Reikia tik būti

20 metų po Atgimimo
Kovo 11-osios akto signataro, Atkuriamojo seimo nario, ilgamečio užsienio reikalų
ministro, europarlamentaro Algirdo SAUDARGO požiūris, supratimai apie Lietuvos kalbinę, tautinę, etnokultūrinę būklę. Liudviko GIEDRAIČIO interviu.
Šį pokalbį, sakytum, sužadino vienos Vilniaus mokslei
vės kraštotyros būrelio narės darbelis. Ta mokinukė nufo
tografavo daugelį viešųjų užrašų, reklaminių iškabų Vilniaus
Gedimino prospekte. Kraupus vaizdas! Pristatydama savo
darbelį, mergaitė sujaudinta rašo, kad labai norėtų gy
venti lietuviškoje Lietuvos sostinėje. Deja, yra štai taip…
Ką mums daryti?! Rūpi Jūsų, europarlamentaro, žvilgsnis.
Esame, kaip sakoma, laisvi, atrodo, galėtume daug ką
nuveikti jau ir lietuvybės labui…
Minime Lietuvos vardo rašytinio paminėjimo tūkstantmetį. Tad ir kalbą pravartu pradėti nuo tų laikų situacijos
aptarimo. Dar gyvavo daugybė baltiškųjų genčių: su savo
kalbomis, paveldėtais papročiais, kultūriniais savitumais.
Kūrėsi valstybės. Tarp jų ir Lietuva, spaudžiama iššūkių
iš rytų, vakarų. Deja, kartu su valstybingumo telkimu
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais, gyvavimo
kartu su Lenkija amžiais lietuvių kalba nebuvo pakilusi
iki to, kas šiandien pasaulyje vadinama aukštąja kultūra.
Taip ir liko liaudies, tautos kultūros lygiu. Mat norint
pasaulyje išgyventi, negana sutelkti valstybę, reikia, kad
tautos gimtoji kultūra, kalba būtų integruota į aukštąją
kultūrą, glaudžiais kultūriniais ryšiais susieta su visu
pasauliu. Lietuvoje prielaidų tam atsirado tik XIX a., Atgimimo laikais, XX a. pradžioje, kai 1918 metais vasario
16 d. buvo paskelbta, sukurta tautinė valstybė lietuvių
etnografinėse žemėse. Per nepriklausomos Lietuvos
valstybės gyvavimo dvidešimtmetį buvo sukurtos ne tik
visos valstybinės įvairių sričių (kultūros, ekonomikos, švietimo, karinės…) sistemos, bet ir lietuvių kalba pakylėta
iki pasaulio aukštosios kultūros lygio. Tai ir buvo esminis
dalykas, nuveiktas prieš karą: lietuvių kalba tapo švietimo,
mokslo – visos valstybės gyvavimo, valdymo sunorminta,
ištobulinta kalba. Dabar aukščiausius pasaulinės civilizacijos pasiekimus mes galime išdėstyti ja. Lietuvių kalba
tapo lygi su visomis civilizuoto pasaulio kalbomis. Lietuvą
okupavusi Sovietų sąjunga jau nebegalėjo vienu mostu
išstumti lietuvių kalbos iš mokyklų, mokslo, valdymo
įstaigų: okupantas susidūrė su dvasiškai sustiprėjusia, kultūringa tauta. Šiandien naujai atkūrusi nepriklausomybę
tauta susiduria su naujais iššūkiais, ateinančiais šį kartą iš
Vakarų. Rusai nutautinimo siekė totalitarinės valstybės

galia, dabar tai siejasi su pagundomis, vilionėmis. Žmonės nuo mažų dienų puola mokyti vaikus anglų kalbos,
nekreipdami dėmesio nei į mokymosi kokybę, nei į galimą
žalą vaiko mąstymui. Europos, pasaulio aukštąją kultūrą
žmogus turi įsisąmoninti pirmiausia savo gimtąja kalba.
Tam lietuviai galimybes tikrai turi, prielaidos sukurtos, tik
reikia jas išsaugoti, tobulinti, nepasiduodant išorinėms
vilionėms ar madoms… Tai tokie mano žodžiai į Jūsų
klausimą dėl nelietuviškų užrašų gatvėse. Daug kur tai –
mados dalykas, daug ką lemia komercija. Tai galima, reikia
ir įmanoma įstatymiškai sutvarkyti, geriau reglamentuoti,
be nereikalingų emocijų.
Ar Jums neatrodo, kad tai gal liudija mūsų bent jau
valdančiųjų dvasios, sakytum, abuojumą lietuviškumui,
lietuviškumo prasmės stygių? Minėjote apie didelius lai
mėjimus lietuvių kalbos puoselėjimo srityje tarpukariu, bet
dabar lyg ir sunkiau matomos tokios pastangos…
Mes dažnai nemokame matyti to, ką turime. Vis manom, kad reikia tik siekti, siekti… Mes gi turim savą, gyvą
lietuvių kalbą! Ja Lietuvoje bendraujama, rašomi mokslo
darbai. Be abejo, būtina, kad ta kalba ir toliau gyvuotų,
bet tam nereikia jokių dirbtinių vajų, šūkių. Jei vien kalbėsime, kad turime būti lietuviškesni, patriotiškesni, nuo
to niekas nepasikeis. Reikia tik būti tokiems, turėti savo
nuomonę, diskutuoti, pasipriešinti kai kurioms madoms,
tendencijoms – ir viskas bus gerai. Pateiksiu pavyzdį. Štai
mus dabar užplūdo mada tautiškumą keisti pilietiškumu.
Neneigiu pilietiškumo: tauta sukuria valstybę, o ta valstybė – piliečiai. Bet kai matai, kad pilietiškumo teigimas,
skverbimasis atveda prie to, kad jau bijoma ištarti lietuvių
tauta, o sakoma Lietuvos tauta, tai jau išties mąstymo iškrypimas. Tokios tendencijos, mano galva, nenaudingos,
jas reikia išaiškinti viešai, atvirai diskutuojant. Nereikia
kovoti nei agituoti, bet – išaiškinti sąvokų skirtumą:
pilietiškumas tautiškumo neatstoja. Manau, kad tai tik
akademinių samprotavimų paklydimas, kuris, visuomenei nepadaręs jokios įtakos, su tais samprotavimais ir
pradings. Deja, bandoma pateikti, kad ir liaudies kultūra
su jos išorinėmis apraiškomis – tai tik tautiniai rūbai,
liaudies dainos, sudainuotos vakarėly, lyg dekoracija.
Labai klaidingas požiūris. Liaudies kultūra, kurią vadinu
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gimtąja kultūra, yra tai, ką vaikas gauna, kai išmoksta
gimtąją kalbą, dar nelankydamas nė mokyklos. Stalas,
kėdė, pakelk, duok, saulė, vėjas, numesti, nubėgti, pareiti,
oras… Iki dešimties metų vaiko smegenys labai intensyviai vystosi, tad gimtoji kalba tvirtai, išties tarsi į geležį ten
„įdedama“, jos nebeištrinsi. Kalboje, žodyje slypi įvairiopos giluminės prasmės, daugybė niuansų, kurie kartu su
kitais kultūriniais aplinkos reiškiniais nulemia žmogaus
gimtąją pasaulėžiūrą. Jos niekas nebeištrins. Būtent tas
pagrindas savo esme ir yra etninė kultūra, suformuota
gimtąja kalba, gimtoje aplinkoje. Jei smunka šeimos moralė, suyra visuomeniniai ryšiai, vaikas praranda teigiamą
informaciją – netenka ir tautybės, tampa lyg laukinis. O jei
normaliai auga tvarkingoje tautoje, kur darnios šeimos,
jis užauga, perima etninę kultūrą, tampa tautos nariu,
perima ir tą tautą. Toks mano požiūris.
Išmušėte mane iš vėžių. Ėjau šnekėti su Jumis, nes
man atrodo, kad valdantieji tikrai nepakankamai skiria
dėmesio tautiškumo, lietuvybės, etninės kultūros puo
selėjimui, kad mūsų valstybės institucijose labai gajos
būtent priešingos tam nuostatos. Vis atrodo, kad nemaža
dalimi – tarsi išduota mūsų kalba, tautiškumas…
Man taip neatrodo. Kalba, tautos kultūra – gyvos. Be
abejo, jas reikia puoselėti, remti, bet tauta, išgyvenusi,
išlaikiusi savo kalbą per tokias okupacijas, agresijas, carines katorgas, sovietines tremtis, – išgyvens, ištvers ir
laisvės viliones. Tą jums galiu garantuoti.
Minėtasis Gedimino prospekto vaizdas – ar tikrai
Jums nėra nemenkos mūsų ligos ženklas? Arba, matėte
gi Konstitucijos prospekte iššaukiantį, bloškiamą į akis,
sakoma, mūsų šlovingojo krepšininko Šarūno Marčiulionio
iniciatyva išbogintą milžinišką užrašą Forum Palace. Kai
važiuoji pro šalį, net nežinai, žmogus, kur save dėti…
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Aišku, nemalonus toks nelietuviškas vaizdas, bet kad
tai koks nors grėsmingas ženklas – nesutikčiau. Greičiau
– tik komercinis dalykas. Kitakalbiškais užrašais gatvėse
mes tautos, kalbos gyvasties nepakirsim. Dėl to galite
nesijaudinti. Aš dėl to ramus. Bet, aišku, man toks vaizdas
nepatinka. Reikia skirti du dalykus. Vienas – tautų bendravimas, komercinis skverbimasis su savo simboliais,
anglų kalbos tapimas praktiškai pasaulinio susikalbėjimo
kalba. Visa tai yra buvę visais laikais. Tokia kalba yra buvus
graikų, lotynų, ispanų, prancūzų… Tai neišvengiama, nes
įgalina tarptautinį bendravimą. Anglų kalba šiandien,
sakytum, visuotinė, bet tautų „nesuanglina“, žmonėms
ji netampa gimtąja kalba (taip atsitiko nebent Airijoje).
Kitas dalykas: mes patys dėl savo provinciališkumo imame
manyti, kad visi turime mokėti anglų kalbą, lietuviškus
žodžius, terminus keisti angliškais. Tai rodo mūsų paprasčiausio neišprusimo lygį. Susikalbėti su kitataučiais anglų
kalba, be abejonės, naudinga, bet nebūtina ją eksponuoti
mūsų miestų gatvėse. Miestelėnai turi patys nuspręsti:
jei jiems vieną kartą nepatiks tie užrašai – lieps valdžiai
nukabinti juos, užrašyti lietuviškai. Jei mūsų kalba gyvastinga, skamba įstaigose, institucijose, poetai, rašytojai ja
rašo knygas – niekas jos nesugadins.
Pasiklausykit Lietuvos radijo, abiejų valstybinių pro
gramų: kad ir ką kalbėję, bet užsklandai beveik būtinai
bus – nelietuviška daina. Iki pietų vieną kitą retkarčiais
dar gali išgirsti, bet po pietų – nors nusišauk, lietuviuk.
Liaudies dainos, laisvai, visavertiškai suskambusios vietoje
bent jau šimtojo užsienietiško džerškinimo – nė nesvajok,
nebus. Visos „žvaigždės žiūri į žemę per Lietuvos radiją“,
visos „meistriškai“ atliekamos dainos, melodijos – savaime
suprantama – tik nelietuviškos. Kaip šitai galima pavadinti:
ar ne mūsų sąmonės nutautinimo pastangom!?
Mados dalykas. Vestuvėse prie alučio šnekučio skamba lietuviška daina. Jaunimo diskotekose… Ten, deja,
vis angliškai. Bet ir tai, manau, mados reikalas. Esama
pastangų naujais ritmais prikelti net ir senas, ilgus dešimtmečius draustas mūsų dainas. Labai daug, žinoma,
globalaus gatvės triukšmo, nuo pasaulio nepabėgsi. Bet
jeigu išliks gaji, gyvybinga gimtoji srovė, o širdyse – gimtosios kalbos virpesys, jei ją teigsime, plėtosime, mūsų
gyvastingumui niekas negrės.
Puiku Jums!
Optimistas esu. Labai kietas. Tautą ne taip lengva
užspausti, užspiesti kokiais plepalais.
Bet kaip Jūs paaiškintumėte labai akivaizdų, nenugin
čijamą faktą: mes, baltai, lietuviai, tūkstantmečius tirpsta
me, nuo rytų, nuo pietų, mūsų beliko lopinys, iš kurio dar
ir šiandien siekiama atidrėksti lietuviškumo gabalą, turiu
omenyje Pietryčių Lietuvos nutautėjusį kampą…
Šitaip samprotaudami – ir iki ledynmečio nueisim.
Kiekvienoje epochoje tautos turi savo egzistavimo formą. Gyveno kaimyninės gentys. Vienos gal aktyvesnės,
kitos pasyvesnės, vienų mentaliteto struktūra vienokia,

kitų kitokia – todėl ir vyko atitinkami virsmai. Procesai
painūs. Jų negalima kategoriškai vienaip ar kitaip apibūdinti. Vienos tautos paslankesnės, perima naujoves, kitos
(tarp jų baltai) konservatyvesnės. Kodėl baltai prarado
savo gyventas teritorijas slavų naudai? Aišku, galima kurti
hipotezes, bet svarbiausia, kad šiuolaikinė mūsų tautos
gyvavimo forma yra tautinė valstybė, Lietuvoje sukurta
beveik prieš šimtmetį, atkurta prieš dvi dešimtis metų.
Dabar mūsų pareiga – puoselėti savos kultūros visavertiškumą. Galima pasakyti, kad esame pasmerkti gimtajai
kultūrai. Pašventinkim ją, būkim atsidavę jai, ugdykim,
gyvenkim, kiek mūsų yra: nei mes kitus geidžiame atversti, nei patys turim išnykti.
Ar pakanka mums pagarbumo sau, orumo, tvirtumo,
kad taip ir būtų…
Užuominą suprantu, pritariu, bet, tiesą sakant, gi
mums nereikia nei su kuo kovoti, nei nuo ko gintis. Turim
visavertę tautą ir valstybę. Gal ir ne be trūkumų, bet, pasikartosiu, – esame visavertė tauta su išpuoselėta kalba,
kultūra. Reikia tik būti.
Nemačiau Briuselio, bet buvau Buivydžiuose. Pamatytu
mėte, kaip ten lietuviams reikia – būti. Dvi mokyklos. Viena,
didelė sena neaišku kam naudojama, bet lenkiška, kita dar
didesnė – taip pat lenkiška. Lietuviškai besimokantiems
darželyje skirtas vienas puskampis. Patirtumėt ir nesutai
komą prolenkiškąją dvasią, kietą atkaklų antilietuvišką vie
tinės valdžios spaudimą… Man minėtieji tūkstantmetiniai
tirpimai, deja, nesibaigė.
Galiu kategoriškai pasakyti: tautinė valstybė sustabdė
šitą vyksmą. Esame visai kitoks, kitas organizmas nei
buvę, ir dabar joks tirpimas mums nebegresia. Tai – šimtu
procentų! Dėl to neturiu jokių abejonių. Tautinė valstybė
sustabdė tirpimą.
Ar Jums atrodo gerai, kad vadintieji tuteišiai, suslavėję,
sugudėję buvę būtent lietuviai (tuo nė vienas mokslininkas
humanitaras neabejoja) Lietuvos tautinės valstybės sąly
gomis oficialiai įvardyti esą lenkais...
Aš nematau čia jokio pavojaus. Reikia gerbti tautinių
bendrijų pažiūras.
O vietinių sulenkėjusiųjų, remiamų iš Lenkijos, reika
lavimas jų pavardes net Lietuvos pasuose rašyti lenkišku
raidynu, gatvių, vietovardžių pavadinimus oficialiai įteisinti
sulenkintus – ar neliudija tolesnio mūsų traukimosi, tirpimo?
Jūs tokiu atveju kalbate ne apie tirpimą, bet apie ištirpusiųjų atitirpinimą. Tai visai kitas dalykas. Aš sakiau,
kad tautinė valstybė sustabdė tirpimą, bet tai nereiškia,
kad turime siekti susigrąžinti, kas prarasta, nereiškia, kad
tautinė valstybė turi tapti imperialistine.
Taigi ir šiuo atveju – mūsų atsitraukimas…
Nemanau, kad esame silpni ir turime dėl ko baimintis.
Labai jaukiai, tvirtai jaučiuosi Lietuvoje, nematau jokių
pavojų. Aišku, neturėtume tenkinti tautinių bendrijų nepagrįstų užgaidų, bet ir patys turėtume vengti ambicijų. Viską
galima sutvarkyti susitarimu, civilizuotai. Laikas bėga…

Laikas bėga… Keičiamės… Esate biofizikas, bet nuo
Atgimimo laikų – tik politikas. Ar turite ir dar kokių sielą
džiuginančių, maitinančių interesų? Ką, tarkim, mielai
skaitote?
Na, Didįjį lietuvių kalbos žodyną esu išties gerai
išnaršęs. Pernai per Kalbos dienas buvau pakviestas į
vieną renginį. Sakau, nei aš skaitovas, nei koks aktorius,
jei norite, galiu lietuvių kalbos žodyną paskaityti. Va ir
paskaičiau. Ten apstu išties labai daug gerų dalykų!
Ką iš savo specialybės žinių, patirties galbūt pritaikote
ir politikos reikaluose?
Dirbau prie kompiuterių, programuoti mokėjau. Su
matematikais, biologais, inžinieriais daug teko bendrauti, talkindavau operacijų metu neurochirurgams,
kardiochirurgams… Kiekvienas mąsto savom savitom
kategorijom, sąvokom, reikėjo visus išklausyti, perprasti,
su visais sutarti ir laiku (operacija nelaukia) pasiūlyti tinkamą sprendimą. Iki šiol visada ieškau bendrų mąstymo
vardiklių, kai matau, kad skirtingų pažiūrų žmonės susėdę
nesusitaria tarpusavy. Tautos labai skirtingos, savitos.
Pasigilini, bandai suprasti, kokiomis kategorijomis mąsto,
kokių laikosi papročių, įpročių, kokios mandagumo formos, kaip suvokia reiškinius – ieškai žmogiškojo sutarimo.
Kas Jums vis tik gyvenime atrodo svarbiausia?
Gyvenime svarbiausia šeima. Visa kita – iliuzijos.
Šeima, tauta, valstybė – svarbiausia… Likimas suteikė
progą dalyvauti Sąjūdyje, atkuriant valstybę. Tai daug.
Ko dar norėti…
Dalyvavimas, kaip sakote, Sąjūdyje – ar tarsi atsitiktinis,
likimui įsukus, ar iš vidinės būtinybės?
Sunku į tai atsakyti vienareikšmiškai. Buvo, matyt,
ir to, ir to. Bet buvo kelias į nežinomybę, didelę riziką.
Praėjus mėnesiui po Kovo 11-osios, atsimenu, su Česlovu
Stankevičiumi nustebę kalbamės: jau lygiai mėnuo praėjo,
o mes dar čia, Lietuvoj! Niekas nežinojo, kas gali šauti į
galvą okupantui…
Bet žmogus dirbi savo ir tiek…
Be abejo. Žmonės liko parlamente net ir tada, kai
tankai prie jo artėjo… Tokie dalykai.

All you Need to do is Be
20 Years on from the Atgimimas
Liudvikas GIEDRAITIS talks to the signatory of 11
March Independence Act, EU Parliament member Algirdas SAUDARGAS who offers his views on contemporary
Lithuania. He believes that these days no artificial campaigns or slogans are needed. All Lithuanians have to do
is be Lithuanian, use their language in all the domains,
follow their customs and so on. Too strong an emphasis
on civic duties is not a good thing. It is just an academic
digression that should come to an end soon. Saudargas
is optimistic as the Lithuanian nation is still there and the
native source is potent.
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Galimų negalimybių voratinklyje
20 metų po Atgimimo

Apie lietuvių kalbos viešąją raišką – kalbininkas Pranas KNIŪKŠTA.
Liudviko GIEDRAIČIO interviu.
Prieš keletą dienų radijo žinios pranešė, kad Lietuvos
Vyriausybė „svarstys galimybę“ Lietuvos Respublikos
dokumentuose vardus ir pavardes rašyti ir nelietuviškais
rašmenimis. Ką tai reiškia?
Pradėkime nuo pradžių. 1990 metais paskelbus
Lietuvos nepriklausomybę, iškilo klausimas, kaip lietuviškuose pasuose rašyti pavardes ir vardus. Kalbos
komisijai (tada joje dirbau ir aš) buvo pavesta pateikti
pasiūlymus. Parengėm juos, ir Aukščiausioji Taryba
1991 metų sausyje priėmė nutarimą, kad Lietuvos
Respublikos piliečio pase vardai ir pavardės turi būti
rašomos lietuviškais rašmenimis. Taip turi būti rašomi ir
nelietuvių tautybės Lietuvos piliečių vardai ir pavardės.
Šis nutarimas nepatiko Vilniaus krašto lenkams, jie ėmė
siekti, kad jų pavardės Lietuvos Respublikos piliečio
pase būtų rašomos lenkiškais rašmenimis. Byla pateko į
Konstitucinį Teismą. Konstitucinis Teismas 1999 metais
patvirtino, kad 1991 metų nutarimas atitinka Konstituciją: Lietuvos Respublikos piliečio pase vardai ir pavardės
turi būti rašomi valstybine kalba, lietuviškais rašmenimis. Bet lenkai visus dvidešimt metų – nenurimsta. Kai
tik koks mūsų prezidentas ar premjeras nuvažiuoja į
Lenkiją, visada iš jų reikalauja šitą nuostatą pakeisti,
kaip lenkai nori. Prezidentas ar premjeras pažada, bet
grįžęs į Lietuvą pažado tesėti negali, nes Konstitucija
neleidžia.
Buvo parengti net keli nauji vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos valstybės dokumentuose projektai: 2000,
2005, 2007 m. Seime jie vis nepriimami, nes prieštarauja
Konstitucijai. Bet lenkai vis tiek reikalauja savo. Pernai
Seimas vėl kreipėsi į KT, kad jis papildomai išaiškintų
Konstitucijos nuostatą tuo klausimu. Išaiškinimas buvo
toks pat. Dabar pateiktas naujausias (2009 m.) įstatymo
projektas, kurį Vyriausybė teikia Seimui, bet šis projektas irgi prieštarauja Konstitucijai ir KT išaiškinimui. KT
sprendimai yra privalomi visiems, taip pat ir Vyriausybei,
tad nesuprantama, kaip ji gali rengti ir siūlyti tokį įstatymo projektą. Dabar jį norima „prastumti“ pasitelkus
naują nuostatą esą vardas nėra kalbos dalykas. O tai yra
gryna nesąmonė. Vien faktas, kad reikalaujama rašyti
viena ar kita kalba, liudija, jog tai kalbos dalykas.
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Lenkams tai ir kalbos, ir tautos dalykas, o mums štai
jau nebe…
Visiems tai kalbos dalykas. Asmenvardžiai yra tikriniai
daiktavardžiai. Jie taip pat kalbos dalykas. Priešingas
aiškinimas neatitinka jokių logikos taisyklių.
Kas tų naujų aiškinimų autorius? Daug nepalankių
žodžių pasigirsta apie dabartinę Lietuvių kalbos komisiją.
1991 metais Aukščiausiosios tarybos nutarimo projektas buvo parengtas būtent Kalbos komisijos. Per du
dešimtmečius jos sudėtis ir vadovas keitėsi keletą kartų, lenkų užmačias pavykdavo sustabdyti ir todėl, kad
Kalbos komisija nepritarė joms. O dabartinė, vadovaujama Irenos Smetonienės, pritaria šitokiems Vyriausybės
siūlymams. Matyt, tuo remdamasis premjeras Andrius
Kubilius paskelbė, kad, kalbininkų nuomone, asmenvardžiai nėra kalbos reikalas. Kurie kalbininkai šitaip
skelbė, man neaišku. Naujojo įstatymo preambulėje
rašoma, kad „asmenvardis yra unikalus asmens tapatybės žymuo“, kad „asmenvardžiai nereiškia sąvokų ir
neturi leksinės reikšmės“. Taip, tai yra asmens žymuo,
bet ne „unikalus“, nes tą patį vardą ir pavardę gali turėti daug žmonių, be to, vardą ir pavardę žmogus gali
keisti. Asmenvardis – ir kalbos, ir teisės dalykas. Vardas
ir pavardė įforminami kalbos būdu, kalbine išraiška, o
tai ir yra būtent kalbos dalykas.
Lenkai neapsiriboja vien reikalavimu vardus ir pavardes
rašyti lenkiškai, jie nori ir viešuosius užrašus, ir vietovar
džius taip rašyti.
Vilniaus krašte lenkų kalba būtų pripažinta vietine,
kitaip sakant, antrąja valstybine kalba. Seka aiški: pradėsime lenkiškai rašyti pavardes, vietovardžius, dokumentus, Vilniaus kraštas pasidarys nebe Lietuva, o atskira provincija. Po kurio laiko norės siekti atsiskirti, kaip
Kosovas nuo Serbijos, ar Pietų Osetija nuo Gruzijos…
Siekimas akivaizdus.
Lenkų projektuojamą Vilniaus krašto likimą nesunku
perprasti. Bet kaip lietuviai, to nesuvokdami, pasiduoda
ir traukiasi – šito aš negaliu suprasti.
Prieš pusmetį pavardžių rašymas aptarinėtas Lietuvos
rašytojų sąjungos salytėje. Literatūros žmonės vienu
balsu nepritarė įsigalinčiai nuostatai juos rašyti nelietu

viškai. Pasak Justino Marcinkevičiaus,
Atgimimo laikais, kai buvo priimamas
Valstybinės kalbos įstatymas, tikė
tasi, kad lietuvių kalba bus apginta.
O štai vėl nauji iššūkiai. Savoje ne
priklausomoje valstybėje! Vyravo
apgailestavimo, bet ir pasidavimo
nuotaika. Kai viena moteriškė per
skaitė Z. Zinkevičiaus ir V. Ambrazo
pasirašytą laiškelį, esą jie remia tarpu
kario Lietuvoje Antano Salio pagrįstą
nuostatą nelietuviškus asmenvardžius
rašyti originalo kalbos rašmenimis –
visi svarstymai bemat ir subliuško…
O kaip rašyta prieškariu?
Reikia skirti svetimvardžių rašymą spaudos leidiniuose nuo vardų
ir pavardžių rašymo dokumentuose.
Minimajame susirinkime buvo kalbama apie spaudą. Prieškariu buvo
rašoma visaip. Sakykim, Šapokos
istorijoje pavardės lietuvintos. Bet
dabar tie, kurie nori rašyti vien originalo forma, Šapokos neprisimena, o mini „Lietuvos
aido“ laikraštį ir Salį.
1997 metais Kalbos komisija buvo priėmus nutarimą šiuo klausimu. Po ilgų svarstymų ir ginčų priimtas
diplomatiškas nutarimas. Lotyniško pagrindo alfabetus
vartojančių kalbų asmenvardžiai bei vietovardžiai grožiniuose kūriniuose, populiariuose ir vaikams bei jaunimui
skirtuose leidiniuose, atsižvelgiant į skaitytojų amžių ir
išsilavinimą, adaptuojami, t. y. pateikiami pagal tarimą.
Mokslinėje literatūroje, reiklaminiuose leidiniuose bei
specialiuose tekstuose kitų kalbų asmenvardžių pateikiamos autentiškos formos. Labiau paplitę vietovardžiai
dažniausiai adaptuojami. Toks buvo kompromisinis
nutarimas…
Mokslinėje, specialiojoje literatūroje, enciklopedijose originali forma yra pateisinama, informatyvesnė,
bet grožinėje literatūroje, laikraščiuose viskas turėtų
būti rašoma lietuviškais rašmenimis. Juk žmonės net
nemoka tų originalių pavardžių perskaityti. Manau,
geras kompromisinis variantas, kurio laikosi, pavyzdžiui, „Respublika“ – pavardės rašomos lietuviškai,
pagal skambesį, o skliausteliuose pateikiama ir originali
forma. Tai geriausia išeitis: žmogus skaito lietuviškai,
o kam reikia, sužino ir originalią. Bet dabar net labai
įsigalėjusios lietuviškos formos Šopenas, Šekspyras,
spaudoje pakeičiamos Chopinas, Shakespeareas ar
Chopin, Shakespeare…
Kodėl lietuviškąją dalį reikia nustumti, paliekant
mūsų žmones tarsi aklus ir kurčius, kodėl mums vis reikia
nesąmonių…

Pranas Kniūkšta su žmona Genovaite.

Tokio rašymo šalininkų užsispyrimas yra nesuprantamas ir nepateisinamas. Pasak Vinco Urbučio, tai lietuvių kalbos išdavystė. Manau, mes jau nepasieksime,
kad svetimvardžius visi lietuvintų, nors ir kaip malonu
būtų šitokius asmenvardžius skaityti. „Lietuvos rytas“
rašo originalias formas – ir niekas jiems negali nurodyti
rašyti kitaip. Jiems taip patogiau: suranda kita kalba
parašytą pavardę, ją perrašo, ir tiek. Kas kaip perskaitė, jiems, matyt, nesvarbu… Jei spaudoje nebūtų tos
maišalynės – ir kitur būtų lengviau tvarkytis. Tačiau
kalbos vartojimo dalykų neoficialiojoje srityje įstatymai
nereglamentuoja.
Betgi didieji laikraščiai turi įtaką visai tautai!
Tuo klausimu galiu pasakyti tiek: dabar taip yra.
Gal todėl jau ir Vilnius, vertinant pagal reklaminius vie
šuosius užrašus, nelabai beaišku – Lietuvos ar ne Lietuvos
sostinė. Kas mus verčia taip nulietuvinti save...
Po nepriklausomybės paskelbimo, kai ėmė kurtis
akcinės bendrovės, kitokios įmonės, reikėjo sunorminti
jų pavadinimus. Kalbos komisija 1992-aisiais priėmė nutarimą dėl firmų vardų. Buvau vienas to nutarimo rengėjų.
Nustatytos taisyklės reikalavo, kad firmų ir organizacijų
pavadinimai būtų lietuviški, parašyti valstybine kalba.
Tačiau daugėjo užsienietiškų firmų su savo juridiškai įteisintais pavadinimais. Firma visose valstybėse vadinama
vienodai. Žymens, vadinamo prekės ženklu, negalime
pakeisti. Ieškojome išeities, reikalavome, kad prie jo
būtų lietuviški paaiškinamieji žodžiai. Pavyzdžiui, prieš
nelietuvišką pavadinimą „Parex“ pridedame žodį bankas,
ir tas nekintamas pavadinimas, galima sakyti, tampa lietuviškas. Kai užrašomas vien pavadinimas be lietuviško
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paaiškinamojo žodžio, lietuvių kalba visai išnyksta. O
blogiausia, kad ir Lietuvos asmenys savo įkurtos įmonės
pavadinimą sugalvoja nelietuvišką. Štai konkretus pavyzdys: Šarūnas Marčiulionis pasistatė prabangų įmonės
pastatą Konstitucijos gatvėje. Pavadinimą milžiniškom
raidėm išrietė FORUM PALACE. Ir nepajėgiama to savavališko nelietuviško užrašo nukabinti…
Iš kokios gi dvasios visa tai! Atgimimo metais atrodė –
priglusim visi prie savo lietuvybės, gerbsim, puoselėsim,
neleisim piktavaliams išstumti.
Nemoku paaiškinti. Lemia biznis ir pinigai. Kita
vertus, trūksta lietuviškos sąmonės ir lietuviškos kultūros. Pasiklausykit dainų per Lietuvos televiziją – retai
beišgirsi lietuvišką. Net Dainų dainelėje pradedama
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dainuoti nelietuviškai. Seniau lietuvių kalba, lietuvių
kultūra buvo lyg gynimasis nuo okupantų, nuo surusėjimo, o dabar visi nori į Europą, nori būti europiečiai,
nebejaučia pavojaus.
Mūsiškiai vadovai, girdim, mėgsta pasigirti esą turim
valstybę, įstatymus, valdžią. Jiems tai tarsi savaime aiški
sąlyga Lietuvos, lietuviškumo išlikimui, tad, matyt, negali,
o gal ir nenori matyti, kaip daug kas slysta iš po kojų. Ir
nėra potroškio tvirtai, oriai apginti savastį, išlikti savimi,
tvirtėti. Negi taip jau sugniuždyti esame tarybinių laikų?..
Tarybiniais laikais tvirčiau laikėmės, gynėmės. Niekas
kaip šiandien nepasiduodavom, – kovodavom, rūpindavomės, suvokėm, kad to mums reikia. Tada nebuvo vien
rusiškų iškabų, greta jų – visada ir lietuviška. Dabar gausu
jau vien angliškų, be lietuviško žodžio.
Betgi lenkams ir iki šiol atkakliai reikia savęs, savo
lenkiškumo…
Savivokos prasme Lietuvos lenkams, manau, dabar
yra panašiai, kas mums buvo tarybiniais metais. Mes tada
jautėmės, kad esame gožiami, rusų kalba buvo atkakliai
peršama viešajai vartosenai. Lietuvos lenkai, matyt, norėtų, kad Vilniaus krašte būtų tokia padėtis kaip Pilsudskio
laikais. Jiems visada sava kultūra atrodė aukštesnė už
mūsų, o dabar jaučiasi tarsi atsidūrę „antroje vietoje“.
Todėl jie aktyvūs. Pakursto ir Lenkija.
Neseniai buvau Buivydžiuose: lenkiškos mokyklos – du
didžiuliai pastatai, senesnis ir naujas, lietuviškos – nėra,
norintys mokytis savo kalba lietuviukai turi kambarį vaikų
darželyje. Lietuviškai su tavimi, žmogau, niekas (išskyrus
parduotuvėje pardavėją) nekalba, nors matau, kartais su
pranta, bet atkakliai nekalba. Suradau vieną lietuvių šeimą
– bijo, vengia su manimi, nepažįstamu, šnekėti, prašyte
prašo, jei esu žurnalistas, kad neminėčiau jų pavardės…
Visa tai – Lietuvoj!
Lietuvoje – savivalda. Valdžia ten vietos lenkų rankose ir jie daro, ką nori. Pietryčių Lietuva lenkinama ir
toliau. Šalčininkų kraštą gerai pažįstu. Prieš penketą
dešimtmečių penkerius metus dirbau Dieveniškių mokykloje. Tada tas Lietuvos „apendicitas“ buvo labiau
lietuviškas negu lenkiškas, daugelis kaimų buvo lietuviški, o dabar nuvažiavęs matau – lietuvybė nyksta. Tas
kraštas sparčiai lenkėja. Po Atgimimo lietuvybė buvo
prilaikoma apskričių administracijų, galėjusių bent
steigti ten lietuviškas mokyklas, remti jas. Dabar, kai
apskritys bus panaikintos, lietuviams bus dar blogiau.
Prarandamas mums šitas kraštas.
Kodėl mūsų sąmonėje lyg ir nėra istorinės atminties,
kad Vilniaus kraštas – būtent etninių lietuvių žemė, kad
lietuviai čia nutautinti, turime moralinę teisę ir istorinę
misiją stengtis susigrąžinti tuos žmones...
Kai Z. Zinkevičius buvo švietimo ministras, šitai gerai
suvokta: steigtos, remtos lietuviškos mokyklos, bet
dabar – viskas atslūgę.

Vilniaus universitete konferencijoje apie lietuvių ta
patybę vienas pranešėjas tarp kitko pasakė, kad Vilniaus
krašte buvę „tuteišai“ per nepriklausomybės laikus jau
virto lenkais. Kaip Jūs, kalbininkas, tai vertinate?
Nelygu, kaip mes suprasime tautybę. Pagal kilmę jie –
lietuviai, Vilniaus krašte etninių lenkų labai mažai. O pagal
tai, kaip pats žmogus save vadina, – jam to neuždrausi.
Kadangi lenkų veikėjai skelbia: būkime lenkai! vieningai
laikykimės! – žmonės lenkais ir užsirašo. Tarybiniais
laikais nebuvo taip daug užsirašiusių lenkais. Daugelis,
nors ir vadindavo save taip, bet lenkiškai nemokėjo. Daug
kas laikė save gudais, vaikus leido į rusiškas mokyklas.
Štai ir vėl tas pats: kažkas juda, kruta, veikia, sugeba,
turi teisę plėsti savo įtaką, o mes ir vėl – prarandame.
Ko patys nenorėsim, to ir neturėsim. Net nuo tų nelietuviškai rašomų pavardžių, nelietuviškų miestų vardų
– jei patys nesieksime, niekas, nei valdžia, nei valstybė
mūsų neapgins. Šiomis dienomis mums rūpi, kad valstybinė kalba būtų išlaikyta visuose Lietuvos Respublikos
dokumentuose. Galima tai padaryti. Einame į Seimą
įrodyti, įtikinti, kad to žalingo Lietuvai įstatymo neprimtų. Dvidešimt metų puolimą šioje srityje mes šiaip taip
atlaikėme. Manau, ir tai – šioks toks laimėjimas.
Bet tie „mes“ – tik sauja žmonių.
Visur tik sauja veikia, visur veikia – tik sauja…
Prieš keletą dienų radijo žinios pranešė, kad lenkai
renka europarlamentarų parašus, jog būtų imtasi sankcijų
prieš Lietuvą, kuri diskriminuoja savo mažumas, nepaiso
jų teisių.
Kai Seimas kovo viduryje grąžino Vyriausybei jos
parengto įstatymo dėl pavardžių rašymo dokumentuose projektą, „Kurjer wilenski“ pasipiktino: „Kubilius,
norėdamas išlikti prie lovio, nebegina lenkų, pasiduoda
Seimui“ ir pagrasė: jei šitaip, kai Europos parlamente
bus svarstoma pagalba Lietuvai, lenkai pasisakys, kad
ji finansinės paramos negautų … Spaudimo pavyzdžių
galima pateikti ir iš ankstesnių laikų. Aukščiausiosios
Tarybos nutarime (1991 m.) buvo parašyta, kad vardai
ir pavardės dokumentuose rašomi lietuviškais rašmenimis pagal tarimą. Reikėjo parengti konkrečias išsamesnes taisykles (nuostatus). Kalbos komisija 1997-aisiais
jas parengė, pritarė ir Vyriausybė, reikėjo Seime įteisinti
įstatymu. Bet Seimas nežinia kodėl šito vis nedarė.
Buvo neaišku – kodėl? Iš spaudos sužinojome, kad dėl
šitų nuostatų Lietuvai notą įteikė Lenkijos užsienio
reikalų ministerija. Štai – ištrauka iš „Respublikos“:
„Lietuvos URM gavo Lenkijos ambasados notą, kurioje „atkreipiamas dėmesys“ į vardų ir pavardžių
rašymo asmens dokumentuose nuostatų projektą“.
Ir toliau: „Ž. Jackūnas (tai tuometinis Švietimo komiteto pirmininkas) teigė manąs, jog vardų ir pavardžių
rašymo nuostatų projektas Seime nebus priimtas tol,
kol Lietuvos ir Lenkijos atstovai išspręs nesutarimus“
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(1997-04-21). Taigi – pavardžių rašymą Lietuvoje turime
derinti su kitomis valstybėmis.
Dabartiniame vyriausybės pateiktame įstatymo projek
te užsimenama, kad 1938 metų pavardžių įstatymas buvo
numatęs galimybę nelietuvių pavardes rašyti nelietuviškais
rašmenimis.
Atrado! Pusė sakinio ten apie tai tebuvo. O istorija
tokia: 1938 metais Lietuva gavo Lenkijos ultimatumą
užmegzti diplomatinius santykius Lenkijai grasinant
karu, Lietuva turėjo atsisakyti šūkio „Mes be Vilniaus
nenurimsim“, leidinio „Mūsų Vilnius“, Vilniuje, kaip
Lenkijos mieste, buvo įsteigtas Lietuvos konsulatas…
Grėsė ir Klaipėdos krašto okupacija. Vokiečiai ten reikalavo jų pavardes rašyti vokiškais rašmenimis. Lenkams
ir Klaipėdos vokiečiams spaudžiant prieškariu į įstatymą
įrašytą sakinėlį dabar mūsų valdžia pasičiumpa savo
veiksmams pateisinti!
Liūdnai pakrypo ta mūsų šneka. Ar galima būtų surasti
žodžių optimizmui?
Be abejo. Turime savo valstybę, kalbą, turime Vilnių…
Nemanau, kad dviejų rajonų lenkai nulems mūsų ateitį.
Betgi visa mūsų, baltų, lietuvių, tūkstantmečio istori
ja – žingsnis po žingsnelio – į siaurėjimą… Štai jau sūnus,
duktė pradėjo gudiškai, lenkiškai, vokiškai, rusiškai šne
kėti, štai kaimynas jau nesisveikina su manim lietuviškai,
štai gretimas kaimas jau visai sugudėjo ar sulenkėjo…
Smulkmena, bet metai bėga, netekčių, praradimų šešėlis
slenka... Artėjant nepriklausomybės laikams – ko labiausiai
tikėjotės, troškote?
Man, kalbininkui, skaudėjo dėl lietuvių kalbos niekinimo. Buvo atėję laikai, kai Vilniuje viešame susirinkime
oficialus asmuo prieš šnekėdamas lietuviškai turėjo
paklausti, ar yra tokių, kurie lietuviškai nesupranta.
Užteko bent vieno, pasakiusio „nesuprantu“, ir lietuviškai nebegalėjai šnekėti. Kuo toliau, tuo didesnis
mūsų kalbai grėsė pavojus. Po Atgimimo, kai spaudimo
lietuvių kalbai nebeliko, man buvo didžiausias džiaugsmas. O dabar kitos kalbos vėl gožia lietuviškąją. Man
dėl to liūdna.
Kartą per radiją keliems balsams pakaitomis bešne
kant, girdžiu, vienas sako: po tūkstantmečio nė vieno
iš mūsų niekas nežinos. Kaip vienas vyskupas Brunonas
– pagonybės nunykimo, krikščionybės įsiviešpatavimo
Lietuvoje pranašas dabar mums žinomas iš laikų prieš
tūkstantmetį, taip pagalvojau, po tūkstantmečio liks
mūsų vadinamojo Atgimimo metų vadovas, bet isto
rijos ironija – kaip Lietuvos nutautėjimo, lietuvybės
nunykimo, spartaus ir savanoriško ištirpimo simbolis,
žymuo, nors kovota visai ne už tai... Ar blogas iš manęs
Nostradamas?
Tomas Venclova yra pasakęs: ko negaliu lemti, galiu
tik patylėti. Taip ir aš: stengiuosi ten, kur galiu ką nuveikti.
Man dabar rūpi rytoj eiti į Seimą ir aiškinti, kodėl mūsų
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minėtas įstatymo projektas prastas ir kaip jį reikia taisyti.
Kas bus po dešimties metų – kiti šnekės. Prancūzijoje
jau dabar prancūzas yra tas, kas Prancūzijos gyventojas, pilietis. Tautos nyksta. Galbūt ir lietuvio sąvoka bus
suprantama kaip „Lietuvos gyventojas“. Nebus nė valstybių ribų, liksime tik europiečiai, ir viskas.
Gal tai objektyvu, gal taip ir bus. Bet į neviltį bloškia,
atrodo, net pastanga patiems ne tvirtėti, o greičiau
įsitrinti į tą katilą, suvienodėti, užsileisti svetimybėmis.
Kodėl gi taip plinta, taip veržiasi į miestą tie nelietuviški
užrašai?
Esu daug dirbęs su kalbos tvarkytoja Vilniaus savivaldybėje. Būna taip, kad liepiama nukabinti kokį neteisėtą
užrašą, skiriama bauda, bet įmonė kreipiasi į teismą,
pasisamdo advokatą, kuris įrodo, kad viskas padaryta
pagal įstatymą. Būna, kad įstaiga sumoka ir baudą, bet
užrašo nenuima. Taip ir nulietuvėja Vilniaus gatvės. Kokia
kam iš to nauda, ekonominė, prichologinė ar kitokia,
man nesuprantama.
Tad išties akivaizdu, kad tautinės dvasios, pastangos į
lietuviškumą – lyg ir nebėra.
Bendroji tendencija tokia. Daug yra apgailestaujančių
dėl to, bet sunku ką pakeisti.
Koks piktavalis sugalvojo tą svetimą Maksimą, kodėl
kažkam taip rūpėjo įsmeigti į mūsų sąmonę tą svetimą
raudoną iksą. Kaip rakštį…
Tai įregistruota kaip prekės ženklas, ir tiek…
Jūs ir pensininko amžiaus sulaukęs bandote grumtis,
nėr kada ilsėtis...
Kai kritikuodamas nelietuviškus užrašus prieš keletą
metų paskelbiau straipsnį, vienas toks užrašus teisinantis
kalbininkas, kalbintas „Lietuvos ryto“, pasakė: „Žmogus
nori pasirodyti, kad dar gyvas“. Štai kaip įvertino. Pašiepė, bet ir tiesos pasakė: noriu būti gyvas ne tik kaip atskiras asmuo (juk tai visiems būdinga), ne mažiau noriu,
kad gyvuotų ir lietuvių kalba.

In the Spider‘s Web
of Possible Impossibilities
On Public Expression of the Lithuanian
Language – Linguist Pranas KNIŪKŠTA.
Liudvikas GIEDRAITIS‘ interview
Pranas KNIŪKŠTA and Liudvikas GIEDRAITIS talk
about the fact that non-Lithuanian company and institution names have spread in the public Lithuanian space
and almost outnumber Lithuanian ones. They speculate
on how to achieve wide and free use of Lithuanian, the
state language of Lithuania. They also discuss the bid
of Lithuanian Poles, mosty living in the Vilnius Region,
to strive for their sirnames, streets, and place names to
be spelt in Polish.

MOKSLO DARBAI

ISSN 0236–0551 LIAUDIES KULTŪRA. 2010/2 (131)

Iš baltų mitinio vaizdyno juodraščių:

Siuvimas

Dainius RAZAUSKAS
Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio
ir kitoms lietuviškų drabužių siuvėjoms

***
Mitiniam vaizdynui priklauso ne tik mitinės būtybės
(dievybės) bei akivaizdžiai mitologiniai vaizdiniai (kaip
antai reinkarnacija, ar sielų pergimimas), ne tik bet kokie,
iš esmės visi pasaulio daiktai, bet ir žmogaus veiksmai,
iš esmės irgi bet kokie, visi. Todėl šįsyk straipsnio objektas – siuvimas ir jo mitinė simbolika baltų tradicijoje.
Tikslas – remiantis šaltiniais (istoriniais, tautosakos bei
tyrinėtojų darbais), aptarti mitines ar bent jau perkeltines,
metaforiškas siuvimo prasmes. (Kadangi pastaras „vaizdyno“ straipsnis buvo apie adatą, o adata yra tiesiogiai
susijusi su siuvimu, tai papildomas šio straipsnio tikslas
– išbandyti tokių susijusių ir vis dėlto skirtingų dalykų
aprašymą skyrium.) Metodas – aprašomasis ir iš dalies
struktūrinis, nes ir aprašant duomenis tenka klasifikuoti,
o tokia klasifikacija neįmanoma be pirminės struktūrinės
analizės. Išvada: siuvimas turi užtikrintą savo vietą baltų
mitiniame pasaulėvaizdyje, tuo eilinįsyk parodydamas jį
esant integralų, visa apimantį, „siūte persiūtą“ prasminėmis „siūlėmis“.
Prasminiai žodžiai: siuvimas, baltų mitologija.
Bene pirmasis siuvimą istoriniuose šaltiniuose paminėjęs Aleksandras Gvanjinis (XVI a.) apie prūsų ir kuršių
(ir lietuvių?) laidotuves rašo: A gdy niewiastę grzebią,
nici i igłe do niej wkładają do grobu, aby sobie, jeśliże
się jej co zedrze, na onym świecie zaszyła „O kai laidoja
moterį, į kapą jai įdeda siūlų bei adatą, kad ji sau susisiūtų aname pasaulyje, jei kas perplyš“ BRMŠ2, 483–484, 495.
Taip pat Gvanjinio šaltiniu buvęs Motiejus Strijkovskis,
aprašydamas Sembos gyventojų laidotuves (1582 m.): A
jeśli niewiastę pogrzebują, tedy jei włożą nici i igłę, aby
sobie zaszyła, jeśli się jej co zedrze na onym świecie… „O
jei laidoja moterį, tai įdeda siūlų ir adatą, kad turėtų kuo

susisiūti, jei ką persiplėš aname pasaulyje…“ BRMŠ2, 517,
550. 1679 m. minėtus autorius kartoja Kristoforas Hartknochas: Tum dabantur munuscula defunctis, nimirum
mulieribus filum cum acu, ut, si quid itinere discinderetur
vel laceraretur, resarcire possent „Paskui mirusiesiems
būdavo dedamos dovanos: moterims – siūlų su adata, kad
galėtų susitaisyti, jei kelyje kas iširtų ar suplyštų“ BRMŠ3,
85, 89. „Susitaisymas“ čia, žinoma, irgi reiškia siuvimą,
tik kalbama jau ne apie aną pasaulį, o apie kelionę ten.
Pasakodamas apie latvių laidotuves, Paulius Einhornas
(1627 m.) irgi mini reikalą aname pasaulyje siūti ir
pateikia jo kiek sukrikščionintą paaiškinimą: Da haben
sie jhnen Nateln vnd Zwirn mitgegeben oder beygeleget,
das sie in jenem Leben, die alten zerrissene Kleider
außbessern möchten, damit sie nicht für Gott dem Herrn,
den Heiligen Engeln vnd anderen Seelen nackend vnd
bloß herein gehen dürffen „Tada įdėdavę jiems adatų ir
siūlų, kad aname gyvenime galėtų susilopyti savo senas
sudriskusias drapanas ir nereikėtų pasirodyti Viešpaties
Dievo, šventųjų angelų ir kitų vėlių akivaizdoje visiškai
nuogiems“ BRMŠ3, 584, 595. O štai pasak Adomo Olearijaus (1647 m.), Ein Priester auff zum Dorffe bey Riga
berichtete, dass ein Lettisch Weib zu der Leiche jhres
Mannes, als der hätte sollen begraben werden, Natel vnd
Zwirn ins Sark geleget; als man die Vrsache dessen von
jhr zu wissen begehret, hat sie geantwortet: sie thäte es
darumb, dass jhr Mann in jenem Leben seine Kleider,
wenn die etwa zerrissen, wieder flicken konte, damit
er nicht vor andern Leuten mit Schimpff gehen möchte
„Vienas kunigas pasakojo, kad kaime netoli Rygos latvė,
laidodama vyrą, įdėjusi į karstą adatą ir siūlų; paklausta,
kodėl taip daranti, toji atsakė: ji taip padariusi todėl, kad
vyras galėtų aname pasaulyje susiadyti drabužius, jeigu
jie suplyštų, ir kad jam nebūtų gėda pasirodyti kitiems
žmonėms“ BRMŠ3, 678, 679. Taigi siuvimas (kartu su drabužiais bei kitais susijusiais šio pasaulio buities rykais,
kaip kad adata RzsAd, 15–17) perkeliamas į aną pasaulį – ir
jau vien dėl to tampa mitiškas.
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Sprendžiant iš raganų teismų bylų, siuvimas (ar siuvinėjimas) buvo laikomas vienu iš raganiškų kerų (1666 m.):
До того тая Вир’жукова, кревопуска чаров’ница, до
помененое челед’ницы, яко тепер жалобливы ведомост
мает, нити до нашытя въ хусты белые давала, штобы
се через то кросты чынили „Prieš tai, kaip dabar ieškovas sužinojo, toji ragana kraujaleidė Viržukienė davinėjo
baltus siūlus įsiūti į baltinius, kad nuo to kiltų piktšašiai“
BRMŠ3, 423, 426.
Iš mitinių būtybių, pasak lietuvių tautosakos, pirmasis
siuvėjas („kraučius“) buvo pats Dievas: Ponasdievs žmogų
sutvėrė pliką. Tuoj reikėjo drabužiais aptaisyt – kraučiaus.
Bet kas buvo pirmuoju kraučium? Pats Ponasdievs! Užtaigi dabar visi kraučiai prė stalo dirb SlŠLSA, 58: Nr. 82. Nors
kad Dievas būtų žmones išmokęs siūti, duomenų lyg ir
nėra. Užtat pasak Oto Glagau, pirmosios „laumės išmokė
lietuvininkes megzti ir siūti, austi ir siuvinėti“ Ltvn, 236.
Be Dievo ir laumių, dar siuvanti Laima (šiaip jau veikiau
verpianti žmogaus „gyvenimo siūlą“). Antai į gegutę, kai
kurių tyrinėtojų (pvz., M. Gimbutienės GmbB,156; GmbDD, 29;
GmbBM2, 35; D. Vaitkevičienės DVtLG, 131) laikomą Laimos
paukščiu ar net jos ornitomorfiniu pavidalu, būrimo dainelėje kreipiamasi: Pakukuok, gegele, /Pasakyk, lakštute, /
Žalioj eglelėj tupėdama, / Aukso krėslely sėdėdama, / Brolių arklius ganydama, / Šilkų skarelę mastydama, / Aukso
makrais s i ū d a m a, / Mano metus skaitydama, / Kaip
ilgai gyvensiu; Pakukuok, gegele, pavairuoj, / Ant žalio
berželio sėdėdama, / Ant aukso krėslelio rymodama, / Šilko
kuskelę s i u v i n ė d a m a, / Aukso kamuolėlį ritinėdama,
/ Man jaunai metelius skaitydama… LTs5, 917–918: Nr. 9417–8.
Kadangi būdingai siuva bitės (tiek korius siuva, tiek šiaip
siuva – lakioja, zuja šen ir ten), tai, iš deivių, šį užsiėmimą
būtų galima sieti ir su Austėja RzsAust, 17.
Vienoje latvių sakmėje pasiūti drabužį žmogų išmokęs
vėžys (matyt, dėl siuvėjo žirkles primenančių žnyplių):
Senos laikos, ka cilvēkiem vēl nebijis apģērba, dzīvojis
tāds nabags skroderis, kas gribējis izšūt drēbes, ar kurām
varētu apģērbties, bet viņš to nevarējis izdomāt. Bet vienu
rītu viņš piecelēlis dzirdējis, ka pie lauka durvīm kaut kas
grabinājas. Viņš gājis skatīt. Durvis attaisot, viņš ieraudzījis lielu vēzi. Vēzis sacījis: «Tu gribi izšūt drēbes, bet
tu to nevari, nāc, es tev pamācīšu.» Vēzis iegājis iekšā un
sacījis: «Es rāpošu pa vadmalas gabalu, un tu ar šķērēm
griez man pakaļ.» Tā skroderis arī izdarījis. Un, kad tas
bijis padarīts, tad vēzis parādījis, kā viņu sašūt, un tad
aizgājis. Skroderis sašuvis drēbes un uzvilcis mugurā, jo
līds tam visi ļaudis staigājuši ietinušies zvēru ādās. Tad
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nu ļaudis barienu vien nāca un lika šūt drēbes „Senais
laikais, kai žmonės dar neturėjo rūbų, gyveno toks vargšas
siuvėjas, norėjęs pasiūti drabužį, kuriuo galėtų apsirengti,
bet negalėjęs sugalvoti, kaip. Bet vieną rytą atsikėlęs jis
išgirdo, kad prie lauko durų kažkas grabinėjasi. Nuėjo
pažiūrėti. Atidaręs duris jis išvydo didelį vėžį. Vėžys
pasakė: ‘Tu nori pasiūti drabužį, bet negali, eikš, aš tave
pamokysiu’. Vėžys įėjo vidun ir pasakė: ‘Aš roposiu
per gelumbės gabalą, o tu žirklėmis paskui mane kirpk’.
Siuvėjas taip ir padarė. O kai taip buvo padaryta, vėžys
parodė, kaip ją susiūti, ir išėjo. Siuvėjas susiuvo drabužį
ir apsivilko, o ligi tol visi žmonės vaikščiojo apsisupę
žvėrių kailiais“ AnIT, 353. Vaizdinys, panašu, gana vėlyvas.
Šiaip jau vėžys BRM paprastai yra Dievo bei Perkūno
priešininkas ir tuo gana artimas velniui.
Savo ruožtu bene populiariausias yra sakmių motyvas
apie siuvantį velnią (kartais senelį, vaiduoklį ar šiaip „šiaučių“), tupintį ant akmens, kupsto ar kelmo. Mažojoje Lietuvoje 1876 m. tokią sakmę apie ant kupetos tupintį ir dirbantį velniuką „šusterį“ (batsiuvį) užrašė K. Kapeleris Ltvn,
354. V. Vaitkevičiaus duomenimis, „Žiogeliuose (Mažeikių
r.), Barzdinės pievoje, buvo akmuo, ir ant to akmens apie
nakties 12 valandą išeidavęs šiaučius su didelia barzda ir
siūdavo batus; Rimšionyse (Rokiškio r.) vaiduoklis, ant
akmens sėdėdamas, batus siuvo“ VVtA, 120. Apie akmenį,
vardu „Velnio krėslas“, prie Kraštų I kaimo (Rokiškio
r.), P. Tarasenkos duomenimis, pasakojama, „kad seniau
rudens vakarais ant jo sėdėdavęs šiaučiuku pasivertęs
velniukas ir siūdavęs gražius raudonus batukus, kuriais
viliodavęs merginas. Mergina, paėmusi tuos batukus ir jais
apsiavusi, pradėdavusi šokti, bet sustoti negalėdavusi ir
šokdavusi, kol krisdavusi negyva“ TrPA, 50. Mat „velnio pasiūti batai buvę ypatingi. Jais avėdami žmonės niekuomet
negalėdavę nueiti į bažnyčią. Šventadienį, apsiavęs tais
batais, žmogus eina į miestelį, o čia patys batai žmogų ne į
bažnyčią, bet į karčiamą neša. Supratę tą pokštą, žmonės į
bažnyčią eidavę basi, batais po pažastimi nešini ir tik šventoriuje jais apsiaudavę. Tačiau ir čia, prie pat bažnyčios
durų, velnio batai kojas nuo bažnyčios durų pasukdavę, ir
vargšas žmogus netrukus atsidurdavęs karčiamoje“ TrPA,
50–51. „Velnio krėslu“ pavadintų akmenų, ant kurių tasai
siūdavęs batus, P. Dundulienės duomenimis, būta ir Titonių
k., Pakruojo r., bei Pomelaičių k., Anykščių r. DndPL, 47. Apie
Valiulio akmenį ties Svobiškėliu, Molėtų r., pasakojama,
esą buvo po juo skylė. Pro tą skylę vis išlįsdavo kipšiukas,
pasivertęs kupriuku, ant akmens sėdėdavęs ir siūdavęs
batukus; kartą jis jais suviliojo merginą: „Kipšelis pasiūlė
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jai batukus. Tai brangiai prašai? – klausia mergina. O tas
sako: Pirmiausia padėvėk, užmokėti ir vėliau suspėsi.
Paėmė mergina batukus, šoko su jais tris mėnesius. Trečio
mėnesio pabaigoje, Užgavėnių vakarą, vidurnaktį, mergina
baigė linksmintis ir patraukė namo. Tik žiūri, kad ne namo,
o prie Valiulio akmens einanti. Pasirodo, batukai ją ten
patys vedė. Nori mergina batus nusimauti – negali. Tada
suprato, kad batukai užburti ir atėjo laikas už juos sumokėti. Kipšiukas paprašė merginos sielos. Tad rytą ji buvo
rasta prie akmens negyva, ant šakos pasikorusi“ VVtA, 266.
Ant minėto Velnio krėslo siuvančiam velniui buvo galima
ir savo batus atnešti taisyti. V. Vaitkevičiaus duomenimis:
Velnias šiaučiukas batus siūdava ant to akmenio ir vakarais būdava: tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, – kaip batus batsiuvys…
Kaldavo gi, čia batus taisydavo, sako, ateina žmogus, tai
duoda, kala čia batus – taiso tas Šiaučiukas. Pliauskinių
kaime (Plungės r.) buvo tikima, kad šventą dieną per
sumą ant Velnio akmens atnešus kiauras kojines, vėliau
parsineši geras. Netgi kai kam suplyšdavo kojinė, žmonės
juokaudavo: Nunešk ant akmens, ir susieravos Velns. Tarp
Baltarusijos šventųjų akmenų vadinami Šiaučiai (шаўцы)
ir Kriaučiai (краўцы) išskiriami iš seno. Šios specifinės
grupės paminklų į rytus ir šiaurės rytus nuo Baltarusijos
nežinoma. Todėl galima manyti, kad jie susiję būtent su
baltų religija ir mitologija. Baltarusijoje siuvančių batus
akmenų žinoma 3, o drabužius – 7. Lietuvoje atitinkamai
12 ir 1. Tokio pobūdžio sakmė žinoma ir apie akmenį
Ragainės apylinkėse. Duomenys iš Baltarusijos pasižymi
gana gausia mitine, taip pat religine informacija. Paprastai
tai tekstai, pasakojantys apie į akmenis paverstus siuvėjus
ir batsiuvius, tačiau padavimuose kaip siuvančios būtybės
figūruoja patys akmenys. Kelias išimtis sudaro padavimai, kurie mini, kad ant akmens siuvąs Velnias. Plačiai
pasakojama, esą akmenys siūdavę daugeliui žmonių, šie
nešdavę ant akmens medžiagą ir kaip akmenys siūdavę.
Visų šių padavimų pabaigoje teigiama, kad akmenys
nustoję siūti po to, kai atėjusi moteris pas juos paprašiusi
pasiūti ‘nei šį, nei tą’. Akmenys prašymą išpildydavę, tačiau tai būdavęs paskutinis kartas. Už siuvimą ant akmenų
buvę nešama pinigų, ‘valgyti ir gerti’. Akmenys-siuvėjai
ir akmenys-batsiuviai, turint omenyje padavimus ir tikėjimus, priklauso platesnei suakmenėjusiais žmonėmis
laikomų akmenų grupei“ VVtA, 121–123 (VVtŠŽ, 240–241; БМ, 223;
ЛП, 363–367: Nr. 610–615, 379–380: Nr. 645). Plg. ant kelmo sėdintį
ir vyžas pinantį velnią.
Kadangi Velnias vis dėlto dažniau gamina ar taiso apavą
(siuva batus, pina vyžas) nei drabužius, o kad tuo užsiimtų

