galbūt ir valsčius) turės savo
kraštotyros pobūdžio leidinių, todėl būtina atgaivinti jau publi
kuotų kraštotyros darbų bibliografinę informaciją.
P. S. Sį ir kitus kraštotyros leidinius galima įsigyti Lietuvos kra
štotyros draugijoje: Vilnius, Trakų 2.
Antanas STRAVINSKAS
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IŠ LAIŠKŲ

Visada m alonu g au ti g erą laišką. Š j kartą jis buvo iš Šakių. M okytoja Daiva
B acevičienė rašė : "... su dideliu susidom ėjim u seku Jūsų leidinį. Labai dom iuosi mūsų
krašto praeitim i, g alb ūt d ėl to, k a d p a ti esu istorikė. Dirbu mokykloje, giliam e kaim e,
tai m an lab ai p a d e d a rinkti ir užrašinėti papročius, tautosaką, apeigas. Siunčiu keletą
savo surinktos m e d ž ia g o s pluoštelių. G albūt Jum s jie pasirodys vertingi ir Jūs p anau
dosite. (...)*. D ėko jam e m okytojai už laišką ir spausdinam e žiu p sn eli Jos surinktos
m ed žiag o s apie tai, kaip Šakių apylinkių gyventojai prisim ena žydus.
Redakcija

APIE ŠAKIŲ ŽYDUS
Šakiuose praeitame amžiuje ir šio amžiaus pirmoje pusėje gyveno pačia
me miestelyje vieni žydai. V. Kudirka, gyvenęs 1890-1894 m. ir daktaravęs
Šakiuose, savo satyrose Šakius vadino "žydpiie", o atklydo žydai i šį mažą
miestelį dar 18 a. viduryje, čiajuos atviliojo girių prekyba, nes aplink Sakaičius,
taip tada buvo vadinami Šakiai, augo išties daug miškų, daugiausia lapuočių,
bet pasitaikydavo pušų bei eglių.
Lietuvių šeim os gyveno aplinkiniuose kaimuose ir vertėsi žemdirbyste,
gyvulininkyste. Galbūt toks jau lietuvio būdas, kad j žmones, kurie gyvena
kitaip, buvo žiūrim a šiek tiek iš tolo. Taip atsitiko ir su žydais. Nors jokių riaušių
tarp lietuvių ir žydų nebūdavo, bet lietuviai žem dirbiai mėgdavo pasišaipyti iš
"karabelninkų" žydų. Turtingesni žydai turėdavo miestelyje savo parduotuves,
o vargingesnį keliaudavo per kaimus, pardavinėdami smulkmenas. Iš jų
būdavo galima nusipirkti sagų, segtukų, siūlų ir kt., o jie supirkinėdavo iš
ūkininkų vašką, vištas, vilnas, skudurus. Keliaujantys žydai - karabelninkai dažnai prikraudavo prekių ne tik j vežimą, bet apdėdavo ir arklius, ant jų
kabindavo (vairias pintines, maišus, todėl zanavykai, pamatę ypač apkrautą
stalą ar spintelę, pasijuokdavo: "Ale apkrautas kai žydo arklys". Klajojantys
žydai puikiai pažinodavo kiekvieną kaimą ir juose gyvenančius ūkininkus,
todėl norėdavusi pasitikslinti ką nors kaimietį kaimynas pašiepdavo: "Klausi
kai žyds kelio“.
Ramaus būdo lietuviai daž nai pašiepdavo energingus, verž liūs žydus. “Ko
daužais kai žydo dūšia po kašę", - sakydavo ūkininkas nežinia ko ieškančiam
ir nerandančiam piemenukui arba: "Kirbi kai žydo blusa skrando", - pašiepda
vo tėvas judrų sūnų.
Apie žydus lietuviai turėdavo tvirtą nuomonę: jie sutverti prekybai, bet
ūkininkauti, dirbti žemę, deja, ne jų charakteriui. Todėl pasakojamas toks
anekdotiškas nutikimas: "Užvalgė žyds pas ūkininką medaus i sako: "Ale,
skanus tavo medus, kaip tu ji darai?“ Ūkininkas parpdė pilną bičių avilj ir sako:
‘Čia tas medus, tik reik,palaukt, kol bitys suneš". Zyds prašė prašė ūkininko
parduot avilį su bitėm. Z m ogus neapsikentė ir pardavė. Zyds parvežė namo,
pastatė prie namo i kasdien po kelis sykius vis bėgo žiūrėti ar dar neprinešė
bitys medaus. Bitys neapsikentė tokios priežiūros i išlėkė". Todėl Zanavykijoje
galima išgirsti kalbant: "Išsilakstė kaip žydo bitys".
Buvo Sakiuose žydų sinagoga - medinė, paprasta. Deja, nė vienas lietuvis
neturėjo teisės j ją įeiti. Tai buvo ugdoma iš pat mažens. Motinos drausdavo
vaikams (eiti ne tik j sinagogą, bet ir j evangelikų bažnyčią. Taip pasiręiškė
pagarba kito tikėjim o ž monėms. Tačiau už draustas vaisius labai saldus. Z ydų
apeigos, jų sinagoga masino vaikus. Jei negalima įeiti pro duris, tai galima
žvilgčioti pro langą, šta i ką iš savo vaikystės prisiminimų pasakoja V. Duoba:
"Nuėjom prie sinagogos, langai nelabai aukšti buvo, tai pasilipom i žiūrėjom,
o žydai sustoję, nusisukę j langą, lankstosi i kaži ką balsu murma, i sykiu
vynioja kaži kokj diržą”.
Ir sustoję nakvynėn karabelninkai prieš naktį melsdavosi, vis vyniodami
kažkokią šikšninę juostą. Lietuviams tai atrodydavo gana juokingai, jie nesu
prasdavo nei m aldos žodžių, nei apeigų reikšmės, todėl kartais tarp savęs
pasišaipydavo: “Vynioji kai žyds poterį".
Tačiau apskritai lietuviai neblogai sugyveno su miestelio žydais. Netgi iš
tolim esnių kaimų atėję, eidavo pas žydus persiauti batų, pailsėti, bet j mergi
nas, tarnavusias pas žydus, žiūrėdavo su panieka. Tiesiog vadindavo jas
žydmergėmis. Tokia mergina neturėjo gero vardo ne tik savo gimtajame
kaime, bet ir apylinkėje. Pas ją nė vienas vaikinas nesiųsdavo piršlių, nė vienas
neketindavo jos vesti, ir, deja, niekas nesuprasdavo, koks skurdas vertė eiti
tarnauti merginas ne pas ūkininkus, o pas žydus, kurie mokėjo didesnę algą.
Deja, po karo žydų Šakiuose beveik visai nebeliko, turtingesnieji buvo
deportuoti dar prieš karo pradžią, o vargingesnius sušaudė vokiečiai Batiškių
pamiškyje. Pokario metais sunaikintos žydų kapinės, toje vietoje pastatyta
oranžerija. Žydus mena tik keli per karo audras išlikę mūriniai pastatai, senolių
pasakojimai ir, suprantama, tautosaka.
Daiva BACEVIČIENĖ
Pasakojimai užrašyti Batkojų, Gudlaukio. Valenčiūnų, Būdviečių km. 1989-1990 me
tais.
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GAMINTOJAMSPastaruoju metu didėja susidom ėjim as kan
klėmis ir kankliavim u, daugėja kankliadirbių. Kan
klių kilmės, regioninių ypatybių, kankliavim o bū
dų aprašymų jau gana nemažai, tačiau gam into
ja i beveik neranda jokių patarim ų, nebent brėži
nius. Pagrindinis kanklių gam intojo tikslas - geras
instrum ento skambėjimas. Kūrybingas meistras
pats pasirenka teisingą, jo nuomone, instrum ento
kūrim o būdą, eksperim entuoja, bet reikia vado
vautis ir konkrečiu akustiniu m odeliu, išm anyti
muzikos instrum ento veikim o pagrindus. Deja,
neretas kanklių meistras sam protauja taip: "Paga
m insiu dešim t, dvidešim t kanklių, gal kai kurios
skambės gerai..." Kad nereiktų daryti apčiuopo
mis, m eistrui privalu žinoti, kodėl vienos kanklės
skamba geriau, o kitos - blogiau...
Pagrindinė akustinė kanklių dalis yra rezona
torius. Jo dėka sustiprinam as stygom is išgauna
mas garsas. Rezonatorių sudaro dėka, korpuso
dugnas, šoninės sienelės ir pasparos laikiklis (I
pieš.). Styginio muzikos instrum ento rezonatorius
- nevienalytė tam tikrų param etrų virpanti kon
strukcija. Pagrindiniai akustinių muzikos instru
mentų analizės rezultatai pateikti knygose - (5, 6
- žiūr. išnašas). Svarbiausia teorinė išvada - stygi
niais muzikos instrum entais sužadinam i du pa
grindiniai rezonansai: žem esnio dažnio rezonan
są sąlygoja korpuso, aukštesnio - dėkos savybės.
Jų virpėjim o dažnių santykis sudaro apie oktavą
(5, p. 178). Teorinės analizės pagrindu styginių
muzikos instrum entų gam intojam s pateikiam i pa
tarim ai, kaip form uoti instrum ento skam bėjim ą (5,
p. 178-179.).
Kanklės laikom os gerai skam bančios, kai jo 
mis išgaunamas sodrus, gilus, švelnus garsas.
Tyrimai parodė, kad pagrindinis gerai skamban
čio instrum ento tem bro požym is - stiprūs pirm ieji
4-5 obertonai. Priešingu atveju tem bras - tuščias,
monotoniškas, stiprūs aukštesnieji obertonai jį
paaštrina, atsiranda disonansiškum o požym ių (5,
p. 74-82).
Akustinių m uzikos instrum entų tyrim o galim y
bės kol kas labai ribotos, tad m uzikos instrum ento
skam bėjim o kokybė visais laikais didžią ja dalim i
priklausė nuo gam intojo patirties bei kūrybišku
mo.