Dievas, duomenų nėra, tai čia galima įžvelgti būdingą
Dievo ir Velnio tarpusavio santykiui vertikalią opoziciją
„aukštai–žemai“, išreikštą per atitinkamą drabužių ir apavo
padėtį ant žmogaus kūno.
Siuva velnias ir lietuvių priežodžiuose, ir ne tik batus
ar rūbus: Žmogus pinigus renka – velnias piniginę siuva;
Skūpuolis pinigus renka – velnias mašną siuva LTs5, 184, 298:
Nr. 1849, 3847. Kartais velnias siūlo žmogui siuvimu lenktyniauti: Eikiav išsisiūti: tu trumpu, o aš ilgu siūlu, – sakęs
vel[nia]s žmoguo LKŽ12, 634. O piktas, pašėlęs žmogus esąs
velniu pasisiuvęs, pvz.: Velniu pasisiuvusi ta boba LKŽ12, 635
(plg. minėtą siuvimu kerinčią raganą). Ar tik ne su velniu
galiausiai bus susijęs ir tradicinis sapnų aiškinimas, esą
Sapnuoti kriaučių siuvantį namuose – tuose namuose bus
nabaščikas VšnkSA, 161.
Labai paplitęs įsitikinimas siuvant drabužį ant savęs, t.y.
nenusivilkus, esant galima sau „susiūti protą“ arba „atmintį“: Niekada nereikia siūt ant savęs, ba pomietį [atmintį]
susiuva BsJK, 25: Nr. 3; Nereik ant savęs drapanas siūt, nes
omenį užsiuvi BsJK, 38: Nr. 9; Nereikia ant savęs nieko siūti,
kad razumą [protą] nesusiūtum savo (ir atvirkščiai: Nereikia
ant savęs jokį drabužį ardyti, kad razumą neišardytum)
BsJK, 322: Nr. 13, 14; Nereikia, sako, ant savęs drapaną siūti,
ba savo razumą užsiuvi. Siuvant ant savęs, sako, reikia
šiaudą in dantis insikąsti BsJK, 334: Nr. 22; Ant savęs apsivilkus
nereikia taisyt (siūt) jokio drabužio, nes protą susiuva. O
jei nori, kad protas liktų sveikas, tai reikia siuvant insikąsti
šiauduką BsJK, 352: Nr. 28; Jei ant žmogaus siuva drabužius,
susiuva protą; Siuvant ant žmogaus rūbus, reikia įsikąsti
skiedra, tai nesusiūsi proto; Neseka [nereikia, nevalia]
nieko ant savęs siūti dėl to, kad atmintis užsisiūs, o jeigu
kas reikalinga ant savęs siūti, tai reikia įsikandus dantyse
kas nors turėti TŽ3, 353, 348, 372; Jeigu apsivilkęs siuvi į savo
drabužį guziką, reikia dantysna įsikąsti mažas šipuliukas, tai atminties neužsiūsi TŽ4, 473: Nr. 230; Jei praplyšta
drabužis, norint ant savęs drabužį susiūt, reikia įsikąst
šiaudą į dantis, kad atminties nesusiūtum SbAED, 385; Jei
ant žmogaus priseina kiek drabužį siūti, susiūti, tai jis turi
įsikąsti šiaudelį ar medelį – kitaip jam protą gali susiūti;
Ant manęs siuvi – tai protą susiūsi; Neduok rūbo siūt ant
savęs – atmintį susius; Jei siūni guziką ar ką kitą nenusrengęs tos skaros, tai ką nors insikąsk dantysa, kitaip tu
savo pomietę užsiūsi; Kas drabužį lopo užsivilkęs, tas sau
protą užsisiuva LKŽ12, 631, 636, 637. Tuo tikima ligi šiol: antai
pasak XX a. pabaigos moksleivių prietaro, Nesiūk sagos
ant žmogaus: jo atmintį prisiūsi GdrKT, 48. Panašiai tikėta
latvių: Apģērbtu drēbi nekad nedrīkst ne lāpīt, ne arī pogu
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iešūt, jo tad piešuj padomu „Apsirengto drabužio niekada
nereikia nei lopyti, nei sagą siūti, nes tada prisiuvi omenį“;
Drēbes mugurā nedrīkst šūt, jo tad piešuj augumu: cilvēks
vairs neaug lielāks „Drabužių apsirengus negalima siūti,
nes tada prisiuvi ūgį: žmogus nebeauga didesnis“; Kas
drēbes nenovelkot pogu šuj, tas paliek aizmāršīgs „Kas
nenusivilkęs drabužio siuva sagą, tas tampa užmaršus“;
Uzvilkts apģērbs nav vairs jāšūn, tad prātu aizšūn „Apsivilkto rūbo nebegalima siūti, nes tada protą užsiuvi“; Ja
kājās zeķes lāpa, tad ātri visu aizmirst „Jei kojines ant kojų
lopysi, greitai viską pamirši“; Nevajag lāpīt tās drēbes, kas
patlaban ir mugurā, jo tad aizšuj prātu. Ja nu citādi nevar,
tad var izpalīdzēties tādā kārtā, ka ieņem kaut ko mutē un
tā tur pa visu lāpīšanas laiku „Negalima lopyti drabužio,
kuris tuo metu apsivilktas, nes tada užsiuvi protą. Jei kitaip
neišeina, tai galima pasigelbėti paimant ką nors į burną ir
laikant taip visą lopymo laiką“; Ja ko liek šūt pie apģērbtām drēbēm, tad vajaga kaut ko ieņemt mutē, lai nepaliek
aizmāršīgs „Jei ką tenka siūti apsirengus, tai reikia ką nors
paimti į burną, kad neliktum užmaršus“; Ja pogu ļauj piešūt drēbēm mugurā esot, tad jāiekož diegs mutē, lai prātu
neaizšuj „Jei sagą nori prisiūti apsivilkęs drabužį, reikia
įsikąsti siūlą, kad proto neužsiūtum“; Ja kaut ko šujot, kas
esot mugurā, tad vajagot kādu lietu iekost zobos, lai prātu
neaizšūtu cieti „Siuvant ką apsivilkus, reikia kokį daiktą
įsikąsti į dantis, kad proto neužsiūtum“; Kad ko šujot, ja
tas šūnamais apģērbs ir mugurā, jāņem kaŗote mutē, lai
prātu neaizšūtu „Ką nors siuvant, jei tas siuvamas rūbas
yra apsivilktas, reikia paimti šaukštą į burną, kad proto
neužsiūtum“; Nēsājamās drēbes nedrīkst šūt uz sevis, tad
būs aizmirsīgs prāts, bet vajaga ieņemt kaut zobos kādu
skaliņu, lupatu vai ko citu „Nešiojamo drabužio negalima
siūti ant savęs, nes protas bus užmaršus, bet reikia paimti
į dantis kokią skalelę, skutelį ar ką kita“ ir t.t, ir pan. ŠmLTT,
1819–1821: Nr. 30313–30342. Ir Baltarusijoje (Vitebsko srityje)
XIX a. N. Nikiforovskio paliudyta: „Reikia vengti siūti
baltinius bei rūbus ant žmogaus, nes taip galima зашить
памиць ‘užsiūti atmintį’ ir kitus sugebėjimus. Būtiniausiu
atveju reikia turėti įsikandus kokį smulkų daiktą, skubiai
pagriebtą iš to žmogaus, kuris siūs“ НкфПП, 80: Nr. 515. Arba
štai pasak XX a. pradžios užrašymo baltarusių Polesėje: На
сабе не можна нiчого зашываць, бо зашыецца памяць
„Ant savęs negalima nieko siūti, nes užsisiūs atmintis“
СржпПЗ, 157: Nr. 1342. (Panašiai protą ar atmintį galima suvyti
vejant virvę.)
Be to, Polesės baltarusių įsitikinimu, Не можна
лежачы шыць, а то зашыеш вочы й дастанеш
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курыную слепату „Negalima gulint siūti, nes užsiūsi
akis ir gausi vištakį“; savo ruožtu Жанчына ў стане
не павiнна сама на сябе што-небудзь зашываць цi
прышываць, бо ат гэтаго ёй будзе вельмi цяжко
раджаць „Moteris padėtyje neturi pati ant savęs nieko
užsiūti nei prisiūti, nes nuo to jai bus labai sunku gimdyti“
СржпПЗ, 160: Nr. 1376; 168: Nr. 1476. Lietuvoje, moteriai gimdant,
apskritai niekam Siūti tame name negalima tą dieną – kad
neužsiūtų gimdymo SbAED, 375.
Dar, latvių požiūriu, Ja kāds ēd, tad šūt nedrīkst, jo
sašūs vēderu „Valgant siūti negalima, nes susiūsi pilvą“
ŠmLTT, 1821: Nr. 30343. Polesės baltarusiai tikėjo, kad Шыючы
якую-небудзь адзежу, не можна нiчого есцi, та адзежа
будзе добрэ насiцца, так што ёй i зносу не будзе „Siuvant kokį nors drabužį, negalima nieko valgyti, tai drabužis
gerai dėvėsis, kad nė nesusidėvės“; arba: Як жанчына шые
плацце, та яна не павiнна нiчого есцi, бо ў том плаццi
будуць вельмi весцiса вошы „Kai moteris siuva drabužį,
tai ji neturi nieko valgyti, nes tame drabužyje labai veisis
utelės“ СржпПЗ, 114: Nr. 991; 158: Nr. 1343.
Taip pat, pasak latvių prietarų, nedera siūti per Šeštines,
nes tada visus metus nesiseks. O šiaip kokį drabužį siuvant,
jeigu medžiagos išeina kaip tik, tai šis siuvimas – paskutinis prieš mirštant; ir atvirkščiai: jei medžiagos pritrūksta
arba lieka, tai šį darbą dar teks dirbti StrP, 344. Savo ruožtu
pasak Polesės baltarusių, У п’ятнiцу не можна шыць, бо
ягнята будуць адбiвацца ад чарады „Penktadienį negalima siūti, nes ėriukai nuklys nuo bandos“ СржпПЗ, 164: Nr. 1438.
Siuvimas eina ir lytinio akto metafora (galimas daiktas, dėl išorinio panašumo su dygsniavimu; plg. ir adatos
seksualines sąsajas), o pasiūti vaiką tiesiog reiškia pradėti
kūdikį: Siuvo kriaučius ilgą laiką ir pasiuvo mergai vaiką
(Plateliai, Plungės r.); Jis tai mergai pasiuvo vaiką, tai dabar turi mokėt (Alksnėnai, Vilkaviškio r.) LKŽ12, 635; JsnGVP,
292. Lytinis, šeimyninis gyvenimas iš tikrųjų savaip primena siuvimą, o ka»tos – siūlę: vyras praduria „medžiagą“
(materiją, moterį), praveria pro ją savo sėklos „siūlą“, ir
po devynių mėnesių „dygsnio“ tasai vėl išlenda paviršiun
vaiku, ir jeigu tai sūnus, šis užaugęs vėl daro savo „dygsnį“, ir taip toliau. Baltarusijoje svarbus jaunosios kraičio
įnagis buvo adata, padedanti „susiūti“ naują šeimą БМ, 203.
Į visa tai atsižvelgiant, įdomu, jog, V. Toporovo nuomone,
ide. šaknis *sū- (*siū-) „siūti“, iš kurios kilęs ir lietuvių
žodis siūti, galinti būti genetiškai susijusi su ide. šaknimi
*sū- „gimdyti“, iš kurios lietuvių kalboje kilęs žodis sūnus
ТпрДПТ, 127. (Šiaip ar taip, patikimas šio įvaizdžio gretinys
yra už-mezgimas ir užuo-mazga.)
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VVtA = VAITKEVIČIUS, Vykintas. Alkai: baltų šventviečių
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VVtŠŽ = VAITKEVIČIUS, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Žemaitija. Vilnius: Diemedis, 1998.
БМ = Беларуская мiфалогiя: Энцыклапедычны слоўнiк.
Мiнск: Беларусь, 2004.
ЛП = Легенды i паданнi. Складальнiкi: М.Я. Грынблат,
А.I. Гурскi; 2-е выданне, дапоўненае i дапрацаванае.
Мiнск: Беларуская навука, 2005.
НкфПП = Простонародныя прим§ты и пов§рья, суев§ер
ные обряды и обычаи, легендарныя сказанiя о лицахъ и
м§стахъ. Собралъ въ Витебской Б§лоруссiи Н. Я. Ники
форовскiй. Витебскъ, 1897.
СржпПЗ = СЕРЖПУТОЎСКI, А. К. Прымхi i забабоны
беларусаў-палешукоў. Мiнск: Унiверсiтэцкае, 1998.
ТпрДПТ = ТОПОРОВ, Владимир Николаевич. О двух пра
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славянских языков. Москва: Наука, 1973.

Sewing
Dainius RAZAUSKAS
The aim of the article is to describe such an ordinary household job as sewing, but to do so from the
mythological point of view. It presents the mythological
data on sewing in Lithuanian historical sources such as
religious text, folklore, proverbs, etc. As it were, sewing
has always had a religious, ritual and magical meaning
related to witchcraft, conjugal ceremonies and special
prohibitions (for instance, not to sew anything you are
wearing, from the fear of sewing your mind up) and to
some deities (especially Dievas ‘God’, Laima ‘Fortune’,
Velnias ‘Devil’ who sew whilst sitting on a stone etc.).
Sometimes sewing can be taken as a metaphor for coitus
and/or conception.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6,
LT-2055 Vilnius, el.p. liaudies.kultura@llkc.lt; dainius@llti.lt
Gauta 2010-01-15, įteikta spaudai 2010-04-12
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Žemaičių etniškumo sampratos XIX a. šaltiniuose.
2. Nuo žemaičių kultūrinio sąjūdžio iki XIX a. pabaigos
Petras KALNIUS
Jau XIX a. pirmojoje pusėje žemaičiai, prasidėjus jų
kultūriniam sąjūdžiui, nesitenkino svetimųjų primesta
žemaičių bendruomenės etniškumo samprata – savo esmės
klausimą jie ėmė nagrinėti patys. Nors XIX a. viduryje,
kaip ir vėlesniais XIX a. dešimtmečiais, esama labai įvairių žemaičių ir aukštaičių samprotavimų apie žemaičių
bendruomenę ir jų kalbą (tarmę), tačiau net tarp žemaičių absoliučiai vyravo samprata, kad žemaičiai su kitais
lietuviais yra „viena giminė“; vėliau, XIX a. pabaigoje,
žemaičiai pradedami įvardyti kaip viena tauta.
Artėjant XX a. žemaičio sąvoka vis siaurėjo ir
konkretėjo, kol XX a. pradžioje kalbininkų jie buvo
pripažinti tik kaip dialektinė lietuvių grupė, o etnologų – kaip viena iš lietuvių etnografinių grupių ir savita
regioninė bendruomenė. Į etnografinės grupės suvokimą
jie galutinai „nužeminti“ XX a. Tačiau tas „nužeminimas“ pradėtas jau XIX a. pabaigoje, įsisiūbavus lietuvių
tautiniam atgimimui. XX a. vykęs žemaičių įprasminimo
procesas buvo tik XIX a. tautinio atgimimo laikotarpiu
prasidėjusio naujo žemaičių vertinimo tęsinys ir galutinis integracijos įtvirtinimas. Žemaičių, kaip ir apskritai
lietuvių, samprata pamažu kitėjo ir oficialiuosiuose
rusų administracijos raštuose. Jau XIX a. devintojo dešimtmečio pradžioje toliau pripažįstant, kad egzistuoja
minėtos lietuvių genties lietuvių, latvių ir žemaičių
tautybės, vis dažniau pavartojamas terminas „lietuviųžemaičių kalba“, pamažu pereinama prie naujų terminų.
Paskutiniame XIX a. dešimtmetyje bei pirmaisiais XX
a. metais, lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo
išvakarėse ir carinės administracijos raštijoje vis labiau
įsivyravo terminai „litovskij narod“ arba „Vilniaus ir
Kauno gubernijų lietuviai“, jų kalba – „litovskij jazyk“.
Apibūdinant Lietuvos gyventojų etniškumą, vis rečiau
bešmėžuoja su žemaitiškumu susiję reikšminiai žodžiai.

gyventojus, kurie save laikė lietuviais (aukštaičiais,
dzūkais, Užnemunės lietuviais ar kitaip) ir kalbėjo bei
rašė aukštaičių tarmėmis arba bendrine lietuvių kalba.
Išvados pateikiamos straipsnio gale.
Prasminiai žodžiai: žemaičiai, etniškumas, tradicinė
kultūra, regionas, etnografinės grupės.

Straipsnio objektas – žemaičių bendruomenė. Tikslas – išsiaiškinti XIX a. šaltiniuose aptinkamų žemaičių
sampratų turinį ir žemaičių bendruomenės suvokimo
kaitą nuo XIX a. pradžios iki pabaigos. Metodai – lyginamosios ir tekstų analizės. Kalbėdami apie žemaičių
santykį su lietuviais, pastaruosius suprantame tik etnine
prasme, lyginimui imame tik tuos vietinius Lietuvos

Vis dėlto kitaip, negu kitataučiai, žemaičius tarp
lietuvių jau XIX a. viduryje suvokė žemaičių ir aukštaičių šviesuomenė. Jai galvosena, kad etninė ir kultūrinė
distancija tarp lietuvių ir žemaičių yra tokia pati kaip ir
tarp žemaičių bei latvių, nebuvo priimtina, kaip nebuvo
priimtina ir kai kurių lenkų autorių laikysena etnonimą
žemaičiai laikyti visų lietuvių sinonimu. Tiesa, yra rimtas
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Vietoje įvado. Pirmajame aptariamos temos straipsnyje, pavadintame „Žemaičių etniškumo sampratos XIX
a. šaltiniuose. 1. Žemaičiai ne žemaičių akimis: XIX a.
pradžia“, glaustai pateikiau etniškumo nagrinėjimo svarbą
etnologiniuose tyrinėjimuose, temos ištirtumą, nagrinėjamo klausimo dabartinį aktualumą, istoriografiją, analizei
pasirinktus šaltinius. Daugelis pirmojo straipsnio įvade
aptariamų dalykų yra analogiški ir nagrinėjant šiame,
antrajame straipsnyje, gvildenamus klausimus, todėl antrą
kartą čia jų nekartoju. Ankstesniajame straipsnyje aptariau
tokius konkrečius klausimus – iš ankstesnių amžių paveldėtas ir XIX a. pirmosios pusės šaltiniuose aptinkamas
žemaičių etniškumo sampratas, carinės Rusijos valdymo
laikotarpiu rusų mokslininkų ir administracijos įvestas
žemaičių suvokimo naujoves, taip pat tai, kaip XIX a.
žemaičius traktavo lenkų ir prancūzų autoriai Vladislavas
Kondratavičius-Sirokomlė, Teodoras Narbutas, Ignacas
Jurekas Kraševskis, Adomas Honoris Kirkoras, Conradas Malte-Brun. Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio
skiriama iš Žemaitijos ir kitų Lietuvos vietovių kilusių
autorių darbuose aptinkamoms žemaičių bendruomenės
ir jų raštuose vartotos „žemaičių kalbos“ etniškumo sąvokoms nagrinėti bei žemaičių bendruomenės suvokimo
kaitai XIX a. pabaigoje.

Žemaičių samprata XIX a. lietuvių
šviesuomenėje

PETRAS KALNIUS. ŽEMAIČIŲ ETNIŠKUMO SAMPRATOS XIX A. ŠALTINIUOSE. 2. NUO ŽEMAIČIŲ KULTŪRINIO SĄJŪDŽIO IKI XIX A. PABAIGOS

pagrindas teigti, kad vieningos, etninės tautos sampratos
Žemaitijos šviesuoliai ėmė laikytis anksčiau negu Aukštaitijos bei Užnemunės lietuvių raštijos veikėjai. Antai,
kaip nurodo tyrinėtojai, XIX a. antrojoje pusėje tarp
Marijampolės gimnazijos moksleivių ir Veiverių mokytojų seminarijos studentų labai mėgstamas buvo dar XVI
a. Motiejaus Strijkovskio parašytas veikalas „Kronika
Polska, Litewska, Żmudzka“,1 kurio etninio grupavimo
požiūriu jie nekvestionavo. Ne tik šio veikalo pavadinimas, bet ir jo turinys sugestionavo suvokimą, kad nors
kalbama apie „abiejų tautų“, tai yra dviejų politinių tautų,
valstybes, tačiau kartu ir apie trijų skirtingų kultūrinių
bendruomenių (lenkų, lietuvių ir žemaičių) istoriją. Tuo
metu tokia XVI a. kronikininko samprata būsimiesiems
lietuvių tautinio atgimimo veikėjams atrodė neklaidinga,
o vieningos etninės lietuvių tautos idėja jie susižavės kiek
vėliau. Tačiau lenkų ir rusų istoriografijoje egzistavusios
įvairios žemaičių kultūrinio savitumo traktuotės jiems ir
vėlesniais metais paliko nemažai dvejonių dėl žemaičių
„tautiškumo“ ribų ir savitumo vieningoje etninėje lietuvių
tautoje.
O atsigręžę į Žemaitiją matysime, kad žemaičių ir
aukštaičių, kaip vienos etninės tautos, idėją randame jau
Simono Stanevičiaus pasakėčioje „Arklys ir meška“,
parašytoje XIX a. trečiajame dešimtmetyje. Be to, iš S.
Stanevičiaus raštų patiriame, kad jam nekyla abejonių,
jog lietuvių ir latvių kalbos nėra atskiros, o lietuvių kalba susideda iš tarmių.2 S. Stanevičiui žemaičiai nors ir
atrodė labai saviti, skirtingų „letų kraštų“ žmonės, tačiau
jie visi yra „Lietuvos senos giminės“ atstovai.3 Pažymėtina ir tai, kad pats S. Stanevičius, pagal kilimo vietą ir
pagal žemaitiškąjį patriotizmą būdamas tikras žemaitis,
po savo leidiniu „Šešios pasakos“ pasirašė slapyvardžiu
„J.J.W. Lituvys nuo Šventos upės krašto“.4 S. Stanevičiaus
amžininkas Liudvikas Adomas Jucevičius maždaug tuo
pat metu rašė: „Dabartinė Vilniaus gubernija, Žemaičiai,
Prūsų Lietuva ir senobinė Augustavo vaivadija yra gyvenamos grynai lietuvių liaudies, jų papročiai vienodi,
bendri visam didelės tautos plotui“.5
Simonas Daukantas savo raštuose vartojo terminus
„tauta“ (matyt, paveiktas Mikalojaus Daukšos?) bei „lietuviškos giminės“, pastarąjį netgi dažniau negu tauta.6
Vadinasi, ir jis jau buvo veikiamas tam tikros rusų autorių, nagrinėjusių rytinės Baltijos jūros pakraščio etninę
struktūrą, terminų vartojimo tradicijos (kai „litovskoje
plemia“ susideda iš trijų tautybių („narodnostej“) – latvių,
žemaičių ir „tikrųjų lietuvių“). XX a. pabaigos lietuvių
istoriografijoje ginčytasi, ar S. Daukantas, sakydamas
„Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, turėjo
galvoje dvi etnines bendruomenes, ar vieną? Vis dėlto
iš kitų jo darbų, pavyzdžiui, iš „Darbai senųjų lietuvių ir

žemaičių“, galime labai aiškiai įsitikinti, kad juos laikė
viena tauta, nes minėdamas lietuvius ir žemaičius nevartojo daugiskaitos – tautos, o vienaskaitą – tauta. Be to, jis
niekur nekalba apie dvi kalbas – lietuvių ir žemaičių, o tik
apie vieną – lietuvių – kalbą. Pavyzdžiui, jis rašo „Šiame
savo rašte norėjau aš lietuviškai aprašyti bent paviršiais
darbus lietuvių ir žemaičių ir stengiau bent didumą paveikslo jos senų dienų apsiėjimų ir užlaikymų parodyti;
ne tiktai idant skaitytojas geriau užmanytų pačius darbus,
bet idant galėtų dar pažinti palaikus tos tautos...“7 (visur
kursyvas mano – P. K.).
Dar vis pasitaikančias abejones dėl to, kaip S. Daukantas suvokė savo vartotus terminus „senovės lietuviai,
kalnėnai ir žemaičiai“ (ar tai, jo akimis, buvo viena, ar dvi
tautos), turėtų išsklaidyti veikalo „Būdas senovės lietuvių,
kalnėnų ir žemaičių“ pratarmėje jo paties pasakyti žodžiai:
„Jei tiktai pažvelgsime į pačią Lietuvos tautą, kalnėnų ir
žemaičių, aiškiai tenai matysim, jog ta tauta (kursyvas
mano – P. K.) ne vien praėjusiame amžiuje, bet jau gilioj senovėj yra perkentėjusi didžiai didelius savo ūkės
ermydelius, nesgi tur sau ypatingą kalbą, būtinai įvairią
nuo kitų kalbų, o aiškesnę ir skaistesnę už visas šiandien
kalbamas, kurioje visa gal permanyti ir visa apreikšti“.8
Vis dėlto čia dar gali kilti klausimas: jeigu S. Daukantui
lietuviai ir žemaičiai – viena tauta, kodėl jam buvo reikalingi du etnonimai, kodėl jis negalėjo jų „subendrinti“
vienu kuriuo nors pavadinimu, bent jau tais atvejais, kai
kalba apie visumą? Manytume, kad ir žemaičių etnonimo
vartojimas, ir tai, kad jis, rašydamas apie vieną tautą, neapsieina su vienu terminu lietuviai, rodo, kad žemaičius
S. Daukantas laikė labai savita lietuvių „giminės“ arba
tautos dalimi, kur kas savitesne, negu Vilniaus gubernijoje,
gudų paribyje, gyvenusius ir dzūkavusius arba Lenkijos
Karalystės Suvalkų gubernijoje atsidūrusius „lietuvių
giminės“ atstovus.
Tačiau XIX a. pradžioje ir viduryje stebime gana iškalbingą lietuvių autorių, vartojusių sąvokas „žemaičių
kalba“ ir „lietuvių kalba“, geografinį pasiskirstymą. Aukštaitiškojoje Lietuvos pusėje (taigi įskaitant ir dabartines
Suvalkiją bei Dzūkiją) niekas iš to meto autorių savo raštų
(knygų, straipsnių, vertimų) pavadinimuose, anotacijose,
paantraštėse nevartojo sąvokų „Žemaičių kalba“ arba
„lietuvių ir žemaičių kalba“, „Lietuvių-žemaičių kalba“
arba „lietuviškai-žemaitiškas liežuvis“. Jie rašė: „raštas
lietuviškas“, „kalba lietuvių“, „język litewski“ (kai rašė
lenkiškai). Tai, pavyzdžiui, matome iš visuomenės veikėjų Kajetono Aleknavičiaus (1804–1874), g. Utenos
parapijoje, Valerijono Ažukalnio (1820–1874), kilusio
nuo Šimonių, Motiejaus Brunzos (1824–1869), g. netoli
Šumsko, Prano Vaicekauskio (1826–1901), g. veikiausiai
Vilniaus krašte, anykštėno vyskupo Antano Baranausko
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(1828–1902), Jono Koncevičiaus (1835–1915?), suvalkiečių Antano Tatarės (1805–1857) bei Antano Marcinskio
(1821– ?), Antano Kikučio (1805–1857), g. Šešuolėlių
parapijoje, Leono Rogalskio (1806–1878), g. Vilniuje,
Kristupo Daukšos (1800–1858), g. Pabiržėje, ir kitų.9
Raštų išimtys, atrodo, buvo retos. Suvalkietis Mikalojus
Akelaitis (1829–1887) savo raštuose taip pat niekur
nevartojo „žemaičių kalbos“ sąvokos, išskyrus vieną
atvejį, kai, gyvendamas Rietave, sumanė pradėti leisti
laikraštį „Pakeleivingas“, jį tikėjosi leisti „žemaitiškai
arba lietuviškai“.10
Savo ir iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą verstuosius
raštus ne žemaitiškais, o lietuviškais vadino ir Mažosios Lietuvos lietuvių raštijos veikėjai: Karolis Glagau
(1805–1875), Fridrichas Bekeris (1805–1890), Fridrichas
Kuršaitis (1806–1876), Mauras Pucas (1810–1851),
Karolis Leopoldas Fridrichas Neisas (1814–1875), Erdmonas Šesnakas (1815–1864), Karolis Rudolfas Jakoby
(1817–1881), Mykolas Šapalas (1827–1884) ir kiti.11
O XIX a. švietėjai, kilę iš Žemaitijos, skyla į dvi dalis:
vieni deklaruoja rašantys „žemaičių kalba“, kiti – lietuvių
kalba. Pirmųjų būrys, veikiausiai, yra gausesnis. Kalikstas
Kasakauskis (1794–1866), Juozas Čiulda (1796–1861),
Jonas Ugenskis (1810–1852), Adomas Underevičius
(1813–1878), Jonas Lechavičius (1817–1861), Vincentas Prialgauskis (1818–1878), Vincentas Šurevičius
(1818–1860), Vincentas Juzumas (1819–1901), Petras
Gomalevskis (1819–1868), Peliksas Vereika (1822–1882),
Jurgis Lechavičius (1820–?) savo raštus vadino žemaitiškais, savo kalbą – žemaičių, o kai vertė iš lenkų ar kitų
kalbų, skelbė, kad „išguldo ant žemaitiško“.12 Kai kurie,
pavyzdžiui, Kajetonas Rokas Zabitis ir kiti, savo tekstus
vadino „išdrukavotus“ arba „išguldytus ant liežuvio Letuwiszkay-Žemaytiszko“.13 Reikšmingas faktas yra tai,
kad kalbos, kuria to meto Lietuvos raštijos veikėjas rašė,
įvardijimas dažniausiai koreliuoja su jo gimimo vieta.
Todėl pastebime gana įdomų pasiskirstymą: įsitikinimas
rašant žemaitiškai būdingas tiems žemaičių raštijos veikėjams, kurie buvo kilę ir didžiąją dalį savo veiklos laiko
praleido etnografinėje Žemaitijoje. Tiesa, veikiau išimtis
negu šios laikysenos patvirtinimas bus Motiejus Valančius, Simonas Daukantas, Simonas Stanevičius, Jurgis
Ambraziejus Pabrėža, Dionizas Poška.14 Taip pat ir gimusieji rytinėje istorinės Žemaitijos dalyje (jau etnografinės
Aukštaitijos teritorijoje) ir/arba didžiąją savo gyvenimo
dalį dirbusieji už etnografinės Žemaitijos ribų dažniausiai
arba be išimties deklaravo, kad jų kalba esanti lietuviška,
kad jie „guldo iš lenkų kalbos ant lietuviško liežuvio“ ir
t.t. Tokia „lietuviška“ laikysena buvo būdinga net ir daliai
iš etnografinės Žemaitijos kilusių kunigų, jeigu jie visą
laiką dirbo Vilniaus bei Seinų vyskupystėse. Matyt, jie
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stengėsi ir rašyti kalba, atmiešta rytų aukštaičių tarmybėmis. Todėl, be jau minėtų iškiliųjų žemaičių šviesuolių,
„lietuviškos laikysenos“ žemaičių kilmės švietėjų plejada
taip pat gana gausi: Antanas ir Jonas Juškos, Ambraziejus
Pranciškus Kašarauskis, Pranas Viksva, Laurynas Ivinskis,
Andrius Morkus Ugenskis, Domininkas Budrikas, Karolis
Edvardas Cigleris, Liudvikas Adomas Jucevičius15 ir kiti.
Pastarasis, beje, rašydamas tik lenkiškai,16 bet būdamas
didelis žemaičių liaudies patriotas, aukštinęs jos darbštumą, dorovingumą ir kultūringumą, priešpriešinęs šias
jos savybes sulenkėjusiai bajorijai, vis dėlto visur rašo,
kad jo aprašomos liaudies kalba, mitologija, dievybės,
dainos yra lietuvių, ne žemaičių, nors daug jo užfiksuotos
etnografinės medžiagos yra ir iš gimtojo Pakėvio (dabar
Kelmės rajono vakarinė dalis).
Kai turime reikalą su visais, bet skirtingai žemaitiškąjį
etniškumą interpretavusiais to meto iš Žemaitijos kilusiais
švietėjais, daugeliu atvejų sunku yra atskirti, kurie iš jų
žemaitiškumą suvokė kaip lietuviškumo sinonimą, tik jį
priartindami prie savo etnografinio regiono tapatybės, o
kurie žemaitiškumą veikiausiai įsivaizdavo kaip atskirą
nuo lietuvybės reiškinį. Prie tokių „problemiškų“ asmenų turėtume priskirti ir Kajetoną Roką Zabitį bei kunigą
Bonaventūrą Butkevičių. K. R. Zabitis, nors, 1823 m.
kartu su profesoriumi Ivanu Loboika rinkdamas medžiagą tarmėms, keliavo ne tik po etnografinę, bet ir po visą
istorinę Žemaitiją, vis dėlto, atrodo, buvo linkęs žemaičių
su lietuviais netapatinti. Tai rodytų, pavyzdžiui, jo darbas
„Surinkimas wysokiu rasztu Lietuwiszku, Žemaytiszku
yr Prusiszkay Lietuwiszku“. Jame jau randame analogiją
su S. Daukanto vartota terminija „lietuviai, kalnėnai ir
žemaičiai“. S. Daukanto sampratą galime nustatyti iš jo
darbų konteksto, o K. R. Zabičio suvokimą išgryninti
daug sunkiau. Iš Kretingos kilęs B. Butkevičius, eidamas
Seinų vyskupystės administratoriaus pareigas, 1853 m.
pirmą kartą šios vyskupystės istorijoje ganytojišką laišką
paskelbė atskirai lenkų ir lietuvių kalbomis. Vaclovas Biržiška nurodo, kad lietuvišką tekstą jis parašė pats ir vieną
egzempliorių nusiuntė Žemaičių vyskupui M. Valančiui,
kartu atsiprašydamas, kad jį parašęs „ne gražia žemaičių
kalba, o sudarkyta suvalkiečių tarme“.17
Iš „etninių“ žemaičių bene vienintelis kunigas Ambraziejus Pranciškus Kašarauskis (1821–1880), gimęs
Pavandenės parapijoje (dabar – Telšių r.), mokęsis Kražių
gimnazijoje ir Varnių dvasinėje seminarijoje, gyvenęs ir
dirbęs Baisogaloje, Varniuose ir tremtyje Bijske (Tomsko gubernija), apibūdindamas žemaičius yra pavartojęs
terminą „naród“. Tačiau kadangi jis šį terminą vartojo
teiginyje, kad buvusioji Žemaičių kunigaikštystė kaip
administracinis vienetas, o ne kaip tauta (naród) užėmė
tam tikrą teritoriją,18 negalime tvirtinti, jog etnografinius
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žemaičius jis matė kaip analogišką lietuviams tautą.
Kadangi visuose savo darbuose jis rašo tik apie lietuvių,
o ne žemaičių kalbą, yra rimtas argumentas teigti, kad
žemaičių kaip atskiro etninio vieneto XIX a. jis taip pat
neįsivaizdavo.
Bet kuriam žemaičiui, nepamiršusiam savo tarmės,
skaitant XIX a. vidurio Žemaitijos šviesuolių raštus iš
pirmo žvilgsnio visada susidaro įspūdis, kad jie rašyti žemaičių tarme. Tik atidžiau įsižiūrėjus tenka tuo suabejoti,
nes daugelio žodžių gramatinės formos yra ne žemaitiškos,
o aukštaitiškos. Todėl nederėtų abejoti kalbininkais, tvirtinančiais, kad ta pačių XIX a. autorių vadinama „žemaičių
kalba“ buvo vakarų aukštaičių tarmių pagrindu susidariusi
bendrinė kalba.19 Vis dėlto to meto rašytuose veikaluose
žemaitybių ir aukštaitybių santykis būdavo labai skirtingas. Todėl, matyt, neatsitiktinai to meto lietuvių raštijoje
atsirado atvejų, kai šviesuoliai parapijiečiams arba šiaip
žemiečiams norėdami pritaikyti kitame regione lietuvių
parašytus darbus stengėsi juos „isztlumoczyti isz Žemaytiszka ant Lietuwiszka“20 arba atvirkščiai.
Atskiro komentaro reikėtų M. Valančiaus vartotai
etnoniminei terminijai. Savo raštuose jis ne vieną kartą
greta viena kitos yra rašęs sąvokas žemaičių ir lietuvių
kalba arba Žemaičiai ir Lietuva. Pavyzdžiui, laiške kunigui Juozui Zenevičiui, rašytame 1852 m., M. Valančius
pavedė jam lenkiškai rašytą Juozo Želvio katekizmą
išversti lietuviškai (ne žemaitiškai), kad jį būtų galima
naudoti neseniai prie Žemaičių vyskupystės prijungtoje
šiaurės rytų Lietuvos dalyje.21 Kitoje vietoje, grožinio
kūrinio veikėjo Palangos Juzės lūpomis, M. Valančius
kalba taip: „…visuose Žemaičiuose einantys į stoną moterystės važiuoja jaunieji į bažnyčią darbo dieną ant tuščios
šliūbo imti, tą pat dieną spaviedojas, priima švenčiausią
sakramentą, kunigas juos suvinčiavoja ir grįžta namon,
kame tėvai pagal išgalėjimą pakelia parėdką. O Lietuvoj
jaunieji renkas imti šliūbą paprastai šventą dieną, atvažiuoja į bažnyčią po viskam, tankiai girti“.22 Matome,
kad M. Valančius čia nelygina etnografinių Lietuvos sričių
(Žemaičiuose –Aukštaičiuose), nors tai tuo metu taip pat
buvo praktikuojama, bet naudoja palyginimą „Žemaičiuose ir Lietuvoje“. Todėl čia taip pat gali atrodyti, kad M.
Valančius, kaip ir rusų valdininkai bei mokslininkai, matė
du skirtingus etniškumus – lietuvišką ir žemaitišką. Tačiau
abejones išsklaido M. Valančiaus 1872 m. balandžio 3 (15)
d. rašytas laiškas Fridrichui Kuršaičiui, kuriame Žemaičių
vyskupas rašo taip: „Manau, kad Tavo nutarimas atvykti
pas mus yra geriausias, nes taip apleista ir pilna painiavos
lietuvių kalbos provincija sunkiai gali būti ištirta, jeigu
savo ausimis neišgirsi skirtingų šnektų, kurios paprastai
girdimos įvairiose vietose. Taigi šitaip Tau bus Kauno,
Vilniaus, Augustavo (Suvalkai, lenkų karalystėje) guber-

nijose, kadangi čia visose vietose gyventojai kalba lietuvių
kalba“.23 Ir toliau savo laiške M. Valančius nurodo, kad, be
kitų vietovių, lietuvių kalbos tarmėms tirti labai svarbios
vietovės yra Viduklė, Rietavas, Plungė, Skuodas.24 Taigi
akivaizdu, kad nors M. Valančius matė didelį etnokultūrinį
žemaičių savitumą, bet be jokių išlygų juos laikė lietuviais,
o ne atskira nuo lietuvių tauta.
Tariamos žemaitiškos rašybos sąvokos atsiradimo ir
jos iškreipto suvokimo kilmę bene suprantamiausiai yra
paaiškinęs kalbininkas Kazys Morkūnas.25 Jo teigimu,
vakarų aukštaičių tarmėmis rašomus lietuviškus tekstus
vadinti žemaitiškais paskatino tai, kad visą laiką (mūsų
dienomis – rečiau – P. K.) rytų aukštaičiai kitus aukštaičius, gyvenusius į vakarus nuo jų ir kalbėjusius kiek
kitokia tarme negu rytų aukštaičiai, vadindavo žemaičiais.26 Kadangi rytų aukštaičiai sunkiai suprasdavo raštus,
parašytus vakarų aukštaičių tarmėmis, daugelis vakarų ir
vidurio Lietuvoje parašytų tekstų būdavo perrašomi taip,
kad naujasis leidimas turėtų rytų aukštaičiams būdingas
tarmines ypatybes (leidėjų žodžiais kalbant, verčiami į
„lietuvių“ kalbą, „ištlumojami ant lietuviško liežuvio“ ir
panašiai). Toks „vertimas“ iš „žemaitiško“ į „lietuvišką“
tekstą prasideda jau nuo M. Daukšos versto Jurgio Ledesmos katekizmo pakartotinio išleidimo (1605 m.) su
rytų aukštaičiams būdingomis tarminėmis ypatybėmis.27
Kiek ir ką XIX a. raštijos veikėjai versdami pakeisdavo, spręsti taip pat turėtų būti kalbininkų kompetencija.
Nepaneigdami fakto, kad to meto raštijoje vartota vadinamoji žemaičių kalba nebuvo tapati žemaičių tarmei, kartu
turime pripažinti ir tai, kad buitinėje raštijoje (žemaičių
taip pamėgtuose užrašuose ant savo darbo įrankių, rodančiuose jų nuosavybę, laiškuose, antkapiniuose užrašuose
ir kt.) etnografinės Žemaitijos teritorijoje tuo metu buvo
vartojama ir bemaž nė kiek nesubendrinta žemaičių
tarmė. Pavyzdžiui, V. Biržiška pateikia tokį užrašą ant
Juozo Juzumo, mirusio 1855 m., kapo, esančio Ketūnų
(5 km nuo Sedos) bažnyčios šventoriuje: „Cze ils Juozapas Juzumawicze tieus trijun kunigun“.28 Sutikime,
netgi šiuo metu, žemaičių kultūrinio pakilimo laikotarpiu,
toks užrašas daugeliui žemaičių sukeltų šypseną, o prieš
Antrąjį pasaulinį karą arba sovietmečiu tokį užrašą būtų
sunku įsivaizduoti. Ir ne dėl raštijos išsivystymo lygio, o
dėl galvosenos, žemaičių jausenos, jų santykio su kitais
lietuviais ir bendrine lietuvių kalba.
Palikdami kalbininkams klausimą, kiek ir kurio XIX
a. Žemaitijos raštijos veikėjo kalba gali ar negali būti
pripažįstama kaip labiau žemaitiška, nesubendrinta ar
mažiau subendrinta ir kurio nors įvardyta kaip parašyta
„žemaičių kalba“, o iš tikrųjų – vakarų aukštaičių tarmėmis, etnologai dėmesį sutelkia į jiems kur kas svarbesnį
savimonės pabrėžimą per asmeniškai vartojamos rašto
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kalbos pavadinimo deklaravimą. Kaip matome, skirtingų
autorių noras savo rašto kalbą sieti su žemaičių etnonimu
buvo anaiptol nevienodas ir kad tas ryškesnis noras geografiniu požiūriu buvo susitelkęs etnografinės Žemaitijos
teritorijoje. Istorinės Žemaitijos rytiniame pakraštyje,
priklausančiame vakarų aukštaičių tarmių arealui, tas
noras tuo metu jau užgesdavo.

Žemaičių integracijos į lietuvių naciją spurtas
(XIX a. pabaiga)
Rytų Europos tautas industrializacija ir modernizacija
pasiekė vėliau, todėl jos suvokė, kad etninio susivienijimo
ir apsisprendimo galima pasiekti tik tradicijų pagrindu.
Todėl etniškumas visur buvo glaudžiai siejamas su kalba.29
Tad natūralu, kad iš Vokietijos, taip pat ir iš AustrijosVengrijos imperijos besiskverbianti naujoviška (etninė)
tautos samprata palaipsniui įsigyveno ir vis gausesnių
Lietuvos gyventojų galvose bei širdyse. Prasidėjus tautiniam atgimimui Lietuvoje, kaip ir kitose vidurio ir rytų
Europos šalyse, įsitvirtino nuomonė, kad bendruomenės,
įgijusios vieną bendrinę kalbą, toliau vadintis atskirais
etniniais vienetais jau negali – jos visos yra viena tauta.
Tačiau mąstymo, stereotipų ir terminų vartojimo tradicijos
„paveldas“ buvo gajus, todėl neįmanoma kalbėti apie tuo
metu tarp lietuvių egzistavusią kokią nors vieningą tautos
sampratą.
Dar ir XIX a. pabaigoje vieni lietuvių raštijos veikėjai „Žemaičius“ tradiciškai išskirdavo iš Lietuvos,
su ja gretino „Žemaičių kraštą“ arba pastarąjį Lietuvai
priešpriešino. O kiti tokio sugretinimo arba priešpriešinimo demonstratyviai vengė arba pabrėžė jų vienybę.
Nors, apžvelgiant lietuviškos spaudos visumą, tautinio
atgimimo pradžioje apie kokias nors dideles permainas
„naujai apmąstant lietuvių ir žemaičių etniškumą“ kalbėti
būtų sunku. Dažnai dar buvo jaučiama carinės Rusijos
istoriografijos įtaka dalyti „lietuvišką gentį“ į tautybes,
arba, jau pačių lietuvių bandymu, tikslinti šiuos dalykus,
„lietuvių padermę“ dalyti į gentis arba tiesiog matyti
atskiras „lietuvių gimines“. Antai Ragainėje Martyno
Jankaus, Jono Šliūpo ir J. Stankūno redaguotame „1884
metų kalendoriuje“ skelbiama, kad jis skiriamas „broliams Lietuviams ir Žemaičiams“ ir kad jis yra „visai
Lietuvai ir Žemaitijai pritinkantis“.30 1889–1996 m.
Tilžėje buvo leidžiamas žurnalas „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“. Taigi iš šių faktų galima suvokti, kad
kalbama apie du etninius kraštus (Žemaičiai esą kaip
ir už Lietuvos ribų, kaip ir ne Lietuva), o tai ir tokios
spaudos apšviečiamą liaudį galėjo skatinti galvoti, kad
egzistuojančios skirtingos, tegul ir pačios giminingiausios etninės bendruomenės.

18

Vis dėlto artėjant prie XIX a. pabaigos žemaitiškojo
etniškumo samprata tarp lietuvių vis labiau blėso ir vis
dažniau buvo matoma kaip lietuviškosios tapatybės
atmaina. Iš bendrojo lietuvių moderniosios tautos vienijimosi konteksto jau stengėsi neišsiskirti ir netgi etniškumo dviprasmybės pavadinime neatmetęs katalikiškas
žurnalas „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“. Šio žurnalo
leidėjai, kaip ir kiti to meto lietuvių raštijos darbininkai,
nors Lietuvos ir Žemaičių sąvokas, tikriausiai, vartojo tik
geografine prasme, tačiau šiame žurnale dar retsykiais
leisdavo sušmėžuoti ir etnoniminėms sąvokoms – Lietuviai ir Žemaičiai. Tą galima tvirtinti remiantis kad ir
tokiais žurnalo redakcijos vedamuosiuose arba korespondentų parašytuose straipsniuose esančiais pasakymais:
„O žmogus maž-daug numanąs russiszkos valdžios mislį
ir tikslą už-kartą pasakys, jog tos iszkalos yra įrengtos
dėlto – kad veikiaus mus Lietuvius ir Žemaičius galėtų
pervesti į Rusus“.31 Arba: „Iš tos mokslavietės (Kražių
– P. K.) daugelis mūsų Žemaiczių, Lietuvių išėjo gerai
iszmokyti, kurie paskiaus po savęs tėvynėj paliko naudingus paminklus: rankraszczius, rasztus, knįgas ir t.t.“.32
Tačiau šiame žurnale niekur konkrečiai neaptinkame
pasakymų apie egzistuojančias dvi – žemaičių ir lietuvių – tautas arba apie dvi – žemaičių ir lietuvių – kalbas.
Nors pirmaisiais egzistavimo metais žurnalas jokiuose
atskiruose straipsniuose negvildeno lietuvių ir žemaičių etniškumo klausimų, vis dėlto daug kur aptinkame
netiesioginių užuominų, kad žemaičiai ir lietuviai turi
vieną bendrą kalbą ir kad jie sudaro vieną tautą. Apie
tai galime spręsti iš tokių pasakymų: „Nuo tų, sakau,
nepietelių mūsų szv. Tikėjimo ir musų tautos, kurie jau
mus ir musų czielą tautą vargszais padarė, suimdami į
savo rankas kiekvieną kupczystę ir pelną“.33 Nekalbama
žurnale ir apie rašymą tariamai susidvejinusia – žemaičių
ir lietuvių – kalba, visur vartojama tik lietuvių kalbos
sąvoka. Tai, pavyzdžiui, iliustruoja žurnalo redakcijos
laiškas skaitytojams, kuriame raginama bendradarbiauti
žurnale: „Nereikalaujame, kad viskas būtų suraszyta
dailioje ir gražioje lietuviszkoje kalboje [...] Žinoma,
jei kas gali dailei ir gražei lietuviszkai raszyti, tegul
raszo, mums dar geriaus“.34 Žurnale nieko nekalbama
ir apie tai, kad reikia ginti žemaitiškumą arba žemaitybę
nuo „sumaskolėjimo“, tačiau kad nuo šios negandos
reikia ginti lietuvybę, kartojama kiekviename žurnalo
numeryje.
1890 m. „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ paskelbė
straipsnį, kuriuo kaip tik siekta platiesiems lietuvių
visuomenės sluoksniams išaiškinti tautos esmę ir žemaičių neatsiejamumą nuo lietuvių. Jame rašoma: „Tauta
susideda ne iš vieno arba trijų žmonių, bet iš daugybės
ir turi taipogi paveikslą draugijos kurios pamatinis ri
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szys yra: vienas tikėjimas (nors ne visur), viena kalba ir
vieni paproczei. [...] Mes Lietuvei su Žemaiczeis taipogi
turime vieną katalikišką tikėjimą ir vieną lietuvišką arba
Žemaitišką kalbą ir vadinamės tauta Lietuvių arba Žemaičių“.35 Tiesa, iš pastarosios citatos galima spręsti, kad ir
to meto šviesuomenė stokojo ryžto kaip nors konkretinti
žemaičių „subordinaciją“ etninės lietuvių tautos atžvilgiu:
vienu atveju panašu, kad autoriui žemaičiai ir lietuviai –
sinonimai, kitu atveju – dvi sudėtinės, pamatinės lietuvių
tautos bendruomenės.
„Varpo“ žurnalo jau pirmojo numerio įžanginiame
straipsnyje „Naujas laikraštis“ itin akcentuojama tik
lietuvių ir lietuvybės, lietuvių kalbos gynimo reikalai,
nėra jokių reikšminių su žemaitiškumu susijusių žodžių.
Netgi pabrėžiama, kad žurnale „Talpinsime straipsnius
tik tokius, kuriuos matysime naudingais abelnai reikalams Lietuvybės, atmesdami visus dalykus, pavestus
užmanymui ar sziokio ar tokio Lietuvių skyrio...“.36
1897 m. gegužės 5 d. datuojamame lietuvių inteligentų
atsišaukime kalbama tik apie atsibudusią lietuvių tautą,
lietuvių kalbos saugojimo svarbą, lietuviškų knygų
leidimą, brolių lietuvių tarpusavio meilę. Atsišaukime
neaptinkame jokių reikšminių žodžių, susijusių su žemaitiškumo gynimo svarba, nors atrodytų, kad apeliavimas
„neduoti užmigti sąžinei“, aukoti pinigus draudžiamos
spaudos leidybai būtų galėjęs dar taikliau ir jautriau
užgauti žmonių patriotizmą, kreipiantis ir į žemaičius,
kaip ir XIX a. viduryje akcentuojant „žemaitiškų knygų
leidimą“. Tačiau baigiantis XIX a. jau pačių „lietuvių ir
žemaičių“ bendruomenėse pūtė kiti vėjai, vienų ir kitų
šviesuomenė šias dvi bendruomenes matė kaip vieną,
todėl ir vienybės siektiną bendruomenę.
Nors „Aušra“ dar palyginti dažnai savo rašiniuose
lygiagrečiai pavartodavo etnonimus „lietuviai ir „žemaičiai“, tačiau visur jie kontekste suvokiami ne kaip atskiros
tautybės, o kaip dvi potautės, nes, „Aušros“ supratimu,
tiek vieni, tiek antri kalba ir viešai turi kalbėti tik lietuviškai, t.y. bendrine kalba. Kalbininkės Jolantos Zabarskaitės
nuomone, „Aušra“, kaip ir daugiausia tarp lietuvininkų
platintas „Tilžės keleivis“, buvo labai svarbūs propaguojant bendrinę kalbą, formuojantis bendrinės kalbos rašybai
ir morfologijai, bendrajai lietuvių terminijai. Siekdami šio
tikslo, pasak kalbininkės, abu leidiniai vartojo labai paveikią retoriką, norėdami paraginti skaitytojus didžiuotis
gimtąja kalba, ją vartoti, siekti jos prestižo pripažinimo.37
Bet propaguodama bendrinę kalbą ir bendrų siekių poreikį,
to meto spauda labai suartino ir žemaičius, ir aukštaičius,
kurie iki tol ne tik kitataučiams, bet ir patiems lietuviams
atrodė tolokai vieni nuo kitų, vieni kitus įsivaizdavo kaip
žemaičius ir lietuvius. Taigi to meto spauda kartu smarkiai
koregavo ir sąvokų „žemaitis“ bei „lietuvis“ sampratą.