Akustinės kanklių ypatybės
Senųjų kanklių tyrim am s tėra skirtos dvi kny
gos (1 , 2 ), kuriose apie akustiką - vos keletas
bendro pobūdžio pastabų.* Kanklėms m edį esą
kirsdavę m irus artimam žm ogui, naudodavę
m edžio viršūnę... Korpusą skobdavę nerūpestin
gai (ant daugelio išlikusių kanklių gana ryškiai
matomos kirvio įkirtim ų žym ės). Rūpestingiau ap
dorodavę dėką, ypač gražiai išpjaustydavę rezo
nansines kiaurymes (ornamentą). Korpusui nau
dodavę uosio, liepos, klevo, juodalksnio ar ąžuo
lo, dėkai - eglės, liepos arba epušės medieną.
Kanklės gausdavę, jų garsas prim indavęs žm o
gaus verksm ą (1, p. 256,263-264). Kai kurie te ig i
niai ginčytini. Tarkim, labai neaiškus pasakymas:
"... viršutinės plokštės ornam entika atlieka ir gry
nai utilitarinę paskirtį. Ji išpjaustinėjam a tiksliai
plokštės viduryje ir suteikia viršutinei plokštei ge-

* 1990 m. "Liaudieskultūros”žurnalas išspausdi
no straipsnių ciklą "Senosios lietuvių kanklės ir kan
kliavimas". Straipsnių tematika - kanklių tipologija
bei atskirų regionų kankliavimo repertuaras. Kankliadirbiams ta literatūra menkai tepadeda.

KANKLIŲ AKUSTIKOS PAGRINDAI
veik visų chordofonų grupės instrum entų rezonansinės ¡¿pjovos
padarytos ne centrinėje dėkos srityje, nes tai akustiškai netikslinga.
Rezonansinės išpjovos negali pagerinti dėkos virpėjim o, kadangi
padalina dėką į atskiras sritis ir bablogina pagrindinių tonų genera
vim o sąlygas. Išpjovos esti m ažiausiai virpančiose dėkos vietose ir
reikalingos tam, kad suderintų aplinkos bei virpančio rezonatoriuje
oro akustines varžas. Priklausom ai nuo rezonatoriaus medienos
kokybės, geom etrinių bei konstruktyvių parametrų, instrum ento
skambėjimo pobūdis (tembras) gali labai keistis.

Medienos akustinės
savybės
Medienos akustinę kokybę (garso bangų spinduliavim o efekty
vumą) nusako jos akustinė konstanta K. Akustinės m edienos savy
bės tuo geresnes, kuo didesnė K vertė, t.y. kuo mediena elastingesnė
(didesnis garso greitis), bei lengvesnė (mažesnis tankis). Atskirų
medienos rūšių K skiriasi. Iš spygliuočių akustiškai vertingiausia

eglės, prastesnė kedro bei pušies,
lapuočių - kaštono, beržo, juodal
ksnio, uosio, ąžuolo, klevo, obels
mediena (5, p. 8 6 ; 6 , p. 283).
Kanklių dėkai geriausiai tinka
eglės mediena, pasižym inti labai
geru garso bangų spinduliavim u.
Kol kas, deja, neaišku, kokia m edie
nos rūšis tinkam iausia kanklių kor
pusui. Prelim inariniai tyrim ai leid
žia daryti išvadą, jo g šiam tikslui
tinkam iausia lapuočių • liepos, al
ksnio, beržo, taip pat eglės bei
pušies mediena.
Technologiniai m edienos pa
ruošimo, apdorojim o ir pan. klausi
mai pakankamai išsam iai, nuosekliai aprašyti knygose (2-4).

Rezonatoriaus geometriniai parametrai
Styginių m uzikos instrum entų skam bėjim ui didelę įtaką turi pa
grindiniai rezonansai, sąlygoti visų pirm a geom etrinių rezonatoriaus
parametrų (5, 6 ). Kankles geriau skambės, jeigu įvairios rezonato
riaus sritys generuos, stiprins ir išspinduliuos į aplinką konsonansinius (ramiai, m inkštai, m aloniai skam bančius) garsus. (5, p.64-68)
Tolygiai tom pęr.uotoje m ažorinėje derm ėje pustonio ir tono intervalai
ra 2 1 , 1 2 ir 2 1 ' 6 (5, p.60-61). Vadinasi, žinant vieno tono dažnį (f),
onsonansinių tonų dažnius galim a apskaičiuoti. Atkarpoje bus ge
neruojamas pasirinktas tonas, jeigu atkarpos ilgis (L) tenkins sąlygą:
L=k, kur k - sveikas skaičius, l= v /f - bangos ilgis, v - garso greitis
medienoje.
Išnagrinėkim e konkretų D awzdi. Galimas toks devyniastygių
kanklių derinim as: g-c 1 -d 1 -e" -fT -g ' -a 1 -h 1 -c2. Pateiktoje lentelėje
nurodyti šiuos tonus atitinkantys dažniai (f) ir garso bangų medieno
je ilgiai (A). Pagrindu im kim e žem iausią to n ą - g; jam konsonansiniai

tonai lentelėje pabraukti. Tarkim, v =4000 m/sek.
(Žiūr. lentelę).
Pasirinktą toną atitinkantis dažnis (f*) bu?
efektyviai stiprinam as, je i tam tik ri geom etriniai
rezonatoriaus ęarametrai (ilgis, plotis,...) tenkins

kanklių rezonatoriaus form a, tenkinanti nurody
tus reikalavim us, pateikta II piešinyje.
Rezonatoriaus parametrai: ilgis - L = 3 i* .j = 61,2 3, maksimalus
plotis - Lą = *> 2 = 15,27, m inim alus plotis L5 = -lg =7,65, Lo = 3A 3
= 40,83, Lo = 2jU = 20,40 cm - nustatyti taip,l<ad kanklių form a
atitiktų tradicinę ir Kad būtų patogu kankliuoti. Žinom a, galim as ir
kitoks parametrų parinkimas.
Pateikta m etodika leidžia apskaičiuoti kanklių rezonatoriaus for
mą pasirinktiem s pagrindiniam s tonams. Tačiau tam, kad šie tonai
vyrautų, reikia laikytis tam tikrų technologinių reikalavim ų. Pateiksi
me keletą pagrindinių:
a) rezonatoriaus parametrus aprašytu būdu galim a parinkti tik
vienam dažnių rinkiniui. Matyt reikėtų orientuotis į žem iausius (pa
grindinius) tonus. Aukštesnių dažnių srityje, kur reikalingas maže
snis stiprinim as, skambės pagrindinių tonų obertonai bei įi| deriniai;
b) kad rezonatoriuje generuojam i dažniai atitiktų pasirinktus to
nus, geom etrinių param etrų paklaida neturėtų viršyti 2 % (atstumai
turi atitikti apskaičiuotus 1-3 mm tikslum u);
c) kiekvienoje rezonatoriaus srityje turi būti užtikrintos sąlygos

efektyviam pagrindinio tono generavim ui. Tam tikslui reikia rūpestin
gai parinkti medieną ir apdoroti paviršius: obertonus labai sužadina
medienos defektai (sakos, skilim ai) bei paviršiaus nelygum ų sritys.
Pateiktas m odelis tėra pirm as bandymas susieti akustinius kan
klių parametrus su geom etriniais. Jame dar nenum atyta daugelio
kitų veiksnių įtaka garso form avim ui. Apskaičiuotasis atstumas sąly
gos pasirinktą tona, je i tiksliai žinosim e garso gre itį m edienoje tam
tikra kryptim i (mediena anizotropiška, garso greitis jo je įvairiom is
kryptim is nevienodas (6 , p. 278). Todėl param etrai L4 ir
turėtų būti
didesni tiek, kiek garso greitis skersai rievių m ažesnis nei išilgai jų.
Be to, pagrindiniai rezonansai generuojam i ne atkarpose, o atskirose
rezonatoriaus srityse, taigi gali neatitikti apskaičiuotų pagal aprašytą
m odeli dažnių.
Dėkos ir korpuso virpėjim o dažnius neblogai galim a nustatyti,
sužadinant juos sm ūgiu (7, p. 84-90). Sm ūgiuoti geriau ne krum pliu,
o neskambančiu daiktu, pavyzdžiui, piršto pagalvėle, nes dažniai
nuo krum plio girdim i kartu su rezonatoriaus tonais. Derinim ą reikėtų
pradėti, kol kanklių korpusas ir dėka dar gana stori: korpuso dugnas
- 5-7, sienelės - 8-10, dėkos - 4-6 mm. Nesutinku su teiginiu, kad
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kanklių korpuso "... pagrindinis tonas aukštėja, ploninat sieneles ir
dugną" (2 , p. 6 8 ) . Akustiniais tyrim ais nustatyta, kad m edienos sluok
sniui plonėjant, jo pagrindinis tonas žem ėja (5, p. 225; 7, p. 78). Taigi
reikia ploninti korpuso sieneles ir dugną tol, kol jų dažniai žemėdami
pasieks norim us tonus. M uziejuose saugom ų kanklių rezonatorių
dažniai pateikti knygoje (2 , p. 6 8 ).
Dar nėra eksperim entais nustatytos rezonatoriaus param etrų pa
rinkim o m etodikos. Nežinoma, kokiu būdu parinkti netgi pagrindi
nius kanklių parametrus. Tai liečia visų pirm a dėkos ir dugno storių
pasiskirstym ą, akustinį derinim ą, rezonatoriuje virpančio oro daž
nius. Net smuikams daug kas nustatom a iš patirties: optim alūs
nehom ogeniški dėkų storių pasiskirstym ai (5, p. 218-221; 7, p. 180184), dėkų ir oro tūrio pagrindiniai dažniai (5, p. 216, 225), rezonan
sinių kiaurym ių plotas, padėtis ir t.t.