Lietuvių tautinio atgimimo veikėjai, nuo XIX a. devintojo dešimtmečio rengę ir leidę lietuviškus kalendorius, taip pat dar dažnai vartojo etnonimus „žemaičiai“ ir
„lietuviai“. Tačiau bendrinės lietuvių kalbos propagavimo
entuziazmo paveikti, tiek žemaičiams, tiek aukštaičiams
leido kalendorius, kuriuos patys vadino lietuviškais. Nuo
XIX a. devintojo dešimtmečio kalendoriai, pavadinti
„žemaitiškais“, jau pasidarė retenybė.38 Taigi pastarojo
XIX a. dešimtmečio raštuose formuluotė „Žemaičiuose ir
Lietuvoje“ darėsi vis retesnė. Ją keitė formuluotė „visoje
Lietuvoje“. XX a. išvakarėse ne tik tarp aukštaičių, bet ir
tarp pačių žemaičių įsivaizduojamas žemaičių etniškumas
vis labiau blėso. Jis vėl sumirgės po šimto metų svajonėse
politikuojančių žmonių, kuriuos mūsų dienų etniškumo
tyrinėtojai kartais įvardija kaip neotribalistus.

Žemaičių „perkainojimas“ imperijos elito
sąmonėje. Vakarų intelektualų įtaka
Žemaičių, kaip ir apskritai lietuvių, samprata pamažu
kitėjo ir oficialiuosiuose rusų administracijos raštuose.
Anksčiau minėta, kad dar XIX a. septintajame dešimtmetyje, lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu, Michailo
Muravjovo bei K. Kaufmano susirašinėjime su Peterburgu
bei grįžtančiuosiuose iš ten į Vilnių raštuose arba jų komentaruose vyrauja Piotro Kepeno pasiūlytasis lietuvių
genties skirstymas, kuriame žemaičiai suvokiami kaip
atskira tautybė, o lietuvių genties kalbos vadinamos lietuvių, žemaičių ir latvių tarmėmis.39 O jau XIX a. devintojo
dešimtmečio pradžioje toliau pripažįstant, kad egzistuoja
minėtos lietuvių genties tautybės, pereinama prie terminų
lietuvių, latvių ir žemaičių gentys, kartu atsiranda ir naujas terminas „lietuvių ir žemaičių kalbos,40 tai vartojama
pramaišiui su terminu „lietuvių-žemaičių kalba“41 (taigi
jau kaip jų visų viena bendra kalba). O pačioje XIX a.
pabaigoje ir XX a. pirmaisiais metais, lietuviškos spaudos
draudimo panaikinimo išvakarėse, ir carinės administracijos raštijoje vis labiau įsivyrauja terminai „litovskij narod“
arba „Vilniaus ir Kauno gubernijų lietuviai“,42 jų kalba –
„litovskij jazyk“, vis rečiau bešmėžuoja su žemaitiškumu
susiję reikšminiai žodžiai. Tai ypač akivaizdu skaitant XX
a. pradžios su lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo
siūlymais susijusius dokumentus. Netgi ir tais atvejais,
kai XX a. išvakarėse arba pirmaisiais XX a. metais caro
valdininkai dar naudojosi iš P. Kepeno paveldėta terminija,
jie jau visai kitaip matė „lietuvių genties“ struktūrą. Tai
puikiai iliustruoja Rūmų patarėjo Strolmano parengtas
dokumentas „Etnografinės ir istorinės žinios apie lietuvių
gentį ir Vakarų krašto polonizaciją“,43 kuris buvo publikuotas caro valdininkų sudarytame dokumentų rinkinyje
„Byla dėl leidimo, be rusiško, vartoti lotynišką arba kitokį
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raidyną leidiniuose lietuvių ir žemaičių k. ir apie knygų
bei rankraščių lietuvių kalba cenzūravimą tik Peterburgo
cenzūros komitete“. Šiame dokumente rašoma: „Lietuvių
gentis priklauso arijų tautų šeimos latvių-lietuvių grupei
ir yra gimininga slavų grupei. Šią gentį sudaro: 1) tikrieji
lietuviai, gyvenantys Kauno gubernijos rytinėje dalyje,
Vilniaus gubernijos vakarinėje dalyje ir Gardino bei Suvalkų gubernijų šiaurinėje dalyje, 2) žemaičiai, gyvenantys
Kauno gubernijos Raseinių, Šiaulių ir Telšių apskrityse.
Bendras lietuvių skaičius sudaro apie du milijonus gyventojų vyrų“.44 Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad šiame
dokumente nieko naujo apie „lietuvių gentį“ nėra, – lyg
ir pakartota tai, kas beveik prieš šimtmetį suformuluota P.
Kepeno ir caro valdininkų vartota per visą XIX a. Vis dėlto
aptariamame dokumente buvo esminė naujovė: lietuvių
genčiai jau nepriskiriami latviai, o žemaičiai pripažįstami savita ir sudėtine lietuvių genties dalimi, o ne atskira
tautybe (narodnostj) ar šaka.
Jau kiek vėliau ir kitataučiai mokslininkai, pavyzdžiui, Rusų geografų draugijos nariai, rašę apie Lietuvą,
įžvelgdami gana didelį skirtumą tarp žemaičių ir visų
kitų lietuvių, kartu juos laikė viena ir ta pačia tauta. Antai
Eduardas Volteris jau XIX a. paskutiniojo dešimtmečio
rašiniuose retsykiais parašydavo „litovcy I žmudiny“, bet
vis dėlto dažniau griebdavosi termino „litovsko-žmudskij
narod“.45 Taigi matoma viena tauta, o ne atskiros lietuvių
ir žemaičių tautybės ar lietuvių genties šakos. Tiek vienu,
tiek kitu atveju manytina, kad lietuviai E. Volteriui atrodė
susidedantys iš dviejų paritetiškų ir lygiaverčių etninių
bendruomenių ir kad vienas terminas „lietuviai“ etninei
gyventojų charakteristikai apibūdinti buvo nepakankamas,
bet vieni nuo kitų jie yra neatskirtini.
Labai panašų vaizdą matome ir anoniminio, ne vietinio rusų autoriaus, XIX ir XX a. sandūroje keliavusio per
Vilniaus ir Kauno gubernijas bei savo įspūdžius 1904 m.
išdėsčiusio knygoje,46 samprotavimuose. Jis kartą užsimena, kad jau iki šios kelionės žinojęs, „...kad lietuviai
ir žemaičiai gyvena Vilniaus, Kauno, Gardino ir Suvalkų
gubernijose“ ir kad jie sudaro šių gubernijų gyventojų
daugumą, nors ten esą ir daug baltarusių, didžiarusių,
lenkų, žydų ir kitų.47 Tačiau toliau savo knygoje Vilniaus ir Kauno gubernijų „lietuvius ir žemaičius“ jis
vadina tik lietuvių vardu. Tik lietuviais vadina ir Kuršo
gubernijoje bei visame Prūsijos pasienyje gyvenančius
žmones. Etnografinės Žemaitijos gyventojus dar vadina
ir „vakariniais lietuviais“.48 Tokius pokyčius kitataučių
mąstysenoje lėmė pačių lietuvių, taip pat ir žemaičių,
laikysena, atsispindėjusi XIX a. paskutiniojo dešimtmečio lietuviškojoje spaudoje, kurią carinė administracija
sekė, ją studijavo ir pagal ją projektavo savo kovos prieš
ją veiksmus, kol pamažu ėmė keisti ir galvoseną, kad
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brutalus draudimas neduodąs naudos ir kad ankstesnis
pasirinkimas buvęs klaidingas.
Tokį laipsnišką carinės administracijos turėtą „lietuvių
genties“ sampratos pasikeitimą pirmiausia stimuliavo susiformavusi kitokia pačių lietuvių savivoka, matant save
kaip vieningą tautą. Tačiau nemažai reikšmės turėjo ir
pirmiausia iš gretimų šalių – Vokietijos ir Skandinavijos
– sklindantis naujas lietuvių tautos suvokimas, kadangi
vieningų etninių tautų idėjos ten įsigalėjo anksčiau negu
Rusijoje. Ne tik Rytprūsių vokietininkai, bet ir lietuvių
bičiuliai, pavyzdžiui, vokietis Jurgis Zauerveinas (Sauerwein) arba danas Åge Meyer Bendiktsenas, taip pat ir
neutralūs, bet smalsūs kitų tautų filologai, XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje pavieniui ir būreliais šmirinėję
po lietuviškus, daugiausia Mažosios Lietuvos sodžius,
lankydami tiek Didžiojoje, tiek Mažojoje Lietuvoje gyvenančius lietuvius, o tarp jų – ir žemaičius, vis aiškiau
suvokė juos kaip vieną etninę tautą. Å. M. Benediktsenas
(Benedictsen) didelės apimties veikale49 apie XIX a. pabaigos Lietuvą visur akcentuoja lietuvių nuo Karaliaučiaus
iki Vilniaus bendrumą, o Žemaitiją mato tik kaip vieną iš
Lietuvos geografinių sričių ir veikale net neanalizuoja jos
etnografinio savitumo. Nors Žemaitijos vardą daug kartų
pamini, tačiau kaip istorinę, o ne etnografinę Žemaitiją,
nes, pavyzdžiui, Veliuoną laiko Žemaitijos miesteliu,50
bet visos Žemaitijos gyventojai A. M. Benedictsenui yra
lietuviai. Lietuviais, o ne žemaičiais A. M. Benedictsenas
vadina ir S. Daukantą bei M. Valančių, teigė, kad jie rašė
apie lietuvių istoriją ir buitį.51
Tačiau klaidinga būtų manyti, kad tuo metu etninius
lietuvius taip pat, kaip ir patys lietuviai, pradėjo traktuoti visi kitataučiai. Kai kuriems lenkų nacionalistams
dar XX a. pradžioje toliau priimtinesnė buvo P. Kepeno
pasiūlytoji „lietuvių genties“ samprata negu lietuvių
tautinio atgimimo veikėjų nuostata, tvirtinanti, kad žemaičiai – tokie patys lietuviai kaip ir kitų etnografinės
Lietuvos vietovių lietuviai. Įdomu yra tai, kad lenkiškoji
pusė lietuvių nacijos atsiradimą neigė ilgiau ir atkakliau
negu Rusijos imperijos elitas. Lenkiškuose raštuose
įtakos galutinai kondensuotis tokiai sampratai turėjo
XIX a. pabaigoje prasidėjęs lietuvių tautinis atgimimas,
lenkų autorius vertęs pripažinti, kad lietuviais save deklaruojanti bendruomenė vis dėlto yra etniniai lietuviai,
kalbantys savo kalba ir save labai aiškiai atskiriantys nuo
LDK laikais lietuviais save vadinusių lenkų. Tačiau žemaičiai, kaip ir latviai, jiems atrodė bendros su lietuviais
padermės, bet vis dėlto lyg ir kita kultūrinė bendruomenė,
nes kalbanti, kaip ir latviai, savo atskira kalba. Antai Vilniaus krašto aristokratas ir garsus meno kolekcininkas I.
Korvinas-Milevskis jau XX a. pirmajame dešimtmetyje
rašė: „Su vietiniais lietuviais, kalbančiais lietuviškai,
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žemaitiškai ar net latviškai, privalome palaikyti gerus
santykius. Niekuo jiems netrukdyti, niekuo nepadėti, o
ypač neleisti, kad mums, seniems lenkų kultūros dvarininkams, jie primestų savo kalbą ar kada nors turinčią
kilti savitą kultūrą“.52

Išvados
Didelę įtaką vietinei šviesuomenei po Lietuvos prijungimo prie Rusijos turėjo rusiškojoje istoriografijoje
ir carinėje administracijoje įsigalėjusi nauja žemaičių
savitumo interpretacija, pagal kurią žemaičiai buvo traktuojami kaip savita etninė bendruomenė. Galima teigti,
kad tokia traktuotė parengė dirvą ir padėjo įsigalėti iš
Vakarų pasklidusiai vieningos etninės tautos sampratai,
taip prisidėdama prie luominės tautos sampratos išgyvendinimo iš mokslo ir visuomenės mąstymo. Svarbiausias „gentinės-tautybinės“ sampratos atsiradimo
Lietuvoje rezultatas buvo tai, kad nuo „litvinų“ visumos
buvo atskirti gyventojai, savo gimtąja laikantys lenkų
kalbą ir pradėti vadinti tik lenkais, o lietuviais imti
vadinti tik tie gyventojai, kurie gimtąja kalba laikė
lietuvių kalbą. Tiesa, praktine prasme negatyvi „gentinės-tautybinės“ sampratos įsigalėjimo pasekmė buvo
tai, kad, pradėjus taikyti gyventojų tautybės nustatymą
pagal kalbą, etniniai lietuviai dėl to patyrė ir nuostolių:
sulenkėję lietuviai buvo nurašyti lenkų tautybės naudai,
buvo pastūmėti į lenkų tautybės gretas, ir absoliuti jų
dauguma niekada nebegrįžo į lietuvių kultūrą. Tačiau
carinės Rusijos istoriografams sunkiau sekėsi atskirti
„žemaičių tautybę“ nuo „lietuvių tautybės“ (t. y. nuo
aukštaičių plačiąja prasme visumos). Kadangi atskiriant taikytas kalbinės savimonės principas, žemaičiai
nuo kitų etninių lietuvių buvo atskirti, tačiau atskirtųjų
žemaičių aibėje toliau glūdėjo ne tik lingvistiniai,
etnografiniai žemaičiai, bet ir nemaža dalis istorinės
savimonės žemaičių (aukštaičių tarmėmis kalbėjusių
buvusios Žemaičių kunigaikštystės gyventojų). Tas
netikslumas laikėsi tik XIX a. viduryje. XIX a. pabaigoje toli pažengus žinioms apie lietuvių tarmes tokių
susidvejinimo atvejų liko gerokai mažiau.
Jau XIX a. pirmojoje pusėje žemaičiai, prasidėjus jų
kultūriniam sąjūdžiui, nesitenkino svetimųjų primesta
žemaičių bendruomenės etniškumo samprata. Jie savo
esmės klausimą ėmėsi nagrinėti patys. Nors XIX a.
viduryje, kaip ir vėlesniais XIX a. dešimtmečiais, būta
labai įvairių žemaičių ir aukštaičių samprotavimų apie
žemaičių kalbą (tarmę), tačiau net tarp žemaičių absoliučiai vyrauja samprata, kad žemaičiai su kitais lietuviais yra „viena giminė“, kuri vėliau, XIX a. pabaigoje,
pradedama įvardyti kaip viena tauta.

Artėjant XX a. žemaičio sąvoka vis siaurėjo ir konkretėjo, kol galiausiai XX a. pradžioje kalbininkų jie
buvo pripažinti tik kaip dialektinė etninių lietuvių grupė,
o etnologų – kaip viena iš lietuvių etnografinių grupių.
Tačiau XIX a. šviesuomenės atkreiptas dėmesys į žemaičių lingvistinį ir tradicinės kultūros savitumą nebuvo tik
jų fantazijos vaisius – per visą XX a. tyrinėtojai, politikai bei kultūros veikėjai būdavo priversti stabtelėti ties
etnografiniu žemaičių išskirtinumu, neretai bandydavo
svarstyti ir jų etniškumo klausimą. Ir tik XX a. pabaigoje
Lietuvos moksle atsirado daugmaž vieningas sutarimas,
kad žemaičiai – lietuvių potautė (subetnosas), tuo stengiantis pabrėžti jų skirtumą nuo kitų lietuvių etnografinių
grupių, išskirtinumą tarp visų etninių lietuvių. Ginčų
dėl atskiro žemaičių etniškumo iškyla ir šiuo metu, bet
dažniausiai jų esmės klausimas išnyra ne kaip mokslinio
pažinimo, ne kaip istoriografinis, gnoseologinis klausimas, bet kaip politinių spekuliacijų objektas.
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Notions of Samogitian Ethnicity
in 19th Century Sources

2. From the Samogitian Cultural Movement
to the end of the 19th century
Petras KALNIUS
As early as the beginning of the 19th century, with the
start of the Samogitian cultural movement, Samogitians
stopped contenting themselves with ethnic definitions of
Samogitians imposed by others and started tackling their
ethnic essence themselves. Despite varying mid and late
19th century interpretations of Samogitian ethnicity and their
language (dialect) by both Samogitians and inhabitants of
Higher Lithuania (Aukštaitija), the prevailing concept (even
among Samogitians) was that Samogitians and Lithuanians
“belonged to the same tribe”, which later, at the end of the
19th century, was defined as one nation.
Nearing the 20th century, the concept of Samogitians
grew narrower and more specific. Eventually, at the beginning of the 20th century linguists recognised Samogitians
as a Lithuanian dialect group and ethnologists as one of the
Lithuanian ethnographic groups and a distictive regional
community. Samogitians were finally “downgraded” to an
ethnographic group in the 20th century. However, the process
of “downgrading” started at the end of the 19th century, with
the swing of the Lithuanian national movement. The process
of defining Samogitian ethnicity was a mere continuation of
the new interpretation of Samogitians in the 19th century and
its final consolidation. The concept of Samogitians, as Lithuanians on the whole, gradually changed in official Russian
administrative documents. While recognising the existence
of different nationalities of the Lithuanian tribe – Lithuanian,
Latvian and Samogitian – the term “Lithuanian-Samogitian
language” emerges as of early 1880s. In the 1890s and at
the very beginning of the 20th century, on the threshold of
abolishing the prohibition of the Lithuanian script, the term
„litovskij narod“ (Lithuanian people) or „Lithuanians of Vilniaus and Kaunas Guberniyas” and their language „litovskij
jazyk“ start dominating Tsarist administrative documents.
Words to do with Samogitia and Samogitians grew rarer
whilst defining the ethnicity of the people of Lithuania.
Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius,
el. p. kalnius@istorija.lt
Gauta 2009-06-15, įteikta spaudai 2010-04-12
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Lietuvių Užgavėnės:
nacionalinio tapatumo linkme?
Arūnas VAICEKAUSKAS
Užgavėnės – viena unikaliausių Lietuvos švenčių. Katalikiškosios apeiginės tradicijos požiūriu, Užgavėnės tėra
eilinis antradienis prieš prasidedantį gavėnios pasninką.
Tačiau žemdirbių tradicijoje Užgavėnės buvo viena linksmiausių ir labiausiai lauktų lietuviškojo kaimo švenčių.
Sudėtingumu ritualinės šios šventės struktūros prilygo ar
net lenkė pačių reikšmingiausių kalendorinio ciklo švenčių
ritualus. Pagal esmines šventinio ritualo ypatybes Užgavėnės skirtinos ne prie pavasario (kaip įprasta teigti), bet
prie žiemos švenčių. Net iš elementaraus palyginimo matyti
akivaizdus Kalėdų ir Užgavėnių apeigų panašumas. Abiejose šventėse aptiksime persirengėlių vaikštynes, trinkos
(blukio) tampymą, apeiginį pasidalijimą maistu, simbolinį
vaišių gausos akcentavimą ir kitas reikšmingas apeigas.
Tiriant archajiškus žiemos švenčių ritualus Užgavėnės turi
neabejotiną pranašumą. Tai vienintelė reikšminga (metinė)
lietuvių žemdirbių šventė, nepatekusi į bažnytinio Grigaliaus kalendoriaus šventines struktūras. Kitaip sakant, XX
a. pradžią Užgavėnių apeigos pasiekė taip ir nepatyrusios
didesnio krikščionybės poveikio. Tai galėjo sąlygoti ne tik
archajiškas šventės ritualų savybes, bet ir aiškiai matomas
regionines ypatybes.
1991 m. atkūrus nepriklausomybę Užgavėnės tapo viena
pirmųjų žemdirbių tradicijos švenčių, priimtų šiuolaikinių
miesto švenčių. Dabar Užgavėnių persirengėlius sutiksime
ir mieste, ir kaime, gyvenamųjų daugiaaukščių kvartaluose,
aikštėse ir gatvėse, muziejuose ir mokyklose ar darželiuose.
O masinė Lietuvos gyventojų migracija į Rumšiškėse Liaudies buities muziejaus organizuojamą Užgavėnių šventę
liudija beveik nacionalinę jos reikšmę. Natūraliai kyla
klausimas – kaip minėtos aplinkybės įtakojo šios šventės
raidą? Kuo šiuolaikinės Užgavėnės skiriasi nuo buvusios
lietuviškojo kaimo šventės?
Straipsnyje nagrinėjama lokalinių etninės tradicijos
formų transformacijos problema. Tyrimo objektas: Užgavėnių šventės kaita XX a. pradžioje – XXI a. Tyrimo
tikslas: parodyti šventinės tradicijos pokyčius bendrame
nacionalinės kultūros raidos fone. Uždaviniai: a) palyginti
XX a. pirmosios pusės Užgavėnių papročius su šiuolaikiniu
Užgavėnių šventės modeliu; b) apibūdinti buvusias lokalines Užgavėnių ypatybes; c) užfiksuoti pakitimus šventės

struktūroje ir paprotiniame komplekse; d) aptarti galimas
pokyčių priežastis. Tyrimo metodas: lyginamasis-istorinis.
Išvados – straipsnio pabaigoje.
Prasminiai žodžiai: kalendorinės apeigos, sritinės
ypatybės, transformacijos, Užgavėnės.

Šaltiniai ir literatūra
Nors Užgavėnių šventės bibliografija palyginti didelė,1
tačiau aptariamu aspektu Užgavėnių transformacijos iš
esmės netyrinėtos. Tyrimo šaltinių bazę sudaro 1988–1996
m. autoriaus atlikti lauko tyrimai bei vėlesnių stebėjimų
duomenys, kurie saugomi Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus rankraštyne bei asmeniniame autoriaus
archyve.2 Taip pat remtasi Balio Buračo, Jono Balio bei
kitų XX a. pirmosios pusės autorių, plačiau rašiusių apie
Užgavėnių šventę, pastebėjimais.3

Sritiniai Užgavėnių šventės ypatumai
Rytų ir Centrinės Europos žemdirbiškos kultūros
turi daug bendrų bruožų. Išimties nesudaro ir svarbiausi
kalendorinių švenčių ritualai. Pavyzdžiui, esminėmis
Užgavėnių šventės apeigomis visose regiono kultūrose yra
persirengusių kaimo jaunuolių vaikštynės, pasivažinėjimai
arklių traukiamomis rogėmis, pamėklės ar medžio
trinkos tampymas, visiems žemdirbių ritualams tiesiog
privalomos vaišės, supimasis sūpuoklėmis ir kitos (mažiau
reikšmingos) apeigos. Užgavėnių šventės struktūra
iš esmės visur vienoda, net tokioje sąlygiškai mažoje
teritorijoje, kokią užima šių dienų etnografinė Lietuva,
nors visuomet turi tam tikrų sritinių ypatybių. Žemdirbių
paprotinės tradicijos archajiškumas leidžia kelti prielaidą,
kad sritinės Užgavėnių šventės ypatybės esmingai atspindi
atskirų Lietuvos regionų etnogenetinės – kultūrinės raidos
skirtumus.
Regioniniai Užgavėnių šventės ypatumai akivaizdžiai
matomi vien tik palyginus atskirų papročių populiarumą
skirtingose etnografinėse Lietuvos srityse. Pavyzdžiui,
Rytų, Pietryčių ir Pietų Lietuvoje svarbiausiu apeiginiu
Užgavėnių akcentu buvo važinėjimasis arklių traukiamomis
rogėmis, o Žemaitijoje (iš dalies – Vidurio Lietuvoje) vyravo persirengėlių vaikštynės. Apsilankę žemdirbių sodybose
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žemaičių Užgavėnių žydai prekiaudavo, prašydavo maisto,
šokdindavo merginas, bučiuodami įdurdavo su kaukės
nosyje įtaisyta adata ar išsuodindavo. Čigonės burdavo
ateitį, prašydavo maisto ir gėrimų. Ubagės melsdavosi,
prašydavo išmaldos. Vengrai ar gydytojai siūlydavo vaistų.
Atliekantys savuosius vaidmenis arba tiesiog šėlstantys persirengėliai pridarydavo daug eibių: prilaistydavo vandens,
pribarstydavo pelenų, tačiau sodybos šeimininkai juos gerai
priimdavo – pavaišindavo, apdovanodavo. Apėję visas
kaimo sodybas, vaikštynių dalyviai paprastai surengdavo
vakarėlį, į kurį susirinkdavo visas kaimo jaunimas.
XX a. pradžioje Užgavėnių persirengėliai buvo žinomi
visoje Lietuvoje, tačiau tik žemaičių vaikštynės buvo išsaugojusios agrarinio ritualo pavidalą. Tai leistų teigti ne tik
persirengėlių išvaizda ar grupės veiksmai, bet ir šeimininkų
reakcija į juos. Ritualinę vaikštynių svarbą patvirtintų tai,
kad persirengėliai aplankydavo visas be išimties kaimo
gyventojų sodybas,4 ir tai, kad prieš užeidami į gyvenamojo namo vidų persirengėliai su sodybos šeimininku
pasikeisdavo tam tikromis žodinėmis formulėmis. Nors
didesnė dalis persirengėlių vaidmenų buvo skirti bendrai
pasilinksminti, kai kuriuose iš jų dar buvo galima įžiūrėti
apeiginio pobūdžio momentus. Pavyzdžiui, prieš netekėjusias merginas nukreipti pajuokiamieji persirengėlių
veiksmai5 pabrėždavo, kad kaimo bendruomenės akyse
tik ištekėjusi (pasiruošusi tapti motina) moteris turėjo
teisę vadintis visaverte visuomenės nare. Ritualinę persirengėlių vaikštynių prigimtį taip pat išduoda apsikeitimas
dovanomis ir linkėjimais. Gausiai apdovanoti persirengėliai
išsakydavo palinkėjimus,6 kurie, žemdirbių suvokimu,
turėdavo užtikrinti visokeriopą ūkinę bei asmeninę sėkmę.
Kituose Lietuvos regionuose per Užgavėnes žinotas
spontaniškas atskirų personažų vaidmenų atlikimas jaunimo vakarėliuose arba tiesiog atsitiktinių susiėjimų metu.
Gana dažnai pavienės (meškos, gervės, giltinės ir kt.)
kaukės pasirodydavo šventinių jaunimo pasilinksminimų
metu.7 Tokie vaidinimai neturėjo apeiginės reikšmės ir
kaimo gyventojų buvo suvokiami kaip besilinksminančio
jaunimo išdaigos. Svarbu pastebėti, kad ritualinio pobūdžio
persirengėlių vaikštynės žinotos ir šiaurinėje Aukštaitijos
dalyje, tačiau šiame regione čigonautojų būrys žemdirbių
sodybas aplankydavo ne per Užgavėnes, bet kalėdiniu
laikotarpiu. Be to, Vakarų Lietuvoje persirengėlių būrys
dažniausiai buvo vadinamas surinktiniu „Užgavėnių žydų“
vardu, o Aukštaitijoje jie buvo vadinami „čigonais“ arba
čigonautojais.
Pagrindinės zoomorfinės ir antropomorfinės kaukės
Lietuvoje sutinkamos visais žinomais persirengimo papročio
atvejais ir pasižymi stebėtinu išvaizdos vienodumu. XX a.
pirmojoje pusėje meškos, gervės, „malpos“ (beždžionės),
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arklio arba raitelio ir kai kurias kitas kaukes buvo galima pamatyti ir per žemaičių Užgavėnes, ir aukštaičių čigonautojų
vaikštynėse ar šventiniuose jaunimo susiėjimuose, taip pat
ir tarp vestuvių persirengėlių. Tačiau kai kurios jų buvo būdingos tik Vakarų Lietuvai. Pavyzdžiui, rytinėje Aukštaitijos
dalyje tik išimtiniais atvejais sutiktume žydo personažą. Dar
mažesnė tikimybė ten būtų pamatyti ožio kaukę.

Pamėklė
Europinėje tradicijoje daugelio svarbiausių kalendorinio
ciklo švenčių kulminaciniu momentu tapdavo pamėklės
rengimo ir sunaikinimo apeigos. Lietuvių Užgavėnės taip
pat nėra išimtis. Tiesa, lietuviškoje tradicijoje dažniau minimas pamėklės tampymas po kaimą nei jos naikinimas.
XX a. pirmosios pusės šaltiniai apie pamėklės naikinimą
užsimena kur kas rečiau nei būtų galima pagalvoti perskaičius tekstus šia tema. Paprastai baigę tampyti pamėklę
kaimo gyventojai ją palikdavo kitų metų šventei arba išardydavo. Pamėklę naikinant dažniau ji būdavo sudeginama,
rečiau – skandinama. Pamėklės naikinimui artimas Gavėno
išvežimas už kaimo ir išvertimas sniegan ar griovin. Kartais
paminimas Gavėno korimas.
Plačiausiai paplitusi, mažiausiai skirtingų variantų ir
daugiausia semantiškai ženklių bruožų turėjo Žemaitijoje
paplitusi prie vežimo tekinio tvirtinama moteriškos išvaizdos iškamša. Tada neretai prie rogių pavažos pritvirtindavo
vežimo rato ašį, ant kurios laisvai sukdavosi ratas. Prie tekinio pritaisydavo medžio kartelių karkasą, kurį aprengdavo
moteriškais drabužiais: ilgu sijonu, marškiniais, pabrėždavo
krūtis. Iškamšos galvą padarydavo iš skudurų ir aprišdavo
skara. Per rankoves prakišdavo pagalį, prie kurio pririšdavo
botagą, spragilą ar šluotą. Traukiama pamėklė svirdavo į
vieną ar kitą pusę, ratas liesdavo žemę ir iškamšą sukdavo
aplink ašį. Besisukdama pamėklė smarkiai mojuodavo
botagu ar spragilu, uždroždama pernelyg arti priėjusiems
ar pasipainiojusiems jos kelyje neatsargiems žiūrovams.
Lokaliniai pamėklės rengimo ir tampymo papročio skirtumai matyti jau pačioje Žemaitijoje. Skirtingose Vakarų
Lietuvos srityse pamėklė buvo vadinama kitaip. Arčiau
jūros ją paprastai vadino Morės vardu, regiono viduryje
labiau buvo paplitęs Kotrės vardas, šiaurėje sutinkamas
Šiuorės (Sorkės) vardas, o rytinėje regiono dalyje (Vidurio
Lietuvoje) pamėklė buvo vadinama tiesiog pagal išvaizdą:
Čiučelė, Boba, Diedelis, Pelenų diedas. Tuo žemaitiškos
pamėklės skirtumai ir užsibaigia. Nei pamėklės konstrukcijoje, nei su ja atliekamuose veiksmuose jokios vietinės
specifikos daugiau nebeįžvelgsime.
Tarp Žemaitijos ir Aukštaitijos skirtumai ženklesni.
Vakarų Lietuvoje buvo gaminama moteriškos išvaizdos
pamėklė, o dalyje Šiaurės Vakarų Aukštaitijos būdavo
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padaroma vyriška pamėklė, vadinta Gavėno vardu. Gavėno vardas paplitęs didesniame Rytų Lietuvos plote nei tą
patį pavadinimą turinti pamėklė. Jis dažniausiai siejamas
su draudimu valgyti mėsą pasninko metu: „Gavėnas peilį
galanda...“ – sakoma mažiems vaikams rodant saulės spinduliuose judančių medžio šakų šešėlį. Tyrinėtojai Gavėno
vardą mano esant kone autentišku archajiškos prigimties
mitinės būtybės vardu. Tačiau gavėnios pavadinimas, kurį
krikščionybės kultas paliko pasninko laikotarpiui, leistų
abejoti archajine pamėklės pavadinimo (vardo, bet ne pačios būtybės) kilme. Pamėklei suteikiami neigiami bruožai,
o žmogui pakenkti galinčios jėgos retai kada nusakomos
tikruoju vardu. Jei moteriška iškamša pasižymėjo erotine
išvaizda, tai vyriška pamėklė – grėsmingais, gąsdinančiais
bruožais. Iš medžio išskaptuotas Gavėno veidas su ilga
kumpa nosimi ir pritaisyta barzda, išdažytas raudonai
ir juodai turi daug panašumų su svarbiausio Žemaitijos
persirengėlių būrio antropomorfinio personažo – žydo –
kauke. Su juo Gavėną suartina ir prie liemens pritaisomas
negyvas paršiukas ar višta. Kartais palyginti sudėtingos
konstrukcijos, aplink savo ašį besisukanti pamėklė pakeičiama paprasta iškamša, vežama vežime ar rogėse.
Vėlyvojoje šio papročio gyvavimo fazėje tiek Vakarų,
tiek Rytų Lietuvoje pamėklės vardą neretai įgaudavo vienas persirengėlių būrio personažų. Dažniausiai tai būdavo
moteriškais drabužiais apsirengęs vyriškis, laikantis šluotą
ar spragilą.

Medžio trinkos (blukio) tampymo paprotys
Medžio trinkos tampymas baltiškoje tradicijoje labiau
siejamas su kalėdiniu laikotarpiu. Tačiau tai nėra teisingas
požiūris. Juk Kalėdų blukis paskutinį kartą etnografiniuose
šaltiniuose paminėtas XIX šimtmečio viduryje. O Užgavėnių trinka Lietuvoje tampyta XX šimtmečio pirmojoje
pusėje. Rašytinių šaltinių duomenimis, Kalėdų trinka
būdavo tiesiog velkama nuo sodybos prie sodybos, o per
Užgavėnes ją dažniausiai įtempdavo į gyvenamojo namo
vidų arba pririšdavo prie vedybinio amžiaus sulaukusių,
tačiau neištekėjusių merginų kojų. Kitaip sakant, Užgavėnių trinkos atveju vis dar galime įžvelgti tam tikrą apeiginį
funkcionalumą. XX a. pradžioje Lietuvoje Užgavėnių
trinkos vilkimas buvo išplitęs palyginti nedidelėje teritorijoje, apimančioje šių dienų Joniškio, Šiaulių, Radviliškio,
Pakruojo, galbūt Pasvalio rajonus ir net vakarinę Rokiškio
rajono dalį. Panašu, kad toks paprotys žinotas ir Kėdainių
rajone. Už Lietuvos ribų Užgavėnių trinka vilkta Ukrainoje,
Baltarusijoje bei vakarų ir pietų slavų kraštuose (Lenkijoje,
Slovakijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje).
Pobūdžiu ir prasme Užgavėnių trinkos vilkimo paprotys
turėtų būti artimas ar net tapatus pamėklės vežiojimui po

kaimą. Tiek vienu, tiek kitu atveju matome objekto naikinimą ar neigiamą požiūrį į jį. Užgavėnių trinką atvilkus į
trobą šeimininkas turėdavo išsipirkti, kad ją išvilktų laukan.
Papročius suartina tai, kad seniau kaladė, kaip ir pamėklė,
per kaimą būdavo velkama Pelenų dieną ir tik XX a. 3–4
dešimtmečiais „perkeliavo“ į Užgavėnių antradienį. Palyginę trinkos ir pamėklės paplitimo arealus pamatysime,
kad Užgavėnių trinka tarsi užima „tuščią“ teritoriją tarp žemaičių moteriško pavidalo pamėklės ir aukštaičių Gavėno.

Užgavėnių pasivažinėjimai
Žemaitijoje Užgavėnės neįsivaizduotos be persirengėlių
šėlsmo, o likusioje Lietuvos dalyje svarbiausiu Užgavėnių
akcentu tapdavo bendras kaimo jaunimo pasivažinėjimas
arklių traukiamomis rogėmis. Galima išskirti kelias skirtingas važinėjimosi, kaip ir kitų kalendorinio ciklo apeigų
atvejais, formas. Gana dažnas kuris nors vyresnis žmogus
važinėjo kaimo vaikus. Daugeliu atveju būdavo apsiribojama
giminaičių ar artimesnių kaimynų vaikais. Dzūkijoje užfiksuotos apeiginiu požiūriu įdomios formos, kada važinėjosi
vienos moterys, pavyzdžiui, marti veždavo anytą arba važiuodavo tik ant verpstės atsisėdusi marti. Agrarinį maginį
pobūdį turėjo ir Dzūkijoje žinotas merginų važinėjimasis nuo
kalniukų ant verpsčių. Tačiau formų skirtingumas apeigos
esmės nekeičia. Visoje Lietuvoje kaimo žmonių sąmonėje
važinėjimasis buvo siejamas su būsimuoju linų (rečiau – visų
pasėlių) derliumi pagal principą: kuo toliau nuvažiuosi – tuo
ilgesnis bus linų pluoštas. Vietiniais važinėjimosi papročio
ypatumais labiausiai išsiskiria šiaurinė vidurio Lietuvos
pusė. Ten važinėjimasis arklių traukiamomis rogėmis buvo
susietas su papročiu laistytis vandeniu. Ritualinį šio regiono
išskirtinumą liudytų ir tai, kad minėtos važinėjimosi papročio
formos paplitimas iš dalies sutampa su fiksuojamu Užgavėnių trinkos tampymo arealu.
Sutinkami net keli šio papročio variantai, besiskiriantys pavadinimu ir turiniu. Paprastai važinėjimasis
arklių traukiamomis rogėmis neįvardijamas kokiu nors
specifiniu pavadinimu. Rečiau sakoma – „vežti bites“,
dar rečiau – „važiuoti kūmais“. Pastarieji važinėjimosi
papročio variantai šiek tiek skiriasi nuo pagrindinės šiame regione išplitusios papročio pasireiškimo formos, kai
rogėmis važinėjo subrendusio jaunimo būrys. Jaunuoliai į
roges įsikeldavo statinę su vandeniu arba sniegu, o patys
apsiginkluodavo ilgais botagais. Bites veždavo dažniausiai
vienas (rečiau keli) ilgu botagu apsiginklavęs vaikinas
ir vienas ar keli mažamečiai vaikai, atliekantys „bičių“
vaidmenį. Į roges įkeldavo tuščią statinę arba doklą šienui
nešioti, į kurį įsodindavo vaikus. Važiuojant per kaimą šie
turėdavo pamėgdžioti bičių dūzgimą. „Važiuojant kūmais“
vaikinas ir mergina persirengdavo „kūmais“ ir, pasidirbę
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lėlę – vaiką, veždavo jį „krikštyti“. Specifinės papročio
atlikimo aplinkybės reikalavo spartumo, dėl to į roges buvo
kinkomi geresni arkliai. Taip pasirengus važnyčiotojai visu
smarkumu pasileisdavo per kaimo ulyčią. Mažamečiai imituodavo bičių spiečiaus dūzgimą, o suaugę rogių keleiviai
šaukdavo: „Vandenio, vandenio!“ Važiuojantys rogėmis
stengėsi kiek galima sparčiau pravažiuoti kaimą ir išvengti
vandens. Kita kaimo gyventojų dalis – tiek jaunimas, tiek
suaugusieji, dažniausiai iš anksto pasiruošę vandens sklidinus kibirus ir pasislėpę tarpuvartėse ar už tvorų, stengėsi
aplieti važiuojančiuosius. Kad vandenį liejantys žmonės
negalėtų prieiti per arti, važiuojantieji gindavosi botagais
arba statinėse turimu vandeniu. „Kūmai“ taip pat stengėsi
nepastebėti pravažiuoti per kaimą, o kaimo gyventojai
taikydavosi „pakrikštyti vaiką“. Visoje Aukštaitijoje per
Užgavėnes kaimo jaunimas važinėdavosi bendrai, tačiau
važiuojantieji ten nebūdavo liejami vandeniu.
Žemaitijoje paprotys važinėtis arklių traukiamomis
rogėmis beveik nebuvo žinomas. Deja, ankstyvųjų šaltinių
trūkumas neleidžia įtikinamai teigti, kad važinėjimosi papročio nebuvimas laikytinas būdinga Žemaitijos Užgavėnių
ritualinės struktūros ypatybe. Minėta situacija fiksuojama
palyginti vėlyvoje XX a. pirmosios pusės tradicijoje ir
teoriškai galėtų būti siejama su XX a. pradžioje Lietuvos
kaime įvykusiais ekonominiais ir socialiniais kultūriniais
pokyčiais. Vakarų ir pietvakarių Lietuvoje laisvosios rinkos
santykių skverbimasis į žemdirbių gyvenimą vyko daug
sparčiau nei kituose Lietuvos regionuose. Ekonomine
nauda pagrįsti ūkininkavimo metodai neišvengiamai koregavo bendruomeninės gyvensenos modelį atitinkančias
ritualinės kaimo gyventojų veiklos formas. Realią to meto
situaciją gerai parodo subjektyvios atskirų kaimo gyventojų
reakcijos į tyrinėtojo klausimus apie važinėjimosi paprotį
Žemaitijoje: „Arkliais nesivažinėjo. Niekas neleistų jiems
to daryti. Arkliais dirbti reikėjo.“
Kita vertus, dar XIX šimtmečio viduryje Liudvikas
Adomas Jucevičius „Žemaitijos prisiminimuose“ rašė, kad
žemaičių bajorai turėjo paprotį važinėtis arklių traukiamomis rogėmis ir palygino jį su Užgavėnių pasivažinėjimais
Lenkijoje.8 Šiuo atveju atsiranda kita problema, nes L. A.
Jucevičius žemaičių bajorų pasivažinėjimus siejo su kalėdiniu laikotarpiu. Problemą komplikuoja dar ir tai, kad kiti
to meto autoriai nieko panašaus neminėjo.

Supimasis sūpuoklėmis
Užgavėnių dieną sūpuoklėmis būdavo supamasi visuose
Lietuvos regionuose. Kita vertus, XX a. pradžioje gimę
kaimo gyventojai šį paprotį geriau prisimena tik Dzūkijoje,
keliuose šiauriniuose Aukštaitijos rajonuose ir, kad ir keista,
– Žemaitijoje. O vidurio, rytų ir šiaurės rytų Aukštaitijoje
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supimasis per Užgavėnes fiksuojamas tik pavieniais atvejais. Rytų Aukštaitijos gyventojai dažniausiai teigia, kad
suptis kalendorinių švenčių metu pradėdavo nuo Velykų.
Šalčininkų rajono Dieveniškių apylinkėse sutinkamas
supimosi papročio variantas vadinamas „šokimu lenton“.
Nuo supimosi sūpuoklėmis jis skyrėsi dalyviais ir atlikimo
technologija. Šio papročio esmė tokia: per trinką permetama stora lenta, ant kurios galų viena prieš kitą sustoja
dvi merginos. Vienai merginai sveriant žemyn savo pusę
priešingoje pusėje esanti mergina, lentai pasiekus viršutinį
tašką, išmetama aukštyn ir krisdama atgal pametėja priešingoje pusėje stovinčią merginą. Kaip ir supantis, buvo
tikima, kad juo aukščiau merginos „šoktels“ nuo žemės,
tuo augesnis bus derlius.

Regioniniai apeiginių vaišių ypatumai
Apeigines vaišes aptiksime kiekvieno reikšmingesnio
žemdirbiško ritualo sudėtyje. Šeimos rate valgomos kalendorinių ir gyvenimo ciklo švenčių vaišės, sudėtinės kaimo
bendruomenės vaišės, apeiginis svetimųjų vaišinimas, vaišės, keliamos pradedant arba užbaigiant lauko darbus, tai
toli gražu neišsamus visų galimų apeiginio valgymo formų
sąrašas. Ritualinė apeiginių vaišių reikšmė grindžiama
mitologizuoto šventės laiko gebėjimu perkelti nuo pasaulio
sutvėrimo momento nekintančią (amžiną) būseną į kasdienį
(žmogiškąjį) pasaulį. Kitaip sakant, mąstoma pagal maginį
principą – šventės metu yra daug maisto, vadinasi, taip bus
visą laiką. Tą pačią simboliką turėjo ir patiekalų skaičiaus
ar valgymo kartų akcentavimas. Pavyzdžiui, per Kūčias
būdavo akcentuojamas ruošiamų patiekalų skaičius, o per
Užgavėnes skaičiuodavo, kiek kartų reikia valgyti.
Pelenų trečiadienį prasidėdavo priešvelykinis gavėnios
pasninkas, todėl per Užgavėnes kaimo gyventojai stengdavosi paskutinį kartą ligi soties prisivalgyti mėsos ir kitokio
riebaus maisto. Visoje Lietuvoje tradiciniu Užgavėnių patiekalu laikomi blynai. Tačiau Žemaitijoje svarbiausiu Užgavėnių ir kitų reikšmingų kalendorinių ir gyvenimo ciklo
švenčių ritualiniu patiekalu buvo šiupinys – riebus mėsos,
kruopų, bulvių ir kai kurių kitų sudėtinių dalių mišinys.9
Lietuvių etnografinėje istoriografijoje įsigalėjusi nuomonė,
kad anksčiau šiupinys galėjo būti žinomas ir Aukštaitijoje, tačiau dėl slavų kultūrinės įtakos rytų Lietuvoje buvo
pakeistas blynais.10 Tačiau tokie teiginiai blogai dera su
tuo, kad Aukštaitijoje (bent jau XX a. pirmojoje pusėje)
blynai labai retai kada įvardijami kaip apeiginis Užgavėnių
patiekalas.11 O Žemaitijoje blynai neretai atsiduria ritualiniame Užgavėnių kontekste. Pavyzdžiui, blynais būdavo
vaišinami persirengėliai.12
Todėl kur kas logiškiau būtų manyti, kad šiupinys – išimtinai Vakarų Lietuvai būdingas archajinės kilmės ritualinis
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valgis. Blynus, matyt, iš tiesų reikėtų sieti su slavų kultūrine įtaka. Rytinių slavų tautose apeiginė blynų simbolika
glaudžiai susijusi su mirusių protėvių kultu. Todėl visiškai
natūralu, kad ritualinės svarbos jie įgijo ne Aukštaitijoje
(nors blynai ten paplitę labiau), bet Žemaitijos Užgavėnių
persirengėlių simboliniame vaikštynių kontekste, kuriame
dominuoja mirusių protėvių kulto simbolika.

Užgavėnių vakarėliai
Visoje Lietuvoje žinotas jaunimo pasilinksminimas
Vakarų Lietuvoje buvo artimai susijęs su apeiginėmis
Užgavėnių struktūromis. Žemaitijoje Užgavėnių vakarėlį
dažniausiai surengdavo vaikštynes užbaigę persirengėliai.
Pardavę dalį vaikštynėse surinkto maisto vakarėlio dalyviai
nusipirkdavo gėrimų bei pasisamdydavo muzikantą. Likusį
maistą suvalgydavo vakarėlio metu. Prie persirengėlių
prisijungdavo ir vaikštynėse nedalyvavusi kaimo jaunimo
dalis. Apeiginio Žemaitijos Užgavėnių vakarėlio konteksto
naudai liudytų ir specifiniai tokio susiėjimo pavadinimai –
„žydų balius“ arba „žydų vestuvės“.

Nacionalinio tapatumo link:
Užgavėnės XX – XXI a.
Apytikriai iki Pirmojo pasaulinio karo ritualinė Lietuvos
žemdirbių elgsena kito nežymiai. Feodalizmo suformuotas bendruomeninis kaimo gyvensenos modelis buvo itin
nepalankus modernių ūkininkavimo metodų bei naujų
simbolinės elgsenos formų sklaidai. Tačiau XX a. pirmojoje
pusėje situacija pasikeitė. Bendruomeninės gyvensenos
pamatus ardė 1923–1939 m. žemės ūkio reformos sąlygotas masinis kaimų išsiskirstymas vienkiemiais, iš esmės
pakeitęs kaimynų bendravimo aplinkybes. Veikiant rinkos
ekonomikai sparčiai plito asmenine nauda pagrįsti kaimo
gyventojų savitarpio santykiai. Šalyje buvo sukurtas centralizuotas valstybinių administracinių institucijų, švietimo
ir visuomeninių – kultūrinių organizacijų tinklas, kuris
suartino kultūrines kaimo ir miesto galimybes.
Ekonominių, socialinių ir kultūrinių sąlygų keitimasis
išjudino kaimo gyventojų pasaulėžiūros ir ritualinės elgsenos modelio transformacijos procesus. Miesto kultūros
formų sklaida, naujos švietimo galimybės pamažu individo
mąstymą išvadavo iš kaimo viešosios nuomonės autoritetų
įtakos ir padėjo pamatus asmenine patirtimi paremtoms Užgavėnių papročių interpretacijoms, tokiu būdu atverdamos
kelią naujoms tradicijos formoms.13
Tradicinės kultūros formų transformacijos procesai XX
a. pirmojoje pusėje buvo daugiau ar mažiau vienodi visoje
Lietuvoje. Apie Pirmąjį pasaulinį karą apeigines Užgavėnių
funkcijas pakeitė pramoga. XX a. 3–4 dešimtmečiais miesteliuose ir didesniuose bažnytkaimiuose Užgavėnių persi-

rengėlių vaikštynės atskirais atvejais įgydavo karnavalinės
eisenos požymių.14 Persirengėlių būryje pasirodė naujų,
ankstesnei tradicijai nebūdingų personažų. Tradicinėms
antropomorfinėms kaukėms bei pamėklę pakeitusiam persirengėlių būrio personažui pritaikyti laikmečio aktualijas
labiau atitinkantys siužeto vaidmenys. Kitaip sakant, žydo
ar čigono personažų išvaizda bei veiksmai pradėti konstruoti pagal šioms tautybėms taikomus etninius stereotipus,
o pamėklė beveik pavirto vyrų persirengėlių būrio varoma
„prasikaltusia“ moterimi. Atskirų persirengėlių būrio personažų vaidybą kartais pakeisdavo teatralizuoti vaidinimai,
į vieną siužetinę visumą sujungdavę skirtingų personažų
vaidmenis, pavyzdžiui, Morės vestuves. Vienkiemiais išsiskirsčiusiuose kaimuose ženkliai sumažėjo persirengėlių
būrio dydis, kur kas mažiau dėmesio buvo skiriama veidą
dengiančios kaukės gamybai. Taip pat matyti akivaizdūs
persirengėlių grupės veiksmų pokyčiai. Dabar jie aplanko
jau ne visas kaimo gyventojų sodybas, tik tas, kuriose tikisi
būti geriau priimti ar kuriose gyvena daugiau merginų.15
Šiuo laikotarpiu visoje Lietuvoje sparčiai nyko supimosi
sūpuoklėmis paprotys. O bendruomenines kaimo jaunimo
važinėjimosi arklių traukiamomis rogėmis formas keitė
atskirų šeimų važinėjimasis.
Vis dėlto nepaisant XX a. pirmojoje pusėje įvykusių
reikšmingų paprotinės tradicijos pokyčių regioninės Užgavėnių šventės specifikos jie nepakeitė. Žemaitijoje ir
toliau dominavo persirengėlių vaikštynės, o aukštaičiai
linksminosi važinėdamiesi arklių traukiamomis rogėmis
ar pasišokdami jaunimo vakarėliuose.
Visai kitokia padėtis susiklostė XX a. paskutiniajame
dešimtmetyje Lietuvai išsivadavus iš sovietinės okupacijos
gniaužtų. Kurį laiką atrodė, kad persirengėlių vaikštynės
vėl atgavo tarpukario laikotarpiu turėtą reikšmę. Užgavėnės
pradėtos švęsti ir kaimuose, ir miestuose. Su kaukėmis
vaikštinėjo ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Tačiau dabartiniu metu jau reikia atskirti gyvą tradiciją nuo instituciškai
palaikomos. Gyvąja tradicija pavadintume tuos persirengimo papročio pasireiškimo atvejus, kai persirengėlių vaikščiojimas inicijuojamas vietinių gyventojų. Antruoju atveju
persirengimo papročio gyvybingumą palaiko išorinis jų
atžvilgiu autoritetas. Kalbant apie Užgavėnių persirengėlius
tenka pripažinti, jog mažamečių vaikų vaikštinėjimas po
daugiabučių namų laiptines ir parduotuves prašant pinigų ar
saldumynų yra vienintelė gyvosios tradicijos forma šių dienų mieste. Panaši situacija susiklosčiusi ir kaimo vietovėse.
Kur kas dažniau šių dienų Užgavėnių vaikštynės palaikomos dirbtinai. Dalis kaukėtų mažamečių vaikų, vaikščiojančių didmiesčių gatvėmis, be jokios abejonės, priklauso
folkloro kolektyvams. O suaugusių persirengėlių vaikštynių
gyvybingumas palaikomas iš esmės vien tik instituciškai.
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Antai Platelių Užgavėnes organizuoja Žemaitijos nacionalinio parko administracija. Panašią situaciją aptiksime
ir Kurtuvėnuose, kur Užgavėnių tradicija yra palaikoma
regioninio parko darbuotojų bei mokytojų iniciatyva.
Būdinga tai, kad Plateliuose organizuojamose Užgavėnių
vaikštynėse dalyvauja ne tik (o gal net ne tiek) vietiniai
gyventojai, bet ir etninės kultūros entuziastai (pavyzdžiui,
folklorinių ansamblių nariai), suvažiavę iš visos Lietuvos.
Daugelyje Lietuvos vietovių persirengėlių vaikštynes organizuoja vietinių folkloro kolektyvų nariai ar regioninių
kultūros institucijų darbuotojai.
Dar būtų galima kalbėti apie tam tikrą prieškarinės
tradicijos tęstinumą Plateliuose. Mat persirengėliams lankantis aplinkiniuose kaimuose vietiniai gyventojai priima
folklorinio judėjimo entuziastų siūlomas „žaidimo taisykles“ ir įsitraukia į vyksmą, todėl vaikštynės beveik niekuo
nesiskiria nuo žemdirbiško ritualo pavidalą išlaikiusių XX
a. pirmosios pusės papročio formų. Kita vertus, Plateliuose
persirengėlių veiksmai tarsi skyla į dvi dalis, kai užbaigę
vaikštynes persirengėliai susirenka centrinėje miestelio
aikštėje ir ten įvyksta improvizuotas kaukių vaidinimas.
Jame vietiniai gyventojai dalyvauja jau tik kaip improvizuoto šou žiūrovai.
Palyginti su tarpukario Užgavėnėmis, šiuolaikinės šventės turinys paprastai yra suvedamas į kaukėtų persirengėlių
vaikščiojimą pakiemiais arba viešus karnavalinius kaukių
pasirodymus ir viešą blynų kepimą. Per instituciškai organizuojamas Užgavėnes tik epizodiškai galima pamatyti
pasivažinėjimą arklių traukiamomis rogėmis. Kažin ar
mūsų dienomis Lietuvoje kas nors dar sugalvoja pakabinti
Užgavėnių sūpuokles?
Kalbėti apie kokius nors regioninius Užgavėnių ypatumus šiais laikais nebėra prasmės. Etninės kultūros entuziastų dėka tradicinės, kadaise tik Vakarų Lietuvai būdingos
Užgavėnių kaukės (ožio, žydo, ubago ir kt.) ir su jomis
susiję persirengėlių vaidinimai bei dialogai išplito po visus
Lietuvos regionus. Juos sutiksime net ten, kur persirengimo
paprotys iš viso buvo nežinomas ar bent jau seniai sunykęs.
Nors taip teigiant reiktų atsižvelgti ir į tai, kad prieš 1914 m.
Užgavėnių persirengėliai buvo paplitę kur kas platesniame
etnografinės Lietuvos areale nei tarpukario laikotarpiu.
Lygiai taip pat visoje Lietuvoje dabartiniu laikotarpiu yra
deginama moteriško pavidalo pamėklė, visur vadinama
vienu ir tuo pačiu Morės vardu.
Instituciškai organizuojamos Užgavėnių šventės dažniausiai vyksta pagal daugiau ar mažiau visai Lietuvai
vienodą scenarijų. Beveik visais atvejais pamatysime
individualius personažų vaidinimus, persipinančius su folkloro kolektyvų (dėvinčių vienodas, žemaičių persirengimo
tradiciją geriausiai atliepiančias ožkos, gervės, raitelio,
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žydo, ubago, velnio ir kt. kaukes) koncertais, visuotinį
vaišinimą /-ąsi įvairiais „Užgavėnių blynais“ ir, be abejo,
dabar bet kuriam viešam renginiui tiesiog privalomus
prekybininkų bei liaudies amatininkų kioskelius. Šventės
šurmulys paprastai užsibaigia „tradicine“ Kanapinio ir
Lašininio dvikova, žiemos vijimu šaukiant „žemaitišką“:
„Žeima, žeima, biek iš keima...“ Tiesa, tarmės nūnai mažai
tegerbiamos, tad dažniausiai šaukiama bendrine kalba...
Beje, panašiai nutiko ir su tarpukario laikotarpiu dalyje
Šiaurės Lietuvos išplitusiu modernaus pobūdžio dovanų
kaulijimu: „Mes žydeliai iš Leckavos, norim blynų ir „kakavos...“, kuris nacionalinėje versijoje pavirto į: „Mes žydeliai Lietuvos, norim blynų ir kavos...“ Galutiniu šventės
akcentu tampa moteriškais drabužiais aprengtos šiaudinės
pamėklės sudeginimas. Ir tai tinka tiek iš esmės nacionalinį
mastą įgijusioms Liaudies buities muziejaus rengiamoms
Užgavėnėms, tiek rajonų ir miestelių kultūrinių institucijų
rengiamoms šventinėms pramogoms, tiek mokyklų ir darželių šventės scenarijams.