Stygų įtvirtinim as
Jeigu abu stygos galai būtų įtvirtin ti nejudam ai, jos virpėjim o
energija negalėtų būti perduota rezonatoriui (5, p. 90). Todėl būtina
kanklių stygas įtvirtin ti taip, kad bent viena jų įtvirtinim o atrama
virpėtų. Vardikliai virpa menkai, todėl reikia, kad kuo geriau virpėtų

s ty g o s Nr

1

2

3

4

mas bei lakavimas instrum entų skam bėjim ui turi nem ažąįtaką. (5, p.
229; 7, p. 99-112). M edieną dengti, manau, būtina, nes laikui bėgant
į ją įsigeria riebalai, nešvarumai, taip rezonatoriaus masė didėja (t.y.
mažėja medienos akustinė konstanta). Kanklių paviršius dengianti
m edžiaga neturėtų keisti instrum ento akustinių savybių ii tradicinės
kanklių išvaizdos, tik apsaugoti nuo nešvarumų, agresy vių oro kom
ponentų poveikio. Kokios m edžiagos galėtų tam tikti?
Paplitusi nuomonė, jog kanklės kadaise būdavo dažom os juodai.
Taip pasakojama tik apie seniausias kankles, kurios, je i ir buvo
dažomos, tai, be abejo, tik natūraliais (augaliniais arba m ineraliniais)
dažais. O gal kanklės pajuosdavę nuo dūm inėse pirkiose per ilgą
laiką įsigėrusių riebalų bei suodžių? Pastaruoju metu paplitęs dažy
mas beicais arba aniliniais dažais suteikia m edienai nenatūralią
(intensyvią) spalvą. Tai, žinom a, nepageidautina.
Kanklių apsaugojim ui jų paviršių galim a gruntuoti - padengti
akustinių savybių praktiškai nekeičiančiais ir beveik nematomais kai
kurių m edžiagų sluoksniais. Gruntavim ui galim a naudoti skystus
stalių (kaulų arba, dar geriau, kaišenų) klijus. Be to, bandym ai
parodė, jog padengus kankles spiritiniu bičių pikio tirpalu, skambė
jim as nepasikeičia, paviršiai pasidaro glotnūs, švelnūs, gražios gel-
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paspara. Daugely styginių instru
mentų stygų virpėjim o energija re
zonatoriui perduodam a per tarpinę
atramą, gerinančią stygų ir rezona
toriaus akustinį lyšį. Skobtinėse
kanklėse tarpinių atram ų nėra.
Dažniausias pasparos įtvirtin i
mo būdas schem atiškai pavaiz
duotas llla piešinyje. Illb piešinyje
matome llla pieš. pavaizduoto sty
gų įtvirtinim o m odelio pjūvį rody
klių kiyptim i.
Pasparą įtvirtinus Illb pieš. pa
vaizduotu būdu, rezonatorius dėl
silpno akustinio ryšio stygom is su
žadinam as neefektyviai, nes jos
tiesiogiai neveikia dėkos, be to sty
gų virpėjim o energiją labai slopina
masyvus pasparos laikiklis.
Siūlau patobulintą pasparos įtvirtinim o būdą, leidžiantį padidinti
rezonatoriaus virpinim o am plitudę. Pasiūlymo esmė matoma iš lllc
piešinio. Toks pasparos įtvirtinim as iš esmės padidina stygų ir rezo
natoriaus akustinį ryšį, t.y. įgalina stygų virpėjim o energiją rezonato
riui perduoti tiesiogiai, efektyviai, o kanklių išvaizdos nepakeičia.
Yra pagam inta daugiau kaip dešim t kanklių, kur pasparos laiki
klis Įtvirtintas lllc pieš. pavaizduotu būdu. Tokios kankles skamba
garsiau, tem bras sodresnis, pilnesnis, nei pagam intų įprastu būdu.
Atkreipsim e dėmesį, kad stygos pasparą veikia didele jėga, todėl
visais atvejais, kai pasparos laikiklis daromas iš atskiro medienos
gabalo, jį derėtų ne tik prikliju oti prie korpuso, bet ir pritvirtinti
dygiais.

/ i
tonai
auksinės
spalvos, ilgai nesitepa. Patenkina
mai
apsauginę
funkciją gali atlikti
ir plonas, labai
skysto lako (pa
vyzdžiui, šelako
spiritinio tirpalo ar
netgi baldų lako)
sluoksnis.
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III. Pasparos įtvirtinimo būdai. 1 - stygos, 2 paspara, 3 - pasparos laikiklis, 4 - dėka, 5 - kor-

Stygos
Styga - garso virpesių šaltinis. Garsas labai priklauso nuo stygų
kokybės (5, p. 87-104). Dažniausiai naudojam os z aminės, sintetinės,
metalinės stygos. G arsiausiai skam ba ir su laiku m ažiausiai keičia
akustines savybes - plieninės.
Z inių apie senųjų kanklių stygom s naudotas m edžiagas nedaug.
Minimos avino žarnos, varis (matyt, žalvaris, bronza), paprasta viela,
vėliau - plieno viela. Kanklių su plieninėm is stygom is tonas minkštas,
pilnas ir skambus. Lyginant su kitais panašiais instrum entais, kan
klės pasižym i m aloniu skam bėjim u bei tono švelnumu (1 , p. 262263).
Iš senųjų m eistrų patyrim o, iš pastaruoju metu atliktų bandymų
žinom e, kad kanklėms geriausiai tinka plieninės 0,3-0 , 6 mm sker
smens (gitaros, m andolinos, balalaikos ir pan.) neapvytos stygos.
Kankliuoti patogu, je i visos stygos įtem ptos maždaug vienodai, t.y.
kai trum posios stygos plonesnes nei ilgosios.

Paviršių danga
Senosios lietuvių kanklės m atyt nebuvo nei dažom os, nei lakuo
jamos (nei dekoratyviniais, nei apsauginiais tikslais). Dėkų gruntavi-
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DZŪKIŲ MOTERŲ
GALVOS APDANGALAI
Dzūkės seniau matyt irgi yra ryšėjusios nuometus, deja, jų
išvaizdos ir nešiosenos rekonstruoti nebegalima. Pietų Dzūkijoje
yra išlikęs tik supaprastintas nuometo variantas - nuometėlis. Tki
maždaug rankšluosčio dydžio pailga balto lino skraistė, kurios
galai - panašiai kaip aukštaičių nuometo - puošiami raudonų
žičkų raštais. Nuometėlis surišamas užpakalyje rinktine juostele
arba kaspinėliu (1 ii.). Dažniausiai dzūkės dėvėjo įvairias kepu
rėles. Vyravo dviejų formų kepurėlės: sukirptos iš dviejų detalių
taip, kaip aukštaičių ir apvalios. Pirmosios kartais būdavo ir
pasiūtos taip, kaip aukštaitiškos, iš balto arba margo kartūno,
puoštos panašiais į aukštaitiškus priekakčiais. Vienok dzūkėms
būdingesnės šio sukirpimo kepurėlės, pagamintos iš namie pinto
lininio piniko. Iš ažūrinio balto piniko daromas kepurėlės paka
ušis, o priekis, paprastai neplatus - iš baltos medvilnės arba
drobės. XDC a. gale kepurėlių pakaušius pradėta nerti vąšeliu iš
baltų medvilninių siūlų. Dzūkijoje kartais vieną kitą eilutę išner
davo raudonai. Priekinę dalį dažniausiai siūdavo baltą medvilni
nę, kartais joje išsiuvinėdavo raudonais ir juodais arba baltais ir
juodais siūlais ornamento juostą, panašią kaip spalvotai siuvinė
tuose amžiaus pabaigos marškiniuose, pakraštį apnerdavo vąše
liu. Kartais tokių kepurėlių pakaušio dalis būdavo neriama apva
li. 2 ii. parodyta kepurėlė, kurios kvadratinė pakaušio dalis (a)
nerta vąšeliu. (Neriama iš centro, nupiešta ketvirtis rašto). Ro
dyklėmis pažymėtos eilutės nertos raudonais siūlais. Priekinė
dalis (b) iš baltos medvilninės medžiagos, apnerta vąšeliu.
Apvalios kepurėlės dažniausiai buvo nertos, ažūrinės, bet
retkarčiais pasitaikydavo ir pasiūtų iš plonos baltos medvilnės,
surauktų aplink galvą. Vilniaus, "frakų rajonuose, Gervėčiuose
apvalioms kepurėlėms ties ausimis kartais būdavo prisiuvami
arba prineriami ilgi kaspino pavidalo raiščiai. Juos arba surišda
vo, arba atmesdavo ant nugaros.
Nerta apvalios formos kepurėlė buvo konstruojama dvejo
pai:
apvaliai neriama iš centro pagal galvos formą (3 ii.) arba
susiuvama iš kvadratinės viršugalvio detalės ir apačioje pridurtos
juostos (4 ii.). Šiuo būdu buvo konstruojamos ir spalvotos vilno
nės ant šakutės nertos kepurėlės, XD£ a. pabaigoje dėvėtos
Lazdijų, Alytaus rajonuose. Apvalių nertų kepurėlių pakraštyje
dažnai buvo įveriama siaura pynutė kraštui prilaikyti, o jei reikia,
ir sutraukti. Praktiškai ji būdavo beveik nepastebima.
XD£ a. gale kepurėlės dažnai dėvimos po skara, paliekant
iškištą iš po skaros puošnų kraštą. Kepurėlių dėvėjimo madai
nykstant, pradėta daryti atskirai antkakčius, dar vadinamus pabriuvėliais, brindomis, ir nešioti juos su trikampiu sulenktomis
skaromis, rišamomis pakaušyje arba po smakru.
Antkakčiai buvo daromi dvejopai: vienu atveju visos kepurė
lės kraštui būdingos puošmenos būdavo prisiuvamos ant delno
pločio ar kiek siauresnės medžiaginės juostos vieno pakraščio.
Juostą aprišdavo apie galvą geruoju kraštu į priekį, o nepuoštą
jos kraštą pakišdavo po skara. Antruoju būdu klostai kaspinėliai,
tiulis, karoliukai ir kt. būdavo pritvirtinami prie siauros juostelės
taip, kad gražūs būtų abu pakraščiai. Juostelę tada rišdavo virš
skaros arba prisiūdavo prie trikampiu sulenktos skarelės krašto.
Skareles dzūkės nešiojo kaip ir kitose srityse: namines, austas
iš lino ir vilnos, siūtas iš baltos medvilnės (pastarosios kartais
būdavo siuvinėtos baltu kiauraraščiu), be to, pirktines, šilkines,
gėlėto kašmyro ir pan.
Teresė JURKUVIENĖ
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2. ii.

Kepurėlė iš Prienų raj., Stakliškių apyl., Trečionių kaimo.

r-

4. ii.