Transformacijų priežastys
XX a. pirmojoje pusėje per tuometines švietimo ir kultūros institucijas į kaimą atėjo dauguma kultūrinių naujovių,
o XX–XXI šimtmečių sankirtoje kultūros bei švietimo
institucijos tapo bene svarbiausiu veiksniu, palaikančiu
simbolinių etninės kultūros formų gyvybingumą.
Deja, nacionaliniu mastu centralizuotas švietimo bei
kultūros institucijų veiklos organizavimas nebuvo ir negalėjo būti palankus puoselėjant vietines tradicijos formas.
Saugant šventinių papročių vietinį savitumą nepalanki
buvo ir natūrali gyventojų migracija. Regioninių miestų ir
miestelių gyventojai pasipildo iš esmės visų etnografinių
Lietuvos sričių sąskaita. Tad mūsų dienomis vyraujančios
miestų gyventojų gausėjimo ir kaimų nykimo tendencijos
sparčiai įtakoja ir toliau įtakos etnografinių Lietuvos regio
nų kultūrinę niveliaciją.
Dar vienu svarbiu veiksniu, sąlygojusiu ir dabar vis
dar sąlygojančiu anksčiau vien tik Žemaitijai būdingų
Užgavėnių papročių plitimą po visą Lietuvą, reikėtų laikyti
pramoginį šios šventės patrauklumą. Iš visų žemdirbiškojo
kalendoriaus švenčių Užgavėnės turėjo bene daugiausia
bendruomeninės šventės ypatybių. Būdinga Užgavėnių
ypatybė – kolektyvinis visų šventės dalyvių pasilinksminimas, kuris patrauklus ir šių dienų miesto kultūros
paveiktiems žmonėms. Ne mažiau svarbus ir Užgavėnių
karnavališkumas. Nepaisant šių dienų miesto kultūros modernėjimo ir globalizacijos tendencijų, šiuolaikinis žmogus
negali atsispirti karnavalo teikiamoms galimybėms bent
kuriam laikui pakeisti savąjį tapatumą, pabūti tuo, kuo iš
principo savo gyvenime būti negalėtų.
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Minėtos kultūros globalizacijos tendencijos ypač
sparčiai naikina vietinius paprotinės tradicijos ypatumus.
Nepaisant etninės kultūros entuziastų norų ir pastangų,
dabar visiškai natūralu, kad modernėjanti Lietuvos visuomenė mieliau renkasi šuolaikines pasilinksminimo formas
ar net vartotojiškos kultūros štampus, o ne ritualizuotus
tradicinės kultūros pavidalus. Dabartinės kultūros ir ekonomikos globalizavimo tendencijos lemia, kad šiuolaikinėse
persirengėlių eisenose šalia etninei tradicijai būdingų personažų jau galime sutikti iš populiariosios kultūros ar net
komiksų paveldėtus ančiuką Donaldą, peliuką Mikį, King
Kongą ir kitus panašius veikėjus, ką sakyti apie estetiškai
nepriekaištingas Vakarų pasaulio karnavalų kaukes. Sparčią
netradicinių kaukių sklaidą sąlygoja ir didžiųjų prekybinių
tinklų principai. Amžinai skubantis ir užsiėmęs šių dienų
miestietis iš dviejų alternatyvų – gamintis šventinę kaukę
pačiam ar įsigyti ją prekybos tinkle – greičiausiai pasirinks antrąją. O prekybininkams apsimoka importuoti tik
pigias masinės gamybos ir populiariosios kultūros štampus
atitinkančių personažų kaukes. Kultūros globalizacijos
tendencijos matomos ir menininkų pastangose Užgavėnių
metu Lietuvoje organizuoti Venecijos ar net Rio de Ženeiro
tipo karnavalus arba bent jau panaudoti šiuos pavadinimus
kultūrinių ar netgi atvirai komercinių renginių reklamai.

Išvados
1. Iš regioninių Užgavėnių papročių skirtumų matyti,
kad sudėtiniai Žemaitijos etnokultūrinio paveldo dėmenys
turėjo skirtis nuo kultūros komponentų, lėmusių Šiaurės,
Rytų ar Pietryčių Lietuvos etnografinę specifiką.
2. XX a. pirmojoje pusėje Lietuvoje vykusios ženklios
kaimo gyvensenos bei ją atitinkančių paprotinės veiklos
formų transformacijos nepakeitė lokalinio Užgavėnių
paprotinės tradicijos tapatumo.
3. XX a. pabaigoje atgauta nepriklausomybė bent
jau pradiniame etape Lietuvoje sudarė palankias sąlygas puoselėti etninę tradiciją. XX a. antrojoje pusėje
visuomenėje įvykę socialiniai demografiniai pokyčiai
(gyventojų migracija, miesto ir kaimo gyventojų santykio
kaita, kultūrinės ir ekonominės globalizacijos tendencijos) panaikino XX a. pradžioje matytą regioninį šventės
tapatumą ir suteikė Užgavėnėms unifikuotos nacionalinio
masto šventės bruožų.
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Lithuanian Shrovetide Customs:
Towards the National Identity?
Arūnas VAICEKAUSKAS
The article deals with the problem of variations in ethnic
agrarian culture. It looks at the regional peculiarities of the
Shrovetide festival in Lithuania.
The rites of Shrovetide are more or less common in all
of Lithuania, but the comparatively homogeneous ritual
structure of the festival does not rule out regional particularities. Provided examples of Shrovetide ceremonies prove
that the festival used to have clear regional particularities.
However, nowadays, with the growing popularity of the
festival it gradually loses these local traits. It is often limited
to a unified scenario.
Key words: traditional festival, agrarian ritual, sledging,
mask parade.
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Studentų prietarai:

tradicijos tęstinumas ir masinės kultūros įtaka
Eglė SAVICKAITĖ
Straipsnio objektas – tradicijos tęstinumo ir masinės
kultūros įtakos požymiai šiuolaikinių studentų prietaruose.
Straipsnio tikslas – išaiškinus tradicinės ir masinės kultūros sąvokų perskyrą, esminius jų bruožus išanalizuoti,
kaip ir kiek tradicijos tęstinumas ir masinės kultūros įtaka
pastebima šiuolaikiniuose lietuvių bei užsienio studentų
prietaruose, nustatyti tradicijos tęstinumo ir masinės kultūros įtakos santykį.
Straipsnis remiasi 2006 m. pavasarį bei 2008 m. pavasarį autorės surinkta medžiaga – pusiau struktūruoto
interviu metodu (naudojant klausimynus) buvo apklausta
100 lietuvių ir 30 užsienio studentų, studijuojančių VDU.
Surinkti duomenys buvo tipologiškai susisteminti. Straipsnyje daugiausia panaudoti duomenys, atspindintys prietarų
perdavimo procesą, t.y. iš kur studentai sužino apie tam
tikrus prietarus, kaip įsigyja sėkmę lemiančius objektus ir
pan. Taip pat naudotasi rusų miestietiško folkloro medžiaga,
remtasi užsienio mokslininkų atliktų prietarų tyrimų rezultatais. Lyginamoji analizė atskleidė šiuolaikinių studentų
prietarų tradiciškumo ir universalumo sąsajas. Dabartinius
prietarus lyginant su tradiciniu folkloru išryškėjo tradicijos
tęstinumo tendencija – tarp lietuvių perdavimo iš kartos į
kartą procesas ryškesnis. Užsienio studentų prietaruose
didesnę įtaką turi masinė kultūra. Daugiau studentų užsieniečių į savo prietarus žiūri kaip į žaidimą, nuoširdžiai netiki
tuo, ką atlieka. Prieita prie išvados, kad studentų prietarai
yra universalūs – būdingi ne tik skirtingų kultūrų studentams, bet apima ir kitas veiklos sritis, kurios yra susijusios
su rizika, įtampa, nerimu.
Prasminiai žodžiai: prietarai, studentija, tradicija,
masinė kultūra.

Įvadinės pastabos
Užsienyje šiuolaikinių prietarų tyrinėjimai pradėti gana
anksti (XX a. pr.). Panašūs į prietarus tikėjimai ar įpročiai
yra paplitę tarp aukštesniųjų klasių moksleivių ar koledžo
studentų, jie jau seniai yra dažnas užsienio mokslininkų tyrimo objektas. Tačiau sisteminių šių tikėjimų ir praktikuojamų
veiksmų studijų būta mažai. Vienas žymiausių XX a. pr. tyrinėjimų yra F. B. Dresslar studija,1 kuria remiantis vykdyti ir
dauguma vėlesnių prietarų tyrinėjimų Jungtinėse Amerikos
valstijose (E. S. Conklin, H. K. Nixon, M. E. Wagner ir kt.).
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Studentų prietarai, dar vadinami paranormaliais tikėjimais,
anksčiausiai pradėti ir daugiausia tyrinėti, kaip jau minėta,
JAV mokslininkų. Dažniau tyrinėta iš psichologijos, rečiau
iš socialinės psichologijos ar sociologijos mokslų pozicijų.
Kitų šalių mokslininkų (Pietų Afrikos, Indijos, Turkijos,
Suomijos, Didžiosios Britanijos, Kanados ir kt.) tyrimai yra
vėlyvesni. Jie pasirodė XX a. antrojoje pusėje. Iš vėlyvesnių
darbų savita modernios magijos (studentų magijos) samprata
svarbūs ir aktualūs D. & Ch. Albas,2 šiuolaikinio arba modernaus prietaro tema – J. Simpson, S. Roud3 tyrinėjimai.
Studentų prietarai rinkti, magijos (studentų prietarų) tema
tyrinėta ir rusų mokslininkų.4 Rusų šiuolaikinio miestietiško
folkloro rinkinys ypač reikšmingas lyginamiesiiems studentų
prietarų tyrimams.5 Lietuvoje šiuolaikinių studentų prietarai
nėra rinkti ir išsamiai tyrinėti, nors tradicinė, liaudies bei
šiuolaikinė magija ir susilaukė nemenko mokslininkų dėmesio (D. Vaitkevičienė,6 M. Zavjalova,7 D. Kulakauskienė8).
Šiuolaikinio prietaro sąvoka yra ganėtinai plati ir sunkiai
apibrėžiama. Taip yra todėl, kad ji apima įvairius sėkmės
įvaldymo konkrečioje veiklos srityje būdus, technikas.
Pavyzdžiui, J. Simpson ir S. Roud pastebi, jog moderniam
arba šiuolaikiniam prietarui yra būdinga daugiau akcentuoti
tai, kas yra teigiama, o pati sėkmė gali būti įtakojama, bet
ne visiškai įvaldoma: kai kurios dienos ar laikas gali būti
sėkmingi arba nesėkmingi; jei kažkas prasideda gerai ar blogai, tai analogiškai taip ir pasibaigs; tam tikri daiktai, žodžiai
ar veiksmai turi neigiamą efektą ir jų reikia vengti; kažkas
panašaus į omenį gali būti pamatyta staigiai, netikėtai, neįprastai ir kt.9 D. & Ch. Albas pastebi, kad studentų magija yra
panaši į atletų, kareivių, išminuotojų, lošėjų prietarus.10 Jų
elgsena prieš egzaminus, tikintis rezultatų, turi kasdieninių,
konkrečiai vietai būdingų veiksmų. Mokslininkų manymu,
magija kiek sumažindami nerimą, studentai tiesiog padidina
sėkmės šansus.11 Gali atrodyti, kad prietarai nėra būdingi
aukštojo išsilavinimo siekiantiems žmonėms (tikėtina, kad
jie turėtų būti skeptiški prietarų atžvilgiu), tačiau, anot S.
Vyse, dalis studentų vis dėlto juos praktikuoja. Iki šių dienų
prietarai yra siejami su baime, kad nepasiseks, su nelaimėmis. Kai ateina laikas laikyti egzaminus, daugelis studentų
jaučia baimę.12 Nors kasdienė patirtis žmogui sudaro įspūdį,
kad prietaringi tikėjimai ar elgsena yra labai paplitę, beveik
neįmanoma tiksliai apibrėžti jų populiarumo mastų. Didelė
dalis jais tikinčiųjų nenoriai pripažįsta esą prietaringi, nes
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bijo būti išjuokti. Dar daugiau, kai kurie prietarai yra praktikuojami gana retai, asmeniškai, tai apsunkina tiesioginį
jų stebėjimą.13 Prietarai šio straipsnio autorės bus laikomi
neracionaliais tikėjimais ar praktikomis (atsižvelgiant į tai,
kad vos penktadalis šiuolaikinių studentų nuoširdžiai tiki
atliekamų veiksmų efektyvumu), kurie individų gali būti
kuriami ne tik remiantis tradiciniu modeliu, bet ir išlikę
kaip ilgaamžių, tradicijos suformuotų požiūrių rezultatas.
Šiuolaikinei studentų bendruomenei yra būdingi įvairūs
prietarai (studentai prieš egzaminus atlieka konkrečius veiksmus, turi sėkmę nešančius objektus, „laimingus“ skaičius,
spėja iš sapnų realijų ir siužetų apie pasisekimą laikant egzaminą ir kt.). Dauguma jų nėra specifiniai – būdingi ir kitoms
visuomenės grupėms. Tai tik patvirtina aukštą „profesionalių“
bei bendrų tradicijų įsiskverbimo į žmonių sąmonės lygį.14
Rusų mokslininkas K. Э. Шумов pastebėjo, kad didelė
dalis studentų prietarų galėjo atsirasti tik tarp miestiečių dėl
to, kad yra susiduriama su specifine miesto erdve, ir kitoje
aplinkoje jie egzistuoti negali. Tačiau, kita vertus, dalis tarp
šiuolaikinių studentų gyvuojančių prietarų susiformuoja
tradiciniu principu, kuris yra būdingas tik kaimo kultūrai.
Tradiciniu principu susiformavusiems prietarams būdinga
ypatinga aplinkos semantika, judėjimas erdvėje, panašumo,
skaičių magija, susitapatinimo bei susidvejinimo magija ir kt.
Iš užfiksuotų studentų prietarų didžiąją jų dalį mokslininkai vis
dėlto priskiria individualiems / asmeniškiems tikėjimams.15
Taigi prietarų egzistavimas studentų bendruomenėje gali būti
siejamas ne tik su tradicijos tęstinumu, masinės kultūros įtaka,
bet ir su konkrečiu kūrybiniu individo procesu. Tačiau vertėtų
pastebėti, kad ir kiekvienas individo sukurtas prietaras bėgant
laikui, vykstant perdavimo / priėmimo procesams gali virsti
tradicija. Be to, dažnai individualūs prietarai, kaip jau minėta,
kuriami pagal tradicinius principus.
Išsamiau paanalizuokime tradicijos ir masinės kultūros
sąvokas bei jų bruožus. Tiek tradicinei, tiek masinei kultūrai
gyvuoti yra būtinas perdavimo procesas. Tačiau priemonės perduoti minėtų kultūrų elementus skiriasi. Tradicinė
kultūra daugiau yra siejama su tam tikrais nusistovėjusiais
požiūriais, įsitikinimais, kurie iš kartos į kartą yra perduodami žodžiu. O masinė kultūra perdavimo procese nepaiso
jokio asmeniškumo, nes jos egzistavimo sąlyga yra masinės
informacijos priemonės, t.y. informacija apie įvairių tautų
kultūras, tam tikrus jų elementus tampa prieinama kiekvienam tuo besidominčiam individui naršant internetą, vartant
populiariąją spaudą ar klausantis radijo: Masinė kultūra –
tai kultūra, susijusi su masiškai rengiamomis priemonėmis
liaudies paklausai patenkinti;16 Nuo seno ji buvo suprantama kaip svetima „aukštajai“ kultūrai, tiesa, jų skirtumai
vėliau, septintajame dešimtmetyje, kiek sušvelnėjo;17 XX a.
7 dešimtmetyje išsiplėtojus globalinio masto masinės komunikacijos kanalams (televizijai, radijui, vėliau – internetui),
vakarietiška suprekinta kultūra – masinė kultūra – peržengia

nacionalinių valstybių ribas ir pasiekia pasaulinį lygmenį.18
Norint šiuolaikinių studentų prietaruose nustatyti tradicijos tęstinumo požymius, autorės atlikto tyrimo metu
apklaustų pateikėjų atsakymuose ieškota duomenų, kurie
leistų manyti, kad minėti prietarai buvo perduoti iš kartos į
kartą. Taigi turi būti ryškus tam tikros informacijos / žinių
perdavimo procesas. Masinės kultūros įtaka šiuolaikinių
studentų prietarams nustatoma atsižvelgiant į lietuvių bei
užsienio studentų atsakymus į pateiktus klausimus apie tai,
iš kur jie sužino apie vieną ar kitą savo žinomą ir naudojamą
prietarą arba kokiu būdu įsigyja tam tikrą objektą, kuris jiems
neša sėkmę egzaminų metu. Pavyzdžiui, vienas pateikėjas
amuletą ar talismaną gali pasigaminti pats (t.y. pats kuria
savo amuletą ar talismaną), kitas – nusipirkti (priklauso nuo
to, kur nusiperka: savoj šaly ar svetur), trečias – talismaną
ar amuletą gauti kaip dovaną iš draugų, artimųjų ir t.t. Tokiu
būdu įmanoma stebėti individualaus amuletų ar talismanų
kūrimo, perdavimo iš kartos į kartą arba tiesiog masinės
kultūros įtakojimo procesus. Minėtini S. Sharp (1907 m.)
suformuluoti pagrindiniai folkloro tradicijos funkcionavimo
dėsniai: tęstinumas, varijavimas ir atranka. Šie dėsniai sąveikauja tarpusavyje. Tęstinumas priklauso nuo to, kaip vieną
ar kitą reiškinį priima aplinka. Jis gali kisti, transformuotis
arba net visiškai išnykti, t.y. tokiu būdu vyksta visuomenei
aktualių dalykų atranka.19 Kolektyvas priima arba nepriima
individo sukurtų bei jo iš kitos tautos perimtų dalykų.20
Minėta, kad prietarai gali būti ne tik perduodami iš kartos
į kartą, bet ir paties individo kuriami; šiais laikais sustiprėjo
ir masinės kultūros įtaka. Tačiau, nepaisant to, kaip teigia B.
Kerbelytė, visuomenė be tradicijų negali būti. Netradiciškumo iliuzija susidaro dėl pagreitintos visuomenės raidos,
naujų informacijos perdavimo būdų plitimo. Pastarieji
(radijas, televizija, internetas) sumažino vyresniosios kartos
bei šeimos vaidmenį saugant ir perduodant žinias bei meninę
kūrybą.21 Taigi dabar egzistuojančius ne tik lietuvių, bet ir
užsienio studentų prietarus galime suvokti kaip tam tikros
kultūros tradicijos arba sumišusių kultūrinių tradicijų tąsą.

Tradicijos tęstinumas
Tradicinės ir masinės kultūros santykis, tradicinę kultūrą
beužliejanti globalios kultūros banga, populiari kultūra yra
daugeliui šių laikų užsienio mokslininkų (H. Redner,22 R.
A. Goldberg,23 J. Storey24 ir kt.) aktuali tema. Tačiau viena
yra teorinės įžvalgos, o kita – praktiškai, remiantis empiriniu
būdu surinktais duomenimis, bandyti „pamatuoti“ minėtą santykį. Šiuo atveju tyrimo išeities taškas – prietarų atsiradimo,
gyvavimo ir perdavimo procesą stebėti remiantis lietuvių ir
užsienio studentų pateiktais atsakymais apie jų turimus bei
įgytus objektus ar atliekamas praktikas siekiant gerai išlaikyti
egzaminus. Svarstant tradicijos tęstinumą iš karto atsiranda
būtinybė ieškoti šiuolaikinių studentų prietarų atitikmenų,
analogijų tradiciniame folklore (sakmėse, užkalbėjimuose,
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burtuose, tikėjimuose ir kt.). Atlikus minėtą tyrimą išryškėjo
tradicijos tęstinumo tendencija. Pastebėta, kad tradicija yra
modifikuojama, papildoma naujovėmis ir taip pritaikoma
šiuolaikinio individo poreikiams. Tačiau toks kitimas jokiu
būdu nereiškia, kad maginiai veiksmai ir priemonės tapo
neaktualios ar visiškai prarado ankstesnę funkciją. Palyginti
su tradicine magija ir tikėjimais šiuolaikinių lietuvių studentų
prietarai yra kur kas laisvesnio pobūdžio, paprastesni, individualesni, juose yra sumažėjusi žodžių ir jų junginių svarba.
Liaudies tradicijoje kartu naudotos kelios magijos formos
(pavyzdžiui, žodinė formulė + maginis veiksmas + veiksmo
ar žodžių kartojimas), o šiuolaikiniai studentai dažniausiai
naudoja sau parankias pavienes formas (skaičių magija,
maginiai veiksmai, sėkmę nešantys ar apsauginę funkciją
turintys objektai). Tik kai kurie studentų atliekami veiksmai
prieš egzaminus yra neatsiejami nuo jų atlikimo skaičiaus
(spjovimas per petį, beldimas į medį). Be to, studentai ne tik
perima magijos elementus iš tradicijos, ne tik juos modifikuoja, bet ir kuria naujus.25 Tai, kad mityba, maldos, sapnai,
naujų daiktų, rūbų pirkimas sesijos metu, barzdos neskutimas,
galvos neplovimas, aprangos ar jos spalvos rinkimasis, specia
lus kelias / maršrutas teigiamai veikia egzaminų rezultatus,
lietuviai studentai daugiau sužino iš patirties,26 t.y. stebi tam
tikrus dėsningumus ir kuria naujus prietarus, kurie laikui bėgant taip pat gali virsti tradicija. Tiesa, naujumas tyrimo metu
nebuvo suvokiamas kaip kažkas visiškai naujai atrasto. Nauju
vadintina tai, kas atsiranda esant kitam laikmečiui, kitokioms
ekonominėms, socialinėms, politinėms sąlygoms, tačiau
remiantis tais pačiais gerai žinomais tradicinės magijos principais. Tik kiekvienoje kultūroje, žinoma, yra ir specifiškumų.
Pavyzdžiui, nutiko gana įdomus reiškinys – Maskvoje buvo
atidengtas monumentas studentų prietarams (apvali granitinė
platforma su penkių kapeikų moneta viduryje, pora varinių
batų ir bronzine studento užrašų knyga). Anot organizatorių,
jei studentas nori sėkmingai išlaikyti egzaminus, turi stovėti
didžiulės monetos viduryje ir sugalvoti norą ateinančiai
sesijai; taip pat gali patrinti varinius batus galvodamas apie
gerą pažymį. Jei nori išlaikyti egzaminą, turi įlipti į batus,
užsimerkti ir mesti grąžos ant penkių kapeikų monetos. Jei
sieki pasisekimo visos egzaminų sesijos metu, turi mesti
monetą ir pataikyti į ant granitinės platformos parašytą universiteto pavadinimo santrumpą. Iš šio pavyzdžio matyti, kad
studentų magija yra ganėtinai populiari, noriai atliekama ir
praktikuojama.
Šiuolaikinių lietuvių studentų sąsajų su tradicija tvirtumą
padeda suvokti ir lietuvių studentų pateiktų duomenų lyginimas su užsienio studentų pateiktais duomenimis. Tik užsienio studentų naudojamų prietarų bei jų paplitimo kontekste
įmanoma pastebėti, koks yra tradicijos ir inovacijos santykis
pas mus ir kiek nuo kitų Europos šalių „atsiliekame“ vykstant
sekuliarizacijos procesui. Ryškiausiai prietarų iš kartos į kartą
perdavimo procesas atsispindi pateikėjų atsakymuose apie tai,
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iš kur jie sužinojo apie sapnų reikšmes, barzdos neskutimo,
galvos neplovimo bei konkrečių veiksmų, atliekamų prieš
egzaminus (iš tradicijos perėmė ir išlaikė spjovimą per petį,
žegnojimąsi) efektyvumą. Lietuvių studentus ši informacija
pasiekia daugiau iš artimų žmonių, rečiau – bendruoju patirties
perėmimo keliu.27 Įdomu tai, kad kūrybinis procesas tarp užsienio studentų yra kur kas ryškesnis, nes daugiausia vyrauja
individualūs, savistabos būdu paremti įsitikinimai. Perdavimo
procesas iš kartos į kartą arba iš artimų žmonių (konkretūs
veiksmai, atliekami prieš egzaminus), bažnyčios (maldos)
studentams užsieniečiams nėra itin būdingas. Daugiausia
užsienio studentų prietarai vis dėlto yra sužinomi iš patirties.28
Beje, pastebėta ir ryški žaidybinė funkcija, dažni šmaikštūs atsakymai, rodantys nerimtą studentų požiūrį į jų pačių
atliekamus veiksmus ar prietarumą, mėgėjų naudojamus
objektus.29 Palyginti su lietuvių studentais, nuoširdžiai tikinčiais tuo, ką praktikuoja, užsienio studentų nuošimtis yra kur
kas mažesnis (lietuvių studentų – 20 proc., užsienio studentų
– apie 7 proc.). Daugiau tiki negu žiūri kaip į žaidimą – 17
proc. lietuvių ir apie 13 proc. užsienio studentų. Ir tiki, ir žiūri
kaip į žaidimą – 27 proc. lietuvių ir apie 17 proc. užsienio
studentų. Daugiau žiūri kaip į žaidimą negu tiki – 25 proc.
lietuvių ir 20 proc. užsienio studentų. Žiūri kaip į žaidimą – 2
proc. lietuvių ir 10 proc. užsienio studentų.30 Taigi, palyginti
su lietuvių studentais, labai maža dalis užsienio studentų
nuoširdžiai tiki tuo, ką atlieka, ar tuo, ką turi. Taip pat gerokai
didesnė dalis užsienio studentų į savo atliekamus veiksmus ar
turimus objektus žiūri kaip į žaidimą. Nemaža dalis užsienio
studentų į klausimą apie požiūrį į savo atliekamus veiksmus
ar turimus objektus neatsakė dėl to, kad paprasčiausiai nepraktikuoja jokių prietarų, kurie buvo paminėti šio straipsnio
autorės sudarytame klausimyne. Atsakydami jie pabrėžė,
kad tuo netiki. Tačiau, anot S. Vyse, dauguma žmonių, kurie
elgiasi prietaringai, neigia tikį savo atliekamų prietarų veiksmingumu. Jie tiesiog jaučiasi nejaukiai, kai yra stebimas jų
atliekamas ritualas.31 Vis dėlto iš minėtų reiškinių matyti,
kad užsienyje panašūs prietarai gerokai daugiau sumišę su
žaidimu, tačiau neabejotinai praktikuojami. Tai galima sieti
su užsienyje (Europoje) anksčiau vykusiais sekuliarizacijos
procesais. Lietuvos studentų prietaruose galima aptikti gana
nemažai tradicinių elementų. Lietuvių studentai daugiau žino
prietarų ir labiau jų laikosi.

Masinės kultūros įtaka
Šiais laikais tradicinė kultūra neišvengiamai yra priklausoma nuo masinės kultūros, o masinė kultūra taip pat
negali nepatirti lokalinių kultūrų įtakos. Masinės informacijos
priemonės ne tik sumažina kontaktų (taip pat informacijos)
glaudumą šeimose, žinių perdavimą, bet ir sudaro galimybę
susipažinti su kitomis kultūromis bei perimti tam tikrus jų
elementus. Pavyzdžiui, internete gausu svetainių, kuriose
supažindinama su amuletais ar talismanais (lietuvių ir užsienio
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kalbomis). Internetu jų galima įsigyti, atsižvelgiant į tai, kokią
funkciją jie atlieka (padeda perskaityti mintis, padeda meilėje,
kad mylimasis sugrįžtų ar liktų namie, neša sėkmę, apsaugo
nuo piktų dvasių ir t.t.), kokia jų kilmė ir pan.32 Taip pat galima
susipažinti ir su konkrečiomis amuletų ar talismanų grupėmis,
pavyzdžiui, astrologiniais amuletais bei talismanais,33 laimės
amuletais, jų reikšmėmis,34 įvairių tautų (babiloniečių ir asirų,
egiptiečių, judėjų ir kt.) amuletais ar talismanais.35 Pasitaiko
straipsnių spaudoje, kurie populiarina amuletus ir talismanus,
kartu formuoja tam tikrą požiūrį į juos; įvardijama, kas gali
tapti amuletu / talismanu (apyrankė, žiedas, raktų pakabutis ir
kt.), kaip jie turi būti nešiojami ir pan.36 Populiarios literatūros
gausu ne tik amuletų ar talismanų tema. Gausu svetainių,
kuriose pateikiamos rekomendacijos ar draudimai, ką galima
ar ko negalima daryti vienu ar kitu metu, nes tai gali atnešti
sėkmę/laimę arba nesėkmę/nelaimę. Iki šių dienų išliekantys populiarūs sapnininkai vis dar rodo aktyvų visuomenės
susidomėjimą sapnų aiškinimais, spėjimu iš sapnų ir kt. Visa
tai įtikina, jog šiais laikais masinės kultūros įtakos galimybė
šiuolaikiniams kultūros reiškiniams jokiu būdu negali būti
atmetama.
Iš lietuvių studentų atsakymų į pateiktus klausimus matyti, kad masinės informacijos priemonės daugiausia įtakoja
lietuvių studentų „laimingų“ skaičių pasirinkimą.37 Gana retai
masinės informacijos priemonės įtakoja tam tikrų veiksmų,
atliekamų prieš egzaminus, pasirinkimą. Nėra duomenų, ar
studento nusipirktas konkretus amuletas ar talismanas taip
pat yra masinės kultūros įtaka, t.y. nėra aišku, kas paskatino
studentą nusipirkti konkretų amuletą ar talismaną. Vis dėlto
lietuviai studentai dažniausiai juos gauna dovanų iš jiems
brangių, artimų žmonių. Tuo tarpu užsienio studentų atsakymai leidžia manyti, kad kitose Europos šalyse masinės kultūros įtaka yra dar stipresnė. Pavyzdžiui, amuletai ar talismanai,
skirtingai nei lietuvių studentų, yra daugiausia nusiperkami.
Taigi rečiau yra vertinamas dovanotas amuletas ar talismanas.
Be to, populiarioji literatūra užsienio studentą įtakoja ne tik
renkantis „laimingą“ skaičių, bet ir padeda jam sužinoti spalvų
reikšmes. Kai kurie studentų veiksmai, atliekami prieš egzaminus, yra siejami su masine / religine kultūra ir pan. Taigi
tiek lietuvių, tiek užsienio studentų prietaruose pastebima
masinės kultūros įtaka, nors iš jų vertinimų ir tradicijų matyti
nevienodas masinės kultūros santykis.
Masinės kultūros įtakos, tradicijos tęstinumo, masinės
ir tradicinės kultūros įtakos santykio nustatymą apsunkina
prietarų universalumas. Panašių prietarų galima aptikti tarp
įvairių kultūrų žmonių ir tarp įvairių veiklos sričių. Tačiau
vargu ar tai – vien masinės kultūros įtakos padarinys. Tai,
kad panašių, netgi identiškų lietuvių studentų minimiems
prietarams laikosi studentai užsieniečiai, liudija ir rusų šiuolaikinio miestietiško folkloro rinkinys Šiuolaikinis miestietiškas folkloras (Современный городской фольклор, 2003),
kuriame pateikiamos ir rusų studentų tradicijos. Pavyzdžiui,

iš konkrečių veiksmų, studento artimųjų atliekamų per egzaminus, minėtinas piršto laikymas rašale: Tam, kad pasisektų
per egzaminą, reikia, kad artimieji egzamino metu laikytų
pirštą rašale (Чтобы успешно сдать экзамен, надо, чтобы
родные или друзья во время экзамена держали палец в
чернилах).38 Iš higienos laikymosi / nesilaikymo galima paminėti prietarą, kad sesijos metu negalima kirpti plaukų bei
nagų: Egzaminų metu negalima kirpti plaukų bei nagų (Во
время экзаменов нельзя стричь волосы и ногти),39 negalima skustis bei praustis: Egzaminų metu negalima praustis ir
skustis (Во время экзаменов нельзя мыться и бриться).40
Apie aprangą: Jeigu prieš tai laikytame egzamine pasisekė, į
kitą egzaminą reikia eiti su ta pačia sėkminga apranga (Если
на предыдушем экзамене повезло, то на следующий надо
идти в той же «одежде – везучке»).41 Apie specialų kelią
ar maršrutą: Jeigu pirmą kartą egzamine pasisekė, reikia eiti
tuo pačiu maršrutu. Jei kitą kartą nepasiseka, reikia pakeisti
maršrutą (На экзамены, если в первый раз повезло, надо
ходить одним и тем же маршрутом. Если в следующий
раз не повезло, то маршрут нужно сменить).42 Daugumą
šių paminėtų pavyzdžių galime aptikti ir tarp lietuvių studentų
praktikuojamų prietarų.43
Minėtinas ir R. Wisemano atliktas prietarų tyrimas
Didžiojoje Britanijoje (2003), iš kurio matyti, kad šios
tautybės žmonėms būdingi tam tikri prietarai yra žinomi
ir šiuolaikiniams studentams. Pavyzdžiui, medžio lietimas
yra būdingas 74 proc., pirštų kryžiavimas – 65 proc., amuletų nešiojimas – 28 proc., „laimingų“ skaičių turėjimas
– 26 proc. apklaustųjų. Tiesa, pastebėta ir tai, kad tam tikri
prietarai yra būdingi tik atskiriems Didžiosios Britanijos
regionams. Pavyzdžiui, pirštų kryžiavimas ypač populiarus
Škotijoje, medžio lietimas – Anglijoje ir kt.44 Žinoma, panašių tyrimų buvo atlikta ne tik Anglijoje, bet ir XX a. vid.
Vokietijoje, Glasgou. Jau tuomet išskirti prietarai, susiję
su laiminga / nelaiminga diena, laimingais / nelaimingais
skaičiais ir kt.45
Studentų prietarų universalumas pasireiškia ne tik tuo,
kad jie gana panašūs skirtingose kultūrose, reikia atsižvelgti
ir į tai, kad jie gali būti artimi ir įvairioms veiklos sritims.
Pavyzdžiui, kai kurie šiuolaikinių studentų prietarai yra būdingi ir Didžiosios Britanijos bingo žaidėjams. Pavyzdžiui,
net apie 50 proc. jų atlieka maginį veiksmą – paliečia medį
(touch wood). 13 proc. apklaustųjų tiki tam tikrais laimingais
/ nelaimingais skaičiais, 6 proc. turi sėkmės talismanus ir t.t.46
Pasitaiko ir tokių mokslinių tyrimų, kurių rezultatai
nerodo ypatingo studentų prietarų universalumo. Tačiau tai
gali būti susiję su skirtingos metodikos naudojimu, klausimyno specifika. Amerikiečių studentų prietarų tyrimai,
kaip minėta, pradėti net XX a. pr. Pavyzdžiui, vieno iš šių
tyrimų rezultatai rodo (prie kitų tyrimų rezultatų, konkrečios statistikos prieiti nepavyko), kad apklaustųjų prietarai
nėra itin panašūs į mano tyrimų metu surinktus šiuolaikinių
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studentų prietarus, susijusius su sėkme / nesėkme egzaminų
metu. Nors pasitaiko ir bendrumų. Daugiausia tai nespecifiniai prietarai, t.y. dažnai būdingi įvairioms visuomenės
grupėms. Jie gali būti susiję su planetų, žvaigždžių įtaka
žmogui, jo charakterio ypatumams: Tai, kad žmogus gimsta veikiamas tam tikrų planetų, sąlygoja ir jo charakterio
ypatumus (People born under the influence of certain planets show the influence in their character),47 būrimais iš
rankos: Iš žmogaus delne matomų linijų galima spėti apie
jo ateitį (Certain lines on a person`s hand are indicative of
(foretell) his future),48 nesėkmę nešančiomis dienomis: Jei
egzaminus pradedi laikyti penktadienį, tai atneš nesėkmę
(Beginning an undertaking on Friday is sure to bring bad
luck),49 nelaimingais skaičiais: Skaičius „13“ neša nesėkmę
(It is unlucky to have anything to do with the number 13),50
spėjimais iš žmogaus išvaizdos: Žmonės, kurie turi ilgus
pirštus, yra artistiškesni (People with long fingers are likely
to be artistic)51 ir pan.
Taigi įvairių tautų prietarai yra panašūs, t.y. įmanoma
rasti bendrumų. Ypač daug panašumų pastebima tarp lietuvių ir rusų studentų tradicijų. Viena iš panašumo priežasčių
galėtų būti kultūrinių tradicijų artumas. Tačiau tvirtai teigti,
kad užsienio ir lietuvių studentų prietarų panašumas liudija
vien tik kultūrinių tradicijų artumą, o ne masinės kultūros
įtaką, neįmanoma, nes tai reikalauja nuodugnaus ne vienos,
bet daugelio kitų kultūrų pažinimo. Įdomu tai, kad dauguma šiuolaikinių užsienio studentų žino prietarus, kuriuos
praktikuoja ir lietuvių studentai (laimingi skaičiai, amuletai,
talismanai, nuotaika ar elgsena, higienos laikymasis, sapnai,
apranga, maršrutas, veiksmai prieš egzaminus ir kt.). Tačiau
tarp jų jie nėra taip paplitę kaip tarp šiuolaikinių lietuvių studentų, t.y. mažiau užsienio studentų žino prietarus, susijusius
su pasisekimu per egzaminą, jais tiki, juos praktikuoja. Visi
šiuolaikinių studentų praktikuojami prietarai pagal procentinę išraišką yra mažiau paplitę tarp užsienio studentų. Tačiau
lyginant retesnius ir paplitusius prietarus tarp šiuolaikinių
užsienio ir lietuvių studentų ryškesnių skirtumų nepastebėta,
išskyrus tai, kad tarp lietuvaičių gana paplitę prietarai, susiję
su skaičiais bei konkrečiais veiksmais, atliekamais prieš
egzaminus. Tarp užsienio studentų tai nėra ypač populiaru.52
Išvados
•  Šiuolaikinius lietuvių studentų prietarus lyginant su tradiciniu folkloru išryškėja tradicijos tęstinumo tendencija.
Tiesa, prisitaikoma prie šiuolaikinio individo poreikių ir
aplinkybių. Tarp lietuvaičių perdavimo iš kartos į kartą
procesas ryškesnis.
•  Dabar egzistuojančius ne tik lietuvių, bet ir užsienio
studentų prietarus galime suvokti kaip tam tikros kultūros tradicijos arba sumišusių kultūrinių tradicijų tąsą.
Masinės informacijos priemonės ne tik menkina glaudžius
šeimos normų kontaktus, taip pat ir informacijos, žinių
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perdavimą, bet ir sudaro galimybę susipažinti su kitomis
kultūromis bei perimti tam tikrus jų elementus.
•  Pastebėta, kad masinės kultūros įtakos ir tradicijos tęstinumo santykis tarp lietuvių ir užsienio studentų praktikuojamų prietarų nevienodas. Masinės kultūros įtaka
daugiau jaučiama iš užsienio studentų prietarų. Daugiau
studentų užsieniečių savo prietarus vertina kaip žaidimą,
nuoširdžiai netiki tuo, ką atlieka.
•  Įvairių tautų studentų prietarai panašūs. Ypač panašios
lietuvių ir rusų studentų tradicijos. Viena iš panašumo
priežasčių galėtų būti kultūrinių tradicijų artumas. Tačiau
tvirtai teigti, kad užsienio ir lietuvių studentų prietarų
panašumas liudija vien tik kultūrinių tradicijų artumą, o
ne masinės kultūros įtaką, neįmanoma.
•  Be to, prietarų egzistavimas studentų bendruomenėje
gali būti siejamas ne tik su tradicijos tęstinumu, masinės
kultūros įtaka, bet ir su konkrečiu individo kūrybiniu
procesu, kuris laikui bėgant taip pat gali virsti tradicija.
Kita vertus, netgi tai, kas nauja, yra kuriama tradicinio
modelio pagrindu.
•  Studentų prietarai yra universalūs. Panašūs prietarai yra
būdingi ne tik skirtingų kultūrų studentams, bet apima ir
tas veiklos sritis, kurios yra susijusios su rizika, įtampa,
nerimu.
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Straipsnis parengtas vykdant Lietuvos valstybinio mokslo ir
studijų fondo remiamą projektą „Tradicijų tęstinumas ir kaita
šiuolaikiniame lietuvių folklore: tyrimai ir sisteminimas“.

Student Superstitions: Between Tradition
and Contemporary Mass Culture
Eglė SAVICKAITĖ
The article focuses on superstitions that students usually
maintain and argues that they follow a certain tradition, but
are also influenced by contemporary mass culture. It aims at
finding out how much contemporary Lithuanian and foreign
student superstitions follow that tradition and how much they
are shaped by contemporary mass culture. It is also looking
to determine the proportion between the tradition and contemporary mass culture in student superstitions.
This paper draws on the material collected during the
Spring of 2006 and 2008 when 100 Lithuanian and 30
foreign students of Vytautas Magnus University were asked
to fill out questionnaires (structured interview). The gathered data is systematized typologically. The main concept,
superstition, is perceived as a non rational relic (practices,
convictions, objects) of some past standpoints. However,
some students maintain individual superstitions based on
traditional principles.
Despite the strong presence of contemporary mass culture, student superstitions tend to follow the tradition. Foreign
student superstitions are proportionately more influenced
by contemporary mass culture than Lithuanian. Foreign
students also often take their superstitions jokingly, as a
game. Lithuanian student superstitions tend more to follow
the tradition that is transmitted from generation to generation. In conclusion, student superstitions are quite similar
not only among students from different cultures. They also
resemble the attitudes of people who are under stress, face
uncertainties, or run risks.
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Bulgarų žurnalistas Petko Mangačev 2008 m. išleido knygą apie daktaro Jono Basanavičiaus
gyvenimą bei veiklą Bulgarijoje, taip ir pavadintą: – „Daktaras Jonas Basanavičius – gyvenimas ir darbas Bulgarijoje (1880–1905)“. 2008 m. spalio 3 d. ši knyga jau buvo pristatyta Lietuvoje, Lietuvių kalbos institute, kur ta proga įvyko ir mokslinė diskusija. Knyga jau baigiama
versti į lietuvių kalbą (remiant Bulgarijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai), Lietuvių
kalbos institutas ją ketina ir išleisti. O kol kas mūsų skaitytojui siūlome tris mums aktualesnius jos skyrius, 7-ą, 8-ą ir 9-ą, atitinkamai apie Jono Basanavičiaus paliktą pėdsaką Bulgarijos
medicinos istorijoje, jo domėjimąsi bulgarų materialiniu žilos senovės paveldu ir tautosaka.
Įdomu išvysti mūsų tautos patriarchą svetimomis akimis ir toli nuo tėvynės.

Iš daktaro Jono Basanavičiaus gyvenimo
ir darbo Bulgarijoje (1880–1905)
Petko MANGAČEV

Garbinga daktaro Jono Basanavičiaus vieta
Bulgarijos medicinos istorijoje
Bulgarų kalbos sinonimų žodyne1 sąvoka „unikalus“
apibrėžiama šitaip: vienintelis, nepakartojamas, retas,
išskirtinis. Kiekvienu šių būdvardžių vienodai teisingai ir
tiksliai galima apibūdinti tai, ką Bulgarijoje per 1880–1889
metų laikotarpį pavyko nuveikti jaunam lietuvių gydytojui,
nusprendusiam palikti čia savo pėdsaką. Maždaug 190
didelio formato puslapių veikale, įdėtame į vieną iš elitiškiausių to meto mokslinių rinkinių Bulgarijoje, J. Basanavičius atliko tai, ką kiekvienas šios mokslo srities specialistas
dabar apibūdintų kaip neįkainojamą mokslinį įnašą.2
Mokslo pasaulyje nėra vietos puikybei. Tai griežta ir
santūri visata, grindžiama precizika ir reikalaujanti nuolatinio atsidavimo. Tokie ir yra daktaro Jono Basanavičiaus
darbai – nuodugnių tyrimų vaisius, pareikalavęs daug nervų ir energijos. Taip atsitinka visada, kai mintys, paliestos
kūrybingos individualybės, tampa įkrautos vidinės jėgos
bei energijos ir ima smarkiai jaudinti, kelti nerimą. Daktaro
Basanavičiaus laiškai iš Lomo žmogui, nuo kurio priklausė,
ar jo veikalas išvys dienos šviesą, puikiai atskleidžia jauno
gydytojo užsidegimą ir atkaklumą. Štai ką jis rašo: „Kad ir
kaip, prašau, praneškite man... Jūsų tyla kelia man šiokį
tokį nerimą. Jeigu dėl kokių nors priežasčių ‘Rinkinyje’
neįmanoma patalpinti mano straipsnio, manau, kad turėtumėte man apie tai pranešti. Rankraštį perduočiau
Sanitarijos direkcijai, kuri jį išspausdins kaip atskirą knygą
– ‘Valstybinės inspekcijos’ priedą. Tuo atveju, jei straips-
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nis būtų spausdinamas Jūsų ‘Rinkinyje’, man būtų labai
svarbu žinoti, – todėl prašau teiktis man apie tai pranešti,
jei tik bus įmanoma, – kada ta IV ‘Rinkinio’ knyga bus išleista? Be to, mane domina ir honoraras, kurio, tikiuosi, už
savo triūsą nusipelnau, ir man priklausančių egzempliorių
(Separatabrek) skaičius. Sanitarijos direkcija man pažadėjo 150 egzempliorių, kuriuos išdalyčiau kolegoms; tiek
pat egzempliorių tad pageidaučiau gauti ir iš Jūsų. II–IV
skyriuose mano pateikiama medžiaga, kaip pamatysite,
yra labai įdomi, ypač mano nurodyti trakų kultūriniai elementai vakarų bulgarų gyvenime. Galimas daiktas, kad
kompetentingi kritikai sutiks ne su visais mano teiginiais,
tačiau tikiu, jog pati etnologinė ir etnografinė medžiaga
dėl to vertės nepraras. Dabar perrašinėju paskutinį VII
skyrių; gavęs iš Jūsų palankų atsakymą, mano nurodytomis sąlygomis nedelsdamas išsiųsiu rankraštį Jums, bet su
ta conditio sine que non [būtina sąlyga], kad rankraštis
nebūtų duodamas recenzentams: etnologinį ir etnografinį skyrių Jūs pats esate kompetentingas įvertinti, o
medicininė dalis šiuo atveju kritikos išvis nereikalinga“.
Kitame laiške daktaras Basanavičius primygtinai siūlo
„Tautosakos, mokslo ir literatūros rinkinio“ redakcijai
sudarinėjamą numerį atitinkamai pakeisti. Jis išdėsto
štai tokius argumentus: „Tikiuosi, kad atlaidžiai pažiūrėsite į mano darbą ir išpildysite mano pageidavimą
bei prašymą, ir atidėsite kitų autorių straipsnius į V
rinkinio tomą. Kaip pats įsitikinsite, tyrimas, publikacijai
parengta medžiaga – tai gana nuodugnus, šiuo metu
vienintelis toks, vienos iš Bulgarijos apskričių gyventojų
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buities aprašymas, neabejotinai turėsiantis reikšmės ir
galbūt pastūmėsiantis panašių darbų imtis kitus kolegas“.3 Vėl kitame laiške Basanavičius pateikia svarbių
duomenų apie savo rankraščio apimtį: „Drauge su šiuo
laišku siunčiu Jums ‘Lomo apylinkės gyventojų sanitarinės
būklės medžiagos’ (1880–1889 m.) rankraščio 352 psl. ir
prašau Jūsų teiktis būtinai jį visą įdėti į IV ‘Rinkinio’ tomą.
Mano pageidavimas paskelbti šią ‘sanitariją’ iki šių metų
pabaigos grindžiamas tuo, kad sutrumpintas atitinkamo
skaičiaus egzempliorių pristatymo į Sanitar. direkciją
metinei ataskaitai laikotarpis. Tikiuosi, kad į mano darbą
pažiūrėsite supratingai ir patenkinsite mano pageidavimą
bei prašymą ir atidėsite kitų autorių straipsnius į V tomą“.
Išvykęs į Vokietiją daktaras Basanavičius irgi rašo
laiškus Iv. Šišmanovui, šį kartą prašydamas jam atsiųsti
vieną „Medžiagos“ egzempliorių ir nurodo savo naująjį
adresą: Her Dr. Bassanovicz in Berlin NO. Dorothee str.
85, 2st/G. Muler.
Be jau apžvelgtų daktaro Basanavičiaus laiškų, susijusių su jo „Medžiagos“ paskelbimu, yra vienas, kuriame
jis siūlo modernų savo mokslinio tyrimo vidinį ir išorinį
apipavidalinimą ir tuo parodo, jog puikiai išmano leidybos procesą. Itin iškalbingos yra šios eilutės: „Dabar
turiu mažą prašymą. Kaip ir kiekvienas autorius, mano
kukli persona irgi pageidautų, kad kūrinys turėtų padorų
apdarą: kaip kad patarlėje ‘pagal rūbą pasitinka’. Todėl
štai ko Jūsų paprašysiu: pasirūpinkite – žinoma, mano
sąskaita – kad Valst. spaustuvė tituliniuose lapuose (4 psl.)
atspausdintų naują mano veikalo pavadinimą su vardu
etc., leidimo metais, su atžyma ‘išspausdinta... Rinkinio
knygoje’; tegu 3–4 puslapiuose išspausdina ir veikalo turinį su pažymėtais skyriais (turimi omenyje atskiri veikalo
skyriai – P. M.) ir jų puslapiais. Be to, pasirūpinkite, kad
viršelis būtų iš spalvoto popieriaus su užrašytu knygos
titulu etc. Į Lomą veikiausiai grįšiu maždaug rugpjūčio
1–13 dieną“. Daktaro Basanavičiaus mokslinis tyrimas
sukelia tam tikrą susidomėjimą ir Rusijoje. Šia proga jis
Iv. Šišmanovui rašo: „Iš Maskvos antropologijos ir etnografijos draugijos, iš Rus. Imper. geogr. draugijos Sankt
Peterburge ir iš kelių privačių asmenų gavau prašymą
atsiųsti jiems mano ‘Sanitar. etnografijos medžiagą’, apie
kurį pranešu Jums kaip įrodymą, jog manoji ‘Medžiaga’
sukėlė susidomėjimą“.
Manding ši korespondencija, kadangi iš esmės
detaliai atskleidžia „Bulgarijos sanitarijos etnografijos
medžiagos“ priešistorę, šiaip jau turėtų būti įdomi.
***
Jau pirmuosiuose savo unikalaus tyrimo puslapiuose
daktaras Basanavičius rašo: „Pateikiu veikalą, kuriame

gana nuodugniai aprašytos vienos iš Dunojaus apylinkių
gyventojų buities ir gyvenimo sąlygos sanitarijos atžvilgiu. Turint omeny tai, kad ligšiolinėje bulgarų medicinos
literatūroje panašaus pobūdžio veikalų nėra, manau,
jog šie raštai bus pravartūs. Rašydamas stengiausi
atkreipti dėmesį į visas tas sąlygas, kurios tiesiogiai ar
netiesiogiai veikia arba tam tikromis aplinkybėmis gali
teigiamai ar neigiamai paveikti visuomenės sveikatą.
Štai kodėl pateikiu išsamius duomenis ir apie liaudies
švietimo būklę apylinkėje, ir apie kai kurias religines
pažiūras, įdomius medicininius prietarus, ekonominę
padėtį ir kt. Tam tikromis aplinkybėmis šie dalykai gali
tapti didžiausia pažangaus, teisingo sveikatos, ligų ir
jų gydymo suvokimo plėtros kliūtimi“. Tai „programa
maksimum“, kurios, įgyvendindamas savo sumanymą,
daktaras Basanavičius tiksliai laikosi ir vykdo. Kaip tikras
mokslininkas ir tyrinėtojas, jis nurodo ir problemas,
iškylančias jo plataus ir smulkaus tyrimo eigoje: „Taip
pat stengiausi pateikti pagal galimybes nešališką ir
fotografiškai tikrą padėties vaizdą, o jeigu tai ne visai
pavyko, tai todėl, kad pritrūko reikalingos medžiagos,
o statistiniai duomenys, kuriuos rinkdamas atsakančiai
prisikankinau, galėjo būti nepatikimi“.
Turime itin daug paskelbtos medžiagos apie įvairius ekonominius, socialinius, kultūrinius ir dorovinius
aspektus, susijusius su sunkiu penkių amžių vergovės
svetimšaliams palikimu. Tačiau tyrimas, kuris atskleistų
bulgarų sveikatos būklę iškart po Išsivadavimo (po 1878
metų tautinio išsivadavimo – vert. past.), tiesiog nebuvo
atliktas. Su viena išimtimi. Nors tik vieno rajono, patekusio į daktaro Basanavičiaus mokslinį akiratį, – Lomo
apylinkės realus vaizdas yra daugiau nei liūdnas. Skyriuje
„Apylinkės medicininė fiziografija“ J. Basanavičius pateikia tokius iškalbingus duomenis: „Lomo apylinkėje
paplitęs Achorion schoenleini, sukeliantis galvos odos
ligą, sutinkamas itin dažnai. Iš patogeninių bakterijų
labai išplitusios bacillus Tuberculosis ir bac. Syphilidis,
be to, neretai pasitaiko: bac. Anthracis [juodligės sukėlėjas – P. M.], bac. Typhi abdoninalis [vidurių šiltinės
– P. M.], bac. Diphteritilis ir bac. Tetani; iš kokų klasės:
Streptococcus erysipelatis [raudonligės – P. M.], Sta
phylococcus pyogenes [sukelia odos pūlinius – P. M.],
str. Piog. albus [streptokokas, sukeliantis uždegiminius
plaučių susirgimus, – P. M.], Pnenmococcus, Diplococcus pneumoniae [sukelia panašų susirgimą – P. M.],
Diplococcus gonorrhoeae [triperis – P. M.] ir kt. Tačiau
labiausiai po visą apylinkę paplitusi yra bac. Plasmodium
febris intermittentis [maliarijos – P. M.]“.4
Daktaras Basanavičius atlieka nuodugnų minėto
rajono gyventojų ūgio tyrimą. Jis išmatuoja maždaug
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1700 karių naujokų ūgį. Pasirodo, vidutinis jų ūgis svyruoja tarp 160 ir 170 cm. Konkretūs šio tyrimo parametrai
atrodo šitaip:
1 žmogus			
6 žmonės (0,3 proc.)		
152 žmonės (7,7 proc.)
364 žmonės (18,6 proc.)
561 žmogus (28,0 proc.)
529 žmonės (27,0 proc.)
264 žmonės (13,5 proc.)
62 žmonės (3,1 proc.)