Apvalios kepurėlės iš Lazdijų rajono, Šlavantų apylinkės, Paliūnų kaimo, raštai: a centrinio kvadrato fragmentas. Iš viso langelių fone išnerti 9 ornamentiniai rom 
bai; b - kvadratas apneriamas 7 eilėmis lankelių, suapvalinant kampus; c - iš galo
neriama atskira juosta, kuri vėliau sujungiama į cilindrų ir prisiuvama aplink pa
kaušio detalę; d - kepurėlės pakraščiai apneriami puslankiais.

KATĖ ANT TAKO
Užsiminus apie burtus, prietarus, vaizduotėj sušmėžuoja pakumpusios raganaujančios
bobutės, stočių čigonės, bet niekad - tarkim, pirmos vidurinės mokyklos aštuntos klasės
mokiniai. O štai -pluoštelis šių dienų moksleivijos sąmonėje gyvųprietarų, burtų, liudijan
čių, be kita ko, kaip mūsų etninė kultūra, jos reliktai vis dėlto giliai mumyse. Kas pataiko
jų gyvybingumą? Na, pirmiausia - suaugusieji (išjų dar ne to išgirsi), o antra - vaikams ir
patiems smalsu, maga patirti paslaptinga, nauja: visi tie žiūrėjimai į veidrodėlį spintų,
tualetų tamsoj, tie paslaptingi veiksmai su lėkšte, žvake, žiedu - labai įdomu. Tikimasi
išvysti antgamtinę būtybę: "senį", velnią (kuris, beje, kaip ir tradicinėse sakmėse, ateinan
čiose iš šimtmečių gilumos, prisišauktas tuoj pat liepia - "Duok darbo!'), Juodąją ranką,
nykštuką. Aiškiai suvokiama, kad susitikimas su ta būtybe labai pavojingas (vėl - kaip
tradicinėse sakmėse!), kad tie veiksmai nėra paprastas žaidimas: jei kas pasirodo, bemat
reikia viską nutraukti ("...išsigąsti, žvakę tuoj pat užputi..."), kitaip gali baigtis blogai... Bet
daug burtų virtę ir paprasčiausia pramoga (Ant marškinių daug sagų..., Imi ramunės
žiedą...). Ar tikima, ar išsipildo tie vadinamiejiprietarai irneprietarai? Visaip būna. Betjei
eini į mokyklą neparuošęspamokų, o čia darjuoda katė veliasi ant tako, tai ir visai nejauku
pasidaro: ne kokie pranašavimai.
Liudvikas GIEDRAITIS

Jeigu juoda katė perbėga kelią, reikia
žengti tris žingsnius atgal ir nusispjauti
per kairįjį petį. Dar galima sukti sagą. Jei
gu to nedarysi, atsitiks nelaimė.
Jeigu tau per kelią perbėgo juoda katė,
tai, eidamas per tą vietą, laikyk kumščius,
nes kitaip tave gali ištikti didelė nelaimė.
Jeigu pamatysi baltą katiną - lauk lai
mės.
Jeigu pamatysi bobutę su tuščiais kibi
rais - atsitiks nelaimė.
Nesisveikink per slenkstį - susipyksi.
Suskaičiuok per dieną šimtąjuodų dvi
dešimt ketvirtųjų "Volgų" - ir atsitiks tau
laimė.
Jeigu varna tupi prie mūsų durų, gali
įvykti nelaimė.
Jeigu draugai susitrenkia galvom, jie
susipyks.
Išeini kur nors, ir staiga prisimeni, kad
pamiršai ką. Sugrįžti ir pasiimi, ločiau visą dieną nebesiseks. Diena nueina nie
kais.
Iš draugo nelaimės nesijuok: bus ir tau
blogai.
Jei užlipai ant kanalizacijos šulinio būsi nelaimingas. Jei nori apsisaugoti nuo
to - tris kartus nusispjauk per kairį petį.
Eina du rankomis susiėmę žmonės. Ir
prieina kokį priešakyje stovintį stulpą.
Jiems pro jį reikia praeiti būtinai iš vienos
pusės. Jeigu tie žmonės paleis rankas ir
vienas nueis viena stulpo puse, kitas kita,
tai atsitiks nelaimė.
Pamatai nuo draugės akies nukritusią
blakstieną, ir sakai draugei, kad ji sugalvo
tų sau norą. Po to klausi, nuo kurios akies
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nukrito blakstiena. Jeigu draugė atspėja tai noras išsipildys. O jeigu ne, tai ir - ne.
Mergaitės Kūčių vakarą ant lapelių su
rašo dvylika berniukų vardų ir pasideda
po pagalve. Rytąatsikėlusios ištraukia vie
ną lapelį: koks ten vardas parašytas, tokiu
vardu bus jos išrinktasis.
Ant marškinių - daug sagų. Reikia pir
štu baksnot į kiekvieną sagą ir sakyt po
naują žodį:
pirkta?
vogta?
dovanota?
seno žydo išnešiota?
Ižup sužinosime, iš kur gauti marški
niai: koks žodis išpuls paskutinei sagai...
Koks žodis išpuola paskutiniam lape
liui - taip ir būna gyvenime...
Kam ant drabužio būna prilipęs baltas
siūlas - tas įsimylėjęs.
Jei tau draugas užmins ant kojos, o tu
neatminsi (t.y., - pats, savo ruožtu, neuž
minsi jam) - atsitiks nelaimė.
Jeigu eini atbulai, tai kas nors iš šeimos
mirs.
Jeigu valgant ant stalo nukrenta šaku
tė, tai į svečius ateis moteris, o jeigu peilis, tai ateis vyras.
Jeigu eidama keliu netyčia užkilusi ką
nors dešine koja, tai tą dieną tau seksis. O
jeigu užkilusi kaire koja - nesiseks.
si.

Nešokinėk per kitą ž mogų, nes neaug

Nesiūk sagos ant žmogaus: jo atmintį
prisiusi.
si.

Skaitydamas valgysi - atmintį suvalgy

Vėlai vakare galima atlikti tokį bandy
mą.