– 140 cm
– 1,45 – 1,50 cm
– 1,50 – 1,55 cm
– 1,55 – 1,60 cm
– 1,60 – 1,65 cm
– 1,65 – 1,70 cm
– 1,70 – 1,75 cm
– 1,75 – 1,80 cm.5

Įdomūs ir daktaro Basanavičiaus asmeniški įspūdžiai apie vyrų ir moterų užimtumą įvairiu metų laiku.
Šiuo klausimu jis rašo: „Vasarą moterys dirba visus
ūkio darbus, o žiemą ir pavasariop gamina medžiagą
apsirengimui, drabužiams ir pačius drabužius. Vyrai,
palyginti su moterimis, dirba mažiau, o žiemą neretai
kiauras dienas rūgsta karčemose ir kavinėse, moterims
ištisomis dienomis triūsiant“.6 „1888 m. apylinkėje veikė
114 liaudies mokyklų, iš kurių 70 – berniukų, 2 – mergaičių
ir 42 – mišrios“.7
Ką gi rodo daktaras Basanavičiaus atlikta pagrindinių šeimos problemų analizė? Per gyventojų surašymą,
Lomo apylinkėje įvykusį 1888 m. sausio 1 dieną, nustatyta, kad iš visų 114 223 gyventojų vos 7334 žmonės,
arba 6,4 procento, yra raštingi, o likę 93,6 procentai –
beraščiai. Iš šio skaičiaus raštingų vyrų – 11,1 procento,
o moterų – apie 1,3 procento. Įdomus ir kitas santykis:
tarp miesto gyventojų raštingų buvo 22,9 procentai, o
kaime – 3,9 procentai.8 Šeimų, kurias sudaro iki 10 narių,
skaičius sudarė 56,2 procentus bendro šeimų skaičiaus.9
Lomo krašte žmonės gyveno trijų tipų namuose: lūšnose
(хижа) arba žeminese (бурдей, kaip tokį būstą vadina
daktaras Basanavičius), trobose ir pirkelėse (колиба).
Autorius rašo: „Visos trys žeminės patalpos yra po vienu
stogu, padarytu iš medinio karkaso, apdengto krūmų
šakomis, šiaudais, kukurūzų stiebais ir apkastu storu
žemės sluoksniu. Vasarą visas toks būstas užželia žalia
žole, ir ant jo stogo kuičiasi šunys, žąsys ir kt. gyvuliai;
žiemą naminiai gyvuliai (žąsys, vištos, kiaulės, avys,
jaučiai) dažnai laikomi viduje, pačiuose ‘namuose’.
Tokie būstai paprastai žemi, tamsūs, priskretę, pritvinkę smarvės, dulkių, dūmų, pilni visokių vabzdžių,
ypač daugybės blusų. Jie prisigėrę drėgmės, ir ne tik
iš podirvio vandens, bet ir iš dirvos oro, o su juo – ir
tam tikro kiekio, ypač vasaros ir rudens mėnesiais,
angliarūgštės, kuri namų orą užteršia dar labiau“.10
Pasak autoriaus, prieš Išsivadavimą didžioji šio krašto
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gyventojų dalis gyveno žeminėse. „Tokie trogloditiški
būstai arba pirkios statomos ne tik kaimuose, bet ir pačiame Lomo mieste (Buruno, Novos, Ciganskos ir Oračkos
kvartaluose)... Didžioji Lomo ir Kutlovicos apylinkių
gyventojų dalis gyveno kaip tik tokiose žeminėse; dar
1880 metais daugelyje Lomo apylinkės kaimų (Kovačicoje, Lineve, Mokreše ir t. t.) stovėjo beveik vien tokie
trogloditiški būstai; 1882 metais Lomo apylinkėje stovėjo
3513 žeminių ir tik 1992 antžeminiai namai. Ir dabar 30–35
procentai apylinkės gyventojų tebegyvena tokiuose
žemėje įrengtuose būstuose“.11
Mokyklų pastatus, statytus dar vergijos laikais, daktaras Basanavičius apibūdina kaip ankštus ir tamsius, o
kambarius – kaip purvinus, dažnai be stiklų languose.
Kaip rodo autoriaus stebėjimai, didžiausia (ir vienintelė
tokio dydžio) klasė Lomo mokyklose siekė 164 kubinius
metrus. Kitų šešių klasių kubatūra buvo nuo 100 kubinių
metrų, tačiau jos mokinių sutalpindavę tiek, kad vienas
vaikas vos išsitekdavo 2,5 kubinio metro, nors pagal
tuometinius normatyvus oro jam turėjo tekti nuo 5,5
iki 6 kubinių metrų.12
Kaip savo srities specialistas, tyrimo autorius, suprantama, domėjosi šio rajono gyventojų gydymosi būdais.
Jis rašo: „Kita universali priemonė yra kraujo nuleidimas.
Kiekviename kaime yra po 1–5 kraujo nuleidinėtojus.
Kraują jie nuleidžia arba ‘ragais’, arba paprastu skustuvu
ir dažniausiai iš kairiosios rankos vena mediana, nors iš
arterijos irgi. Kraujavimą sustabdo pupos pusele, kurią
uždeda ant žaizdelės. Dažnai pasitaiko, kad jie nuleidžia
labai daug kraujo, ir tada ligoniai guli 2–3 savaites, kol
atsigauna nuo mažakraujystės. Neretai būna, kad nepadėjus vienam kraujo nuleidimui, jie jį pakartoja, ir ligoniai
miršta nuo anemijos“.13 Be šių liūdnų pastabų, niūrų
vaizdą daktaras Basanavičius papildo ir kitomis išvadomis: „Lomo apylinkė nusipelno būti pavadinta ‘klasikine
maliarijos šalimi’. Karštligė čia sutinkama epidemiškai,
visų įmanomų rūšių ir pavidalų, neretai ligos pradžioje
būna itin aukšta temperatūra: 42–43 laipsniai“.14 Daktaro pastebėjimai apie pagalbą gimdyvėms irgi nekelia
džiaugsmo: „Akušerių su specialiu išsilavinimu apylinkėje nėra. Tiek sodžiuose, tiek ir miesteliuose tūla bobutė
pretenduoja nusimananti apie akušeriją ir ja užsiima.
Kadangi akušerinę pagalbą gimdyvėms teikia neišmanančios, neišsimokslinusios ir prietaringos bobutės, tai
nuo neteisingo gimdymo priėmimo, nesuteikiant bent
kiek racionalios pagalbos, gimdyvės dažnai tampa įvairių
pašalinių veiksnių aukomis“.15 Anot autoriaus, „Lomo
paviete per metus pas gydytojus gydosi maždaug apie
6000–7000 ligonių, kurie sudaro tik 5–6 gyventojų nuošimčius; likę gydosi liaudies medicinos priemonėmis“.16
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Daktaras Basanavičius nurodo, kad iš visų šioje šalies
dalyje netrukdomai siautėjančių ligų labiausiai paplitusios yra: Variola vera, Siphylis, Febris intermittens,
Diphteriritis ir kt.17 Autorius rašo, kad ligoninių apylinkėje
nepakanka, ir jo pasiūlymu buvo priimtas sprendimas
atidaryti ligoninę Kutlovicoje.18
Daktaras Basanavičius atkreipia dėmesį ir į kitą ne
ką mažiau svarbų klausimą, tiesiogiai susijusį su minėto
krašto gyventojų sveikatos apsauga. Jis rašo: „Vienintelės šiltos versmės Bulgarijos srityse, esančiose prie Dunojaus, yra Lomo apylinkėje ties Varšeco kaimu. Versmė,
kurios vanduo naudojamas ligonių gydymui, yra pačioje
Botunios upės vagoje. Vandens temperatūra siekia 38–
40 laipsnių. Gydomasis Varšeco vanduo yra paprastas
terminis vanduo, jis priklauso indiferentinių terminių
arba akroterminių vandenų klasei, kaip, pavyzdžiui,
Teplico versmės Čekijoje (28–48 laipsniai), Gassteinas
Austrijoje (28–50 laipsnių), Ronerbadas Štirijoje (36–38
laipsniai), Plombieres Prancūzijoje (20–70 laipsnių) ir kai
kurių kitų“.19 J. Basanavičius pažymi, kad šis vanduo itin
naudingas ligoniams, kenčiantiems nuo kraujotakos sutrikimų, pernelyg didelio prakaitavimo, taip pat padeda
normalizuoti nervų sistemos veiklą, intensyvina kraujo
apytaką, resorbuoja įvairius uždegiminius procesus,
padeda gydyti reumatinius ir podagrinius eksudatus,
išjudinti sąnarius, pašalina pseudoenchinozes, odos ir
poodinio jungiamojo audinio infiltratus, erizipilozinius
ir flegmonozinius uždegimus, palengvina įvairius paralyžius ir ištisą gamą neuralgijų.20
Tyrimo pabaigoje daktaras Basanavičius daro pagrindinę išvadą, kuri lieka aktuali ir mūsų laikais. Jis pabrėžia,
kad šiuolaikinės medicinos idealą sudaro ne tik ligų gydymas, bet ir jų priežasčių išaiškinimas, apsisaugojimas
nuo jų ir jų išplitimo pavojaus nukenksminimas. „Todėl
ir šiandienos gydytojų uždavinys yra dvejopas: gydymas
(euratio) ir apsisaugojimas (prophylaxis) nuo ligų. Apsisaugojimas svarbiausias turint reikalą su infekcinėmis
ligomis, kurios dažnai būna epideminės, plintančios nuo
sergančių individų prie sveikų, ir neretai pasiglemžia
daug aukų. Deja, kai trūksta sanitarinio personalo ir vyrauja toks gyventojų požiūris į mediciną, praktinė higiena
ir sanitarinė policija, siekdama pakeisti kai kurias kovai
su infekcinėmis ligomis skirtas profilaktines priemones,
čia dažnai susiduria su dideliais keblumais“.21
***
Daktaras Jonas Basanavičius nenuleidžia rankų
ir tuomet, kai dideliu triūsu ir rimtomis pastangomis
mėgina pralaužti metų metais surambėjusį gyventojų
nepasitikėjimą gydytojais. Tai toli gražu ne lengvas

darbas, kurio metu kartais nutinka ir taip: „1887 m.
Madano kaime (Kutlovicos apyl.), kai norėjau aplankyti
sergančius dizenterija, į vieną trobą manęs tiesiog neįleido“.22 Daktaras realiai įvertina daugelio šių žmonių
elgesį: jie smarkiai sutrikę, žiniuonimis jau nebetiki, bet
medicinos specialistų prisileisti vis dar nenori. Nežinodami, kuriuo keliu savo sveikatos apsaugos link pasukti,
jie vis dar niekam neleidžia mesti pažinimo akmens į
gerokai užpelkėjusį nuo tamsumo savo pilkos ir sunkios
kasdienybės vandenį.

J. Basanavičiaus mokslinis domėjimasis
epigrafika ir archeologija
Mokslas dažnai supainiojamas su žiniomis. Tai baisus
nesusipratimas. Mokslas nėra tik žinios, bet ir sąmoningumas, t. y. mokėjimas deramai žinias panaudoti.
Iš tiesų, sunku paaiškinti, kaip ir kodėl daktaras Jonas
Basanavičius, jau įsitvirtinęs ir visiškai susiformavęs
kaip profesionalus gydytojas, susidomi epigrafika ir
archeologija. Paaiškinimas gali būti tik vienas – tai nauji
amžinai ieškančios jo kūrybinės asmenybės bruožai. Šį
kartą jo domesio objektu tampa antikiniai įrašai, kuriuos
jis aptinka kaime Goliama Kutlovica. Šiuo klausimu jis
rašo: „Pastaraisiais metais Lovečo apylinkėje, ypač
kaime Goliama Kutlovica, rasti keli antikiniai įrašai, jie
praturtins etnografinę medžiagą, gautą iš senos Žemutinės Mezijos, ir pasitarnaus kaip V. Dobruskio straipsnio
‘Archeologiniai kasinėjimai Vakarų Bulgarijoje’ ir mano
‘Lomo apylinkės Bulgarijoje sanitarinės etnografijos
medžiagos’ papildymas. Be naujai atrastų įrašų, žemiau
pateikiu ir kai kuriuos iš paskelbtų F. Kanico darbe ‘Corpus inscript. latinarium’. Turėdamas tikslą pataisyti kai
kurias nedideles Dobruskio nurašytų įrašų klaidas pateikiu teisingą, mano galva, jų perskaitymą arba priduriu
kokias nors pastabas“.23
1886 ir 1887 metų vasaros mėnesiais Kutlovicoje
buvo nuosekliai atliktas generalinis vandens kolonėlių
ir vandentiekio remontas. Jau per pirmuosius kasinėjimus netoli senojo romėniško vandens rezervuaro iš
žemės iškilo marmurinių kolonų dalys, kapiteliai, urnos
su žmogaus kaulų pelenais, žiedai, antikinių keraminių
įvairiai ornamentuotų indų nuoskalos. Toje vietoje rasti
ir du antikiniai įrašai, iškalti ant marmurinių plokščių.
Pagal daktaro Jono Basanavičiaus aprašymą, pirmas
Kutlovicos įrašas, kurį pirmiausia nukopijavo Kanicas,
o paskui ir Dobruskis, iškaltas ant lankinio akmens, padirbto iš pilkai mėlyno Berkovicos marmuro. Prieš 22–23
metus romėniškas antkapinis akmuo jau buvo rastas
Maltepės pilkapyje, jį nupirko Mokrešo kaimo valstiečiai
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už 200 grašių, o paskui jis buvo įmūrytas virš šv. Nikolos
cerkvės durų tame pačiame kaime. Antkapinė plokštė
nutašyta iš Berkovicos marmuro, iš abiejų pusių šalia
įrašo papuošta vingiuojančiomis vynuogių šakomis.
Tai žinomas stilius, būdingas ir kitiems Kutlovicoje
rastiems paminklams. Viršutinėje plokštės dalyje virš
įrašo pavaizduotas, kaip pastebėjo jau ir Kanicas, trakų
raitelis. Paminklas priklauso suromėjusiai trakų šeimai.
Apie šį įrašą daktaras Basanavičius rašo: „Dobruskis
įrašą pateikia teisingai, tik 7-oje eilutėje vietoj ATTALIS
reikia skaityti VITALIS. Šis įrašas svarbus nustatant abiejų
Mezijų ribas“.24 Kitas svarbus Kutlovicos įrašas, mokslo
pasaulyje išgarsinęs Goliamos Kutlovicos vardą, aptiktas
ant marmurinės plokštės. Iš jo iššifruotas 76 karių iš
Klaudijaus XI legiono kuopos vardų sąrašas, datuojamas
maždaug 155 m. e. metais. Tačiau daktaras Basanavičius
pastebi ir vieną detalę: „Tarp Romos legionierių vardų
ant paminklo aptinkame ir suromėjusių trakų vardus
(Vinus Nr. 7 ir Dubis Nr. 21) su žymiuoju ‘Trakų raiteliu’, jis
įspaustas ir ant trakų bei makedonų monetų ir veikiausiai
yra trakų herbas“.25
1891 metais Kutlovicos mieste įvyko vietinės reikšmės įvykis. Miestas buvo pervadintas. Jį pavadino
Ferdinando, tuometinio Bulgarijos monarcho, vardu.
Vietos valdžiai tai buvo dingstis įgyvendinti kai kuriuos,
bene švelniausiai tariant, nevykusius sumanymus,
kurių pasekmė – išgriauti istoriniai paminklai, gerokai
pranokstantys net nacionalinę reikšmę. Pervadinimo
proga valdžia sumanė pakeisti išorinį miesto vaizdą. Ji
lengvabūdiškai pasikėsino į tai, kas buvo lengviausiai
prieinama. Daktaras Basanavičius visa tai aprašo neslėpdamas apmaudo: „...valdžia nusprendė asfaltuoti
pagrindinę gatvę ir pakloti šaligatvį, šiuo tikslu jie ėmė
lupti tvirtovės akmenis: daugybė romėniškų sienų buvo
paaukota naujajam miestelio pavadinimui. Panaudota
daug apdirbtų marmuro ir smiltainio luitų, architektūrinių puošybos detalių, plonos ir storos marmurinės
kolonos, architravai,26 marmuriniai slenksčiai, aukurai
ir kt. Visa tai iš Berkovicos marmuro dailiai atlikti skulptūriniai dirbiniai“.27
Derlingas ir spalvingas Kutlovicos slėnis, gausiai
drėkinamas Ogostos upės vandens, įrėmintas įstabaus
didingų Berkovicos kalnų vaizdo. Šią gražią vietovę
pažino ir trakai. Nuo jų laikų čia užsiliko trys pilkapiai (tu
muli), nusitęsę link šiaurinio Kutlovicos miesto krašto.28
Tačiau atėjusių romėnų dėmesį patraukė ne išskirtinis
gamtos grožis, o itin patogi šio krašto strateginė padėtis.
„Romėnų tvirtovė stūksojo ant Žeravicos kalvos – jos
griuvėsiai vadinami Латинското кале (‘Lotyniškoji tvirtovė’ – vert. past.), ji buvo nepaprastai stipriai įtvirtinta,
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su aukštu bokštu ir kapitaliniais statiniais, kurių pamatai
tebematyti ir dabar, tik pastaraisiais 1889–1891 metais jie
daugelyje vietų išgriauti, nes iš jų buvo lupami akmenys.
Pačioje tvirtovėje su didinga panorama į Stara planinos
kalną ir plačiu reginiu į visas puses būta didingų statinių,
puoštų marmuro kolonomis ir mažais varteliais, nežymūs jų pėdsakai cerkvės kieme išliko ir iki mūsų laikų,
o kai kurie jų, kartu su marmuro stalu, buvo išgabenti į
Berkovicą ir dabartės stovi Klisuros vienuolyne“.29
Daktaras Basanavičius aprašo ir kitas įdomias smulk
menas. Gyvenvietėse ties Goliama Kutlovica rasta įspūdinga gausa antikinių monetų byloja apie gerovę, kuria,
matyt, dar žiloje senovėje mėgavosi vietiniai gyventojai.
„Kaip rodo mano numizmatinė kolekcija, – rašo J. Basanavičius, – žmonės Gol. Kutlovicoje ir aplink esančiuose
kaimuose (Novo selo, Verenica, Virove ir kt.) randa ne
tik makedoniškų monetų (Filipo, Aleksandro D. ir kt.),
bet ir trakiškųjų bei monetų iš Taso salos, dar daug monetų iš Romos respublikos laikų (vardinės monetos),
ypač daug rasta sidabrinių, varinių ir bronzinių Romos
imperijos monetų, pradedant Julijaus Cezario (100–44
m. pr. Kr.) bei imper. Augusto (14 m. po Kr.) ir baigiant
net Konstantino Didžiojo (274–337 m.) bei Valentijano I
(321–375 m.) laikais. Itin dažnai žemėje randami imper.
Trojano (75–117 m.) denarai su titulu Germanicus, Dacius,
imper. Adriano, Antonino Pijaus (86–161 m.) ir jo žmonos
Faustinos, M. Aurelijaus (121–180 m.), Komodo (161–192
m.), Septimijaus Severo (146–211 m.), Geto (189–211 m.),
Gordiano I (158–238 m.) ir Gordiano III (222–244 m.),
Filipo I (204–249 m.) ir kai kurių kitų. Imperijai skilus į
Rytų ir Vakarų, rasta daug varinių Rytų Romos imperatoriaus Justiniano I (527–565 m.) monetų, rečiau aptinkamos imper. Justiniano II (565–568 m.), Teodosijaus III
(715–715 m.) ir kai kurių kt. monetos. Iš Bizantijos laikų
dažnai randama auksinių ir varinių imperatoriaus Jono
III Vatacio (1222–1255 m.) pinigų“.30
Savo tyrime daktaras Basanavičius skiria dėmesio
ir Lomo miesto istorijai. Almusą (Lomą) iki V a. pr. m.
e. jis aprašo kaip mažą miestelį, kuris imperatoriaus
Justiniano I laikais buvo stipriai įtvirtintas. „Pietinė šios
tvirtovės siena beveik visa išlikusi, tik viršutinė jos dalis
sugriauta. Tokia pati ir rytinė siena; iš vakarinės liko maža
dalis, o šiaurinę sieną dar prieš 120–130 metų pagraužė
Dunojaus vandenys, ir ji griuvo; dideli ir neįtikėtinai stori
šios sienos luitai ir dabar tebeguli ant Dunojaus kranto.
Romėniško pastato sienos glūdi 2–2,5 metro gylyje po
žeme, ant jų stovi turkų ir žydų būstai. Lomo mieste
dabar esama 4 įrašų, rastų ‘tvirtovėje’“.31 Autorius tęsia
tyrimą ir pateikia naujų duomenų. Štai jis pasakoja, kaip
pakeliui iš Lomo į Ratiariją (Arčaras) aptiko Romos laikų

SKAITYMAI

sienas. Jis sako, kad už 5 kilometrų nuo Arčaro, iki pat
Dunojaus, tiesiog palei kelią, vingiuojantį lygiagrečiai
upei, vienoje įstabioje vietoje iškilusi kalva, ant kurios
galima pastebėti romėniškų plytų pamatus, čerpes ir
tinką. Vietinė legenda pasakoja, kad šios kalvos griuvėsiuose buvo užkastas pinigų lobis, kuris 1887 metais
buvo iškastas, ir šitaip buvo atidengti keturkampio
didžiulių tašytų akmenų pastato pamatai. 1888 metais
rasta labai dailiai padaryta balto marmuro antkapinė
plokštė. „Kaimiečiai, manydami, kad būtent šioje ‘išrašytoje’ plokštėje turi slypėti tiek laiko ieškotas lobis,
suskaldė ją į kelis gabalus ir, viduje nieko neradę, kai
kuriuos mažesnius viršutinės plokštės dalies gabalus
sumetė į upę. Kai surinkau ir sudėjau likusius paminklo
gabalus, paaiškėjo, jog viršutinės jo dalies su mirusiojo
vardu kaip tik ir trūksta. Kaip matyti iš apatinės įrašo
dalies, paminklą pastatė tokia Flavija Prima jai labai
pasitarnavusiam patronui, kilusiam iš kolonijos Ulpija
Trajana Raciaria, gyvenusiam 70 metų, iš kurių 33 jis
tarnavo kareiviu“.32
***
Išryškėja kelios būdingos šio daktaro Jono Basanavičiaus mokslinio tyrimo ypatybės. Kiekviena jų savaip
apibūdina autoriaus požiūrį į istorinį palikimą. Viena išryškėja jau pačioje jo traktato pradžioje. Čia autorius mini
du gana žinomus savo srityje archeologus, cituoja juos,
bet ne siekdamas sukritikuoti, o tik, kaip pats kolegialiai
nurodo, užpildyti kai kurias smulkias jų darbų spragas.
Kita ypatybė atsiskleidžia autoriui susidūrus su žmonių
tamsumu. Tačiau ir čia jis nedemonstruoja neigiamų
emocijų, nors turi tam pagrindą. Mat nesuvokti savo
tamsumo – tai tamsuolio liga. Autorius jaučia atsakomybę ir daro viską, kad išgelbėtų beveik sunaikintą Romos
laikotarpio paminklą. Siekdamas išgelbėti paminklą, jis,
vadovaudamasis savo giliais įsitikinimais ir neveidmainiškai korektišku požiūriu į istorinę šių kraštų praeitį, pats
imasi visų būtinų veiksmų. Trečia daktaro Basanavičiaus
ypatybė irgi ne mažiau svarbi. Kaip mokslininkas, prisiėmęs atsakingą nuostatą praeities paminklų atžvilgiu,
jis atsisako priimti grubią tikrovę. O ji labai paprasta –
vandalizmas, kylantis iš stebėtino abejingumo turtingai
krašto istorijai, ir pasireiškiantis tuo, kad iš negrįžtamai
sunaikinamų Romos laikų statybos šedevrų, išpuoštų
kulto objektų dedami gatvės bordiūrai ir šaligatvis!
Kad ir kur nuvyktų tarnybos reikalais, daktaras Basanavičius nepamiršta užmesti akį ir į miesto ar kaimo
apylinkes, kur archeologiniai radiniai anuomet anaiptol
nebuvo retenybė. Šiuo klausimu jis rašo: „Dažnai apsilankydavau kaimuose aplink Lom-palanką. Kreipiau dėmesį

į bulgarų kalbą, elgesį, tradicijas ir papročius. Žiūrinėjau archeologines liekanas. Per skarlatinos epidemiją
Tolovicos kaime pamačiau Arčar-palanką, kur stūksojo
daugybė griuvėsių, voliojosi sarkofagai ir dažnai buvo
randama monetų“.33

Prie liaudies kūrybos ištakų
„7-ame žurnalo Труд numeryje išspausdinta daugeliu atžvilgių labai įdomi liaudies pasaka, kuri nevalingai
verčia palinkėti, kad panašūs liaudies kūrybos paminklai
dažniau atsirastų šio ir kitų bulgariškų periodinių leidinių
puslapiuose“, – šitaip straipsnį pradeda daktaras Jonas
Basanavičius Veliko Tarnovo leidžiamame žurnale.34
Kuo tokį įspūdį lietuvių gydytojui padarė bulgarų
liaudies pasaka, pavadinta „Paplotis Viešpačiui“? Anot
jo, pasakos anaiptol nėra vien liaudies fantazija. Neretai,
per amžius nešdamos, jos išsaugo vertingų duomenų
apie tikrąjį anuometį gyvenimą, apie seniai ir negrįžtamai
nugrimzdusių istorijos gelmėn laikų papročius. Analizuodamas daktaras Basanavičius korektiškai pažymi, kad
neturi po ranka kitų slavų liaudies pasakų rinkinių, todėl
nėra galimybės palyginti stiprų įspūdį padariusią jam
pagrindinę temą. Štai kodėl, ten pat rašo Basanavičius,
„leisiu sau atkreipti skaitytojo dėmesį tik į kultūrinį ir
istorinį šios pasakos lygmenį“.
Anot J. Basanavičiaus, pasaka „Paplotis Viešpačiui“
mus grąžina į laikus, kai pirmykščiai žmonės jau gyveno sėslų gyvenimą ir užsiėmė žemdirbyste. Tačiau jų
fizinio išlikimo sąlygos buvo itin sunkios; kaip sakoma
pasakoje, tuometiniams žmonėms pasibaigė javai, ir
jie neturėjo jokių galimybių apsirūpinti sėkla sėjai. Bet
J. Basanavičiui „kur kas įdomesnis kitas anų tolimų laikų
žmonių kultūrinis bruožas: kaip liudija ši pasaka, tada
nebuvę nei senukų, nei senučių, tada laikytasi papročio
pasenusius žmones nužudyti“.35 Daktaras Basanavičius
laikosi nuomonės, jog tokie papročiai yra tikras dalykas.
Šia prasme, liaudies pasakoje pateikti faktai, anot jo,
verti būti pripažinti istoriniu dokumentu: „Juolab kad
XIX a. pabaigoje kai kurių Ramiojo vandenyno salų gyventojai senus žmones žudydavę, o jų mėsą vartodavę
maistui“.36
Autorius pažymi, jog istorikai, rašę apie Balkanų
pusiasalį nuo Trojos karo laikų, neužsimena, kad trakai
būtų turėję tokių žiaurių, barbariškų papročių. Niekada
ir niekur nepaminėta, kad trakų gentys, gyvenusios
žemėse į pietus nuo Dunojaus, ar su jais susimaišiusios
slavų gentys būtų turėjusios panašių papročių – žudytų
senyvus žmones. Štai kodėl daktaras Basanavičius ten
pat pabrėžia: „Vadinasi, tai, kad išlikę bulgarų padavimai
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būtų arijų, o svarbiausia – trakų kilmės, greičiausiai reikia
atmesti. Veikiau galima daryti prielaidą, kad šis senas
padavimas yra ne arijų kilmės“.
Nukreipdamas žvilgsnį atgal į istorinius šaltinius,
daktaras Basanavičius randa duomenų, rodančių, jog kai
kurios ne arijų kilmės tautos senovėje išties turėjusios
paprotį žudyti senus žmones. Štai, pavyzdžiui, dar VI amžiuje pr. m. e. šiuolaikinės Indijos teritorijoje gyvenusios
kalačių genties atstovai senus žmones užmušdavę, o jų
mėsą suvalgydavę. Tokį paprotį turėjo ir Turano gentys.
Antai isedonai, gyvenę šiuolaikinio Turkestano teritorijoje, dar Herodoto laikais (484–408 pr. m. e.) sukapodavę
nužudytų senų žmonių lavonus ir virdavę juos su aviena.
Taip jie vaišindavę savo gimines. Žiloje senovėje tarp
Aralo jūros ir Volgos upės gyvenę masagetai, pasak Strabono (29 pr. m. e.–29 m. e.), nuo kažkokios ligos mirusių
žmonių lavonus pamesdavę žvėrims. Kaip teigia minėtas
istorikas, šios gentys maniusios, jog geriausia mirtis – kai
užmušto seno žmogaus kūnas išverdamas su aviena ir
suvalgomas. Pasak kitų tos epochos istorinių šaltinių, į
vakarus nuo Volgos, pietų Rusijoje VI a. pr. m. e. gyvenę
finų, arba fino-ugrų, kilmės žmogėdros. Dalis mordvių
net viduramžiais tebebuvę žmogėdros, o zirenams, gyvenusiems tuometėse Irtyšiaus apylinkėse, Vologdos ir
Tobolo gubernijose, žmogieną valgyti buvo uždrausta
tik įvedus krikščionybę.37 Tuo remdamasis autorius daro
prielaidą, kad visai įmanoma, jog šis padavimas, išlikęs
analizuojamoje liaudies pasakoje, atkeliavo būtent iš
slavų, apsigyvenusių toli šiaurės rytuose nuo Dunojaus,
o tai reiškia, kad galbūt kalbame apie turano-finų genčių
papročius.
Anot Jono Basanavičiaus, senovės bulgarai, kurių
vardą gavo šiuolaikiniai rytinės Balkanų pusiasalio dalies
slavai, priklausė būtent fino-ugrų genčiai, kaip ir senieji
chazarai, hunai ir dabartiniai vengrai. Bulgarų tėvyne buvo
laikomos stepės, plytėjusios tarp Volgos ir Uralo, iš kur viena jų dalis V a. patraukė į vakarus Dunojaus link ir, keliskart
nusiaubę Trakiją, tarp 650 ir 658 metų užėmė Padunojės
ruožą, pavadintą Moesia, kuriame jau buvo apsigyvenę
slavai. Kita bulgarų dalis IX amžiaus pradžioje tarp Volgos
ir Kamos upių įkūrė bulgarų valstybę, gyvavusią iki XIII
amžiaus, kai ją sužlugdė mongolai ir rusai. Panašiai kaip
ir kitos finų gentys, šiauriniai Pavolgio bulgarai prarado
savo kalbą ir tautybę. Bulgarai, X a. atsidūrę tarp slavų į
pietus nuo Dunojaus, suslavėjo ir perėmė jų kalbą. Tačiau
straipsnio autorius mano, kad mažai tikėtina, jog bulgarai
būtų išnykę be pėdsako. Jis rašo: „Jeigu užkariautojus
bulgarus ištiko toks pat likimas, kaip ir lombardus, frankus, vestgotus, normanus, skandinavus rusus, t. y. jie
nutauto, vis tiek negalime sutikti su Drinovo ir Irečeko
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požiūriu, esą šiuolaikinėje bulgarų slavų tautoje neišliko
jokių finougriškų (čudiškų) elementų“.38
Straipsnyje Basanavičius mini Roberto Roeslerio
tyrinėjimus, kurie atskleidžia šiuolaikinėse bulgarų ir
rumunų kalbose išlikusias kai kurias finougriškos bulgarų
kalbos žymes. Anot jo, tolesni lingvistiniai, patologiniai ir
antropologiniai tyrimai neabejotinai parodys šiuolaikinėje bulgarų kalboje kur kas daugiau neslaviškų sluoksnių
bei elementų. O pasak kito daktaro Basanavičiaus cituojamo mokslininko, Hellwaldo, „šiuolaikinėje bulgarų
kalboje, kuri yra slavų kalbos tarmė, labai nedaug, bet
vis dėlto yra Uralo-Altajaus (finougriškų) elementų. Ši
bulgarų tarmė, kaip jokia kita, ilgainiui pakito, nes atsiskyrė nuo kitų slavų tarmių ir tapo sunkiau suprantama.
Panašiai ir šiuolaikinės bulgarų tautos fizinis tipas yra
kitoks palyginti su kaimyninėmis slavų tautomis“.39
Pasak autoriaus, tiek kalboje, tiek mitologijoje –
bulgarų sakmėse – randama svetimų elementų. Jo
manymu, prie tų finougriškų liekanų bulgarų sakmėse
reikėtų priskirti ir šiame straipsnyje nagrinėjamą sakmę,
galėjusią atsirasti tik Turano ir finougrų gentyse, nes jos
iš tiesų turėjo panašų paprotį.40
Laivo, grįžusio iš tolimo plaukiojimo, bet vis dar nesuskleidusio savo baltų burių, vaizdas savaip graudina ir
jaudina. Daktaras Basanavičius nori pats prisiliesti prie visko, kas jam sužadina mokslinį interesą. Man, kaip žmogui,
mėginančiam apžvelgti tokį įvairiapusį ir vaisingą kūrybinį
Jono Basanavičiaus įkvėpimą, prasiskleidusį Bulgarijoje,
didžiulį įspūdį paliko jo straipsnio pabaiga. Kaip savo teiginio tautosaką galint išsaugoti tautos atmintyje senų laikų
atgarsius įrodymą jis pateikia atitinkamą lietuvių pasaką,
kurią irgi priskiria žilai senovei: Senovėje ligotus, pasenusius
ir niekam netinkančius žmones išveždavę, sako, in užkaimį
(galiasodę) ir pamesdavę juos gyvus, kur jie ir numirdavę.
Kaip dabar kožnam kaime yra kapinės, teip tuomet buvo
iškastos gilios duobės, in kurias inmesdavo pasenėlius.
Vieną kartą sūnus, nesulaukdamas tėvą numirštant ir ne
apkensdamas jį, nusikirtęs medį ir nulupęs ilgą platų luobą,
pasiguldęs savo tėvą, nuvežė ir drauge su luobu in duobę
inleido. Drauge prie to pribuvo senio sūnaitis. „Tėtuti, – tarė
sūnaitis, – kodėl palikai duobėje luobą?“ „Ką veiksim luo
beliu namie?“ „O ant ko aš tave, tėti, išvešu tau numirus?“
– klausė jo sūnus. Tėvui pasibaisėjo sūnus – ištraukė senį
iš duobės ir parsigabeno drauge su luobu namon. Nog šio
laiko, sako, pradėjo lauktie žmogaus namuose numirštant,
o numirusiems pradėjo daryt grabus (karstus)…41
Kaip matome, daktaras Jonas Basanavičius nepaliaudamas ieško savo prielaidos įrodymų, o ji teigia,
kad senovėje būta ryšių tarp trakų ir šiuolaikinių lietuvių kalbos, papročių bei tautosakos. Jis pateikia ir kai
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kurių pavyzdžių, padariusių jam įspūdį, – antai bulgarų
kalbos posakį какво сакаш „ko nori“, kurį gretina su
lietuviškuoju ką sakai. Šiuo klausimu jis vėlgi rašo: „Vėliau
girdėjau ir kitų panašių žodžių ir pradėjau tyrinėti ryšius
tarp lietuvių ir trakų, kurių žemėse dabartės gyvena
bulgarai“.42 Svečiuodamasis Sofijoje jis susieja jos senovinį pavadinimą Сердика (nurodo ir variantą Сардика)
su lietuviško kaimo pavadinimu Sardikai.43 Tyrinėdami
šią problematiką, turėtume paminėti dar vieną svarbų
dalyką. Keldamasis per užšalusį Dunojų Basanavičius
dalijasi įspūdžiais: „Tai buvo ta pati upė, taip dažnai
minima lietuvių liaudies dainose. Klausiau savęs, kada gi
galėjo lietuviai ją pamatyti, kada gi su ja susipažino“.44 Ir
dar viena detalė: „Stebėjau, kaip žmonės eina laukais į
darbus, o grįždamos merginos dainuoja. Melodijos man
buvo pažįstamos, artimos lietuviškoms“.45
***
Kiekviena šio daktaro J. Basanavičiaus straipsnio
eilutė, o ypač jo pabaiga sukelia daug minčių. Pastūmėja
į apmąstymus. Galbūt kas nors nesutiks su autoriumi
dėl jo istorinių paralelių tikslumo, kiti – su jo požiūriu
dėl įvairiose tautose išlikusių tekstų tarpusavio ryšio.
Bet man atrodo, kad niekas nenuginčys nuoširdaus
autoriaus noro atgaivinti šaknis, kurios padžiūvo ir veik
nunyko bergždžioje mūsų laikų kasdienybės dirvoje,
kur per nuolatinę skubrą nebėra laiko ramiai įsižiūrėti
į praeitį – į tas epochas, kai tautosaka tebebuvo tikro
gyvenimo dalis. Šiuo savo tyrimu lietuvių gydytojas tarsi
numato, jog ateis laikai, kurie primins mums, kad istorinė
raida nėra vien praeities liudininkė.
Versta iš: МАНГАЧЕВ, П. Д-р Йонас Басанавичус
(Иван Басанович) – живот и дело в България.
София, 2008, p. 88–110.
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From “Doctor Jonas Basanavičius’
Life and Work in Bulgaria (1880–1905)”
Petko MANGAČEV
The patriarch of the Lithuanian nation, the flag carrier of
the 19th century national movement, the signatory of the 1918
Lithuanian Independence Act, one of the most famous publishers and researchers of Lithuanian folklore, Jonas Basanavičius
was a practicing medical doctor and for a period of time
worked in Bulgaria. Bulgarian journalist Petko Mangačev has
written a book on Basanavičius’ activity in Bulgaria and the
mark he has left there. The book is entitled “Doctor Jonas
Basanavičius’ Life and Work in Bulgaria (1880–1905)”. Among
other things, the book reflects Jonas Basanavičius’ interest
in Bulgarian archaeology and folklore, and his attempts to
compare and relate them to the Lithuanian heritage. Here
are Lithuanian translations of three respective chapters of the
book: “Venerable Jonas Basanavičius’ Role in the History of
Bulgarian Medicine”, “Jonas Basanavičius’ Academic Interest
in Epigraphy and Archaeology”, and “At the Root of Folklore
Art”. They provide some interesting details about the father
of the Lithuanian nation.
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Gyvenimo pasakojimas fotografijomis
Vienas iš įtaigiausių gyvenimo dokumentavimo
būdų, be abejonės, yra fotografija. Nuo pat jos atsiradimo fotografai ne tik fiksavo savojo laiko tikrovę, bet ir
rinkosi, kas tokio įamžinimo yra vertas, kūrė savąjį pasakojimą, kuris, bėgant laikui, tapo svarbiu praeities liudijimu, vaizdais formuojančiu ir mūsų kultūrinę atmintį.
Tik fotografijose išliko daugelio praeities kartų žmonių
portretai. Net nežinodami jų vardų ir gyvenimo istorijų,
vien iš veidų, laikysenos, aprangos pakankamai daug
sužinome apie jų laiką. O darbų ir šventadienių vaizdai,
interjerai ir eksterjerai tampa tiesiog unikalia jų kasdienybės gyvenimo enciklopedija.
Lietuvių fotografijai jau daugiau nei šimtą metų
rūpi lietuviškas kaimas. Dar XIX a. pabaigoje Povilas Višinskis, rinkdamas medžiagą žemaičių antropologijos studijai, fotografavo Žemaitijos žmones
ir kraštovaizdžius. Po poros dešimtmečių po žemaičių kaimus ir dvarelius su fotoaparatu keliavo Jozefas Perkowskis. Vis dėlto XX amžiaus pirmosios pusės kaimo gyvenimą dažniausiai regime Balio Buračo
akimis, didžioji dalis jo palikimo – išliko daugiau nei
11 000 negatyvų – apie liaudies meną, kaimo papročius, šventes ir darbus. Puikių kaimo žmonių portretų
sukūrė 7-ojo dešimtmečio pabaigoje išgarsėjusi Lietuvos fotomenininkų plejada, Lietuvos fotografijos
mokyklos atstovai. Jiems rūpėjo ir pavienio žmogaus
istorija, ir dar gyvų bendruomenės ritualų įamžini-

mas, jų fotografijų dėka šis laikas iki šiol švyti ypatinga šviesa.
Ne mažiau įdomią ir įvairią kaimo fotografiją turime
ir XXI amžiuje. Ši tema išlieka svarbi ne vienam fotomenininkui, ir kiekvienas jų renkasi savąją stilistiką ir savąjį
objektą. Ši fotografija kalba apie kaimo bei mažų miestelių gyvenime vykstančias permainas ir apie kartais neįtikėtiną jų gyvensenos pastovumą.
Pirmasis žurnale svečiuojasi fotografas Arūnas
BALTĖNAS. 2009 metais jis išleido fotografijų albumą
„Šilų dzūkai“ (Vilnius: R. Paknio leidykla, 2009), kuriame skleidžiasi kelių Dzūkijos nacionalinio parko kaimų
žmonių gyvenimo vaizdai. Čia labai svarbus jų paveldėto ir išsaugoto tradicinio žinojimo liudijimas – šilų
dzūkai dar gali nusilieti žvakę, nusiausti audeklą, išsikepti savo duonos... Namuose juos supa tikri ir gražūs
daiktai, o už lango – savas kraštovaizdis. Albume kalbama ne vien apie jų pasaulį, bet ir apie pasaulėvaizdį. Šią fotografijose besiskleidžiančią dvasinę tikrovę
puikiai įgarsina Dzūkijos regioninio parko etnografės
Onutės Drobelienės daugiau nei per dešimtmetį kaupti Šilų dzūkų pasakojimai, tikėjimai, juokai.
Albumo sėkmė pranoko leidėjų lūkesčius, o fotomenininkas, atrodo, ilgam įsipareigojo dokumentuoti ar
atkurti jau nykstančio pasaulio vaizdus. Naujausius, dar
į albumus nesugulusius darbus galima pamatyti tinklapyje www.arunasbaltenas.com

Tarp fotografų esate žinomas visų pirma kaip mies
tų – Vilniaus, Sankt-Peterburgo, Venecijos, Paryžiaus ir
kt. fotografijų autorius. Etnine kultūra besidomintiems
žmonėms įsiminė Jūsų fotografuoti mediniai dievukai
(albumas „Senoji lietuvių skulptūra“, išleistas R. Paknio
leidykloje 1994 m.), beveik 10 metų dirbote su Dailės
paminklų sąvado rengėjais, o dabar jau keletą metų dar
buojatės prie naujo didelio projekto – „Darbai ir dienos“.
Kas jį inicijavo?
Visi projektai gimsta mano galvoj. Tiesiog dirbi vieną
darbą, ateina laikas, ir supranti, kad reikia daryti kažką
kita.
Miestą fotografuoju labai seniai. Apie 1985–1986
metus pradėjau nespalvotą Vilniaus ciklą. Tuomet šiuo
miestu tiesiog degiau, jis mane labai stipriai veikė. Da-

bar Vilnius iš esmės pasikeitė, jis visiškai nebepanašus į
tą, koks buvo prieš 20 metų, nes pasikeitė ir santvarka,
ir žmonių pasaulėžiūra. Tiksliau, jį pakeitė tos pasaulėžiūros nebuvimas.
Kiti miestai, turintys turtingą istoriją ir kultūrą, taip
pat labai traukia, juose galima dirbti, bet tie dalykai
nepabėgs. Žymūs civilizacijos centrai keičiasi labai nedaug, tai, ką dabar galima nufotografuoti Venecijoje,
Paryžiuje, bus galima nufotografuoti ir po 10 metų, čia
laikas taip nespaudžia.
Kai 1985 m. kartu su Dailės paminklų sąvado grupe,
kuriai vadovavo Gražina Martinaitienė, pradėjau fotografuoti kultūros paveldą, tikslai buvo labai aiškūs –
bažnyčiose fotografuodavau interjerą, altorių, sakyklą,
daiktus arba eksponatus, kurių reikėjo jų tyrimams, o
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į visa kita – aplinką, buitį, ką jau sakyti apie žmones, tuo
metu nekreipiau dėmesio. Dabar baisiausiai gailiuosi, bet
jau nieko nepakeisi. Tada dar buvo labai daug visko likę – ir
bažnyčių palėpėse dar buvo tikri grožio sandėliai...
Prieš tai muziejuose fotografavau liaudies skulptūrą, ir
tik po daugelio metų, kai išėjo knyga, supratau, kad jos iš
principo negalima nufotografuoti. Kiek besistengsi, visuomet bus blogai, nes ji ištraukta iš gyvenimo. Žinoma, padarai, ką gali – parenki foną, apšvietimą, liaudies skulptūrą
taip pat galima traktuoti kaip meno kūrinį, bet iš tiesų ji
gyvena tik savo vietoje, savo namuose – prie sodybos ar
kryžkelėje, prie upelio ar ežero, koplytėlėje... Nedaug jų
beliko, ir jų aplinkos jau nebeatstatysi, nebesukursi, bet
kai pamatai skulptūrą ten, kur ji buvo iš pradžių pastatyta,
matai, kad tik ten ją ir gali nufotografuoti, nesvarbu, net jei
ne visai matyti...
Ir kaimo žmogus, nufotografuotas ateljė, atrodys vienaip, o savo namų interjere – visai kitaip. Man įdomu, kaip
natūraliai žmogus gyvena. 1998 m. fotografijų cikle „Kaimynai“ fotografavau įvairiausius žmones iš Šiltadaržio
skersgatvio, kur turėjau studiją – ir pensininkus, ir tarybinius pulkininkus, marksistus, ir Eglę Špokaitę, Petrą Repšį... Tai buvo dokumentika. Kai parodą eksponavo Kalifornijoje, paskui Kinijoje, Pekine, visi buvo prie tų interjerų
prilipę...
Paskui pradėjau fotografuoti meistrus, amatininkus.
Kažką padariau pusiau atsitiktinai, o po to įpuoliau į tą pasaulį, ir prasidėjo gyvenimo provincijoje fotografavimas.
Jūs – miesto žmogus, tad ir kaimą atradote tik dabar?
Nenoriu nukrypti į save, mano pasaulėžiūra, manau, nelabai kam svarbi, geriau šnekėtis apie darbus.
Miestas tiesiog savaime gražus – kaip teatras, procesas. Ir Vilnius, ir Venecija, ir Sankt Peterburgas labai įtraukia, tuose miestuose jautiesi tiesiog kaip žiūrovas, jie duoda stiprų emocinį impulsą.
O žmonių fotografavimas yra kas kita. Žinoma, šį darbą
dirbant emocijų taip pat labai daug, bet aš tampu tiesiog
metraštininku, nors tai labai skambus žodis. Kiek pavyksta, tiek, bet aš, padedamas fotografijos, rašau istorijas, gal
kartais tie pasakojimai ir grafomaniški, o kartais pataikai…
Bet jei nieko nedarysi, tai nieko ir nebus. Visą laiką tenka
mokytis, nes bendrauti su žmonėmis labai sudėtinga, bent
jau man. Antanas Sutkus, Romualdas Požerskis turi Dievo dovaną – jie tarsi žuvys nardo tarp žmonių ir pagauna
tai, kas iš tiesų svarbu, ką nori parodyti. Aš nesugebu taip
padaryti, nejaučiu tos akimirkos ir turiu daug dirbti, kad ji
būtų užfiksuota, bet noras yra didžiulis, todėl aš užsispyręs
tai darau…
Jūs išties pats šias istorijas kuriate…

Fotografijose – Tučių kaimo (Telšių r.) gyventoja sentikė
Irina Jakovleva, prieš porą metų atšventusi aštuoniasdešimtmetį.
Anksti mirus tėvui, nuo septynerių tarnavo svetimiems,
sulaukusi devyniolikos, ištekėjo už mylimo Antipo, nebylio,
auksinių rankų račiaus. Abu užaugino ir išleido į gyvenimą tris
vaikus. Irina visą gyvenimą sąžiningai dirbo. Kolūkio laikais –
lauko darbininke. Už tvarką ir gerą darbą buvo ne tik kaimynų
giriama, bet pelnė ne vieną apdovanojimą. Vargo užgrūdinta
moteris, gaudama kuklią pensiją ir iš kelių nedidelio derlingumo hektarų vos karvutę ir ožkelę išlaikydama, sugeba ekonomiškai tvarkytis. Parduotuvėje perka tik kruopas, miltus, aliejų,
druską ir buičiai būtiniausius daiktus. Anksčiau kaime garsėjo
jos kepta duonelė, dabar ją bekepa tik didesnėms šventėms.
Užrašė Henrikas Limontas.
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Visada įdomu, kiek fotografijoje pasaulis yra sukur
tas, surežisuotas, o kiek jis yra „pagautas“. Jūsų kaimo
fotografija yra etnografinė, bet ne dokumentinė, ir tai
tikrai ne reportažas...
Tai surežisuotas reportažas. Ne tikras reportažas, ir
ne viskas ten surežisuota – kaip kine. Stengiuosi kištis
kuo mažiau, bet, vis dėlto, aš įvedu savo šviesą, tad kažką keičiu. Arba pasodinu žmogų į kokią vietą, paprašau
jį kažką padaryti.
Pats geriausias rezultatas, kai šviesa tik natūrali, bet
dažnai jos neužtenka, be papildomos šviesos dažnai geros fotografijos padaryti neįmanoma…O su savo šviesa
suardai kompoziciją, suardai erdvę… Žinoma, tie pakeitimai minimalūs, jie nelabai krenta į akis.
Fotoaparatas paprastai žmones trikdo, o Jūsų fotogra
fijoje jie išties labai natūralūs, tarsi nestebimi iš šalies… Ar
žmonės noriai sutinka būti Jūsų fotosesijų dalyviais?
Fotografuodamas amatininkus, daug režisavau,
bet dirbantį žmogų fotografuoti lengviau. Kai įpuoliau
į dzūkų pasaulį, man labai pasisekė, nes sutikau etnografę Onutę Drobelienę, kuri ten daug metų gyvena,
visus pažįsta, su visais puikiai sutaria, visiems gelbsti.
Dirbti buvo pakankamai paprasta, nes ji šneka, o aš
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fotografuoju. Be to, ji pati baigusi režisūros studijas,
jaučia situaciją, kadrą. Tai buvo labai didelė pagalba.
Būčiau fotografavęs ir vienas, bet rezultatas gal būtų
kitoks. Šiuo atveju viskas vyko natūraliai ir labai sekėsi
– ir mano gyvenime, ir leidykloje nebuvo tokio atvejo,
kai, net neturint išankstinės minties ir idėjos, po poros
metų atsirastų knyga, ir gal visai nebloga. Tai, matyt,
buvo tiesiog lemta.
Dabar važinėju kitur. Jau turiu tokio fotografavimo
patirties, tad ir vienas dirbu, ir žmonių, kurie mėgsta padėti, mato to darbo prasmę, atsiranda. Procesas juda
– sunkiau ar lengviau.
Jūsų fotografuojami žmonės vis tiek kažkuo ypatingi?
Einate į jų namus jau žinodami, kur ir ką atrasite, ar kaip
ekspedicijoje – į pirmą pasitaikiusią trobą?
Stengiuosi išsiklausinėti ten gyvenančių žmonių –
etnografų, etnologų, ką jie pataria, bet nėra taip, kad
kas tiksliai nurodytų, kur eiti, ką žiūrėti. Kartais netyčia
užklystu pas visiškai nežinomus žmones ir tiesiog pamatau, kad juos reikia fotografuoti. Tie susitikimai nėra
visiškai atsitiktiniai, jie taip pat ypatingi.
Žemaitijoje keliavome su Mažeikių muziejaus darbuotoju Vytautu Ramanausku, bet sodyba, į kurią aš
iki šiol važiuoju fotografuoti, jam nebuvo žinoma. Dažnai sugrįžtu į tuos pačius namus. Nebematau prasmės
straksėti kažkur aplinkui, ieškoti nuotykių ar kokių įspūdingų kadrų, bet bandau nuosekliau parodyti net ir vienos šeimos gyvenimą – vis nufotografuoti vienokius,
kitokius jų darbus, kokią šventę. Nežinau, ar tai bus
įdomu, ar kas pavyks, bet dirbu tokiu būdu, gilinuosi į
paprastus dalykus ir nebematau prasmės daug blaškytis…
O įtikinti žmones fotografuotis nebūna sunku, nes
jau yra knyga „Šilų dzūkai“, kurią galiu jiems parodyti.
Kai žmonėms aišku, kad čia ne kokie triukai, kad fotografuoju ne laikraščiui, o archyvui ar knygai, jie supranta, kad yra prasmė tai daryti ir jog viskas turi vykti pamažu… Čia reikia ir laiko, ir patirties…
Vis dėlto, kaip atpažįstate savąjį herojų? Tarkim, užsu
kate pas vieną žmogų, o galbūt gretimoj sodyboj gyvena
dar įdomesnis, dar geresnė istorija…
Aš nesu lenktynininkas, jei pamatau tikrus dalykus,
man to ir pakanka. Bet tam tikra aplinka turi būti – tai labai svarbu, aš negaliu fotografuoti bet kur, pavyzdžiui,
gyvenviečių kūrimosi laiku pastatytame plytiniame
name, nors jame gali gyventi puikiausias personažas.
Pasikeičia aplinka, ir žmogus nejučiomis pasikeičia…
Tiems žmonėms nėra jokios prasmės apsimetinėti.
Mano nugyventi metai taip pat jau leidžia spręsti, kada
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žmogus yra tikras… Žmogus turi būti savo vietoj, ir jei
aš įkliūvu į tokią situaciją, man jos ir užtenka, o jeigu
žmonės dar gali pakęsti mane fotografuojantį – ko daugiau reikia…
Man svarbu, kad anksčiau aš tiesiog negalėjau žmonių fotografuoti, nemokėjau prie jų prieiti, o kai pradedi
– tai kaip išmokęs plaukti…
Tokiuose namuose tampate savu žmogumi?
Jeigu netapčiau, tai niekas ir nepavyktų. Jei atvažiavęs kelis kartus vis būčiau svetimas, nebūtų prasmės tai
daryti, – vadinasi, jie manimi nepasitiki, o aš be reikalo
važinėju ir jų laiką gaišinu. Žinoma, jie turi ir pasitikėti, ir
suprasti, ką aš darau. Aš taip pat stengiuosi suprasti jų
gyvenimą, man jis yra svarbus. Įdomu fotografuoti ne
tik dėl to, kad paskui kažkas tai pamatytų – man natūraliai priimtinos jų vertybės, aš juos tiesiog gerbiu, man
labai gražu, kaip jie gyvena. O gyvena sunkiai, daug dirba, bet labai gražu.
Tokie įspūdžiai gali likti ir pamačius gerą operą ar
kiną, bet čia – ištisinis veiksmas, aš taip suvokiu tą gyvenimą.
Jūs kuriate istoriją be teksto, kita vertus, antropolo
gams svarbų tiriamojo pasaulio, bendruomenės „tirštą
aprašymą“ realizuojate fotografijomis…
Matyt gyvenime yra tokių dalykų, kurie turi atsitikti – jei turi susitikti žmogų, išspręsti kokią problemą,
parašyti kažką, – tai natūraliai įvyks. Kažkokiu būdu tie
tekstai atsiras. Tai galėtų būti žmonių pasakojimai apie
save, jų pokalbiai… Žinoma, geriausia būtų kažkam važiuoti kartu ir kalbėtis su tais žmonėmis.Vienam žmogui
ir fotografuoti, ir įrašinėti pokalbį niekaip neįmanoma,
o jei turėčiau keturias rankas, tai tuo pat metu fotografuočiau ir filmuočiau.
Kai kuriose Jūsų fotografijose galima tarsi atpažinti
Balio Buračo fotografijų herojus – tai, kaip jie sėdi, ką dir
ba, ar net kokia šviesa ant jų krinta...
Koks Jūsų santykis su kaimiškosios lietuvių fotografi
jos tradicija? Ar ji Jums daro kokį poveikį, ar matote, ko
ten stinga, gal kartais bandote modeliuoti panašias situ
acijas ar panašų vaizdą?
Ne, bet nėra ko apsimetinėti, puikiai matau, kad kartais padarau labai panašiai. Jeigu Buračas būtų turėjęs
tokią aparatūrą, jis būtų padaręs geriau nei aš. Jo patirtis buvo daug didesnė, jis tam paskyrė visą savo gyvenimą. O kad kartojasi situacijos, pozos, kompozicijos ir
šviesa – natūralu. Jei žmogus dirba – jis dirba prie lango, o ne kampe, staklės taip pat statomos prie lango, jei
velėja žlugtą – visada ant lieptelio. O kai pradedi ieškoti tinkamo rakurso, dažniausiai ir jis būna tas pats. Kai

Irinos Jakovlevos „bulbiešnikai“ – jau pripažintas Telšių krašto
kulinarinis paveldas. Tai sentikių pasninko maistas, bet svečiams
didelis delikatesas. Bulbiešnikai ruošiami iš bulvių, pupų, svogūnų,
druskos. Bulvės verdamos neskustos, įbėrus druskos. Išvirtos bulvės ant rėčio kiek ataušinamos ir nulupamos. Bulvių karštumas tikrinamas liečiant, nuo jo priklauso tešlos sukibimas. Grūdamos spirgučio grūstuvėje, įberiant druskos, kol pasidaro vientisa košė. (Irina
sako, kad sumalus mėsmale jau ne toks bulbiešnikas kaip grūstų
bulvių.) Tešla kočiojama ant stalo ar lentos, apibarstytos bulvių krakmolu. Pjaustoma gabalėliais, kurie kočiojami į blynelius. Dedamas
šaukštas įdaro, kraštai lengvai apspaudžiami kaip virtinukų. Įdarui
tinka mėsa, varškė. O pasninko metu ir kopūstai, žirniai, grikiai, pupos ar kt. Labiausiai šeimininkė mėgsta pupų įdarą: pupos išverdamos (sudžiūvusios prieš tai parą mirkomos), sumalamos mėsmale,
užplikomos aliejuje keptais svogūnais. Bulbiešnikai kepami ant krosnies gelžų (kiti špyžlente vadina, treti krosnės rinkėmis), prieš tai
švariai nuvalius, nušlavus žąsies sparneliu, pavartant. Apskrudinus,
dedama ant rėčio miltams sijoti: taip bulbiešnikai ataušta ir nesukimba. Žąsies plunksna dar patepami aliejumi ar išlydytu margarinu.
Valgoma be padažo, bet tinka ir su grietine.
Užrašė Henrikas Limontas (pagal: LIMONTAS, Henrikas. Išgyventi padėdavo bulvės arba Irina ir jos bulbiešnikai. Iš: Valstiečių lai
kraštis , 2009. 08.).

47

PAŽINTYS
nori žmogų parodyti kuo geriau, kadrai išeina panašūs,
matyti, kad jie kartojasi.
Nepaprastai įdomu, kad po šimtmečio kartojasi ir B.
Buračo fiksuoti darbai ar vaizdai...
Tuojau nebesikartos. Kai kurie darbai, amatai jau
tikrai išnyksta, likę tik paskutiniai jų atstovai. Daugybė
kasdienio gyvenimo darbų nebedirbama. Bet, pavyzdžiui, kalvystė, krepšių pynimas, šiaudinių sodų darymas, aišku, neišnyks, puikiai gyvuos šie amatai, nes jie
traukia žmones, yra dekoratyvūs.
Ta pabaigos nuojauta jau lydėjo ir septintojo–aštun
tojo dešimtmečio kraštotyrininkus... Tuomet gal pakan
ka ir to, ką padarė B. Buračas?
Bet ir Buračas ne viską nufotografavo. Nors jo archyvas atrodo labai didelis, galima dar jį papildyti. Man
ne tik tai rūpi, noriu parodyti ir kai ką nauja. Tipažai jau
kiti nei Buračo, galbūt jie dar anos pasaulėžiūros, bet
galima tvirtai pasakyti, jog su tais žmonėmis ji ir baigiasi, man tai akivaizdu. Jau kiekvienoje troboje yra televizorius, ir jau labai svarbu serialai. Tai iš karto keičia
bendravimą. Televizorius iš esmės pakeičia gyvenimą,
ypač tų, kurie gyvena skurdžiau, turi mažiau pramogų.
Jiems televizorius yra langas į kitą pasaulį, ir durys, kurios, deja, uždaro jų pasaulį. Taip yra. Kuo sunkiau ten
žmonės gyvena, tuo mažiau viskas keičiasi. Nors žmonėms iš to mažai džiaugsmo…
XX a. antrojoje pusėje kaimą fotografuoja lietuvių fo
tografijos mokyklos atstovai – Vladas Naujikas, Antanas
Sutkus, Romualdas Rakauskas, Algimantas Kunčius, An
tanas Macijauskas, vėliau – Romualdas Požerskis...
Kaip Jums atrodo, ką jie sugebėjo pagauti, ir ko ne?
Terminas lietuvių fotografijos mokykla yra diskutuotinas. Tai buvo stipriausių to laiko fotografų grupė,
stipri socialinė fotografija, bet ne mokykla. Panašios
temos ir panašus jų sprendimas buvo pokario Prancūzijoje, tai atsikartojo kaip aidas, nors atsirado savarankiškai ir Lietuvoje buvo nauja, bet, žvelgiant į fotografijos istoriją, Lietuvos fotografija tiesiog įsirašo
į tą tradiciją, tik, manau, ne kaip mokykla, o kaip gabių Lietuvos fotografų grupė. Jie, aišku, padarė labai
daug. Man labai svarbūs R. Požerskio darbai – jis tuo
metu fotografavo atlaidus, tai, manau, buvo labai sunku – ne tik dėl techninių priemonių, bet ir dėl to, kad
daug kas buvo draudžiama. Aš įsivaizduoju, kaip tuo
metu turėjo jaustis fotografuojantis žmogus ir kaip į jį
žiūrėjo aplinkiniai – juk buvo pilna žiūrinčiųjų, fiksuojančiųjų... Jam pavyko tiesiog stebuklingai.
Kaimo gyvenimo Požerskis beveik nefotografavo,
daugiausia jo fotografijų aštriomis socialinėmis temo-
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mis. O jo ciklas „Senamiesčiai“ – ir Vilniaus, ir Kauno,
kur fotografavo veiksmą gatvėje, – tai, tarkim, miesto
etnografija.
Puikūs A. Sutkaus psichologiniai portretai ir situacijos. Tai jau atsietas reportažas ir gyvenimo fotografija.
Jau seniai ir labai sėkmingai kaimą fotografuoja Klaudijus Driskius. Jis fotografuoja daugiausia savo gimtinės
žmones ir yra padaręs labai gerų darbų. Matyti, kad jam
tai išties svarbu.
Tai, ką aš fotografuoju, geriausiai galima parodyti serijomis, pasakojimais. Vienu kadru labai sunku ką
nors pasakyt apie, tarkim, sudėtingesnį darbą ar parodyti interjerą su visomis detalėmis. Tokių pasakojimų
nebuvo. Tokios fotografijų serijos kaip fotofiksacijos
gal nebus svarbios žiūrovams, bet tai svarbu įvairių sričių tyrinėtojams.
Jūsų siekiamybė yra fiksuoti... Bet Jūsų fotografijos
keistai priartėja prie tapybos darbų stilistikos ar esteti
kos. Jų niekaip nepavadinsi dokumentiniais kadrais.
Gal daug lemia spalva? Mūsų nostalgiškas santykis su
praeitimi dažnai „nebespalvotas“. Kaip ir medinė skulp
tūra mums labai graži be spalvos – vėjo nugairinta, lie
taus nuplauta, o ne polichrominė, kokia iš tiesų buvo. O
kai pradėjote fotografuoti ją spalvotą, uždėjote foną, ap
švietimą, ji kažkaip kitaip pasimatė.
Nespalvotoje fotografijoje kompoziciją sukuria
šviesa. Spalvotoje fotografijoje – šviesa kartu su spalva. Norint parodyti autentišką gyvenimą, dokumentinei, ypač etnografinei fotografijai, spalva yra labai
svarbi. Jeigu Buračas būtų turėjęs galimybę, manau,
jis būtų daręs spalvotą fotografiją. Bet įspūdingų spalvotų fotografijų yra mažiau, nes tai, ką pavyksta padaryti padedant šviesai, spalva kartais gali kiek sugadinti. Ypač portrete – jei šviesa gera, spalvos nebereikia.
Psichologiniam portretui spalva jau labai trukdytų.
Juoda balta fotografija išryškina žmogaus nuotaiką,
charakterį...
Man svarbu užfiksuoti gyvenimą, kurio pagrindinis personažas yra žmogus, bet ir detalė svarbi. Todėl
svarbi ir spalva – interjero arba drabužio. Kai kur galbūt ji kliudo, bet dažniau svarbi.
Senoji skulptūra, nufotografuota su spalvotu fonu,
apšvietimu, iškart pradėjo kitaip kalbėti, spalvos, dažų
likučiai išryškėjo. Bet neseniai buvo eksponuotas Vlado Vildžiūno nespalvotų fotografijų ciklas apie liaudies
skulptūrą, kur charakteris atskleidžiamas per plastiką,
išryškintą šviesos. Jis, kaip skulptorius, puikiai tai jautė. Genialiai, puikiai padaryta, ta skulptūra jau kalbėjo
kaip žmogus. Pamatyta kitaip, labai giliai ir gražiai.
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Jums rūpi kaimas, dar išsaugojęs tradicinio žinojimo
trupinius, tradicinę etiką. Rimaldo Vikšraičio kaimas
Jums jau nebūtų įdomus?
Aš jau pradėjau fotografuoti ir tokį kaimą. R. Vikšraičio kaimas yra jau už ribos – tai užribis, dugnas. Aš
visada į gyvenimą stengiuosi žiūrėti labai pozityviai, net
fotografuodamas labai skaudžius dalykus, žiūriu, už ko
dar galima užsikabinti.
R. Vikšraitis rodo, kad jau dugnas – nei teigia, nei
neigia, tarsi šaltai fiksuoja, bet kai tai pavirsta į efekto siekimą, mane jau erzina. Bet kas toliau? Jis nesiūlo
sprendimo, nesikiša.
Ir aš stengiuosi nesikišti, bet jau pasirinkdamas situaciją aš kišuosi. Tą patį gyvenimo momentą gali rodyti keliais būdais. Man nepatinka tas užaštrinimas, tas
atsainumas – taip yra ir taip turi būti. Provokacija... Iš
dalies tai lėmė Vikšraičio sėkmę ir Arlio festivalyje. Užfiksuoti vaizdai atrodo labai egzotiškai, ir žmonės, kurie
rašė, kad jis žiūri jautriai į tą gyvenimą... Manau, kad ne
iki galo pasakyta. Aš jį tikrai sveikinu, kad gavo prizą, ir
manau, kad jis jo vertas, bet pasakyti trumpai, ką jisai
daro ir koks tas gyvenimas yra iš tiesų, nebandysiu. Tai
labai subtilūs, aštrūs ir skaudūs dalykai.
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Ir aš pradedu tai fotografuoti – galbūt ne tuos žmones, kurie yra už ribos, bet tuos, kurie gal jau ant ribos.
Ir manau, kad galima juos ir teigiamai parodyti, juk nėra
blogų žmonių, tik blogi poelgiai... Ir manau, kad jau
ateina laikas sugrįžti prie nespalvotos juostos, nes tų
žmonių aplinkoje spalva jau vėl pradeda trukdyti, norisi kitokio sprendimo, parodyti jų nuotaikas, santykius,
kaip jie gyvena iš tiesų, kas jie yra. Tų žmonių yra labai
daug, tik niekas nenori jų matyti.
Koks Jūsų gyvenimo ritmas, kaip sugebate derinti
šiuolaikinio žmogaus skubėjimą ir važiavimą į kaimus fo
tografuoti, nekomercinius projektus?
Niekur aš nebeskubu. Važiavimą fotografuoti lemia
konkrečios datos, prašau, kad man praneštų, kai kas
nors vyksta, ar pasiskambinu iš anksto, ir važiuoju per
tuos žmones. Dabar esu susikoncentravęs į Žemaitiją,
Aukštaitija dar tarsi miega... Galų gale, ten jau Klaudijus
Driskius puikiai tvarkosi.
Dar man labai rūpi Mažoji Lietuva, kas ten likę. Radau dar keletą žvejų pamary, kurie žadėjo parodyti,
kaip po ledu leidžia tinklus...
Tai man išties daug kainuoja. O pragyvenu iš įvairių
darbų, kuriuos gaunu visai atsitiktinai. Daugiausia – tai
meno kūrinių fotografavimas ar kokios medžiagos parengimas albumui.
Atrodo, kad ta idėja pareikalaus viso likusio Jūsų gy
venimo... O gal turite užsibrėžęs sau kokią ribą – dar porą
metų ir sustoju?
Tai ačiū Dievui, nebereikės blaškytis ir sukti galvos,
kuo čia užsiimti.
Nieko neplanuoju, tik žinau, ką turiu daryti dabar.
Tikrai daug ko jau nespėsime užfiksuoti, bet tai, ką dar
galime, reikia kantriai ir kruopščiai padaryti.
Kur aš buvau prieš 20 metų, kai keliaudavau po tuos
pačius kraštus – pėsčias ar su dviračiu? Visai ne tai buvo
galvoj. Aš žiauriai pavėlavau.
ACQUAINTANCES

Life Story in Photographs
Saulė MATULEVIČIENĖ talks to Arūnas BALTĖNAS
about how valuable and purposeful it is to record lives,
every day works, surroundings, and interiors of the houses
of simple people, because everything changes, vanishes
and goes for good. Baltėnas has been producing photographs of different people for some time now and has
published an album of semi documentary, sometimes
slightly staged pictures on the people of Dzūkija (Southern
Lithuania) entitled “Pinewood Dzūkai”. This publication
includes pictures of the Lithuanian old believer Irina Jakovleva (Samogitia) featuring her making the old believers’ lent dish “bulbiešnikai”, feeding animals or simply
contemplating the surroundings.

ARCHYVAI

Romo Kauniečio laisvės kovų archyvas
Šių metų kovą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankrašty
nui buvo neatlygintinai perduotas 1944–1953 m. laisvės kovų dalyvių atsiminimų garso įrašų
archyvas: 347 audiokasetės, arba 520 valandų autentiškų pasakojimų apie herojišką ir tragišką
pokario istoriją. Jos metraštininkas Romas KAUNIETIS partizanų atsiminimus pradėjo užrašinėti
apie 1970-uosius ir tęsia šį darbą iki šiol. Unikali sakytinė pokario kovų istorija po Atgimimo
pradėta publikuoti – išleista jau dešimt knygų. Šiuose leidiniuose – šimtai gyvenimo istorijų. Čia
liudija ne vien laisvės kovų dalyviai, rėmėjai, partizanų archyvai ir fotografijos, bet ir buvusieji
kitoje pusėje – nuo trečiosios knygos vis dažniau pasitelkiamos Lietuvos ypatingojo (KGB)
archyvo bylos, pasigirsta ir vienas kitas pokario represinių struktūrų dalyvio balsas.
Nudirbtas milžiniškas darbas, kaupiama medžiaga naujiems leidiniams. Lietuvių tautosakos
rankraštyno fototekai ketinama perduoti kelis tūkstančius partizanų darytų, R. KAUNIEČIO
reprodukuotų fotografijų negatyvų.
Perimant minėtąjį archyvą, Panevėžyje su Romu KAUNIEČIU apie jo gyvenimo darbą
kalbėjosi Vykintas VAITKEVIČIUS, Aistė ČEPULYTĖ ir Justinas LINGYS (2010 03 15).

Kaip tapote pokario istorijos metraštininku?
Negalėčiau vienareikšmiškai atsakyti, kodėl šį darbą
pradėjau. Priežasčių buvo daug ir įvairių. Kai 1949 metais
tėvus ištrėmė į Sibirą, man buvo beveik penkeri. Trėmimo
metu pavyko pabėgti (pasislėpiau miške, pirtyje). Po
dviejų parų mane pasiėmė motinos sesuo ir priglaudė
pas save. Vėliau mokiausi Pandėlio vidurinėje mokykloje.
Kaip žinia, Pandėlio vidurinėje mokykloje pokario
metais buvo susikūrusi moksleivių pogrindinė organizacija, vėliau keletas tos organizacijos narių buvo suimti ir
pateko į lagerius. Su jais buvome pažįstami jau anksčiau,
o kai jie grįžo į laisvę, vėl susitikome, bendravome. Aš
tuomet šiek tiek rašinėjau, ir jų buvau paragintas pradėti užrašinėti kalėjusių žmonių atsiminimus. Taip jie
tapo mano tarpininkais – nuvažiuodavome pas drauge kalėjusius politinius kalinius, buvusius partizanus,
ryšininkus, aš užrašydavau jų pasakojimus. Tai buvo
1971–1980 m.
Iki Atgimimo diktofono neturėjau, užrašinėdavau
ranka į sąsiuvinius (tokių, kaip dabar, diktofonų nebuvo, be to, jie buvo labai brangūs), tuos sąsiuvinius teko
slėpti. Vienus „užkonservuodavau“ stiklainiuose, kitus
sudėdavau į kokią metalinę dėžę, ją užsmaluodavau ir
užkasdavau po žeme.
1968 m. buvau suimtas. Saugumiečiai namuose
darė kratą, konfiskavo nemažai prieškario literatūros,
savilaidos leidinių, rado ginklą, dėl kurio buvau nuteistas pusantrų metų lagerio. Čekistai man pritaikė 234
straipsnį – kaip už neteisėtą ginklo laikymą ir teisė kaip

kriminalinį nusikaltėlį, nors tardė ir bylą sudarė saugumas, tris mėnesius Vilniuje KGB rūsiuose išlaikė. Žinoma,
taip jie „pagavo du zuikius“: Maskvai nereikėjo aiškintis,
kad Lietuvoje vis dar atsiranda (pagal LTSR BK 68 str.) už
politiką baudžiamų piliečių, o mane nuteisė kaip kriminalinį nusikaltėlį. Vėliau spaudoje visai Lietuvai skelbė –- tik
pažiūrėkite, kas tie „Tėvynės mylėtojai“... Ir iki šiol mūsų
nepriklausomos valstybės Aukščiausiojo teismo aš nereabilituotas, kriminalinio nusikaltėlio „uodega“ vis dar
velkasi iš paskos ir, matyt, vilksis iki grabo lentos. Kad ir
kokiose nepriklausomos Lietuvos valstybinėse įstaigose
dirbau, visur turėjau aiškintis, kad „nekuprotas“...
Užrašinėjant politkalinių, tremtinių, buvusių partizanų prisiminimus, reikėjo laikytis ir tam tikros konspiracijos. Pavyzdžiui, galėčiau paminėti, kaip Ukmergėje
užrašinėjau vieno partizano prisiminimus. Nuvažiavome
į Pivonijos šilą ir visą naktį automobilyje tas žmogus man
pasakojo, o aš užrašinėjau. Kadangi galėjome būti sekami, norėdamas išvengti suėmimo, tuos užrašus laikinai
paslėpiau tame pačiame miške ir į namus grįžau „tuščiomis“, be jokių „kaltės“ įrodymų, o maždaug po savaitės
nuvažiavau į tą pačią vietą, juos išsikasiau, parsivežiau ir
vėl paslėpiau – jau kitoje vietoje. Niekada nepamiršau,
kad galiu būti sekamas.
Prieš pat Atgimimą iš vieno „Panevėžio balso“ korespondento įsigijau japonišką diktofoną „Panasonic“,
kuris buvo atvežtas iš Vakarų. Apie 1987–1988 m. ėmiausi
intensyviai užrašinėti buvusių partizanų, ginkluoto pogrindžio dalyvių prisiminimus.
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Kaip tie žmonės Jums pasipasakodavo, ar reikėda
vo juos įkalbinėti? Kodėl jie tai darė – vardan istorijos
ar tai buvo ir asmeniniai pasiguodimai? Kas buvo Jūsų
pateikėjai?
Viskas buvo daroma dėl pokario istorijos faktų išsaugojimo. Mano tikslas buvo surinkti laisvės kovotojų,
dėl savo tautos išlikimo kovojusių su ginklu rankose,
pasakojimus. Daugelis jų norėjo palikti prisiminimus ateinančioms kartoms, – kad jie nežūtų kartu su jais. Žinoma,
buvo vienas kitas, nenorėjęs savęs įamžinti, bet daugelis
tokių kažkada buvo įmerkę „uodegas“… Visa tai aš tik
vėliau supratau. Pokaris mūsų tautai buvo viena iš kruviniausių jos egzistencijos pamokų. Tauta visada turėtų
žinoti, kas jos kaimynai, kas jos priešai, kas jos draugai…
Prakalbinti tuos, kurie su ginklu rankose stojo prieš
šimtus kartų galingesnius atėjūnus, ir užrašyti jų prisiminimus nebuvo taip lengva ir paprasta. Daugelis tų
žmonių vengė atvirai pasakoti apie karo lauko teismų
nuosprendžius, kuriuos jie vykdė okupantų koloborantams, agentams, informatoriams, šnipams (kai kas ir
dabar aiškina, kad partizanai šaudė nekaltus žmones),
nors apie susidūrimus su stribais, su rusų baudžiamųjų
dalinių kareiviais pasakodavo atvirai, ypač stengdavosi
kuo tiksliau perteikti kautynių vaizdus. Žinia, partizanai
kalėjimų neturėjo ir belaisvių neimdavo. Paimtus gyvus
stribus sušaudydavo vietoje, gyvus kartais paleisdavo
tik rusų MGB kariuomenės kareivius.
Kai Panevėžio Sąjūdis pradėjo leisti laikraštį „Laisvas žodis“, jame buvo publikuojama ir mano surinkta
medžiaga apie stribų ir rusų enkavedistų nusikaltimus
Aukštaitijoje. Po Atgimimo daugelis nukentėjusiųjų nuo
stribų ar rusų okupacinės kariuomenės baudžiamųjų
dalinių ėmė atvirai pasakoti savo išgyvenimus, atsivėrė
platesni horizontai ir jų prisiminimų užrašinėtojui.
Iš pradžių, kaip minėjau, su buvusiais laisvės kovų
dalyviais daugiausia teko bendrauti per tarpininkus.
Šiame darbe man ypač daug padėjo buvę politkaliniai:
Juozas Tribušauskas (a. a.), Pranas Skeiveris (a. a.), Algimantas Susnys, Jonas Kadžionis, Bronius Juospaitis,
Antanas Kisielius, Benediktas Trakimas (a. a.), Juozas
Alekna (a. a.), Antanina Valeikienė, Algimantas Žilys,
kuriems esu nuoširdžiausiai dėkingas už pasitikėjimą
manimi. Daugelio jau nebėra tarp mūsų, bet savo vardus jie garbingai įrašė į Lietuvos laisvės kovų istorijos
puslapius. Su daugeliu kalbintų partizanų, ryšininkų,
rėmėjų mes iki šiol vis dar susitinkame, bendraujame,
siunčiame vieni kitiems šventinius sveikinimus, jie
visam gyvenimui išliko labai artimi, brangūs žmonės,
tai mano idėjų, mano likimo ir mano pažiūrų žmonės.
Tikrai nenorėčiau čia viešinti nei jų vardų, nei pavardžių,
nemanau, kad ir jie to norėtų.

52

Kartais man primenama, kad ir jaunimas, moksleiviai
turėtų užrašinėti buvusių laisvės kovotojų prisiminimus.
Žinoma, tai būtų tikrai sveikintinas dalykas, bet viena galiu pasakyti: ką partizanas, ryšininkas ar rėmėjas pasakys
man, to niekada nepasakys jokiam moksleiviui, studentui
ar kitam prisiminimų užrašinėtojui. Reiktų suprasti, jog
tai ypač subtilūs dalykai, kurie ne bet kam pasakojami, ir
ne bet kas juos pasakoja. Kad prakalbintum žmogų, kuris
ne vienerius metus prasiblaškė miškuose tarsi žvėrelis,
gaudomas ir medžiojamas nuožmių atėjūnų, ilgas žiemas
leisdamas po žeme aklinai uždarytame bunkeryje, kuris
iškentėjo fizines kančias sovietinio saugumo tardymo
kamerose, kuris praėjo sovietinio gulago kančių kelius,
turi juos giliai suprasi ir pajusti. Tik pats išgyvenęs tą
vidinį raudonojo pragaro dugne iškentėtą kalbinamo
žmogaus skausmą galėsi užrašyti žiaurius mūsų pokario
laisvės kovotojų likimus.
Be abejo, kiekvienas, patyręs skriaudų, norėtų
pasiguosti, bet, žinoma, ne bet kam. Kai su žmogumi
randi bendrą kalbą, kai iš tavo vidaus sklinda paguoda,
pasitikėjimas, o ne tušti raminantys žodžiai, tada ir tavo
kalbinamas žmogus atsidėkoja tuo pačiu, ir tu jame atrandii kur kas daugiau, negu tikėjaisi.
Kiek teko patirti, daugelis žmonių labai atsargiai
pradeda pasakoti savo išgyvenimus, tad kartais tenka
pasitelkti ir su gyvenimo patirtimi įgytas psichologines
gudrybes. Ypač moterys iškart pradeda virkaut, kad va,
nežinia, kas čia dar gali būti, ateis rusai ir vėl išveš Sibiran.
Tokiems virkautojams pasakau tiesiai šviesiai: jeigu bijote
rusų ir Sibiro, tai tikrai jus dar kartą išveš, taip ir užrašysiu,
ir dar pridėsiu, kad jūs bailiai. Žmogus iškart suklūsta, juk
nenori pasirodyti bailys, nusijuokia ir be ypatingų maldavimų sutinka papasakoti savo išgyvenimus.
Nereikėtų stebėtis žmonių nepatiklumu, abejonėmis,
nes ta tema ilgus dešimtmečius buvo tabu, žmonės ilgai
tą sunkių išgyvenimų skausmą nešiojosi užslėpę giliai
savyje. Visi politiniai kaliniai, išeidami iš lagerių, turėjo pasirašyti, kad nieko niekada niekam apie save nepasakos.
Pagal tuometinius sovietų įstatymus, tai buvo laikoma
valstybinės paslapties išviešinimu ir už tai grėsė dešimt
metų lagerio.
Klausiate, kas buvo mano pateikėjai? Tas žodis man
neįprastas, ir aš niekada negalėčiau buvusio partizano,
ryšininko, politkalinio, tremtinio pavadinti „pateikėju“.
Pateikėjas man asocijuojasi su kažkokios informacijos
tiekėju, su informatoriumi, o tai jau – atsiprašau…
Beveik visų mano kalbintų laisvės kovotojų prisiminimai publikuoti mano sudarytose knygose. Tai dešimtys,
šimtai užrašytų pasakojimų apie sunkius daugelio mūsų
žmonių išgyvenimus, patirtus partizaninėje veikloje, neginkluotos rezistencijos pogrindyje, tremtyje, lageriuose,
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tad norint įvardyti juos visus, tikrai neužtektų
keleto žurnalo lapų.
Žinoma, teko prakalbinti ir keletą per
stebuklą išlikusių buvusių partizanų būrių
vadų, bet tai jau buvo retenybė, nes okupantai labiausiai ir siekė kuo greičiau sunaikinti
laisvės kovotojų vadovybę. Kol egzistavo vadovybė, veikė partizanų statutai, veikė karo
lauko teismai, kurie drausmino partizanus, o
kai vadų neliko, pakriko ir partizaninė veikla,
prasidėjo girtuokliavimas, žmonės, būdami
ginkluoti, padarė nemažai ir kriminalinių
nusikaltimų.
Panevėžyje dar tebegyvena buvęs Vyčio
apygardos partizanų būrio vadas Bronius
Juospaitis-Direktorius, kurio prisiminimai
spausdinami pirmojoje „Aukštaitijos partizanų prisiminimų“ knygoje. Šis žmogus 1951
m. buvo paimtas gyvas, sunkiai sužeistas
per kautynes netoli Krekenavos – jo kūną
buvo perskrodusios septynios kulkosvaidžio
kulkos. Atvežtas į Panevėžį jau kaip negyvas
„banditas“ su kitais žuvusiais kovos draugais buvo numestas ant grindinio skrebyno
kieme, bet ryte, valytojai pastebėjus, jog dar
juda, buvo nuvežtas į ligoninę, išgydytas ir teistas. Penkiolika metų atsėdėjo Rusijos lageriuose, grįžo, sukūrė
šeimą ir šiandien tebegyvena, sulaukęs gana garbingo
amžiaus.
Vienas iš garsesnių partizanų vadų, kuris taip pat išliko
gyvas ir praėjo siaubingas raudonojo pragaro kančias –
Benediktas Trakimas-Genelis, buvęs Didžiosios Kovos
apygardos štabo viršininkas. Jo prisiminimai taip pat
skelbiami „Aukštaitijos partizanų prisiminimų“ 1-ojoje ir
7-ojoje dalyse. Su juo man asmeniškai teko nemažai bendrauti, jis mane yra supažindinęs su daugeliu Didžiosios
Kovos apygardos partizanų, ryšininkų, kurių prisiminimai
publikuojami sudarytose knygose. B. Trakimą likimas
buvo suvedęs ir su to meto klastingiausiu tautos išdaviku
Juozu Markuliu, jo prisiminimuose gana plačiai aprašoma
Žaliojo Velnio partizaninė veikla.
Labai sudėtingi buvo pokario lietuvių moterų, merginų išgyvenimai. Man atrodo, kad jos visko nepasakydavo,
nors ne iš vienos lūpų teko išgirsti baisius prisiminimus ir
prašymą viešai jų neskelbti arba skelbti tik po jų mirties.
Ryšininkės, partizanės, kurios buvo paimtos gyvos, buvo
žiauriai tardomos, tardymų metu čekistai joms taikė
pačius sadistiškiausius kankinimo metodus, visaip iš jų
tyčiodavosi, pasitaikydavo ir prievartavimų, – viena kita
yra apie tai prasitarusios. Partizanų būryje savų kovotojų
jos buvo gerbiamos, miško stovyklose daugiausia užsi-

Romas Kaunietis ir jo garso įrašų archyvas, Panevėžys, 2010 03 15.
Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka..

imdavo valgio ruošimu, rūpindavosi vaistais, tvarsliava,
slaugydavo sužeistuosius.
Kai kurie ginkluoto pogrindžio kovotojai jau anksčiau
buvo sukūrę šeimas, kiti tuokėsi būdami miške. Į mišką
pasikviesdavo kunigą, kuris jaunavedžius sutuokdavo. Ne
viena partizanė būdama miške yra pagimdžiusi, nors naujagimius palikdavo auginti savo artimiesiems kaimuose,
o pačios dažniausiai žūdavo kartu su savo vyrais.
Draugaudavo su partizanais ir ryšininkės, kurios gyveno legaliai. Tiksliau – partizanų mylimosios dažniausiai
ir būdavo jų ryšininkėmis. Esu užrašęs labai įdomius
ryšininkės Liucijos prisiminimus. Ji draugavo su Pilėnų
tėvūnijos partizanų vadu Stepu Giedriku-Giriečiu, vėliau
juos kunigas sutuokė kaimo koplytėlėje. Tragiškas buvo
jų likimas. Stepas žuvo, o po jo žūties netrukus Liucija
pagimdė dukrytę. Ji pasakojo: „Žinojau, kad jis žuvo,
kad jo nebėra, bet vis eidavau į mišką, į mūsų susitikimų
vietą, prisiglausdavau prie medžio, po kuriuo mes kažkada stovėdavom, ir vis šaukdavau – Stepuk, Stepuk...
Ilgai dar ėjau, bet Stepukas jau nebeateidavo...“ Jauni
žmonės buvo, mylėjo – kai žūdavo mylimieji, skausmas
ir išgyvenimai būdavo labai dideli.
Tarp partizanų buvo ir vyresnių žmonių, vienas kitas
1918 metų savanoris. Partizanų būrio vadas Antanas
Streikus-Tamošiukas išėjo į mišką su savo dviem sūnumis. Kai antrą kartą rusų bolševikai užėmė Lietuvą,
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Didžiosios kovos ir Vytauto apygardų trijų būrių partizanai. Ant žemės guli: Vytautas Petronis-Klajūnas, Jonas Žygelis-Ilgūnas.
Antroje eilėje: Adomas Širvinskas-Šalmas, Steponas Sabaliauskas-Šarkis, Kazimieras Puodžiūnas-Titnagas, Jonas Smočkus-Čėrka,
Napoleonas Kiaušinis-Kiaunė. Trečioje eilėje: Silvijus Urbonas-Lapinas, Steponas Matulionis-Agronomas, (?), (?), Stasys Rinkūnas-Beržas.
Fotografuota 1949 m. Molėtų r. Iš R. Kauniečio fotoarchyvo.

tėvas sūnums pasakė: „Vaikai, Lietuva pavojuje, eisime
jos ginti...“ Kai stribai pradėjo terorizuoti šeimą, teko ir
abiems dukroms išeiti į mišką...
Dauguma mano kalbintų laisvės kovų dalyvių – iš
Aukštaitijos. Iš pradžių rinkau medžiagą tik apie savo
kraštą ir nemaniau, kad teks taip išsiplėsti. Laikas ir
galimybės pakeitė planus, teko apkeliauti ne vien tik
Aukštaitiją, Šiaurės Rytų Lietuvą, nemažai prisiminimų
užrašiau keliaudamas ir po Pietų Žemaitiją, Kėdainių,
Ukmergės, Kaišiadorių, Širvintų kraštus.
Po Atgimimo teko artimiau susipažinti su KGB archyvuose esančiomis baudžiamosiomis, sekimo ir operatyvinėmis bylomis, buvusių sovietinių saugumo pareigūnų
darbo specifika. Tai leido man nuodugniau išsiaiškinti,
kokios operatyvinės priemonės ir metodai buvo taikomi
persekiojant partizanus, ir kur kas objektyviau įvertinti
jau iš anksčiau man žinomus įvykius, išdavystes, MGB
agentų, spec. grupių veiklą.
Vėliau teko pasišnekėti ir ne su vienu buvusiu „liaudies gynėju“. Penktojoje „Aukštaitijos ir Žemaitijos
partizanų prisiminimų“ dalyje publikuojami agento
smogiko J. Nuobaro prisiminimai, paskutinėje „Laisvės
kovotojų prisiminimų“ knygoje skelbiami kito buvusios
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MGB spec. grupės kovotojo prisiminimai. Jis Žemaitijoje
tarnavo „liaudies gynėju“, po to buvo iškviestas į Vilnių
ir įterptas į MGB spec. grupę, kitaip dar vadinamą MGB
agentų smogikų grupę.
Vis dėlto kaip Jums pavykdavo išvengti sovietmečio
saugumo dėmesio?
Aš rinkau ne vien pokario atsiminimus, sudarinėjau
monografiją apie savo gimtąjį Buivydžių kaimą. Prisidengdamas etnografinės medžiagos rinkimu, kartu
užrašinėjau ir laisvės kovotojų prisiminimus.
Baigęs Panevėžio politechnikumą, kurį laiką dirbau
„Ekrano“ gamykloje inžinieriumi-konstruktoriumi,
dar mokiausi vakariniame KPI fakultete, čia artimiau
susipažinau su vienu iš profesionaliausių KGB agentų
pseudonimu Nemunas. Šio garsaus Panevėžio šachmatų
meistro, anglų kalbos specialisto, vėliau Vilniaus universiteto dėstytojo, šachmatininko J. Butkaus buvau
sekamas, išduotas ir suimtas.
Po lagerio penkiolika metų dirbau prie statybų, keliavau po Aukštaitiją. Manau, kad KGB nebuvo manęs paleidęs iš savo akiračio. Žmona dirbo prekybos sistemoje,
ją kartais pasikviesdavo į kadrų skyrių, ir čia „svečias“ iš
„anos kontoros“ klausinėdavo apie mane: kur aš dirbu,
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ar dažnai parvažiuoju į namus, ar parvežu atlyginimą,
ar nepragerinėju. Įsivaizduojate? Jie gi rūpinosi mano
šeimos gerove!
Jaučiau, kad esu jų „taikiklyje“, žinojau, kad esu sekamas ir daugmaž kas seka, todėl ne taip jau sudėtinga
buvo gelbėtis iš padėties. Žinojau, kad jie netiki, jog
sėdėsiu rankas sudėjęs, kadangi retkarčiais atsiųsdavo
kokį iš pažiūros visai niekuo dėtą žmogelį, apsimetantį,
kad nori iš manęs gauti paskaityti kokią smetonišką
knygą, o gal ir „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“
ar panašiai...
Kaip apsisprendėte spausdinti partizanų atsiminimus?
Išleisti pirmąją knygą „Aukštaitijos partizanų prisiminimai“ 1991 m. mane paskatino Vytautas Ledas, tuomet
dirbęs Kultūros paveldo inspekcijoje, Alytaus skyriuje,
ir jau išleidęs knygą „Sušaudytos dainos“. Kadangi jo
sudarytą knygą leido „Vaga“, jis mane prikalbino turimą
medžiagą atiduoti šiai leidyklai ir patikino, kad ji turėtų
būti suinteresuota ją išleisti artimiausiu metu, nes tada
buvo didelė tokių knygų paklausa. Bet viskas susiklostė
kitaip, nei tikėjomės.
Visą turimą medžiagą pristačiau „Vagos“ leidyklos
direktoriui Aleksandrui Krasnovui, jis mane patikino, jog
išsyk imsis knygos redagavimo ir nedelsdamas iš Lietuvos
kultūros ir švietimo ministerijos paprašys paramos, o kai
gaus dotaciją, stengsis kuo greičiau knygą išleisti.
Nežinau, kokią paramą jis gavo (ar negavo), bet tiek
šios knygos redagavimas, tiek išleidimas užsitęsė beveik
šešerius metus. Mano ausis pasiekė kalbos, kad šiai knygai gauta dotacija buvo panaudota leisti kitas knygas, o
manoji taip ir gulėjo nepaliesta redaktorių stalčiuose.
Kiek kartų atvažiuodavau į Vilnių ir užeidavau pas leidyklos direktorių A. Krasnovą, tiek kartų būdavau pamaloninamas tais pačiais pažadais, o knygos taip ir neišleido.
Vis dėlto aš tos medžiagos nepasiėmiau, pasikeitė
leidyklos valdžia, direktoriauti atėjo Kornelijus Platelis, ir
mano knygos reikalai iškart pajudėjo. Pirmoji „Aukštaitijos
partizanų prisiminimų“ dalis skaitytoją pasiekė tik 1996 m.
Pirmajame tome buvo paskelbta nemažai ir ranka
užrašytų atsiminimų, ir iš kasečių iššifruotų, bet tuo
metu dar ne visi norėjo savo atsiminimus skelbti – dar
buvo abejonių, kuo viskas baigsis, gal po mūsų mirties
paskelbkite, sakė žmonės...
Tuomet negalvojau, kad teks išleisti ir daugiau knygų,
bet pirmajai pasirodžius atsirado labai daug norinčių kalbėti. Dėl pirmos knygos pretenzijų beveik nesulaukiau,
o kai skaitytojus pasiekė kiti tomai, teko patirti įvairių
atsiliepimų, kritikos ir net pagrasinimų, nes knygose
buvo publikuojami ne vien buvusių laisvės kovotojų prisiminimai, skelbta nemažai medžiagos ir iš KGB archyvų,
įvardyti kai kurie agentai, informatoriai, kurie išdavinėjo

žmones sovietiniam saugumui. Tokie dalykai, žinoma,
ne visiems galėjo patikti, todėl kai kurių žmonių teko ir
viešai per spaudą atsiprašyti. Buvo ir sutapimų. Kreipėsi į
mane buvęs Sibiro tremtinys ir paprašė viešo paneigimo,
kad jis nebuvęs stribu. Radę mano knygoje jo pavardę,
dabar, sako, jam žmonės neleidžia ramiai pereit per
kaimą, vaikai bado pirštais ir pravardžiuoja striboku, o
pasirodo, kad tikrasis stribas ta pačia pavarde ir tuo pačiu
vardu gyveno kitame kaime.
Atsiminimus surinkti yra viena, o norint išleisti knygas,
iškyla kitos problemos – reikia didelių pinigų, reikia ieškoti rėmėjų, užsitarnauti gerą vardą tarp gerai žinomų,
garsių žmonių, kurie suteiktų rekomendacijas ir panašiai.
Šį kartą jų pavardžių neminėsiu, nes jos įrašytos kiekvienoje knygoje, kiekvienoje įžangoje jiems pareikštos
nuoširdžiausios mano padėkos, jiems turėtų būti dėkingi
visi, kurie skaito mano sudarytas knygas ir kuriems mano
užrašyti laisvės kovotojų prisiminimai yra brangūs.
Spaudai parengė Saulė MATULEVIČIENĖ
R.KAUNIEČIO PARENGTOS IR IŠLEISTOS KNYGOS:
I d. Aukštaitijos partizanų prisiminimai (1996 m., 909 p., 1000 egz.).
II d./ 1 kn. Aukštaitijos partizanų prisiminimai (1998 m., 725 p., 1000 egz.).
II d./ 2 kn. Aukštaitijos partizanų prisiminimai (2000 m., 718 p., 1000 egz.).
III d. Aukštaitijos partizanų prisiminimai (2001 m., 1182 p., 1500 egz.).
Miškiniai (2002 m., 354 p., 2000 egz.)
IV d. Aukštaitijos partizanų prisiminimai (2004 m., 671 p., 700 egz.).
V d. Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų prisiminimai (2006 m., 983 p., 700 egz.).
VI d. Aukštaitijos ir Žemaitijos partizanų prisiminimai (2008 m., 958 p.,
700 egz.).
VII d./ 1 kn. Laisvės kovotojų prisiminimai (2009 m., 820 p., 750 egz.).
VII d./ 2 kn. Laisvės kovotojų prisiminimai (2010 m., 706 p., 900 egz.)
ARCHIVES

The Freedom Fighter’s archive
by Romas Kaunietis’
This Spring the Institute of Lithuanian Literature and Folklore was gratuitously bestowed the 1944-1953 audio archive
of freedom fighters’ memoirs: 347 tapes or 520 hours of authentic stories about the heroic and tragic post-war history
of Lithuania. Its chronicler, Romas Kaunietis, started writing
these memoirs down around the 1970s and has continued
up to now. The written stories are a unique verbal version of
the post-war Lithuanian history provided by freedom fighters and other witnesses. After the Atgimimas (Lithuanian National Rebirth Movement) they began to be published. Ten
volumes have been published to date. Witnesses are not limited to freedom fighters, their supporters, freedom fighters
archives and photographs, but also include those who were
on the other side of the barricades. As of the third volume,
Special KGB archive files are quoted and some voices of the
post-war repression perpetrators are heard.
On the occasion of bequeathing the afore-mentioned
archive Romas Kaunietis was interviewed by Vykintas
VAITKEVIČIUS, Aistė ČEPULYTĖ ir Justinas LINGYS on March
2010.
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Nauji sakralinės liaudies skulptūros katalogai
Skaidrė URBONIENĖ
2008 m. buvo išleisti du etninės kultūros paveldui
svarbūs leidiniai (tiesa, realiai jie pasirodė tik 2009 m.). Tai
Žemaičių „Alkos“ muziejaus skulptūrų rinkinio katalogas
„Tradicinė žemaičių skulptūra“1 ir Rokiškio krašto muziejaus
sakralinės skulptūros rinkinio katalogas.2 2009 m. rudenį
išleistas dar vienas – Panevėžio kraštotyros muziejaus skulptūros rinkinio katalogas.3 Taigi su šiais naujaisiais turime jau
penkis (anksčiau buvo išleisti Utenos krašto muziejaus ir
Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių katalogai4) leidinius,
pristatančius Lietuvos regionų – Žemaitijos, Aukštaitijos ir
Dzūkijos – liaudies skulptūrą.
Leidinių aptarimą pradėsiu nuo solidžiausio – tiek eksponatų kiekiu (934 vienetai) ir apimtimi (566 p.), tiek ir svoriu
(beveik 3 kg) bei kaina (150–250 Lt) – Žemaičių „Alkos“ muziejaus rinkinio katalogo, kurį sudarė ir įvadą parašė šio muziejaus darbuotoja Elvyra Spudytė. Įvade sudarytoja trumpai pristato muziejaus skulptūrų rinkinį, kurį sudaro, kaip
minėjau, 934 eksponatai: skulptūros, pastatomieji kryželiai,
altorėliai, koplytėlės. Pirmasis rinkinio eksponatas – tai šv.
Jono Nepomuko skulptūra su nugarinėje pusėje įrėžta 1849
m. data (LM 487, p. 317). Per pirmąją muziejaus ekspediciją
(1934–1935 m.) Varnių valsčiuje, kuriai vadovavo profesorius
Ignas Končius, buvo įsigyta ir liaudies skulptūroje retos
ikonografijos – stovinčio šv. Jurgio statulėlė (LM 993, p.
353). Muziejus eksponatus įsigydavo ne tik ekspedicijose,
bet ir gaudavo dovanų iš pavienių asmenų. Sudarytoja nurodo, kad skulptūros surinktos iš Telšių, Plungės, Mažeikių,
Skuodo, Kelmės, Akmenės, Šilalės, Kretingos rajonų. Rinkinyje yra 74 tiksliai datuotos skulptūros. Seniausios jų – tai
angelo statulėlė su 1704 m. datos įrašu (LM 435, p. 466)
bei Igno Noreikos drožta Pietos kompozicija, paženklinta
1819 m. (LM 2148, p. 89). Eksponatų metrikose užfiksuota
dvidešimt skulptūras kūrusių dievdirbių vardų. Apie daugelį
jų išsamesnių duomenų nebėra, o keleto žymesniųjų – Augustino Potockio (1844/1852–1945), Kazimiero Mockaus
(1870–1944), Kazimiero Varnelio (1871–1945) – pateiktos
šiek tiek platesnės biogramos ir portretinės fotografijos.
Įvade taip pat trumpai apibūdinama skulptūrų polichromija,
šiek tiek plačiau aptariami populiariausi siužetai, nurodomas atskirų siužetų skulptūrėlių kiekis rinkinyje. Leidinio
pabaigoje pridedama vietovardžių rodyklė.
Kataloge pristatomas gausus ir tematikos požiūriu įvairus sakralinės skulptūros rinkinys, atspindintis Žemaitijos
liaudies skulptūros bruožus. Žemaičių skulptūra pasižymi
kresnomis proporcijomis, sustambintomis formomis,
plastine ekspresija ir dinamika. Ypač pastebimas žemaičių
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dievdirbių pomėgis vaizduoti realistiškai, dažnai nevengiant
dinamiško judesio, taip pat stengiamasi rūpestingai drožti
veidą, kruopščiai modeliuoti rūbus, jų detales, atributus,
todėl žemaitiškos skulptūros gana buitiškos, atspindinčios
liaudišką tipažą. Detali drožyba dar paryškinama polichromija, kuri papildo formą, prideda naujų dekoro elementų,
kurių negalima išgauti drožiant, dažnai pagyvina veido
išraišką. Žemaitiškos skulptūros plastiką daugeliu atvejų
lėmė tam tikri šiame regione plitę memorialiniai paminklai,
kuriuose ir stovėdavo statulėlės. Žemaitijoje nuo seno
vyravo įvairių formų ir dydžių, vieno ar dviejų aukštų ant
žemės statytos koplytėlės ir koplytstulpiai bei kryžiai.
Koplytėlėse ir koplytstulpiuose dažnai būdavo ne vienas,
o keletas šventųjų atvaizdų, todėl Žemaitija pasižymėjo
ypatinga skulptūrų gausa. Erdviose koplytėlėse skulptūros gerai būdavo matomos ne tik iš priekio, bet ir iš šonų,
todėl žemaičių dievdirbiai jas dažnai modeliavo apvaliai,
tik šiek tiek suplokštindami ar išskobdami nugarinę pusę,
kad medis nesuskiltų. Šią regiono mažosios architektūros
paminklų specifiką, nulėmusią ir skulptūrėlių plastiką, buvo
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galima pailiustruoti fotografijomis. Tenka tik apgailestauti,
kad ši ikonografinė medžiaga, parodanti autentišką skulptūrėlių aplinką, jų „gyvavimo“ kontekstą, nebuvo įtraukta
į leidinį. Apsiribota tik viena viršelio (galinio) ir keturiomis
puslapinėmis, atskiriančiomis kai kuriuos poskyrius, nuotraukomis, tik pristatančiomis pagrindinius paminklų tipus
(beje, kryžiaus nėra nė vienoje nuotraukoje), bet jų įvairovės
neparodančiomis.
Kataloginė dalis pradedama nuo vienos gausiausių liaudies skulptūroje – Švč. Mergelės Marijos temos. Siužetai
dėstomi tokia tvarka: Švč. Nekaltojo Prasidėjimo M. Marija,
Lurdo Švč. M. Marija, Aušros vartų Švč. M. Marija, Švč. M.
Marija Maloningoji, Švč. M. Marija su Kūdikiu, Švč. M. Marija
Sopulingoji, Pieta. Švč. M. Marijos Širdies siužetas įsiterpia
tarp Sopulingosios atvaizdų. Po Švč. M. Marijos temos pagal Išganytojo gyvenimo ir kančios etapus dėstomi Jėzaus
temos siužetai: Jėzaus krikštas, Jėzus Nazarietis, Rūpintojėlis, nešantis kryžių Kristus ir Nukryžiavimo tema, užimanti
didžiąją šio poskyrio dalį. Jėzaus temą pabaigia Prisikėlusio
Kristaus skulptūrų nuotraukos ir keletas neidentifikuotų Jėzaus temos skulptūrėlių. Gausumu ir interpretacijų įvairove
išsiskiria Pietos kompozicijos, įdomios, nors ir ne su visomis
detalėmis išlikusios, retai liaudies skulptūroje pasitaikančios
scenos iš Jėzaus kančios kelio ciklo (p. 176–179). Paminėtina
ir reta išplėstinė Šventosios Šeimos kompozicija, pradedanti
kataloginę dalį (p. 15), kurioje šalia įprastos grupės – Švč.
M. Marijos, Kūdikėlio Jėzaus ir šv. Juozapo, – dar pavaizduojama ir Mergelės Marijos motina šv. Ona.
Po Jėzaus temos sudėtos Dievo Tėvo ir evangelistų
skulptūrų nuotraukos tarsi atskiria dieviškųjų asmenų atvaizdų grupę nuo gausios šventųjų globėjų dalies. Tiesa,
šioji grupė dar atskirta ir puslapine žemaitiškos koplytėlės
bei stogastulpio fotografija (p. 234). Šioje dalyje skulptūros
grupuojamos abėcėlės tvarka pagal šventųjų asmenų vardus.
Joje rasime ne tik įprastų, plačiai paplitusių siužetų, bet ir
retai bei labai retai liaudies skulptūroje sutinkamų atvaizdų.
Be visoje Lietuvoje populiarių šventųjų, kaip antai šv. Jonas
Nepomukas, šv. Antanas, šv. Juozapas, šv. Barbora ir kt.,
muziejuje saugoma po 1–2 skulptūrėles ypač retai liaudies
skulptūroje vaizduotų šventųjų, kurių gal tik tiek atvaizdų ir
tebuvo sukurta. Tai šv. Aleksandro, šv. Balbinos, šv. Fabijono,
šv. Felikso, šv. Sebastijono, šv. Vincento Pauliečio statulėlės.
Atskiru poskyriu apžvelgiami šventieji iš grupinių kompozicijų, neidentifikuoti šventieji ir angelai (p. 443). Tai logiškas ir motyvuotas sprendimas, tik tuomet kyla klausimas,
kodėl ši smulkių skulptūrėlių grupė išskirta atskiru poskyriu
ir dar su pavadinimu (!), o pagrindinės teminės grupės liko
be pavadinimų ir aiškaus atskyrimo?.. Tuo labiau, kad atskirą
poskyrį su pavadinimu gavo ir koplytėlės, sunarstyti iš pagaliukų kryželiai bei įvairios puošybinės detalės („Koplytėlės,
puošybos detalės, kryželiai“, p. 485), kurios traktuotinos
tik kaip pagalbinė medžiaga.
Kataloginėje dalyje pateikiamos didelės spalvotos foto-

Šv. Balbina. Medis, polichromija, h 47 cm, pagr. 11 x 10 cm.
Plungės r. Tradicinė žemaičių skulptūra, p. 257.