Įjungti kuo daugiau šviesos. Išimti iš
spintos drabužius ir įstatyti ten didelį vei
drodį. Po to sakyti:
Pasirodyk, pasirodyk,
Seniai bematytas.
Ateik su savo jėga ir išmintim,
Aš noriu tave pamatyti.
Ateik, ateik, ateik.
l&da žiūrėk į veidrodį ir pamatysi velnią.
Jeigu, pastatęs už nugaros dvi uždeg
tas žvakes, dvyliktą valandą nakties paž iūrėtum į veidrodį ir nuvalytum jį - pamaty
tum velnią. Jeigu nespėtum sudaužyti vei
drodžio, velnias tave pasmaugtų.
Vakare reikia paimti m ažą veidrodu
ką, jį visą ištepti dantų pasta, suvynioti į
rankšluostį ir padėti po pagalve. Naktį,
dvyliktą valandą, į kambarį įeis senis ir
sakys:
- D uok darbo!
Ką liepsi, tą jis padarys. O kai norėsi
juo atsikratyti, reikia pasakyti:
- Eik miegoti.

Vakare ant didelio veidrodžio nupiešti
raudoną pikų damą ir palikti kambaryje.
Dvyliktą valandą iš veidrodžio išlįs velnias
ir sakys:
- D uok darbo!
Ką jam paliepsi, tą jis ir padarys.
Vakare į vazą įdėti jūros kriauklelę ir
pakišti po lova. Dvyliktą valandą iš sienos
ims lįsti Juodoji ranka. Jeigu nesuspėsi iš
vazos išimti kriauklytės, Juodoji ranka ims
smaugti.
N am uose užsidarai tualete. Padedi
kėdę. Ant jos - negilią lėkštę, joje žvakę,
prie žvakės duonos. Rankose laikai vei
drodėlį. Žvakę uždegi, truputį padega,
veidroduką priartini prie žvakės, žiūri į
sjeną: pasivaidena kas nors - išsigąsti...
Žvakę tuoj pat užputi...
Veidrodėlio vieną pusę ištepi odekolo
nu, o kitą uždengi kaspinu ir raudonu
siūlu. Įlendi į spintą. Pro spintos plyšius
sklinda šviesa. Reikia žiūrėt į veidrodėlį ir
keturis kartus ištart: "Pikų dama, pasiro
dyk". Ir pasirodo kas nors. Pasivaidena
kokia fėja, kas nors su šluota... Išsigąsti,
bėgi... Įdomu...

Reikia atsikelti naktį, paimti žvakę,
adatą ir nueiti į vonią, lėnai reikia tris
kartus adata apvesti aplink žvakę (neuždegtą) - ir pasirodys iš žvakės nykštukas,
mažytis, mėlynas, ir - bėgs. Jį būtina už
mušti. O jeigu pabėgs - kas nors iš tavo
šeimos mirs.
Reikia paimti veidrodėlį, užpilti ant jo
odekolono, pritrupinti duonos ir užgesinti
šviesą. Netrukus turi pasirodyti nykštukai.
Jeigu, juos pamačius nespėsi per sekundę
uždegti šviesos - apalpsi.
Dvyliktą valandą nakties reikia paimti
žvakę, prieiti prie veidrodžio ir sakyt:
- Veidrodėli, veidrodėli, parodyk, kaip
aš atrodysiu po... (tiek) metų.
Ir veidrodėlis parodys. O jei neparodys
- tai tu mirsi.

Laimės siena

BŪRIMAS
Šiuo būdu burt didžiausios mėgėjos vienuolikos dvylikos m etų mergaitės. N u 
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Burti galima sau, bet dažniausiai - kitai(arba kitam). Pirmajame stulpelyje,
buriamajai padiktavus, surašomos pir
mosios raides ją ar jį dominančių vaikų
vardų. (Pvz. P., R„ S., J.) Vardai būrėjai
neištariami. Apatinėje eilutėje surašomi
skaičiai, kuriuos pasako ta ar tas, kuriam
buriama: į kiekvieną langelį - po skaičių.
(Pvz. 5,7,9,4,10). Reikia atmint, kad šalia
esantys skaičiai negali būti vienodi. T&da
žiūrima, koks pirmas skaičius (šiuo atveju
- 5), ir skaičiuojama nuo viršaus žemyn
stulpelių langelius. Paskutinis langelis
(šiuo atveju - penktas, t.y. antrojo stulpe
lio viršutinis) užbraukiamas kryželiu X.
Toliau skaičiuojama iki skaičiaus, kuris
yra po antrąja eilute (šiuo atveju - iki
septynių ir užbraukiamas - taip išpuola trečiojo stulpelio apatinis). Dabar skai
čiuojama iki skaičiaus, kuris parašytas po
trečiuoju stulpeliu (šiuo atveju - iki devy
nių, ir už braukt dabar tenka pirmojo stul
pelio viršutinį). Nuo paskutiniojo langelio
peršokama į pirmąjį ir t.t. Šitaip - kol kiek
viename stulpely lieka po vieną neuž
brauktą langelį: šie tuoj pat pažymimi nu
liuku (O). Kryžiuku ar nuliuku pažymė
tieji nebeskaičiuojami, per juos skaičiuo
jant peršokama. Pagaliau visi langeliai bū
na sužymėti, ir galima daryt išvadas. (Šiuo
atveju R - myli ir sapnuoja, S - laiko gražia
ir apkalba, J - gerbia. O visi kiti - abejingi.
Reikia nupaišyti namuką ir paklaust,
kuriam buriama: "Kiek namuke langų".
Atsako - pavyzdžiui - "keturi". Nupaišomi
keturi langai. "Ar iš kamino rūksta dū
mai?" Atsako - pavyzdžiui - "rūksta". Nu
paišomi iš kamino rūkstantys dūmai. "Du 
rys atviros, ar ne?" Atitinkamai nupaišo
ma. "Šuliny yra vandens?" Jei "yra", paišo
ma taip: <ggr>
j jei "nėra" - šitaip:
.
"Pelkėj akmenukai ar smėlis?" Jei
"alOnenukai", paišoma šitaip: €££*} , jei
"smėlis", taip:
. "Ant suoliuko sėdėsi
ar ne?" Jei "ne", paišomas tik suoliukas:
.¡Ft ) O jei "sėdėsiu" - nupaišomas ant
suoliuko sėdintis žmogutis. "Ar džiovy
kloje kaba rūbai, ar ne?" JeĮ"ne"-išpaišo
ma:*^— į , o jei " k a b a . "Kelias
iki mokyklos ilgas ar trumpas?" Atitinka
mai nupaišomas nuo durų kelias, trumpas
arba ilgas, vingiuojantis per visą popie
riaus lapą.
Tarkim, atsakymai buvo tokie: keturi
langai, dūmai rūksta, durys atviros, šuliny
yra vandens, pelkėje akmenukai, ant suo
liuko nesėdi, džiovykloje rūbai kabo, ke
lias iki mokyklos trumpas.
Tbkiu būdu piešinys galėtų būti toks:

"Būrėja”, žiūrėdama į tą piešinį, "bu
ria": "Turėsi keturis vaikus" (keturi lan
gai), "Lauksi svečių" (durys atidarytos).
"Tu ir vyras (arba - tu ir žm ona) - rūkysit.
(Dūm ai rūksta). "Gersit". (Šuliny yra van
dens. Jei vandens nebūtų - "negersit").
"Gerai gyvensite". (Pelkėje akmenukai.
Jei būtų smėlis - "blogai gyvensit"). "Būsi
neplepi". (Ant suoliuko nesėdi. Jei sėdėtų
•būtų "plepi"). "Būsit darbštūs, tvarkingi".
(Džiovykloje kabo rūbai. Jei nekabėtų,
būrimas sakytų - "tiedarbštūs ir netvarkin
gi"). "Gyvensit trumpai". (N es kelias iki
mokyklos trumpas...).
Nubrėžiamas apskritimas ir per vidurį
padalijamas įaštuonias dalis. Būrėja klau
sia to, kuriai (kuriam) buria:
- Kuo apsirengus tu eisi į vestuves? (į
darželį, į mokyklą...). Reikia pasakyti
aštuonis aprangos pavadinimus. Burian
čioj i visus juos po vieną surašox į langelius
ir sunumeruoja nuo vieno iki aštuonių.
Pavyzdžiui:

Tūda klausia:
- Pasakyk skaičių, didesnį nei aštuonis.
Kai ta (tas), kuriai (kuriam) buriama,
ištaria skaičių (tarkim, - dešimt), būrėja
ima skaičiuoti langelius nuo vieno iki to
skaičiaus. Paskutinis langelis (mūsų atveju
- dešimtas) išbraukiamas (šiuokart tektų
braukti kojines). Po to nuo tolimesnio (po
išbrauktojo) langelio vėl skaičiuojama
(išbrauktieji langeliai nebeskaičiuojami)
iki įvardinto skaičiaus. Paskutinis išbrau
kiamas (mūsų atveju būtų pirštinės). Na,
ir t.t. - kol lieka tik vienas langelis nei
šbrauktas. T&i reiškia, kad tik tuo drabu
žiu, koks ten užrašytas (išpaišytas), ir būsi
apsirengus (apsirengęs) eidama (eida
mas) į vestuves (darželį, mokyklą).
Jei tikėsime mūsų pasirinktuoju pa
vyzdžiu - tik kailiniais...
x Kartais ne surašomi, o išpaišomi.

Burt galima sau arba kitam.
Reikia nubraižyti šitokią aštuonių skil
čių lentelę. Į kiekvieną skiltį įrašoma po
vieną vardą (mergaitės ar berniuko). Po to
reikia sugalvoti kokį nors skaičių. (Jei sau
buri, vardus ir skaičių sugalvoji pati, jei
kitam - viską pasako tas, kuriam buri).
Tada nuo pirmo parašyto vardo reikia
skaičiuoti į dešinę iki to sugalvoto skai
čiaus. Paskutinį vardą išbraukti. (Pvz., jei
buvo pasirinktas skaičius 5, tai išbraukti
penktąjį). Po išbrauktojo vėl skaičiuoji, ir
paskutinį vėl brauki, išbrauktieji vardai
nebeskaičiuojami. Ttip - kol lieka vienas
vardas. Tada, jei sau buri, sumanai pati, o
jei kitam - tasai, kuriam buri, - sumanai
norą, susietą su žm ogum i, kurio vardas
liko neišbrauktas. Ir noras turi išsipildyti.
Buriančioji nusibraižo popieriuje len
telę ir sako tai (tam), kuriai ( kuriam) bu
ria:
- Ištark tris berniukų vardus.
Ištartieji vardai įrašomi pirmoj eilutėj.
- Sakyk tris mergaičių vardus/
Mergaičių vardai įrašomi antroj eilu
tėj.
- Išvardink tris gėlių pavadinimus.
Gėlės įrašomos trečioj eilutėj.
-... tris mašinų markes.
... įrašomos ketvirtoj eilutėj.
- Sakyk tris skaičius, kurių kiekvienas
būtų ne didesnis penkių.
Skaičiai įrašomi apatinėj eilutėj.
- Dabar sakyk skaičių, didesnį už tris.
Pasakius tą skaičių (pvz., "dešimt") prasideda būrimai...
'Pirkim, kad jau užpildyta lentelė atro
do šitaip (tik be už braukimų):
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P ovilas

Rasa

Ieva

M elita

rūta

tulpė
Z a p o ro žietis

ro žė
Volga
1

Ž igu lys
2

1

4

Pradedama skaičiuot pirmoj eilutėj:
"viens du trys" ir t.t. (Valdemaras, Liutau
ras, Povilas...), toliau - ("keturi") vėl nuo
pradžios (čia nuo Valdemaro...), la ip iki
dešimties (nes skaičius didesnis už tris bu
vo ištartas dešimt). Dešim tas išbraukia
mas. Šiuo atveju - Valdemaras. Toliau
skaičiuojami likusieji du vardai. D ešim ta
sis - vėlgi išbraukiamas. ( Mūsų pavyzdy Povilas). Šitaip - per visas langelių eilutes.
Mūsų atveju neišbraukytas lieka antrasis
stulpelis. Ttigi: jei turėsi berniuką, jo var
das bus Liutauras. Jei turėsi mergaitę (bu
riant berniukui) - jos vardas bus Ieva. Per
vestuves tau vyrąs (ž mona) padovanos rū
tų. Jūs turėsit "Žiguli'’ ir du vaikučius.
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