grafijos – per visą puslapį arba po dvi puslapyje. Kai kurių
siužetinių grupių pabaigoje sudedamos mažesnės nuotraukėlės (po 6 į puslapį), matyt, dėl to, kad statulėlės nėra plastiškai išraiškingos. Nors kartais kyla klausimas, kodėl vienos
skulptūros nuotrauka pateikta išdidinta, o kitos – mažytė
nuotraukėlė, kai toje mažesniojoje matyti daug įdomesnės
traktuotės siužetas arba skulptūros plastinės raiškos priemonės netgi išraiškingesnės nei išdidintųjų? Ypač tai pasakytina
apie kryžius su Nukryžiuotojo skulptūromis. Pavyzdžiui,
publikuojamos mažos krucifiksų LM 1729 (p. 204), LM 2240
(p. 204), LM 1731 (p. 208) nuotraukos, nors jų kryžiai puošti
įvairiomis drožtinėmis detalėmis, o štai krucifikso (LM 1729,
p. 204) iš Mažeikių r. Liepkalnės k. Nukryžiuotojo skulptūra
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Šv. Sebastijonas. Medis, polichromija, h 64,8 cm, pagr. 23 x 11,3 cm.
Telšių r., Vydmantų k. Tradicinė žemaičių skulptūra, p. 433.

dar išsiskiria ir išraiškinga primityvia plastika. Įdomesnių
liaudiškų pakabinamų kryžių su Nukryžiuotojo skulptūromis,
ypač su drožyba dekoruotais kryžiais, ne taip jau dažnai pasitaiko. Todėl gaila, kad įdėtos mažytės būtent tokių objektų
nuotraukos, o išdidintose fotografijose daugumos krucifiksų
kryžiai beveik be papuošimų. Arba, pavyzdžiui, krucifiksas iš
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Telšių r. Ubiškės k. (LM 1731, p. 208) pasižymi reta liaudies
skulptūroje ikonografija, nes po nukryžiuoto Kristaus kojomis
ant kryžiaus stiebo išdrožta Skausmingosios Dievo Motinos
figūra. Deja, mažoje nuotraukėlėje ją tik vargais negalais galima įžiūrėti. Be to, ir pats kryžius yra puošnus – su Apvaizdos
akimi kryžmų centre bei spindulių pluoštais tarpkryžmiuose.
Šis eksponatas, kaip ir keli kiti paminėtieji, vertas puslapinės
nuotraukos. Galbūt buvo pasirinktas kažkoks kitas nuotraukų
išdidinimo ar sumažinimo atrankos kriterijus, bet jo nežinant
tenka tik spėlioti, kodėl sudarytoja nusprendė būtent taip.
Katalogą užbaigia skyrius „Tradicijos tąsa“, pristatantis
šiuolaikinius liaudies meistrus. Pateikiamos tautodailininkų
biogramos ir jų kūrinių nuotraukos. Anot sudarytojos, atrinkti
žymesnių Žemaitijos liaudies meistrų, gyvenančių Telšių,
Plungės ir Mažeikių rajonuose, kūriniai, atkartojantys senąją
žemaičių dievadirbių tradiciją. (Kyla klausimas, kodėl išsirinkti
būtent šie administraciniai vienetai, o apeiti aplinkiniai žemaitiškieji rajonai – Kretinga, Skuodas, Gargždai, Akmenė,
Kelmė, Šilalė ir kt.? Ar tai tik nebus siaurai suvokiamos apskrities centro, „žemaičių sostinės“ galių pasireiškimas?) Tai
Antano Jonušo (1911–1978), Stanislovo Riaubos (1904–1982),
Jono Ignoto (1921–1997), Jono Paulausko (1912–2008),
Prano Dužinsko (g. 1937), Sigito Jagmino (g. 1941), Vyto
Jaugėlos (g. 1938), Justino Jonušo (g. 1926), Reginos Sereckaitės-Jonušienės (g. 1926), Stepono Kamino (g. 1950),
Rūtos Kavaliauskienės (g. 1952), Antano Kniūkštos (g. 1922),
Adomo Kvaso (g. 1924), Rimanto Laimos (g. 1958), Cecilijos
Mikulskytės-Bernotienės-Mikulskienės (g. 1925), Vytauto
Konstantino Savickio (g. 1936), Kazimiero Striaupos (g. 1932),
Vagnorių šeimos, Antano Vaškio (g. 1964) darbai. Beje, šiame
skyriuje, iškart po trumpo įvado, sudėtos nuotraukos skulptūrėlių, kurias sukūrė Albinas Bytautas (g. 1947 m.), Vaidas
Šopauskas (g. 1978 m.), Laimonas Norkus (g. 1978 m.), Ona
Šateikienė (1885–?), Juozas Lukauskas (1906–1999). Tačiau
šių meistrų biogramos nepateiktos, apie juos neužsiminta
nė skyriaus įvade. Ir kodėl jų kūriniai dėstomi šio skyriaus
pradžioje?.. Po jų einantys meistrai jau rikiuojami taip: iš
pradžių pristatomi mirę meistrai, paskui meistrai abėcėlės
tvarka išdėstomi pagal pavardes, vienas nuo kito atskiriami
trumpomis biogramomis su portretinėmis nuotraukomis.
Pastaroji pastaba tinka ne tik šiam skyriui, bet ir visam
katalogui – įvade nėra užsiminta apie katalogo struktūrą,
jo sudarymo principus. Tik pervertus visą katalogą galima
atspėti, koks sudarymo kriterijus buvo pasirinktas, nors ir
ne visada... Pavyzdžiui, Jėzaus temos siužetai dėstomi pagal
Išganytojo gyvenimo epizodus, Dievo Motinos atvaizdai
irgi bandomi dėstyti pagal jos gyvenimo etapus, nors ir su
išlygomis, šventųjų grupė – pagal vardus abėcėlės tvarka. Tačiau kaip dėstomos nuotraukos siužeto „viduje“?..
Galima tik nujausti, kad atskiro siužeto ribose nuotraukos
dėstomos pagal skulptūrų stilistiką, plastines ypatybes, nes
neretai autorių (žinomų arba nežinomų) darbai labai gražiai
susigrupuoja greta.
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Didžiulė katalogo apimtis vis dėlto reikalauja arba
nusakyti sudarymo principus įvade, arba bent jau sudaryti
turinį ir rodykles (pavyzdžiui, pageidautina – siužetinę,
asmenvardžių, pagal inventorinius numerius), kurie palengvintų paiešką. Dabar gi leidinyje pateikta tik vietovardžių
rodyklė. Minėtos rodyklės parodytų, kokių siužetų bei kokių
meistrų skulptūrų rasime kataloge, bei leistų be vargo surasti dominantį autorių ar objektą. Pavyzdžiui, norint rasti
dominančias šv. Barboros ar šv. Roko skulptūras reikia vartyti katalogą pirmyn atgal, kol atrandi, tiksliau, „pataikai“
į reikiamą atvaizdų grupę, nors vadovaujantis turiniu ar
rodykle būtų galima iškart atsiversti reikiamą puslapį. Arba,
pavyzdžiui, sunkiai benuspėsi, kur sudėtos Dievo Tėvo ir
apaštalų skulptūrų nuotraukos. Tuo labiau, kad simboliniai
Dievo Tėvo atvaizdai – akis trikampyje („Apvaizda“) – įdėti
pabaigoje (p. 494, 495), netgi po sunarstytų iš pagaliukų
pastatomųjų kryželių, o Dievo Tėvo skulptūras aptiksime
p. 228–229. Panašiai atsitiko su šv. Pranciškaus atvaizdais:
dauguma jų sudėti p. 404–409, tačiau dvi kompozicijos
„Šv. Pranciškaus stigmos“ įdėtos p. 190–191 prie pastatomųjų kryželių. Ką jau kalbėti apie retai liaudies skulptūroje
vaizduojamus šventuosius, kurių rinkinyje yra tik po 1–2
skulptūrėles, o nesant atitinkamų rodyklių net ir nežinosi,
kad, pavyzdžiui, muziejus saugo šv. Balbinos ar šv. Sebastijono skulptūrėlę. Šie priekaištai nebūtų svarbūs nedidelės
apimties katalogui, tačiau leidiniui, kuriame publikuojama
per 1000 objektų, tai ypač aktualu.
Atskira tema – metrikos. Kataloge pateikiamos ypatingai
lakoniškos metrikos, iš jų sužinome tik siužeto pavadinimą,
skulptūros medžiagą, išmatavimus, radimo vietovę, autorių
(jei žinomas), inventorinį numerį. Radimo (kilmės) vietą
nurodant apsiribojama tik kaimo (miestelio) pavadinimu.
Nemanau, kad muziejaus inventorinėse knygose nebūtų
užfiksuotų liaudiškų siužetų pavadinimų, tikslių bent jau kai
kurių skulptūrų buvimo vietų, taip pat tiek paminklo tipo
(koplytstulpis, koplytėlė ir kt.), tiek lokalizacijos (bažnyčia,
kapinės, šventorius, sodyba, pakelė ir pan.). Tuo labiau, kad
iš kai kurių skulptūrų plastikos matyti, jog jos yra dirbtos
pasimokiusių meistrų ar amatininkų ir priklausė bažnyčioms.
Deja, šie duomenys niekur nenurodyti. Ši informacija suteiktų žinių apie autentišką skulptūrėlių buvimo vietą, jų
funkcionavimą konkrečioje aplinkoje. Išsamesnės metrikos
tikrai nebūtų pakenkusios gana erdviam maketui. Eiliniam
besidominčiajam tokių metrikų gal ir pakanka, tačiau giliau
besidomintys gerbėjai bei liaudies meno, bažnytinės dailės
tyrinėtojai informacijos tikrai pasiges ir jos turės ieškoti
muziejaus archyve ar inventorinėse knygose. Kita vertus,
išsamią informaciją atsisakius pateikti publikuojamų eksponatų metrikose, kai kuriuos jos aspektus buvo galima
plačiau aptarti įvadiniame straipsnyje.
Keli žodžiai apie pastebėtas klaidas ir netikslumus. Pirmiausia trikdo informacijos neatitikimas tarp įvado teksto
ir kataloginės dalies eksponatų metrikų. Pavyzdžiui, angelų

skulptūros (LM 435, LM 440, p. 466), kaip nurodoma įvade
(p. 8), stovėjo Patausalės k. (Telšių r.) koplyčioje, kuri po
1863 m. sukilimo buvo nugriauta. Atsivertus p. 466, kuriame
publikuojamos šių skulptūrų nuotraukos, jau skaitome, kad
jos abi yra iš Nerimdaičių k. (Telšių r.). Tad įvade vertėjo
pažymėti, kaip ir kada statulėlės iš Patausalės atsirado
Nerimdaičiuose, iš kurių, kaip reikia suprasti, ir pateko į
muziejų. Jeigu skulptūrų „klajonės“ po Patausalės k. koplyčios sugriovimo nežinomos, tai įvade reikėjo pažymėti, kad
į muziejų jos pateko iš Nerimdaičių k. arba tiesiog metrikoje
nurodyti pirminę jų buvimo vietą.
Paprastai kataloguose antraštiniai publikuojamų vienos
rūšies objektų pavadinimai suvienodinami (tarmiški ar sinonimai įrašomi kursyvu ar skliausteliuose). Šiuo atveju vertėjo
suvienodinti siužetų pavadinimus. Dabar gi kai kurie siužetų
pavadinimai įvairuoja, pavyzdžiui, „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji“ įvardijama ir „Švč. Mergele Sopulingąja“ (p. 86), ir
„Marija Skausmingąja“ (p. 446). 188 p. šv. Marija Magdalietė
tampa nebe šventąja: „Marija Magdalietė prie Nukryžiuotojo“, o p. 390–392 ji jau pateikta kaip šventoji: „Šv. Marija
Magdalietė“. Pirmą kartą minint kūrinio autorių įprasta rašyti
nesutrumpintą vardą ir pavardę. Akivaizdu, kad antai p. 19
minimas „Meistras K. Indriekus“ yra tas pats p. 92 „Kazys
Indriekus“. Tad ir pirmuoju atveju reikėjo parašyti visą vardą.
Personažus iš ne visa apimtimi išlikusių kompozicijų
reikėtų įvardyti nurodant ir visą kompozicijos pavadinimą.
Pavyzdžiui, p. 145 publikuojama iš „Jėzaus krikšto“ grupės
išlikusi šv. Jono skulptūra su metrikos įrašu „Šv. Jonas
Krikštytojas“. O šalia publikuojamoje nuotraukoje irgi matome tik vieną šv. Jono figūrą, bet šįkart jau nurodoma, ir iš
kokios kompozicijos ji yra: „Šv. Jonas Krikštytojas iš Jėzaus
krikšto grupės“. 251 ir 252 p. publikuojamos trys šv. Antano
skulptūros (LM 677, 2174, 653), kurios kažkada priklausė
didesnei kompozicijai „Šv. Antano stebuklas“, gaila, kad
tai nepažymėta metrikose.
P. 156 publikuojama „Jėzaus kalėjime“ skulptūra (LM
619) įvardyta kaip „Rūpintojėlis“. Siužetas „Jėzus kalėjime“,
kuriame Išganytojas vaizduojamas sėdintis, virve surištas
rankas pasidėjęs ant kelių, vainikuotas erškėčių vainiku,
yra retas liaudies skulptūroje. Kadangi tokia skulptūra nuo
Rūpintojėlio skiriasi tik rankų padėtimi, muziejų eksponatų
metrikose ji dažnai įvardijama „Rūpintojėliu“. Rengiant
katalogą šiuos siužetus reikėjo atskirti bent jau pavadinimu.
P. 299 ariančio angelo skulptūrėlę iš „Šv. Izidoriaus“
grupės (LM 643) reikėjo įvardyti „Angelas iš Šv. Izidoriaus
grupės“, o ne „Šv. Izidoriumi“. Beje, angelai iš šios grupės
publikuojami skyriuje „Šventieji iš grupinių kompozicijų,
nežinomi šventieji, angelai“ (p. 409). Jame turėjo atsidurti
ir minėtoji ariančio angelo skulptūrėlė. P. 349 vargu ar
vaizduojamas šv. Juozapas (LM 560) – greičiausiai tai koks
nors vienuolis, nes pavaizduotas su viršugalvyje išskusta
tonzūra. Abejonių kelia ir p. 445 „Dievo avinėliu“ įvardyta
skulptūra (LM 2248). Šis avinėlis labai jau panašus į liūtą.
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Greičiausiai tai figūrėlė iš „Išminčių pagarbinimo“ („Prakartėlės“) kompozicijos.
Gaila, kad dvi kryžių nešančio Kristaus skulptūros
nufotografuotos su neteisingai į Išganytojo rankas įdėtu
kryžiumi – nuotraukose matome ne kryžių nešantį, bet
stovintį ir kryžių apsikabinusį Išganytoją (p. 175). Keistai
atrodo p. 446 publikuojamas „Kristus iš Pietos grupės“ (LM
2385) – nesudarkytoje Pietos kompozicijoje ši skulptūrėlė
buvo įkomponuota horizontaliai gulinti ant Marijos kelių.
Tad šią išlikusią kompozicijos figūrą reikėjo nufotografuoti
horizontalioje padėtyje – taip, kaip ji buvo pateikta ankstesnėje kompozicijoje. Dabar gi matome klūpantį ir „ore
skrendantį“ Kristų.
Vis dėlto nepaisant išsakytų pastabų leidinys gražiai
pristato išlikusį žemaičių liaudiškosios skulptūros paveldą
ir šiuolaikinių liaudies menininkų tęsiamas tradicijas.
Tiek eksponatų kiekiu, tiek poligrafine kokybe nepalyginti kuklesnis už Žemaičių „Alkos“ muziejaus katalogą
yra Rokiškio krašto muziejaus liaudies skulptūros rinkinio
katalogas. Jį sudarė muziejaus darbuotojos Marijona
Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė. Įvade, kurį parašė M.
Mieliauskienė, skaitytojas trumpai supažindinamas su
kryždirbystės tradicija, liaudies skulptūra. Plačiau apsistojama ties skulptūras kūrusiais meistrais. Pateikiama
muziejuje saugoma rankraštinė medžiaga apie dievdirbius
Karolį Dagį (1830–1918/1922?), Praną Naviką (1855–1933),
Lauryną Masiliauską (1884–1956), publikuojamos jų
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portretinės bei kūrinių nuotraukos, pridedami ir žinomų
darbų sąrašai. Tai unikali medžiaga, surinkta iš meistrus
pažinojusių asmenų.
Taip pat apžvelgiamas XIX a. pabaigos – XX a. pradžios
dailininkų ir fotografų indėlis į Aukštaitijos kryždirbystės
paveldo fiksavimą. Įvade nurodoma, kad vienas pirmųjų
dar XIX a. antrojoje pusėje Kriaunų apylinkių mažosios architektūros paminklus piešė dailininkas Alfredas Riomeris
(1832–1897). Keletas jo piešinių buvo publikuoti dar 1860
m.5 1908 m. dailininkas Pranciškus Kšivda-Polkovskis,
pakviestas Rokiškio dvaro savininko Jono Aleksandro
Pšezdzieckio, Rokiškyje ir jo apylinkėse piešė kryžius.
Dalį jų (26) dailininkas įdėjo į 1909 m. Krokuvoje išleistą
albumą „Kryžiai Lietuvoje“.6 XX a. pradžioje Panemunio
apylinkių kryždirbystės paminklus piešė dailininkas
Antanas Jaroševičius (1870–1956). Žymus kraštotyrininkas
Balys Buračas (1897–1972) keliavo po Rokiškio apylinkes
ir fotografavo paminklus. Rokiškietis Antanas Laužadis
(1903–1990) taip pat fotografavo gimtojo krašto ir kitų
rajonų kryžius, bažnyčias ir kt. Rokiškio apylinkių kryžiais
domėjosi ir juos piešė istorikas, kraštotyrininkas, 1953–1956
m. Rokiškio kraštotyros muziejaus direktorius Kazimieras
Paunksnis. Jo piešti Duokiškio, Salų, Kamajų apylinkių kryžiai, kaip ir kita surinkta medžiaga, saugoma Rokiškio krašto
muziejuje. Į katalogą įdėta keletas B. Buračo ir A. Laužadžio
fotografijų. Gaila, kad neįdėtas nė vienas minėtų dailininkų
bei K. Paunksnio piešinys. Jie ne tik būtų praplėtę ikonografinę medžiagą, bet ir pailiustravę šio krašto kryždirbystės
paminklų fiksavimo istoriją.
Įvade taip pat trumpai pristatoma skulptūros rinkinio
istorija, kurią pagyvina citatos iš muziejuje saugomos rankraštinės medžiagos – apie tai, kokiomis aplinkybėmis vienas
ar kitas objektas pateko į muziejų, aprašomos vieno ar kito
paminklo pastatymo intencijos ir sąlygos. Rokiškio krašto
muziejuje liaudies skulptūra pradėta kaupti nuo XX a. trečiojo
dešimtmečio pabaigos. Šiuo metu rinkinyje yra 168 eksponatai. Beveik pusė jų buvo įsigyti iki Antrojo pasaulinio karo.
Tuo laiku surinktų eksponatų būta daugiau, tačiau karo ir pokario metais muziejus buvo kilnojamas iš vienos vietos į kitą
ir dalis eksponatų dingo. Daugelis skulptūrų yra iš Rokiškio
r., po keletą iš Zarasų, Kupiškio, Panevėžio, Anykščių. Be to,
rinkinyje saugoma 13 žemaitiškų skulptūrų. M. Mieliauskienės
manymu, galbūt jas į muziejų atgabeno iš Žemaitijos kilę
Rokiškio mokytojai, be to, keletą skulptūrų galėjo atvežti K.
Paunksnis, kuris studijuodamas Kaune vadovavo studentų
ekspedicijai Žemaitijoje. Leidinio pabaigoje pridedamas įvade
naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas.
Kataloginėje dalyje dedamos didelės objektų nuotraukos (po 1–2 puslapyje, tik keletas krucifiksų ir Nukryžiuotojo
figūrėlių fotografijų įkomponuojamos po 3–4 puslapyje).
Dalis nuotraukų spalvotos, dalis – nespalvotos. Pažymėtina,
kad šiame kataloge metrikos pateikiamos kiek įmanoma
išsamesnės – nurodomas siužeto pavadinimas, autorius
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(jei žinomas), išmatavimai, medžiaga, radimo vieta ir vie- čo fotografijų albumas „Kryždirbystė Lietuvoje“, kuriame
tovė (jei užfiksuota, – ir paminklo tipas), įsigijimo data ir iš kelios jų buvo skelbtos.7
ko įsigyta, inventorinis numeris. Šio muziejaus skulptūros
Sudarytojos galėjo drąsiau bandyti įvardyti kai kurių
rinkinio siužetų gausa daug kuklesnė nei Žemaitijoje, tačiau skulptūrų siužetus (abejojant visada galima prie pavadinimo
siužetų pasiskirstymas atspindi šios Aukštaitijos dalies spe- parašyti klaustuką). Pavyzdžiui, „Jėzumi Kristumi“ įvardycifiką, kurioje, kaip ir kitose Lietuvos dalyse, populiariausios tos statulos p. 25, 90, 91 ir 104 yra „Švč. Jėzaus Širdies“, o
buvo Jėzaus ir Švč. M. Marijos temos. Muziejuje saugomi p. 131 – „Prisikėlusio Kristaus“ siužeto variantai. Pagal pozą
pagrindiniai šių temų ikonografiniai tipai. Paminėtinos ir aprangą p. 80 publikuojamą gerokai apnykusią „Kristaus“
keturios išraiškingos, monumentalios Švč. Jėzaus Širdies statulėlę (RKM 613) drąsiai galima įvardyti Jėzumi Nazarieskulptūros (p. 25, 90, 91, 104), drožtos dievdirbio K. Dagio. čiu. 86 p. esantis „Šventasis“ (RKM 41078) greičiausiai yra
Šio ikonografinio tipo liaudiškų skulptūrų yra nedaug, todėl šv. Petras, nors ir trūksta pagrindinio atributo – raktų (vietoj
Rokiškio muziejus gali puikuotis tokiomis išraiškingomis jų į rankas įdėtas naujai išdrožtas kryželis). Kad tai yra šv.
Švč. Jėzaus Širdies skulptūromis. Muziejuje saugoma ir Petro statula, netiesiogiai liudija metrikos įrašas, sakantis,
įvairių šventųjų globėjų statulėlių – tai šv. Juozapas, šv. An- kad ši skulptūra buvo Nevierų kaimo kapinių vartuose. O katanas, šv. Rokas, šv. Marija Magdalietė,
pinių vartų ikonografija pasižymėjo
šv. Jurgis, šv. arkangelas Mykolas, šv.
tuo, kad joje dažniausiai buvo Jėzaus
Kazimieras, šv. Barbora. Populiariausias
kančią vaizduojantys bei artimiau
Lietuvoje šventasis globėjas – šv. Jonas
su sielų išganymu ir pomirtiniu gyNepomukas – ypač populiarus ir šiame
venimu siejamų šventųjų (šv. Petro,
krašte. Įvairių šventųjų globėjų Rokiškio
šv. arkangelo Mykolo) skulptūros.
muziejuje yra tik po 1–3 skulptūrėles, o
To paties autoriaus dirbta šv. Petro
šv. Jono Nepomuko saugoma net 17
skulptūra (beje, labai panaši į aptavienetų.
riamąją) yra buvusi Vaitkūnų k. (RoGaila, kad ir šiame kataloge neapkiškio r.) kapinių vartų nišoje (kartu
tarti jo sudarymo principai, todėl lieka
su šv. arkangelo Mykolo skulptūra).8
neaišku, kokiais kriterijais remiantis
Klaidingai įvardytas 95 p. pubuvo dėstomos skulptūrų nuotraukos.
blikuojamos vidurinės skulptūros
Jos kataloge yra gerokai pamaišytos,
siužetas – tai „Kristus kalėjime“, o
dėstomos ne pagal siužetus, ne pagal
ne „Rūpintojėlis“ (RKM 707). Marija
autorius, ne pagal inventorinius numeMagdalietė kažkodėl nevadinama
rius ir ne pagal vietoves. Leidinys skirtas
šventąja (rašoma be trumpinio
ne tik tyrinėtojams, bet ir platesniam
„šv.“), o kitos šventosios šiuo trumbesidominčiųjų ratui, todėl vertėjo
piniu pažymėtos. O Dievo Motiną
pasirinkti aiškų siužetų dėstymo būdą,
įprasta atskirti trumpiniu „Švč.“
pavyzdžiui, kad ir pagal abėcėlę, tuo
(„Švenčiausioji“), pažymint jos
labiau kad abėcėlinis principas yra
išskirtinumą tarp kitų šventųjų. Kaįprastas plačiajai visuomenei skirtuose
taloge vienu atveju Mergelė Marija
leidiniuose, žinynuose, enciklopedijose.
įvardyta „šventąja“ (p. 119), kitais
Paminėtini keli pastebėti netikslu„švenčiausiąja“. Be to, personažai
mai. Keletą kartų fotografijų metrikose
iš ne visai išlikusių kompozicijų ne
pasikartojanti A. Buračo pavardė (p.
visada įvardijami nurodant visą kom54, 83, 109, 129, 138) privertė suklusti.
pozicijos pavadinimą. Dažniausiai
Gal turėtas omenyje Balys Buračas?
neįvardijama Jėzaus krikšto grupė,
Juk kryžius ir koplytstulpius XX a. 4 dekai būna išlikęs tik kuris nors vienas
šimtmetyje fotografavo Balys Buračas.
kompozicijos personažas (p. 55, 82).
Tuo labiau kad katalogo įvade minima,
jog kraštotyrininkas ir fotografas Balys
Naujausias leidinys – Sakralinė
Buračas lankėsi Rokiškio apskrityje ir
medžio skulptūra Panevėžio krašto
ten nufotografavo nemažai koplytstultyros muziejuje, sudarytas muziejipių (p.13). Todėl keista, kad fotografijų
ninkės Vitalijos Vasiliauskaitės. MaŠvč. Jėzaus Širdis. H 122 cm, medis, polichromija.
metrikose atsirado neteisingas inicialas.
Drožė Karolis Dagys apie 1870 m. Gauta 1975 m. lonu, kad šis katalogas jau priartėja
Tai, kad kataloge publikuojamos būtent iš Konstantinavos profesinės technikos mokyklos prie mokslinio katalogo sampratos.
kraštotyrininkų. Senoji sakralinė lietuvių liaudies
Balio Buračo nuotraukos, liudija B. Buraskulptūra Rokiškio krašto muziejuje, p. 104. Sudarytoja pati nesiėmė tyrinėti
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mažosios architektūros paminklų ir skulptūrų bruožus. Taip
pat straipsnyje ji išskyrė ir plačiau apibūdino įdomiausius,
išraiškingiausius ir seniausius (siekiančius XVIII a.) muziejaus
ekponatus, paminėjo kelis aukštaičius dievdirbius, plačiau
aptarė žymiausio Lietuvos dievdirbio ir kryždirbio Vinco
Svirskio (1835–1916), taip pat garsių Aukštaitijos meistrų
Ksavero Danausko ir Jono Valio (1852–1918) kūrinius.
Leidinio pabaigoje pridedami net trys rinkinio skulptūrų
sąrašai: pagal siužetus, skulptūrų autorius ir kilmės vietas,
nurodomi eksponatų inventoriniai numeriai. Gaila, kad šie
sąrašai pateikiami ne kaip sisteminės rodyklės, kurios ne tik
teiktų informaciją apie rinkinio struktūrą, bet ir palengvintų
katalogo objektų paiešką.
Katalogo struktūra sudaryta remiantis Lietuvos dailės
muziejaus išleistu katalogu.9 Jį sudaro albuminė ir kataloginė dalys, kuriose pateikiamos spalvotos objektų nuotraukos. Albuminėje dalyje skelbiamos puslapinės dešimties
išraiškingiausių skulptūrų fotografijos. Toliau eina kataloginė dalis, kurioje publikuojamos nedidelės visų rinkinio

Jėzaus krikštas. H 67,5 cm, medis, polichromija. Senoji sakralinė
lietuvių liaudies skulptūra Rokiškio krašto muziejuje, p. 52.

skulptūros rinkinio, o į pagalbą pasikvietė Mariją Kuodienę –
Lietuvos dailės muziejaus muziejininkę, ne vienerius metus
kuruojančią liaudies skulptūros rinkinį.
Katalogo pratarmę parašė sudarytoja V. Vasiliauskaitė.
Joje trumpai pristatomas rinkinys. Eksponatų kiekiu jis nėra
didelis – 136 objektai, tačiau tai vienas pirmųjų Panevėžio
kraštotyros muziejaus rinkinių, pradėtas kaupti tik įkūrus
muziejų 1925 m. Šis rinkinys atspindi būdinguosius Vidurio
Lietuvos liaudies skulptūros bruožus, formas, pobūdį.
Kartu su sudarytoja tenka apgailestauti, kad pirmosioms
muziejaus inventorinėms knygoms pražuvus eksponatų
metrikos liko labai skurdžios. Nebežinomos jų kilmės vietos, autoriai, sukūrimo laikas. Šiek tiek atstatyti metrikas
galima tik tyrinėjant rinkinį, jo eksponatus lyginant su kitų
muziejų analogais. Šį darbą nudirbo M. Kuodienė. Ji Panevėžio kraštotyros muziejaus eksponatus palygino su šio
regiono eksponatais, esančiais Lietuvos nacionaliniame,
Lietuvos dailės, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės,
Pasvalio muziejuose ir nustatė kai kurių skulptūrų autorius,
sukūrimo laikmetį, aptarė jų stilistines ypatybes. Kataloge
spausdinamas išsamus M. Kuodienės straipsnis apie šio
regiono skulptūras, iliustruotas mažosios architektūros
paminklų fotografijomis iš NČD ir PK muziejų. M. Kuodienė
trumpai apžvelgė rinkinį, plačiau aptarė ikonografinę medžiagą, ja remdamasi apibūdino būdingiausius šio regiono
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Šv. Jonas Nepomukas. H 53 cm, medis, polichromija. Gauta iš Nagelės,
gyv. Grubų k., Čedasų apyl., Rokiškio r. Senoji sakralinė lietuvių liaudies
skulptūra Rokiškio krašto muziejuje, p. 40.
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eksponatų nuotraukos su išsamia metrika (joje nurodomas
siužeto pavadinimas, jei žinomas – ir autorius, o jei autorius spėjamas, tai taip ir nurodoma, laikotarpis, medžiaga,
išmatavimai, inventorinis numeris) ir trumpu skulptūros
aprašymu, kurio pradžioje dar nurodoma, iš kur ir kada
skulptūra gauta, jei duomenų nėra (kaip minėta, pirmosios
inventorinės knygos neišliko) – kada įrašyta į inventorinę
knygą. Tada aprašoma skulptūra, nurodomi jos išskirtiniai
bruožai, pažeidimų lygis, būklė.
Daugiausia muziejuje saugoma Jėzaus Kristaus temos
statulėlių, tarp kurių yra įvairių siužetų – tai ir Jėzus Nazarietis, Jėzaus krikštas, Prisikėlęs Kristus, nešantis kryžių
Kristus, Rūpintojėlis, Kristus karste, Nukryžiuotasis. Iš
jų gausumu išsiskiria Jėzaus Nazariečio ir Nukryžiuotojo
atvaizdai. Iš Švč. Mergelės Marijos temos išsiskiria Pietos
ir Švč. M. Marijos Skausmingosios atvaizdai. Šventųjų globėjų atvaizdų grupėje pamatysime pagrindinių šventųjų
atvaizdus (šv. Juozapas, šv. Jonas Nepomukas, šv. Jurgis,
šv. Florijonas, šv. arkangelas Mykolas, šv. Rokas, šv. Antanas, šv. Izidorius, šv. Barbora), iš kurių gausumu išsiskiria
šv. Jono Nepomuko ir šv. Juozapo atvaizdai. Po žinomų
šventųjų išdėstytos neidentifikuotų šventųjų ir angelų
statulėlės, pastatomieji kryželiai. Katalogą užbaigia dvi
vieno žymiausių Lietuvos kryždirbių ir dievdirbių V. Svirskio
dirbtų kryžių nuotraukos bei meistro biograma ir trumpas
jo kūrinių apibūdinimas.
Keletas pastabėlių. Nepaaiškintas ir šio katalogo sudarymo principas. Tik tiek, kad pirmiausia išdėstyti Jėzaus,
paskui Švč. M. Marijos siužetai, tačiau kodėl tokia (pavyzdžiui, pradedama nuo Jėzaus Nazariečio atvaizdų, paskui
rikiuojami Jėzaus krikšto, Prisikėlusio Kristaus, Kristaus,
nešančio kryžių ir kt. statulėlės), o ne kita tvarka jie sudėti,
– lieka neaišku. Šventųjų globėjų siužetai irgi pamaišyti – rikiuojami nei pagal abėcėlę, nei pagal gyvenimo datas... Kad
jau ir pamaišyti siužetai, bet to paties siužeto skulptūrėlės
tikrai galėjo būti išdėstytos viena greta kitos, o dabar gi,
pavyzdžiui, tarp šv. Florijono skulptūrėlių įsiterpia šv. Rokas,
o tarp šv. Jurgio – šv. Jonas Krikštytojas.
Tik Pietos ikonografinis tipas yra įvardytas, kiti Švč.
M. Marijos siužetai kažkodėl neįvardijami. Kai kurių gal
ir negalima tiksliai nustatyti, bet nemažai buvo galima
įvardyti tiksliau, pavyzdžiui, labai aiškiai išsiskiria kai kurios
Marijos Skausmingosios (p. 48 – PKM 12423, p. 49 – PKM
7243, p. 50 – PKM 1845, 1909,3969, p. 53 – PKM 31227,
1935), Nekaltojo Prasidėjimo Švč. M. Marijos (p. 50 – PKM
1940) statulėlės.
72 p. dviejų angeliukų metrikoje įrašytas autorius Adolfas Ivanauskas. Toliau apraše minima, kad inventorinėje
knygoje pažymėta, jog skulptūrėles daręs meistras A. Makauskas. Taip ir lieka neaišku, kuris yra tų kūrinių autorius.
Jei inventorinėje knygoje kaip autorius pažymėtas A.
Makauskas, o sudarytojos nustatė, kad autorius vis dėlto
buvo A. Ivanauskas, tai derėjo tą pažymėti apraše arba

įvadiniame straipsnyje. Dabar apraše figūruoja du autoriai,
o straipsnyje tik konstatuojama, kad „statulėles tikriausiai
išdrožė žinomas Tauragnų apylinkėse kryžių ir skulptūrų
meistras Adolfas Ivanauskas“ (p. 12), nors nepaaiškinta, kuo
remiantis buvo nustatyta, jog dirbo ne metrikose nurodytas
autorius, o būtent Adolfas Ivanauskas.
Tradicinė liaudies skulptūra buvo neatskiriama kryždirbystės reiškinio dalis, o dažniausiai – pagrindinis paminklo
akcentas, suteikiantis jam idėjinę prasmę. Muziejuose
saugomi eksponatai – geležinės paminklų viršūnės, medinės skulptūrėlės – atspindi atskiras šio plataus reiškinio
dalis, o visas mažosios architektūros paminklas retai kada
bepakliūdavo į muziejus. Tik į medžius kabinamų koplytėlių
muziejuose saugoma nemažai, o tokių paminklų kaip kryžiai, koplytstulpiai ar stogastulpiai yra vos keletas. O ikonografinė medžiaga šiuos eksponatus „sulipdo“ į visumą,
parodydama darnų jų egzistavimą sakraliame paminkle ir
natūralioje aplinkoje. Iš fotografijų galima „ištraukti“ nemažai informacijos apie eksponatų autentišką aplinką, su
jų gerbimu susijusius papročius, meistrus. Todėl leidinius,
kuriuose pristatoma kuri nors kryždirbystės reiškinio dalis,
būtina iliustruoti dar ir ikonografine medžiaga, svariai papildančia pavienius eksponatus. Tai padarė Rokiškio ir Panevėžio muziejų leidinių sudarytojos, bet šios medžiagos
labai trūksta „Alkos“ muziejaus leidinyje. Antai Rokiškio
muziejaus kataloginė dalis paįvairinta senųjų paminklų
fotografijomis, įterptomis tarp eksponatų nuotraukų.
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Taip atskleidžiama autentiška skulptūrėlių aplinka, jų
kontekstas. Be to, fotografijose užfiksuoti būdingiausi šios
Aukštaitijos dalies sakralinės mažosios architektūros paminklų tipai, jų formos ir puošyba. Kai kuriose nuotraukose
užfiksuoti įvykiai, kaip antai Asavitų k. (Zarasų r.) kryžiaus
išgabenimas į Stelmužę (Rokiškio muziejaus leidinys, p.
78). Panevėžio muziejaus kataloge paminklų fotografijos,
atskleidžiančios autentišką skulptūrėlių aplinką bei būdingus Vidurio Lietuvos mažosios architektūros bruožus,
sudėtos plačiame įvadiniame straipsnyje, kuriame dar ir
aprašomi būdingiausi šio krašto paminklų tipai.
Dar keletas žodžių apie leidinių viršelius, kurie, kad
ir kaip, su kokiom intencijom bepateiktum, yra leidinio
„vizitinė kortelė“. Vizualiai raiškus „Alkos“ muziejaus
katalogo viršelis su vieno iš populiariausių Žemaitijoje
gyvulių ir žemdirbių globėjo šv. Jurgio kompozicija, atliepiančia būdingiausius žemaitiškos skulptūros plastikos
bruožus. Labai vykusiai parinktas ir Panevėžio muziejaus
katalogo viršelis – jame panaudota žinomo Vidurio Lietuvos dievdirbio J. Valio (1852–1918) išdrožtos šv. Barboros
skulptūros nuotrauka. Tai buvo savito stiliaus liaudies
menininkas, apie kurio darbų plastiką Paulius Galaunė
yra pasakęs, kad jų formos „it ne medyje pjaustytos, bet
lipdytos molyje“.10 J. Valio darbai yra paplitę Radviliškio,
Panevėžio, Biržų rajonuose, todėl šio autoriaus kūriniai
labai gerai reprezentuoja regiono liaudies skulptūrą. O
Rokiškio krašto muziejaus leidinio viršelis nuvylė – jame
parinkta Švč. Mergelės Marijos Skausmingosios skulptūra,
buvusi Juodonių k. kapinėse (Kamajų vls., Rokiškio aps.),
kurios plastika nėra išraiškinga ir savita. Panašios plastikos
skulptūrų yra visuose regionuose. Rokiškio krašto muziejuje saugoma ne viena įspūdinga aukštaičių dievdirbių
sukurta skulptūra, gerai atspindinti to krašto dvasią. Kodėl
gi nepanaudota kuri nors viena šv. Jono Nepomuko ar ypač
tuose kraštuose populiari Jėzaus krikšto skulptūrinė grupė? Tuo labiau kad šv. Jono Krikštytojo, krikštijančio Jėzų,
kompozicija šiame regione buvo ypač populiari. Rytų Aukštaitijoje Jėzaus krikšto grupė populiarumu beveik prilygo
pačiam populiariausiam tarp šventųjų šv. Jono Nepomuko
atvaizdui. Tą paliudija ir šiame regione paplitęs specifinio
koplytstulpio pavadinimas „Šv. Jonas“, rodantis, kad šio
tipo paminklų buvo tiek, kad jie net gavo atskirus pavadinimus.11 Tokį koplytstulpį paprastai sudaro keturkampio
arba apvalaus skerspjūvio stiebas, kurio viršuje įtaisomas
ant keturių kolonėlių (ar vielos strypų) paremtas stogelis, po juo pastatoma Jėzaus krikšto kompozicija (labai
retai – tik šv. Jono Krikštytojo figūra). Beje, keletas tokių
koplytstulpių fotografijų publikuojama ir Rokiškio krašto
muziejaus kataloge (p. 38, 53, 54, 56, 109, 138, 142).
Apibendrinant galime pasidžiaugti šiais trimis gražiais
leidiniais, kurie muziejuose sukauptą mūsų krašto paveldą
padarė prieinamą plačiajai visuomenei. Leidiniai vizualiai
patrauklūs, informatyvūs ir reikalingi tiek atitinkamo regi-
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ono, tiek ir platesnei visuomenei. Be to, tai puikus šaltinis
kryždirbystės paveldo tyrinėtojams. Gerai, kad liaudies
skulptūros rinkinių publikavimo darbą pradėjo regioniniai
muziejai. Dabar belieka laukti išsamaus nacionalinių muziejų
rinkinių pristatymo.
NUORODOS:
1. Tradicinė žemaičių skulptūra: „Alkos“ muziejaus rinkinys. Sudarė
E. Spudytė. Vilnius, 2008, 566 p.: iliustr.
2. Senoji sakralinė lietuvių liaudies skulptūra Rokiškio krašto muziejuje:
katalogas. Rokiškio krašto muziejus. Sudarė M. Mieliauskienė ir
D. Kiukienė. Vilnius, 2008, 142, [2] p.: iliustr.
3. Sakralinė medžio skulptūra Panevėžio kraštotyros muziejuje. Sudarė
V. Vasiliauskaitė. Vilnius, 2009, 80 p.: iliustr.
4. Senoji liaudies skulptūra Utenos kraštotyros muziejuje: katalogas.
Sudarė E. Juodzevičienė, R. Gudynienė, L. Laučkaitė-Surgailienė.
Utena, 2002, 139, [1] p.: iliustr.; Lietuvių liaudies skulptūra Alytaus
kraštotyros muziejuje: katalogas. Sudarė K. Poškus. Kaunas, 2000,
72 p.: iliustr.
5. RÖMER, A. Ubiory włościan i krzyże na Żmudzi. Iš: Tygodnik Illus
trowany, 1860, Nr. 40, s. 364.
6. KRZYWDA-POLKOWSKI, F. Krzyźe na Litwie. Iš: Materyały Wy
dawnictwo towarzystwa „Polska sztuka stosowana“ w Krakowie,
1909, z. 12.
7. BURAČAS, B. Kryždirbystė Lietuvoje. Sudarė A. Stravinskas, A.
Buračas. Vilnius, 1999. Pavydžiui, koplytstulpis su Jėzaus krikšto
kompozicija Ščiurių k. (kataloge p. 54; Kryždirbystė Lietuvoje, p.
237); kryžius Ažubalių k. J. Kudlavičiaus sodyboje (kataloge p. 83;
Kryždirbystė Lietuvoje, p. 499); koplytstulpis su Jėzaus krikšto
kompozicija prie Kamajų-Svėdasų vieškelio (kataloge p. 109;
Kryždirbystė Lietuvoje, p. 237); kryžius Pasarčių k. (kataloge p.
138; Kryždirbystė Lietuvoje, p. 501).
8. Juozo Petrulio fotografijos, 1962 m.. LNM Eneg 22351, 22352.
9. Lietuvos sakralinė dailė. XIII–XX a. pradžia: Lietuvių liaudies menas.
XVIII–XX a., t. 2. Sudarė D. Bernotaitė-Beliauskienė. Vilnius, 2003.
10. GALAUNĖ, P. Lietuvių liaudies menas. Kaunas, 1930, p. 196.
11. URBONIENĖ, S. Medinė skulptūra. Iš: Lietuvos etnografiniai regionai.
Kaunas, 2010, p. 197–198.

PUBLICATIONS

New Sacred Folk Sculpture Catalogues
Skaidrė URBONIENĖ
These are reviews of three publications dealing with
folk sculpture of two regions of Lithuania – Samogitia and
Aukštaitija (the Northeast part of Lithuania). They are catalogues of three – Samogitia‘s Alka, Rokiškis and Panevėžys
Regional Museums – museum collections published in
2008 and 2009. The biggest of them is called Traditional
Samogitian Sculpture: Alka Museum Collection edited by
Spudytė. It presents the old folk sculptures stored at the
museum as well as contemporary Samogitian folk artists
and their work. The other two publications The Old Sacred
Lithuanian Folk Sculpture at the Rokiškis Regional Museum
(edited by Mieliauskienė and Kiukienė) and The Sacred
Wood Scultpure at the Panevėžys Regional Museum (edited
by Vasiliauskaitė) introduce to the old folk sculptures from
East and Central Lithuania as well as the small architectural
monuments characteristic of Aukštaitija.
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„Tramtatulio“ paukštelio žingsniai
2009 metų balandžio 3–5 dienomis Kaune vyko
trečiasis Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos
atlikėjų konkursas „TRAMTATULIS 2009“. Į respublikinį
turą sukviesta per 400 vaikų iš 44 savivaldybių. Vietiniuose turuose dalyvavo per 900 vaikų ir moksleivių.
Vertinimo komisija: Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, komisijos pirmininkė habil. dr. Daiva Vyčinienė
(Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja), LLKC direktoriaus pavaduotoja
Etninės kultūros skyriaus vedėja Vida Šatkauskienė,
LLKC Folkloro poskyrio vadovė Jūratė Šemetaitė, LLKC
Folkloro poskyrio vyriausiasis specialistas Arūnas Lunys,
Kauno „Atžalyno“ vidurinės mokyklos „Kaukučio“ ansamblio vadovė Asta Račinskaitė, doc. dr. Ilona Mickienė
(Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinio fakulteto
Lietuvių filologijos katedra).
Komisijos sprendimu, praeitų metų „Tramtatulio“
muzikantų muzikantu išrinktas Matas Macevičius iš
Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos
(mokytojas Algirdas Klova). Berniukui lengvai paklūsta
smuikas, lūpinė armonikėlė, lamzdelis. O „Tramtatulio“
geriausiu pasakotoju išrinktas mokytojos Onutės Zacharkienės auklėtinis Domantas Taukinaitis iš Varėnos
lopšelio-darželio „Žilvitis“. Konkurso metu išrinkta 38
laureatai ir 36 diplomantai iš įvairių Lietuvos vietovių.
Apie 2009-ųjų „Tramtatulį“ pasakoja Lietuvos liaudies
kultūros centro Folkloro poskyrio vadovė, konkurso ver
tinimo komisijos narė Jūratė ŠEMETAITĖ.
Vienas vaikas, pamatęs „Tramtatulio“ simbolį,
paklausė: „O kodėl tas paukštelis toks liūdnas?“
Pagalvojau: jis žengia pirmuosius žingsnius, jam reikia
labai daug stiprybės. Dar nedrąsiai keliauja, bet jo žingsniai bus tvirti, platūs. Baugu, kad renginyje neįsigalėtų
lenktyniavimas, nes visi vaikai, atvažiuojantys į respublikinį turą, puikūs, verti pagarbos. Tačiau nėra kito
būdo, kaip tarp tų puikių atpažinti pačius puikiausius,
geriausius folkloro atlikėjus.
Kuo išskirtinis praeitų metų konkursas?
Trečiasis konkursas buvo paskirtas Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečiui. Svarstėm, kaip ta tema galėtų atsiskleisti, bet dalyvių, kurie jai būtų skyrę ypatingą

dėmesį, nebuvo daug: tik keletas vaikų pasakotojų, labai
gražiai siedami pasakojimus, prisistatė pastebėdami,
kad jie yra šio tūkstantmečio vaikai, o jų pasakojamos
sakmės, legendos buvo kuriamos mūsų protėvių.
Vaikus rengiantys mokytojai vis geriau suvokia pagrindinius konkurso reikalavimus. Seminaruose buvo
aiškinta, kokią liaudies kūrybą reikėtų pasitelkti, kaip
pasirinkti pasakojimus, dainas, kaip atskleisti tradicinės
muzikos savitumą. Nuostatuose nurodyta, kad „Tramtatulis“ – vienintelis konkursas, kurio vertinimo kriterijus
yra autentiškumas. Vertinimo sistema penkiabalė. Praeitais metais vertinimo komisija neparašė nė vieno balo,
žemesnio nei 4. Ankstesniame konkurse būta ir trejetų.
Visų komisijos narių nuomone, šių metų atlikėjų meninis
lygis gerokai ūgtelėjęs.
Kaip atpažįstat, įžvelgiat „Tramtatulio“ laureatų
laureatą?
Tai labai sunki užduotis. Kokie kriterijai? Nuoširdumas, tikrumas, pajauta, dvasingumas, kūrybingumas.
Tai, ko gero, pagrindas. Jeigu vaikas pasakoja suprasdamas, apie ką, jei suvokia, įsijaučia, sugeba šį tą pridėti
nuo savęs, jo perteikimas vertinamas labai gerai.
O iš dainuotojų norisi, kad atsiskleistų jų balso natūralumas. Žinoma, viena iš sunkiausių šiuolaikiniam vaikui
užduočių – pajusti dainos dvasią, sugebėti ją perteikti.
„Tramtatulyje“, kaip nė viename kitame konkurse,
svarbiausia ne techninis atlikimas, ypatingų natelių
išdainavimas, o giluminis pojūtis.
Šį kartą didžiausias mūsų atradimas – Domantas Tau
kinaitis (mokytoja Onutė Zacharkienė) iš Varėnos rajono.
Mes jį pavadinome „Tramtatulio“ pasakotoju: nepaprastai išraiškingai, nuoširdžiai papasakojo formulinę
pasaką apie raudonąją vištelę. Tai buvo išraiškingiausas
iš visų jo grupės vaikų (nuo 3 iki 7 metų) pasakotojas.
Įdomu, kad jam svarbi publikos reakcija. Šio pasakotojo
dzūkiška tarmė nepaprastai graži.
2009 metų „Tramtatulio“ muzikantų muzikantu
tapo Matas Macevičius iš Balio Dvariono vaikų muzikos
mokyklos, – jis puikiai grojo ir smuiku, ir lūpine armonikėle, ir lamzdeliu. Šiam Algirdo Klovos mokiniui smagiausia,
maloniausia groti tradicinę muziką.
Neišrinkome vadinamojo geriausio iš geriausiųjų.
Pirmame ir antrame konkurse geriausiais iš geriausiųjų
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TRAMTATULIO pasakotojas Domantas TAUKINAITIS (Varėnos lopšelis-darželis „Žilvitis“, mokytoja Onutė ZACHARKIENĖ).

buvo išrinkti mokytojos Daivos Bradauskienės, dirbančios Kauno rajono Domeikavos gimnazijoje, parengti du
berniukai. Pirmaisiais metais – Tautvydas Bradauskas,
jos sūnus, antraisiais – Paulius Kovalenko, kuris dainavo,
grojo armonika ir griežė smuiku. Viską darė puikiai. 2009
metais to vardo verto vaiko nepavyko išrinkti.
„Tramtatulio“ nuostatuose įrašyta, kad buvę laureatai negali kitais metais jais būti, jei priklauso vis dar tai
pačiai amžiaus grupei ir atstovauja tam pačiam žanrui.
Tačiau, jei praėjusiame konkurse laureatu tapęs vaikas
dainavo, o šį kartą pasakoja, jis ir vėl gali pretenduoti
į laureatus. Arba jei groja skirtingais instrumentais.
Tokiu būdu siekiame, kad kuo daugiau vaikų dalyvautų
konkurse. Kai kurie dalyvavo jau tris kartus. Pavyzdžiui,
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– Vilius Marma iš Kauno I-osios muzikos mokyklos. Jis
kupinas neeilinių gebėjimų groti įvairiais instrumentais!
Tas jo nuoširdumas! Tas begalinis noras – vis tobuliau ir
tobuliau! Šį kartą jis pagrojo Peterburgo armonika taip,
kad vienas iš komisijos narių, Arūnas Launys, tradicinės
instrumentinės muzikos specialistas, dirbantis Lietuvos
liaudies kultūros centre, pasakė, kad negirdėjęs nė vieno
muzikanto, kuris gebėtų taip pagroti šiuo instrumentu.
Pirmame konkurse V. Marma virtuoziškai kankliavo
suvalkietiškomis kanklėmis. Antrajame buvo bandonininkas ir kanklininkas, tapo muzikantų muzikantu.
„Tramtatulyje“ nepaprastai svarbu, kad būtų tinkamai parinktas repertuaras. Mokytojai galbūt nepagalvoja apie tai, kad vaikui iki dešimties metų nereikėtų siūlyti
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vadinamojo suaugusiųjų repertuaro. Žinoma,
galima ir išlyga... juk visas dainas kūrė suaugusieji, bet įvairiausių gražių dainelių, kurios
puikiai tinka būtent mažiesiems, pakankamai
daug. Paradoksalu, kai koks mažylis dainuoja
vestuvines dainas. Atsitinka ir atvirkščiai: puikiai dainuojančioms šešiolikmetėms mokytoja
ima ir parenka vaikiškas daineles apie paukštelius. Jos turėtų dainuoti daug sudėtingesnes
dainas, kad pilnai atsiskleistų gebėjimai. Vien
neteisingas kūrinėlių parinkimas gali sutrukdyti tapti laureatu. Mokytojams patarčiau
daugiau tartis su folkloro specialistais konsultantais.
Šiam konkursui visada uoliai ruošiasi žemaičiai. Telšių apskrityje Rita Macijauskienė,
vadovaujanti vaikų folkloro ansambliui „Čiučiuruks“ (ji yra ir Žemaitijos regiono vaikų
folkloro konsultantė) ėmėsi iniciatyvos, kad
šios apskrities vaikai kuo geriau pasiruoštų
„Tramtatuliui“. Ji drauge su savivaldybių įstaigomis rengė vietinius turus rajonuose, vėliau
sukvietė į apskritį, kur buvo atrinkti geriausieji.
Tiems vaikams ir repertuaras parenkamas
geras. Manau, jei taip būtų veikiama visur,
konkurso kokybė būtų dar geresnė.
Džiugina, kad konkurse vis daugiau instrumentinės muzikos atlikėjų, vasarą atvažiuojančių į tradicinio muzikavimo kursus. Styginių
ir dumplinių instrumentų kursai – Birštone,
cimbolų ir dūdmaišių – Ignalinoje. Abiejų
iniciatorius – Arūnas Launys. Kursai suteikia
puikią galimybę pajusti, perprasti tradicinio
muzikavimo meistriškumo paslaptis.
Džiugu, kai vaikai susiburia į mažas kapelytes. „Tramtatulio“ konkurse kapelų vis
daugėja. Turėjom gražių pavyzdžių: garsioji
Palangos vaikų folkloro ansamblio „Kikilis“
senoji kapela, Mažeikių rajono „Alksniukų“
kapelytė, susibūrusi tik rugsėjo mėnesį, bet
jau pelniusi laurus. Grojantiems ansamblyje
reikia daug pastangų jausti, girdėti ne tik
savo, bet ir visus instrumentus, siekti bendros darnos.
Mus, folkloro specialistus, džiugina vietinių tradicijų puoselėjimas. Zarasuose Rimutė
Vitaitė puikiausiai parengė grupę sutartininkių,
kurios tapo laureatėmis. Biržuose mokytoja
Nijolė Kaulinienė antrą kartą parengė puikiai skudučiuojančių skudutininkių grupę.

TRAMTATULIO muzikantų muzikantas Matas MACEVIČIUS
(smuikas, lūpinė armonikėlė, lamzdelis). (Vilniaus Balio Dvariono
dešimtmetė muzikos mokykla, mokytojas Algirdas KLOVA).
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Ir Kupiškyje skudučiuojama bei giedamos sutartinės.
Varėnos švietimo skyrius visą mūsų informaciją paskleidžia mokyklose, darželiuose; Pasvalio rajono švietimo
skyrius rengia „Tramtatulio“ vietinius turus, džiaugiasi
kiekvieno savo vaiko laimėjimais. Kai kurie miestų vaikai
prisistatydami pasakojo, kad jų prosenelės yra iš tam
tikro krašto ir kai su jomis bendrauja, jie kalba jų tarme.
Tai sąlygoja ir tarmės tęstinumą.
Kokios dalyvių amžiaus grupės? Gal galima būtų jas
aptarti?
2009 metais nutarėm atskirai vertinti pačius mažiausiuosius (A grupė, nuo 3 iki 6 metų). Praėjusiame
konkurse darželinukai dalyvavo kartu su pradinukais ir
atsitikdavo taip, kad mažyliai tarp trečiokų – ketvirtokų
likdavo lyg nustumti. Mažylių laureatų šiemet nemažai.
Tarp jų nėra nė vieno muzikanto, vien dainininkai ir pasakotojai. Daug pasakotojų sugebėjo šmaikščiai, labai
gražiai ir nuoširdžiai atsiskleisti. Pirmiausia tai Augustė
Paciukonytė iš Lazdijų (mokytoja Ona Grėbliūnienė),
Žyginta Tamulevičiūtė iš Utenos (mokytoja Gita Juškėnie
nė), Urtė Gruzdytė iš Telšių (mokytoja Jūratė Rubavičie
nė), Jomantas Valiulis iš Naujosios Akmenės (mokytoja
Ona Deniušienė). Svarbu, kad mokytojos parinko puikius
pasakojimus, kuriuos pasakojant ir vaikiškumas galėjo
atsiskleisti.
Tarp šios grupės laureatų – dainininkai Kęstutis
Gresius iš Jonavos (mokytoja Gemutė Štopienė), Aistė
Kubiliūtė iš Palangos (mokytoja Valdonė Juozapavičienė),
mokytojos Irenos Makauskienės auklėtiniai iš Lazdijų
rajono Aistė Viselgaitė, Erikas Margelis.
Tarp augesnių vaikų, nuo 7 iki 10 metų (B grupė), taip
pat daugiausia buvo dainininkų ir pasakotojų. Smuikininkė Elenutė Kirdaitė tapo diplomante. Buvo šiauliškių
mergaičių sutartinių giedotojų – Aistė Tuzinaitė, Karolina
Šablinskaitė, Justė Ganusauskaitė, Milvydė Tamutytė
(mokytoja Rosita Kalinienė). Akivaizdu, mergaitėms
tokia veikla labai patinka. Pasak komisijos pirmininkės
Daivos Vyčinienės, vaikai dabar neturi galimybių girdėti
sutartinių, niekaip kitaip jų neišmoks, jei nebus ugdomi,
mokomi nuo mažumės.
B amžiaus grupės laureatai – dainininkė Justina Jan
čiūtė iš Kauno (mokytoja Ramunė Baniulienė), dainininkai–kanklininkai iš Vilniaus: Gabija Tarasevičiūtė (mokytoja Irma Dobrovolskienė) bei Edvardas Šapola (mokytoja
Rima Visackienė), pasakotojai Aušrinė Kaminaitė iš Telšių
rajono (mokytoja Rita Macijauskienė), Robertas Petraitis
iš Radviliškio rajono (mokytoja Gražina Areliūnienė).
Vyresni vaikai, nuo 10 iki 15 metų (C grupė) gausiau
muzikuoja. Puiki smuikininkė iš Kazlų Rūdos Agnė Pil
kauskaitė (mokytoja Eglė Bernotienė), muzikantas iš
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Kupiškio Mintautas Šlapelis (mokytoja Alma Pustovai
tienė). Jį mokytoja mokė groti armonika, o bandonija
berniukas pats išmoko. Puikiai grojo tais kaprizingais,
ne kiekvienam pasiduodančiais instrumentais! Tarp C
amžiaus grupės laureatų yra ir dainininkų: Akvilė Ka
laušytė iš Kauno (mokytoja Giedrė Ramunė Pečiulienė),
Rokas Janickas iš Kauno rajono Domeikavos gimnazijos
(mokytoja Daiva Bradauskienė), sutartinių giedotojos
Saulenė Pečiulytė, Emilija Čekavičiūtė, Akvilė Kalaušytė iš
Kauno (mokytoja Giedrė Ramunė Pečiulienė). Laureate
tapo ir pasakotoja Dominyka Trainytė iš Kupiškio rajono
(mokytoja Nijolė Bagdonavičienė).
2009-aisiais geriausiai pavyko atsiskleisti D grupės
(nuo 15 iki 19 metų) vaikams: visas būrys diplomantų,
laureatų! Pasakotojas iš Ignalinos rajono Eimantas Pakal
ka (mokytojos Jolanta Narbutaitienė, Regina Panavienė)
– šio konkurso atradimas. Eimantas labai gražia tarme
išraiškingai pasakojo. Jis turi ypatingą pojūtį, sugeba
savaip improvizuoti.
Mokytojas Algirdas Kasperavičius iš Kauno moko
groti dumpliniais instrumentais ne tik Kauno miesto, bet ir viso rajono vaikus. Tai nepaprastai taurus,
geranoriškas žmogus. Jis siekia, kad vaikų folkloro
ansambliuose grotų patys vaikai, o ne mokytojai.
Gražus tikslas. Šio mokytojo auklėtinių yra ir laureatų
– bandonininkė Ieva Žekevičiūtė, Darius Bagdonavičius
(grojo bandonija ir armonika), Vilius Marma (grojo
Peterburgo armonika).
Alvyda Česnienė – labai puiki mokytoja Kaune. Kauniečiai ypatingi, žingeidūs, visuomet ieškantys. Šios
mokytojos auklėtiniai laureatai yra kanklininkė Vytautė
Urbonavičiūtė, cimbolininkas Andrius Darčianovas, ragininkų grupė – Ignas Kilijonas, Gytis Darčianovas, Kamilė
Rimkūnaitė, Arminas Žaliauskas.
D amžiaus grupės laureatai – dainininkės Akvilė
Vervečkaitė iš Alytaus rajono (mokytoja Dalia Jusienė),
Kristina Šlyžiūtė iš Šilutės (mokytoja Regina Jokubaity
tė), dainininkių grupė iš Telšių rajono – Gerda Dacytė,
Viltautė Žvirzdinaitė, Monika Šačkutė (mokytoja Rita
Macijauskienė), sutartinių giedotojos iš Zarasų – Au
gustė Gaigytė, Julija Klimaitė, Kristina Buivaitė, Indrė
Kvedarauskaitė (vadovė Rimutė Vitaitė), smuikininkė
Malvina Stemplytė iš Marijampolės (mokytojas Žydrūnas
Rutkauskas), dūdmaišininkas Povilas Pukelis iš Kauno
(mokytojas Romanas Urnižas), kanklininkės iš Šakių
rajono – Kristina Adomaitytė, Greta Levišauskaitė, Aistė
Tumaitė, Gabija Gudiškytė (mokytoja Audronė Adomai
tienė), skudutininkių grupė iš Biržų – Ilma Banytė, Reda
Marinskaitė, Milda Černiauskaitė, Indrė Kalvelytė, Irma
Domarkaitė (mokytoja Nijolė Kaulinienė), styginių kapela
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Trečiojo Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso TRAMTATULIS 2009 laureatai.
Jono Tumasonio nuotraukos

iš Klaipėdos – Deivyda Sakalauskaitė, Audinga Jankutė,
Laura Alifanaitė, Svajonė Mačerniūtė (mokytoja Ingrida
Jankienė).
Turime jau 38 „Tramtatulio“ laureatus! 2009 metais
buvo dvi mišrių amžiaus grupių kapelytės. Abi puikiai
grojo, todėl komisija vienbalsiai nutarė, kad reikia ir
tokių laureatų grupę „įsteigti“.
Mišrių amžiaus grupių laureatai: senoji kapela iš
Palangos – Austėja Šeduikytė, Milda Luotytė, Rūta Še
duikytė, Gabrielė Lavickytė (mokytoja Diana Šeduikienė),
vėlyvoji kapela iš Mažeikių rajono – Monika Šakytė, Greta
Cydzikaitė, Ieva Milėškaitė, Rokas Gražys, Jokūbas Šakys
(mokytoja Dainora Petrikienė).
Konkursuose visada yra besijaučiančių lyg ir nuskriaustais. Daiva Vyčinienė protino nemanyti, kad vaikų
tikslas yra tapti laureatu. Gražiausias tikslas – dainuoti,
groti, nepamiršti savo protėvių praeities. Svarbiausia –
vidinis poreikis muzikuoti, dainuoti. O konkursas – tai
tik žaidimo forma. Kai kurie folkloro ansamblių vadovai
teigia tikrai nenorį su niekuo konkuruoti, nė vieno vaiko
išskirti. Tačiau ir tradicinėje kaimo aplinkoje kiekvienas

žmogus norėjo būti šauniausias. Tai teikė ir naudą: jei esi
geras muzikantas – būsi visur kviečiamas. Todėl negalime besąlygiškai teigti, kad konkursas, konkurencija –
tarsi kas nauja. Tobulumo siekis – tai žmogaus prigimties
dalis. Be to, negali groti nuolat vien sau, niekam nematant, niekam negirdint. Kai kuriems vaikams labai smagu
save parodyti: akys blizga, jiems malonu, gera. Manau,
tokie vaikai gali tapti tikrais muzikantais, dainininkais.
Vienas iš pagrindinių „Tramtatulio“ siekių – kad
jis išplistų į visas mokyklas, visus darželius. O dabar
džiaugiuosi, kad tradicinė kultūra savo gilumine prasme
nepraranda aktualumo. Tradicinės kultūros kalba ne kiekvienam prieinama, ne kiekvienam vaikui suprantama.
Kaip, beje, ir akademinė muzika: jeigu jos nesupranti,
neini ir į koncertą. Turime subrandinti savo žiūrovą. Būtų
labai puiku, jei atsirastų etninės kultūros pamokėlės
mokykloje. Atsirastų galimybė daugeliui vaikų priartėti
prie tradicinės kultūros. Nes šiandien tai daug kam – lyg
svetima kalba. Šiandien niekas nebearia žemės, nebegyvena aplinkoj, kur natūraliai skamba liaudies daina. Tad
vaikas ir neturi galimybių tai pažinti. Mūsų klausytojai –
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daugiausia iš mūsų pačių terpės. Kita vertus, nenorėčiau,
kad „Tramtatulio“ konkursas virstų popsiniu. Supratimo,
pagarbos tradicinei kultūrai prasme užsieniečiams dar
keliame „sveiką pavydą“. Kitų kraštų folkloro specialistai, pamatę dar išsaugotą mūsų tradiciją folkloro ansambliuose, visada stebisi, aiškina esą jūs tiktai saugokite tai,
ką turite. Būkim tokie, kokie dar galim būti – grynuoliai
be popso, be priemaišų, ištobulinimų.
Laikas nuolat keičia liaudies kūrybą. Ir mūsų metas
suteiks tam tikrų pokyčių. Mes jų neatsisakom. Tegul
muzikantai ir gitaromis pritaria liaudies dainoms... Apmaudu, kad mūsų nacionalinis radijas, televizija nenori
įsileisti tradicinės kultūros. Neprarandu vilties – gal kada
nors galimybę pamatyti „Tramtatulio“ konkursą turės
ir tėveliai, močiutės, giminaičiai, patys dalyviai, ir visi,
kuriems tai įdomu, svarbu.
Pasakoja Alvyda ČESIENĖ, Kauno I-osios muzikos mo
kyklos mokytoja ekspertė, folkloro ansamblio „Ratilėlis“
vadovė.
Jau 37 metus dirbu muzikos mokykloje, dėstau
kankliavimą. Nuolat rūpėjo ir rūpi kanklininkėms įdiegti
platesnį, gilesnį savo dalyko suvokimą. Netilpau vien į
kankliavimą. Pirmiausia siekiau, kad kanklininkės dar ir
dainuotų – būtent liaudies dainas. Norėjau, kad skambinantys lietuvišku tautiniu instrumentu iš pačių pagrindų
pažintų, pajustų liaudies kūrybą. Suradau mokytoją Giedrę Ramunę Pečiulienę, kuri pradėjo mokyti mergaites
dainuoti. Langas atsivėrė. Direktoriui Jonui Kazlauskui
pritarus (dėkingos jam už tai), Jonui Trinkūnui, tuo metu
dirbusiam Kultūros ministerijoje, palaiminus, atsirado
etninės muzikos klasė. Mūsų mokinių vis daugėjo, Giedrė
Ramunė Pečiulienė sumanė surengti tarp jų konkursą.
Visi apsidžiaugėm, pritarėm. Taip ir atsirado „Tramtatulis“ – iš pradžių tik tarp Kauno miesto vaikų (nuo darželinukų iki vyresniųjų klasių moksleivių). Kasmet dalyvių
daugėjo, konkursas tapo respublikiniu.
„Tramtatulyje“ atliekama tik autentiška liaudies muzika. Lietuvoje tuo jis unikalus. Pradžioj būta painiavos.
Pedagogai dažnai nesugebėdavo parinkti repertuaro,
atpažinti, kas vertinga, tikra. To paties būta ir su tautiniu
kostiumu: dzūkiška prijuostė, suvalkietiškas sijonas – įsivaizduojama, kad viskas gerai. Auklėjamąja, suvokimo
prasme „Tramtatulis“, sakyčiau, padarė perversmą.
Bent jau Kauno mieste. Nebėra dalyvių su plastmasiniais auskarais arba turkiškom baltom „bliūzėm“. Rūbai
dabar tvarkingi. Turime ir puikių specialistų. Pirmiausia
– Laimą Proškutę. Pradėjom sunkiai: audėjų nėra, daug
ko nežinom, nemokam, pinigų nėra... Ėjom į pigių rūbų
parduotuves, ieškojom, nusipirkę persiūdavom... Dabar
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puikiai matom savo trūkumus, žinom, ką ir kaip reikia
daryt, tik dažnai negalim dėl finansinio stygiaus: viskas
labai brangu...
Mokytojas atsakingas už vaiko mokymą, repertuaro
parinkimą, jo atlikimą. Ar tautinis kostiumas, jo įsigijimas
taip pat gula ant Jūsų pečių?
Be abejo. Kai vaikas ateina mokytis – pirmiausia
užmezgamas ryšys su tėvais. Atsilaikyti prieš dabartinį
kitokios muzikos srautą, prieš vidurinėse mokyklose
dažnai nepalankų požiūrį į folklorą vaikui nepaprastai
sudėtinga. Tačiau kurie „įklimpsta“ į folklorą (mėgstu
palyginti – kaip musė į medų) – pasilieka ilgam. Ansamblyje „Ratilėlis“ auga antra karta. Pirmosios grupės
vaikai išbuvo jame kol sukūrė šeimas. Bet ir dabar ateina. Iš tos grupės esama ir pedagogų. Seniai suvokiau
pareigą teigti auklėtiniams, kad tai, ką perėmę, turėtų
skleisti kitiems. Žmogaus nereikia „rišti“ prie savęs,
reikia išmokyti ir „paleisti“, kad kitus mokytų...
Būtent konkursui vaikų neruošiam. Ne. Mes mokomės, o į konkursą gali eiti kas nori. Ne visi tampa laureatais, bet visi, kas nori, gali dalyvauti konkurse. Algirdas
Kasperavičius, Ramunė Pečiulienė ir kiti pedagogai sugeba gerai paruošti vaikus dirbdami savo nuolatinį darbą.
Vidurinėse mokyklose sunkiau, nes ten vadovybė dažnai
tam nepalanki. Be to, vaikai labai užimti. Reikia, kad
vidurinėje mokykloje atsirastų labai stiprus „degantis“
pedagogas… Deja, labiausiai pasitikima pedagogais iš
muzikos mokyklų. Muzikos mokyklos folkloro suvokimą
neretai sugadina: liaudies muzikos kūriniai pateikiami
kaip daug primityvesni už klasikinę muziką, jų atlikimui,
išmokimui esą teverta skirti penkias minutes. Nesuvokiama, kad liaudies kūryba – tai ne tik pajautai, bet ir
pažinimui neišsemiami lobiai. Reikia labai daug žinojimo
ir pastangų, kad vaikams perteiktum juos.
Kaune visur mūsų pilna, kur kokia šventė – reikia
dalyvauti. Dainų šventės pradžia – stovi „Ratilėlio“ vyrai,
per lietų su ragais groja, prezidentas šalia... Folkloro
ansambliuose daugiausia dainuojančiųjų. Man labiau
rūpi dirbti su instrumentiniu ansambliu. Turim beveik
visus instrumentus. Neseniai daudytes gavom. Laukiam
vasaros stovyklos – daudytėmis groti mokysimės. Ansamblyje daugiau vaikinų nei merginų. Ne tik grojam,
bet daug šokam. Ansamblis – nelyginant šeima. Labai
svarbu ryšys su tėvais, jų požiūris. Būna atvejų, kai vaikas labai nori dalyvauti ansamblyje, jam tai svarbu, bet
tėvai pareiškia, kad už prisirinktus trejetus neleis jam
groti. Tenka kalbėtis, įtikinėt, kad rastų kitų priemonių,
nedraustų vaikui lankyti ansamblio, nes tai – šventa.
Ekspedicijose jau labai sunku rasti dainų, pasakojimų,
kurie nebutų buvę užrašyti. Bet ir pabendravimas su
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kaimo žmonėmis, jų tarmės girdėjimas – labai svarbu.
Buvo toks atvejis. Sovyklavome Rokiškio rajone, Griviškių kaime, prie Petrošiškių ežero. Ten gyveno eigulys
Sigitas, kuriam kaip tik 80 metų suėjo. Sakau, einam jį
pasveikinti. Armonika grodami visi ir atžygiuojam. Suradom besėdintį ant aplūžusio suoliuko. Kai jį sveikinom,
atsistojo ir nusiėmė kepurę. Koks pavyzdys vaikams!
Kitą dieną, žiūrim, seneliukas atneša saldainių... Tai
įsimenama visam gyvenimui. Tai ne smulkmenos. Arba:
ten gyveno žmogus, vardu Gintautas, kaimo girtuoklėlis.
Kiekvieną dieną jam reikia išgerti. Bet nepaprastai graži
jo tarmė ir vis randa kalbą su vaikais. Jis nešlitinėja, nesikeikia, jis labai gražiai kalba. Su juo visi vaikai bendrauja,
iš jo nesijuokia. Ta jo aukštaitiška šnekta, pasakojimas,
sakiniai tiesiog skamba...
Gerai, jei vadovas daug išmokęs iš savo tėvų, senelių.
Jei esi gimęs augęs mieste, tarmę išmokti, pajusti labai
sunku. Mes, kauniečiai, nemokam tarmės, o negi taip
padainuosi, kaip, tarkim, žemaičiai... Bet tautinį kostiumą siūdamiesi visada žiūrim, iš kur tėvai, iš kur seneliai.
Stengiamės paimti nors mažą dalelytę, kruopelytę to,
kas iš šeimos šaknų kilę. Rengiamės įvairių regionų kostiumais. Skatinam vaikus, kurie turi tarmiškai kalbančius
senelius, kad su jais taip ir kalbėtų...
Kauno I-osios muzikos mokyklos mokytoja ekspertė,
Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinio bū
relio pirmininkė, folkloro ansamblių „Sauluva“ ir „Žaisa“
vadovė, viena iš „Tramtatulio“ įkvėpėjų Giedrė Ramunė
PEČIULIENĖ.
Seniai dirbu su vaikų ir suaugusiųjų folkloro ansambliais. Kai būriu dainuoja – gražu. O kai vienas gražiai
uždainuoja – tai kažkas nepaprastai trapaus, subtilaus,
ypatinga. Kai ne išmoktai, bet išjaustai dainuoja ar groja,
pamatai, kad vieno atlikėjo išraiška visai kitokia nei būrio.
2000 ar 2001 metais pradėjome organizuoti vietinius solistų konkursus Kaune. Solistas turi atskleisti charakterį,
savo individualumą, kuris grupėje susiniveliuoja. O čia
už jokios nugaros nepasislėpsi.
„Tramtatulyje“ dar mažokai dėmesio skiriam senajam folklorui, seniausiajam klodui. Mažuosius vis bandoma mokyti linksmesnių dainelių, konkurso metu retai
skamba raliavimai, oliavimai, valiavimai. Gal su branda ir
tai ateis. Kaunas jau turi 14 „Tramtatulio“ laureatų. Tarp
jų nežinia kodėl dar nėra pačių mažiausiųjų...
Prieš konkursą daug koncertuojam. Tai labai padeda
vaikams įgauti pasitikėjimo. Vieniems koncertinės patirties stinga, kitiems gal ir talento. Reikia artistiškumo,
mokėjimo save parodyti. Reikia geros programos. Tik

pedagogo darbo ir moksleivio gabumų darna teikia
gerus vaisius.
Ruošdami programą, iš pradžių su vaikais bandome
paklausyti įrašų, visi padainuojam, kartais pati jiems
dainuoju. Iš keliasdešimties dainų vaikai išsirenka labiausiai patikusias. Visada atsižvelgiu į vaikų norus. Bet
visada stengiuosi ugdyti dainos vertės pojūtį. Tradicinė
daina jau yra nutolusi nuo šiuolaikinio žmogaus. Nė
pati nesuprantu, ką kai kurios dainos reiškia. Daug jų
esu perskaičiusi, perdainavusi, perpratusi, bet atrandu,
kurių negaliu suvokti ir prasmės išsiversti. Ką tad kalbėti
apie vaiką.
Su vaikais ne tik liaudies dainas dainuojam, bet ir
šventes švenčiam. Vien todėl būtina žinoti, apie ką
dainuojam, kodėl dainuojam. Atitinkamu laiku dainuojam atitinkamas dainas: per adventą adventines ir t.t.
Daugelis vaikų dalyvauja mūsų kūrybinėse stovyklose,
Rasos šventėse. Visada švenčiam Tris Karalius. Švenčiant šventes ypač pajuntama etninės kultūros dvasia.
Vien koncertuose tikrosios lietuvybės, tikrųjų tradicijų
nepajusi… Visokių patirčių esame kupini…
Ansamblių vadovai į „Tramtatulį“ leidžia, be abejo,
gabiausius. Tie vaikai tada dar daugiau pasitikėjimo
įgauna. Anksčiau džiaugdavomės, kad jie bent dainuoja
ar šoka, dabar kreipiamas dėmesys ir į tai, ką dainuoja,
kaip atlieka: į kokybę, meistriškumą, techniką, sudėtingesnius dalykus. Tik turėdamas etninės muzikos, etninės
kultūros, tautosakos pažinimo, pajautos bagažą vaikas
tobulai perteiks kūrinį. Gyvename mieste, bet kiekvienas
vaikas atsiremia į savo tėvų, senelių šaknis. Į tai visada
atsižvelgiu. Pavyzdžiui, su tais, kurių tėvai, seneliai iš
Žemaitijos, stengiamės dainuoti žemaitiškai. Įdomu,
kad tos dainos prie jų ir „limpa“. Didžiulę įtaką turi ir
ekspedicijos, jų tikrai reikia.
Dabar muzikos mokykloje dirbu su 14 pirmos klasės
vaikų. Nors bene pusės iš jų prastoka klausa, bet, stropiai
dirbant, ir iš tokių laureatai išauga. Kai vidurinių mokyklų
mokytojai prieš „Tramtatulio“ konkursą guodžiasi, kad
muzikos mokyklų vaikai turi daugiau pranašumų – tik
iš dalies su jais sutinku, nes vidurinėje mokykloje ar
kultūros centre yra daug daugiau vaikų, iš kurių galima
atsirinkti, pasikalbinti gabiausius.
Kartais paabejojama, kad perdaug laureatų, diplomantų „Tramtatulyje“. Bet mažinti tikrai neverta. Ir į
patį konkursą stengiuosi kiek įmanoma daugiau dalyvių
atrinkti. Kai kurie dar tikrai neverti to, bet – atvažiuos,
pasižiūrės, pamatys, turės galimybę pasimokyti iš kitų.
Nors „Tramtatulis“ buvo sumanytas kaip solistų
konkursas, bet dabar jame daug mažų grupių atsiranda.
Manau, ateityje pavyks suorganizuoti atskirai solistų ir
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mažų grupių konkursus. O gal ir sutartinių... Gal – instrumentalistų, pasakotojų, dainininkų. Konkursas tęsiasi
tris dienas. Didžiulis darbas užgula rengėjų pečius, komisija pavargsta, klausydama nuo ryto iki vakaro. Tačiau po
to sielai būna labai gera. Kai nuovargis užsimiršta, lieka
tik gražūs įspūdžiai. Manau, konkursas turi likti Kaune,
o jo organizatorius te ir būna Kauno miestas. Esame tos
idėjos įkvėpėjai, tad kol pajėgūs, šią tradiciją ir tęsime,
išlaikysime. Be abejo, labai reikalinga Vilniaus, Lietuvos
liaudies kultūros centro, parama. Kai pati nebedalyvausiu šio konkurso rengime, būsiu laiminga vien tuo, kad
jis vyksta. Mano svarbūs siekiai gyvenime tuo gal ir bus
įvykdyti… Nesijaučiu viena sumaniusi šį konkursą, bet
visada maniau, kad jo reikia, nes jis išjudina daugelį...
Labai gaila, kad televizija, radijas mūsų vengia, bodisi
viskuo, kas susiję su etnine kultūra, tautosaka. Todėl
„Tramtatulio“ sklaidos labai stinga. Nei žiniasklaida, nei
valstybė negerbia net pačių talentingiausių iš mūsų, teig-

dama, kad liaudies menas – perdaug paprasta, prasta...
Įrašus parengiam, nes sunku žinoti, kiek to entuziazmo
vaikams ir mokytojams dar pakaks...
Tramtatulio rengėjai: Lietuvos liaudies kultūros centras, Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir švietimo
departamentas, Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno
tautinės kultūros centras, Kauno 1-oji muzikos mokykla,
Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinis
būrelis.
Dėkojame rėmėjams – Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijai, Kultūros rėmimo fondui, Lietuvos Tūkstan
tmečio direkcijai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai,
Kauno miesto savivaldybei, informaciniams rėmėjams
– Lietuvos radijui, „Kauno dienai“, Regionų kultūrinių
iniciatyvų centrui.
Kalbėjosi Giedrė BARKAUSKAITĖ

Du „Tramtatulio“ laureatų balsai
(išgauti ir užrašyti Liudviko Giedraičio)
Kaune, Tautinės kultūros centro salytėje, kurioje apta
rinėti „Tramtatulių“ reikalai, mačiau (na, „krito į akis“),
kaip jos sėdėjo greta: jaunesnioji šonu truputį palinkusi
prie vyresniosios, švelniai prigludusi, visiškai pasitikė
dama jos artumo, gerumo malone, lietuvininkės tamsia
kepuraite gaubiamą galvelę dukteriškai palenkusi prie jos
peties. Vyresnioji (ją žinau: 200 metų „auksapaukštinin
kė“ Regina Jokubaitytė, „Verdainės“ vadovė iš Šilutės, o
jaunesnioji… Na, aišku, matyt, duktė: veidų šviesa ta pati,
buvimo greta ramybė ir jaukumas… Kai salytėje baigėsi
„oficialios“ šnekos, neištvėriau nepriėjęs prie mokinukės,
neprakalbinęs jos. Žiūriu, – sakau, – ir labai gera žiūrėti į
judvi. Ar esi „Tramtatulio“ laureatė?
Taip. Aš – Kristina Šližiūtė iš Šilutės folkloro ansamblio „Verdainė“.
Kai „Tramtatulio“ konkurse nelaimėdavai jokio įverti
nimo, kaip jauteisi: gal nuskriausta, pavydėjai?..
Pavydas neima. 2007 metais pirmąkart dalyvavau
„Tramtatulyje“, dainavom žemaitišką dainą duetu.
Nelabai pasisekė, netapome laureatėmis, bet tai suteikė atspirtį: reikia labiau pasistengti, kitąkart labiau
pasiseks. Joks pavydas! Man tik linksma, kai atvažiuoju
į „Tramtatulį“ ir matau tiek daug žmonių, kurie mėgsta
folklorą. Šilutės miestas mažas, yra du folkloro ansamb
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liai, siauras žmonių ratas, kurie tai myli, vertina. Gal ir
labiau vertintų, pamiltų, jeigu žinotų. Mažame mieste
sklaidos mažoka. Reikia gilintis, pažinti. Be to, kol pats
nesi folkloro gyvastingumo dalis, kol pats nepuoselėji,
tol ir nesuprasi. Kaune, kur į „Tramtatulį“ susirenka taip
daug folkloru gyvenančių žmonių, – man labai gera.
Tarp mokytojų, folkloro ansamblių vadovų, girdėjau,
buvo teigiančių esą lyg ir varžybiškumas, konkurencingu
mas „Tramtatulyje“ traumuoja vaikus, kurie nelaimėjo,
todėl iš anksto nuteikia savo auklėtinius, kad nesitikėtų
būtinai tapti kokiu nors „geriausiu“. Kaip vertini tokį
požiūrį, būdama mokine?
Vieni vaikai daugiau sugeba, kiti mažiau, visada taip
buvo. Aš visada sakau – tai natūralu, ir manau, kad
ruošti vaiką į „Tramtatulį“, bet tuo pačiu teigti jam, kad
nesitikėtų laimėti – tikrai blogai. Jokios motyvacijos
vaikui nebelieka. Aš niekada taip nesakau. Dalyvauju
„Verdainės“ ansamblyje, bet ir pati mokau kitus liaudies
instrumentais groti, giedoti, bet niekad taip nesakau. Jei
vaikas nesugeba ypač gerai dainuoti, šokti ar ką pasakoti
– jokia tragedija, jis gal kitoje srityje ką labai gerai sugeba.
Niekada nebuvo ir nebus lygybės tarp visų.
Ar seniai dalyvauji folkloro ansamblyje „Verdainė“?
Nuo trejų metų. Penkiolika jau – vis prie tos pačios
vadovės, Reginos Jokubaitytės.
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„Sumamėjot, sudukrėjot“ abidvi…
Mes esame gimusios tą patį mėnesį ir tą pačią dieną.
Gal kiek ir panašios. Gal ir supanašėjom…
Kas gi tave trimetę atvedė ten?
Močiutė mane atsivedė, pati dalyvauja ansamblyje.
Užaugau ir dabar nebeįsivaizduoju savo gyvenimo be jo.
Jame – ir mano sesuo, ir mama.
Buvai ta drąsi bėgiotoja po sceną, ansambliui bedai
nuojant, bešokant…
Buvau…
Kuo būtent liaudies muzika tau atrodo patraukli, graži?
Kuo ji atrodo išskirtinė?
Visokia muzika graži, bet liaudies – kažko išties išskirtinio turi. Lyg tos nenuspėjamos energijos, stebuklo turi.
Ir – gilią prasmę, dažnai užslėptą. Gera, malonu, kai gali tą
prasmę pajausti. Mano viena draugė sakydavo: „Liaudies
dainos niekada nesuprasi, jeigu pats nedainuosi“. Tai
labai jausmingas menas. Kai dainuoju, jaučiu, galiu sutapti dainoje ir su savo jausmais. Tai gilios prasmės gilios
istorijos, gilių jausmų menas.
Šiandien labai tyliai nuo scenos skambinai, dainavai.
Kodėl taip? Net ausis reikėjo gerokai įtempti, kad girdė
tum. Bet vis tiek – labai gera tave girdėti…
Klaipėdos krašto dainos ramios. Kitaip jas dainuoti
neišeina.
Skambinai kanklėm. Ar jomis ir temoki?
Ne. Esu baigusi muzikos mokyklą, akordeono ir pianino specialybę, šiais metais baigsiu ir variniais, orkestriniais pučiamaisiais… Pagroju armonika. Skambinu gitara.
Negaliu be jos gyventi.
Kam pačiai tiek instrumentų, kas tau ta muzika?
Muzika – kaip mano gyvenimas. Aš namie visada dainuoju. Šeimą tai gal ir nervina kartais. Pasiimu sau viena
kankles, pasiimu gitarą ir vėl dainuoju. Tai mano nusiraminimo šaltinis, jausmų išraiška. Bet, aišku, ruošiuosi ir
koncertams, reikia repetuoti.
Ar kiti šeimoje – tėvai, ta močiutė, kuri atvedė į ansam
blį, tokie patys kaip Tu – veiklūs, muzikalūs?..
Na, mums energingumo pakanka! Bet aš, pasak mano
vadovės, muzikos dovaną paveldėjau iš savo prosenelės,
kuri mirė sulaukusi šimto metų. Ji buvo labai muzikali.
Ar svajoji susieti gyvenimą būtent su folkloru?
Kai buvau maža, kartą „Verdainės“ vadovė juokais
man pažadėjo šį ansamblį palikti. Krito tas žodis į širdį,
įsisavinau jį, o pati vadovė visiems tą patį skelbia, tad aš
lyg ir įpareigota jaučiuosi…
Vadovė ir pati dar jauna…
Taip ir sakau: aš dar išvažiuosiu, dar mokysiuosi, Jūs
dar pabūkite, o paskui jau aš…
Esi pripažinta „Tramtatulyje“. Kaip šį konkursą ver
tini, kokią jis tau, sakytum, naudą ar nenaudą davė, kuo
patrauklus?

Dainininkė ir kanklininkė Kristina ŠLYŽIŪTĖ / Šilutės kultūros ir pramogų
centro folkloro ansamblis „Verdainė“. Mokytoja Regina JOKUBAITYTĖ.

Kai į „Tramtatulį“ atvažiuoji, pabūni, – pamatai, pajunti, kaip jame gera. Kai pirmą kartą prieš trejus metus čia
atvažiavau ir pamačiau, kiek yra mažų ir didesnių vaikų,
kurie tuo domisi, kiek daug nuostabių folkloro ansamblių
vadovų, kuriems visa tai brangu – širdį glostė. Labai myliu
vaikus. Kiekvieną vaiką matydama čia tiesiog aikčioju:
„Kaip gražu! Kaip gražu!“ Draugai, šalia sėdėdami, net
juokiasi iš manęs. O man tikrai labai gražu!
Sakeisi nuolat dainuojanti namie, norinti liaudies dainą
kitiems teikti. Kodėl tau atrodo, kad ir kitiems to reikia?
Man reikia, nes tai yra mano kraujyje, aš su tuo užaugau, mane taip išauklėjo. O kitiems reikia, nes tai yra
mūsų istorija, savo krašto praeitį reikia branginti, ne visi
tokį turtą turi.
Baigi vidurinę – kur patrauksi mokytis?
Šiemet baigiu ir išvažiuoju į Vokietiją. Ne visam laikui.
Tikrai ten nenoriu gyventi, esu patriotė. Pasisiūsiu tautinius rūbus, pasiimsiu kankles, kad nenutolčiau nuo jų,
kad neišsiskirčiau su tuo, ką ansamblyje ir pati išmokau,
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kad žmonėms, lietuviams užsienyje parodyti galėčiau,
kas yra Lietuvos senoji kultūra, folkloras. O studijuoti
ten noriu bažnytinę muziką. Nesieju su tuo būsimojo
savo gyvenimo, tiesiog pasitaikė gera proga, kad galiu
išvažiuoti, būtent tai studijuoti, patirties įsigyti bažnytinės muzikos srityje. Žinau tik viena: planuoju studijuoti
pedagogiką, mokysiu vaikus ir ateityje, nes man patinka
dirbti su jais, aš myliu vaikus.
…ir antrasis balsas…
2009 metų „Tramtatulio“ muzikantų muzikantas
Matas Macevičius – devintokas, Balio Dvariono muzikos
mokykloje Algirdo Klovos auklėtinis, po konkursų aptarimo, CD pristatymo Kaune pakvotinėtas bevažiuojantis
į Vilnių…
Koks Tavo požiūris į „Tramtatulį“, ką jis vaikams teikia?
Kaip, kokį jį pats lygšioliniame gyvenime patyrei?
Manau, kad vaikams „Tramtatulis“ labai naudingas,
nes paskatina daugiau dirbti, mokytis, ypač tuos, kurie nori
šį tą laimėti. Pirmą kartą jame dalyvavau 2005-aisiais kaip
žiūrovas. Svajojau kada nors tapti ir dalyviu. Atvažiavau
tąkart su draugu, kuris dalyvavo konkurse, buvo pasakotojas… Kai pamačiau tiek daug folklorininkų, mokytojų, vaikų, sukilo dar didesnis noras ir pačiam dalyvauti. Sužinojau,
kad Balio Dvariono muzikos mokykloje yra folkloro skyrius,
ansamblis, kuriam vadovauja Algirdas Klova, pasiprašiau.
Sesuo kaip tik padovanojo lūpinę armonikėlę, dar pamėgau lamzdeliu groti… Mokytojas pradėjo mokyti smuiku.
Iki tol visai nemokėjau griežti. Visais instrumentais grojimą
nuo mokytojo nusiklausiau, nusižiūrėjau. Šeimoje folklorą
visi mėgsta, pritaria man…
Kaip Tu jauti skirtumą, savitumą – būtent liaudies mu
zikos? Kokia tradicinėje muzikoje gal slypi Tau paslaptis,
kuri gal vilioja? Kasdien per radiją, televizijas skamba visai
kitokia muzika – rokai, šlageriai…
Liaudies muzika man tuo įdomi, kad yra savita ir sava.

Labai brangus žinojimas, kad protėviai, proseneliai tas
dainas dainavo, tas melodijas grojo, tai darė iš visos širdies. Taip ir pats stengiuosi daryti. Man tas žinojimas labai
svarbu. Toje muzikoje daug grožio, daug meilės… Labai
sunkų klausimą uždavėt. Man ta muzika svarbi. Dažnai
girdžiu mamą dainuojant. Tai ir traukia. Per atostogas
būdavau kaime, ten senelis labai mėgo dainuoti. Nuo
mažų dienų girdžiu liaudies dainą…
Liaudies muzikos mokaisi – gal nori su tuo ir ateitį
susieti?
Dar neaišku. Lyg ir norėčiau, bet nežinau, ar galėčiau
iš to gyventi, užsidirbti duoną. Tikrai galiu pasakyti, kad
jei gyvenimo sąlygos leis, folkloro asnamblį ateityje
lankysiu būtinai.
Ar vienas sau groji? Jei taip, – ką tai teikia pačiam? Kuo
tada gal kitaip jautiesi?
Aišku, groju. Atsipalaiduoju. Ir apmąstau daug ką.
Apmąstymams labai padeda grojimas.
Kokiais gi instrumentais dabar groji?
Dūdele, lūpine armonikėle, smuiku.
Kuo sunkiausia?
Aišku, smuiku. Bet visko galima išmokti, reikia tik labai
norėti, tuo labiau, kai yra kas pamoko, parodo, paaiškina.
Noro turiu su kaupu.
Ar išmoktą melodiją kaskart, kaip sakoma, tiražuoji, ar
būtinai įsiterpia ir improvizavimo tvilksniai?
Būtinai improvizuoju. Nes kas gi gali žinoti tą „tikrąją“ melodiją? Ją reikia improvizuoti. Kiekvienas liaudies
muzikantas, man atrodo, taip elgiasi. Instrumentinėje
liaudies muzikoje gryno tikslumo gal ir nėra.
Kaipgi supranti tradiciškumą?
Man atrodo, groti ir improvizuoti – labai tradiciška.
Būtina kažką ir nuo savęs pridėti.
Kaip jautiesi pripažintas muzikantų muzikantu? Ar Tave
tai bent kiek pakeitė?
Tik paskatino toliau ir labiau domėtis liaudies muzika.
Tas paskatinimas, manau, – labai į naudą.

Rūpesčio dėl „Tramtatulio“ aidai
Liudvikas GIEDRAITIS
Nuulbavo jau trys „Tramtatuliai“. Kas tai per reiškinys, kuo tikėtasi du tūkstančiai penktaisiais sumanius
tokį šokliavardį vaikų kūrybiškumo liaudies tradicijų
dvasia ugdytoją (ir – griežtą vertintoją!), kokie poslinkiai, kokie vaisiai, patirtys, lūkesčiai, siekiai, galimybės
ir kliūtys skambėti jam ne tik folklorininkų apsupty?
Šiuos reikalus aptarti, be to, ir džiaugsmingo įvykio
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proga – išleista 2009-ųjų metų „Tramtatulio“ laureatų kompaktinė plokštelė! – 2010 vasario 5-ąją Kauno
tautinės kultūros centro salė pritvino etnokultūrininkų, pedagogų, mokyklose, kultūros centruose, darželiuose ugdančių vaikus. „Tramtatulio“ dalyviai – jų
auklėtiniai. Per tris konkurso dienas vertinimo komisija išklauso daugiau kaip keturis šimtus dalyvių, per
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penkis šimtus jų atliekamų kūrinų. „Ypatingą vaiką reikia atrast“, – pasak Jūratės Šemetaitės. Deja, pati gyvenimo dvasia šiandien svetimoka etnokultūriniams
reiškiniams. Aplinka tarsi ardo vidinę žmogaus darną.
Etninę kultūrą pažinti šiandien vaikams išties sunku.
Tai jiems beveik visiškai svetima žemė: kasdien nebegirdi nei liaudies dainos, nei senolių išminties žodžio,
nei tarmės garsų. Visa tai – lyg svetimybė. O etninės
kultūros mokymo strategiją aukštieji valdžios dėdės ir
tetos vis tebeaptarinėja – be galo, be krašto: žada tik
nuo 2012–2013 metų šiek tiek aktyviau pajudėti šioje
srityje. Taigi viltis – visiems nepasiekiama motina. Kur
atsiranda geras vadovas (mūsiškai tariant „užsikepėlis“, tarptautiškai – entuziastas), tik ten etnokultūrinė
dvasia klesti.
Įsipynę į būtent konkurse skambėjusių kūrinių atlikimo aptarimus (tą ypač moka daryti vertinimo komisijos nariai Vida Šatkauskienė, minėtoji Jūratė, Arūnas
Lunys), galim esą tik dėkoti likimui, kad turime tokį
šaunų sumanymą – „Tramtatulį“, džiaugtis talentingais
vaikais, bet esama ir riktų. Dažnos klaidos: neteisingai
parinktas repertuaras (žr. „Tramtatulio“ paukštelio
žingsniai“), nukrypimai nuo tarmiško žodžio, ypatinga
negerovė – nefolklorinis, „pastatytas“ balsas. Liaudies
kūryba – „šventas reikalas“, ją turime pateikti savaiminiu, prigimtiniu natūraliu balsu – švariai… Apie kostiumą: jei nėra tikro, tautinio, pirmoji būtinybė renkantis
aprangą – išlaikyti paprastumą.
Liaudies muzikos pateikimo kokybės suvokimo srityje nuo pirmojo „Tramtatulio“ iki pastarojo esą „visai
linksmi“ poslinkiai: atsiranda supratimas, kur tradicinė
muzika, kur ne, kokia yra senoji, kokia vėlyvoji kapela.
Tvirtas žinojimas ateina. Pats „Tramtatulis“ geriausių
atlikėjų pavyzdžiu ne menka dalimi tą sąlygojo. Atgimsta cimbolai, dūdmaišis, dažniau pasirodo lūpinė
armonikėlė (juk tai pirminis vaikų muzikos instrumentas). Vengti saviskambių instrumentų sutirštinimo,
žiūrėti, kad skudučiai, ragai, daudytės derėtų vienas
prie kito, visi būtų lygiaverčiai, nė vieno silpnesnio už
kitus (skudučiuojant tai ypač gadintų reikalą). Armonikininkų padaugėjimas – gerai, bet reikia neapleisti ir
bandonijų, koncertinų. Nepamiršti, kad tercinis grojimas nėra tradicinis. Derėtų išvengti stilizuotų kanklių,
chromatinių lumzdelių...
Penktųjų, septintųjų metų „Tramtatuliuose“, akivaizdu, bijota tarmės. Tačiau trečiajame – lyg tarmiškumo protrūkis: skambėjo net 60 pasakotojų, 95 proc.
– tarmiškai, daugeliu atveju, labai puikiai. Akivaizdu,
tai paties „Tramtatulio“ įtakos žymuo. Paįvairėjo pateikiamos pasakojamosios tautosakos repertuaras,
tačiau visa jos įvairovė dar tikrai neišsemta: yra dar

stebuklinės pasakos, posakiai, įvairiopi pamėgdžiojimai, greitakalbės, nesusikalbėjimai, būrimai, maldelės,
oracijos… Siektina, kad pasakojamieji tekstai būtų informatyvūs, turiningi, su idėja, gėrio, teisingumo teigimu ir – kad tai būtų autentiški tautosakos kūriniai, ne
vadovo sukomponuoti, bet klasikiniai laiko nugludinti
kūriniai. Ir – kad iš savo krašto medžiaga būtų. Ir – kad
tarmė išlaikyta būtų. Ir – kad atitiktų pasakojančio vaiko amžių, temperamentą, prigimtį… Štai kiek tų norų
turi „Tramtatulis“, tie jo vertintojai, o mokytis tai nelabai gi yra iš ko, stinga garso įrašų, metodinių darbų
iš pasakojimų srities. Nepalankią įtaką daro skaitovai,
agitbrigados, teatrai. Teatrališkumas, pakeltos intonacijos, iliustratyvūs rodymai, kraipymasis – ne ne, liaudies kūrybos pateikimui to nereikia. Bet tarimo raiškumo būtina žiūrėti. Intonacijų natūralumo būtina siekti.
Negerai, kai jaučiama, kad vaikui kiekvienas žodis vadovo griežtai į savo vietą padėtas, o vaikas – tai tik tarytum prisukama lėlė, daugelį kartų vienodai atkartojanti tą patį tekstą. Ką vaikas pasakoja, jam turėtų būti
aišku, artima, tad pateikiama motyvuotai, be ypatingo
artistizmo, išmoktumo, o lyg savais žodžiais. Ir te vaikas nemėgdžioja seno žmogaus balso, o šneka savu
balsu, pats jaučiasi tas žiniuonis, išminčius, sekantis,
tarkim, pasaką… Daug tų vertinimo komisijos pastabų
galima būtų vardyti, bet menui nėra išbaigtų receptų.
Čia svarbiausia – kūrybiškumo, talento išlaisvinimas,
pagarba savo kraštui, kuriame sukaupti mūsų liaudies
kūrybos lobiai, pagarba lietuviškumui…
Ypatingi yra „Tramtatulio“ vaikai, o dar ypatingesni (jie ypatingiausieji) – mokytojai, vadovai, tie jautrūs,
gilūs žmonės, jaunas sielas budinantys semdami turtą
iš liaudies kultūros aruodų. Toks yra ir stebuklingas tas
buvusios Kauno tautinių namų direktorės Astos Vandytės krikštavaikis „Tramtatulis“: truputį trankus, truputį
pakilus, bet visada tobulo grožio siekiantis, sėjantis jį
jaunose sielose… (Kas gi katinui uodegą pakels!..)
Minėtoje kompaktinėje plokštelėje „Tramtatulis
2009“ – keturiasdešimt trys kūriniai iš visų Lietuvos
regionų – dainos, pasakojimai, įvairiais tradiciniais instrumentais atliekamos melodijos… Parengėja Jūratė
Šemetaitė.

CURRENT AFFAIRS IN ETHNIC CULTURE

Children’s folk festival Tramtatulis
This series of articles discusses all aspects of the
recently launched children’s and school children’s folk
festival Tramtatulis. Its significance in bringing up and
educating children is priceless.
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„Pašoviau duonų, dabar užeikit gryčian…“
Pastabos apie tradicinės mitybos medžiagos rinkimo konkursą
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ
Su 2009 metais baigėsi ir tęstinis konkursas „Etninės
kultūros šaltiniai. Tradicinės mitybos kultūra“. Lietuvos
liaudies kultūros centras neatsitiktinai tęsė prieš penkiolika metų pradėtą teminės etnografinės ir tautosakinės
medžiagos rinkimo konkursą, nes juk kulinarinis paveldas jau kuris laikas „ant bangos“. Parašyta lietuviškosios
kulinarijos knygų, atsirado daugybė valgiams, gėrimams,
vaišėms, apskritai tautų virtuvėms ir kartais net jų tradicijoms šioje srityje skirtų laidų televizijoje, betgi puikiai
žinome, kad to neužtenka. Juk suvokiame, kad apie
tradicinį maistą negalime kalbėti atsietai nuo senųjų apeiginių praktikų, papročių, magijos elementų. Jaučiame,
kad bendruomenės, taip pat, žinoma, giminės, šeimos
valgyme, vaišinimesi dar galima užčiuopti mitologinės
pasaulėžiūros vaizdinių nuotrupų, nes gyvenimo įvykiai
turėdavo prasminę ir regioninę vaišinimosi išraišką,
gyvenimo būdo, mąstysenos ir dvasinio gyvenimo inspiruotas patiekalų rūšis. Tai ir yra didžiausia kulinarinio
paveldo vertybė!
Kai ką iš to dar galime užrašyti iš panašią patirtį išlaikiusių žmonių, bet jau reikia labai skubėti. Tai ir skubėjome
bei kitus raginome – visos Lietuvos mastu paskelbėme
minėtą medžiagos apie tradicinę mitybą rinkimo konkursą. Sudarėme ir išplatinome daugybę klausimynų ir
tikėjomės, kad pagal mūsų pasiūlytas anketas sulauksime gausiai pririnktos etnografinės ir tautosakinės
medžiagos, iš kurios atpažinsime užkoduotus baltiškus
simbolius, sinkretinės kultūros ženklus bei kitus mūsų
nacionalinio savitumo liudijimus. Turiu pripažinti, kad nusivylėme – į mūsų raginimus dalyvauti konkurse atsiliepė
tik 8 savivaldybių pavieniai entuziastai. Už tai ir dėkojame
Linai Daukšienei (Kupiškio r.), Elenai Žilinskienei (Trakų
r.), Genovaitei Tijūnėlytei-Terlikovskai (Švenčionių r.), Elenai Kiškienei (Utena), Aldonai Dukauskienei, Dangirūtai
Šimkūnienei, Jovitai Ramonaitei, Zitai Kapučinskienei,
Liucijai Uržienei, Valentinai Alekseriūnaitei, Danutei
Juškienei, Donei Legezai, Vitalijai Vareikienei, Danutei
Maižiuvienei, Onai Lugauskaitei, Angelei Zaveckienei, Liucijai Brazdžionienei, Irminai Nogobodienei (Pakruojo r.),
mokytojai Eliutei Pocevičienei ir jos mokiniams Viktorijai
Rimkutei, Domantui Mažonui, Evelinai Gabalytei, Akvilei
Stončiutei (Mažeikių r.), Sigitai Burgienei (Akmenės r.),
Admai Baltutienei, Daliai Ežerinskienei (Šilutė).
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***
Daugiausia suplaukė medžiagos apie duoną. Teisingai
sakoma: duona – gaspadorius, pyragas – svetys. Apie
duoną Lietuvoje parašyta ne vienas straipsnis ar net
knyga, bet konkurso dalyviams ir net tiems nedalyviams,
kurie šį konkursą laikė tik abejotinu bandymu susigrąžinti
negailestingai laiko pasiglemžtus ženklus, norisi priminti,
kad ir menkiausiose pateikėjo prisiminimų nuotrupose
galima atrasti mums, lietuviams, brangias prasmes. Net
ir negausi šiemetinė konkursinė medžiaga įrodo, kad
dar visai neseniai duona buvo ne tik maistas, bet tarsi
savaip pakylėta, šventa esybė, visų gerbiama sakralija,
turinti ritualines ir magines galias. Be duonos neapsiėjo
nė viena šventė, ji tiko gydyti, burtams, užkalbėjimams...
Iš konkursinių darbų fragmentų pabandykime dar sykį
patvirtinti lietuviškos ruginės duonos fenomeną.

Gyva duona
Sakytinės tautosakos, mitologijos specialistė Daiva
Vaitkevičienė straipsnyje „Duonos gimimas“ (Tautosakos darbai, IX (XVI), 1998, p. 56–60) akcentavo, kad
rauginama duonos tešla iškyla, išsipučia ir raugo veikiama ima gyventi. Duonos gyvenimą (ir jos ypatingumą)
iliustruojančių pasakojimų yra aptikę bei užfiksavę ir
konkurso dalyviai. Ji kvėpuoja, nes sakoma „neuždusyk
duonos“, vaikai siunčiami paklausyti jos „šnekėjimo“,
„burbėjimo“ ir pan. Ypač vertingas Elžbietos Lebednykienės, g. 1922 m. Lieponių k. Trakų r., pasakojimas,
vaizdžiai parodantis duoną kaip gyvybę. Ji sako, kad
šeimininkė, iš vakaro užmaišiusi tešlą ir norėdama, kad
ji geriau kiltų (rūgtų), ranka į tešlos vidų įspausdavo
duobutę ir, iš savo burnos įpūtusi šilto oro, duobelę
užlygindavo. Nuo dūkelio tešla sušils ir geriau kils (užr.
E. Žilinskienė). Į raugą tarsi įpučiama siela. Dūkelis (dvesele) siejasi su dūšia, o ši dažnai įvardijama kaip siela.
Duona, kaip ir vaikas ar naminis gyvulėlis, bijo piktų
akių, negerų žmonių: Ti duona susmega, susėda duona,
a ta boba buva atejus, čia va užplepėja (...). Va netikusiam
žmogui daviau raugų – sugadina. Da sakydavo: „Gal čerau
nike, velnis jų žina, kuol ti pagadina rūgštį“. Jei rūgštis
sugadinta ir nori pataisyti, tai, būdava, vandeniu švęstu
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ir svogūnu duonkubilį trina (Natalija Buteikienė, g. 1930
m. Tulūšių k. Ukmergės r., užr. E. Kiškienė.). Taigi duona
ir „gydoma“ panašiai, kaip nužiūrėti vaikai. Duona „gydoma“ ir per krosnį. Tai labiau panašu ne į vaistus, o į
įsiteikimą ar auką krosniai bei su ja susijusioms mitinėms
(ir mistinėms) jėgoms, turinčioms galių nulemti duonos
kokybę. Pavyzdžiui, jei duonos pluta skilinėj – suskaldo
smulkiai medelius ir užkurą pečiaus priekyje padarys.
Buntelį malkų, trumpų šakaliukų užkursi, atidarysi speltę
(liuktą), kad išeitų pirmieji dūmai, greit uždarysi – duonos
viršus nebeskeldės (Ieva Pocienė, g. 1921 m. Semeniškių k.
Šiaulių r., užr. E. Pocevičienė). Duonos jautrumą svetimiesiems (kaip ir naujagimio) rodytų ir tikėjimas, užrašytas
Užpalių apylinkėse. Jei kas užeina prieš pašaunant duoną
į krosnį, tai laukia už durų lig pašauna kepalus, tadu jau
saka: „Pašoviau duonų, dabar užeikit gryčian“ (Ona Bu
kerienė, g. 1933 m. Kėpių k. Utenos r., užr. E. Kiškienė.).
Duonos kepimo laikas – išskirtinis, nenuspėjamas, tai
primena gerai žinomi tikėjimai, kad duoną kepti vengta
sergant mėnesinėmis, stengtasi, kad to nereikėtų daryti
nėščiajai. Jei vis dėlto kepa, tai laikėsi elgsenos apribojimų: Jei nėščia duonų kepa, tai taikė neprisliest prie jokios
kūno vietos – gimis vaikas turės juodų apgamų. Duonų
pašovei pečiun, uždengei pečių ir draudimai pasbaigia
(E. Lebednykienė, užr. E. Žilinskienė). Kai kepi douną,
negali pykt ont žmuogaus, vo gol douneli susproginieti
(Stanislava Miltinienė, g. 1926 m. Viliošių k. Akmenės r.,
užr. S. Burgienė).
Taujėnų apylinkėse (Ukmergės r.) ankstyvąją (bloškinę) duoną vadindavo žmogiškuoju malonybiniu ir
kartu šventu vardu – Ona, Onele. Tai susiję su šv. Onos
minėjimo švente. Onos vardą duona įgydavo, jei būdavo kepama apie liepos 26 d., t.y. „apie šv.Oną“. Tokia
duona dar vadinama ankstyvąja duonele, tai, matyt, ir
bus nulėmę mažybinę jos vardo formą.
Beveik visuose konkurso dalyvių aprašuose yra
panaši frazė: Nukritus duonai tėvas liepdavo ją pakelti,
atsiprašyti ir pabučiuoti (N. Buteikienė, užr. E. Kiškienė.).
Įdomus su duonos gerbimu susijęs moralas, papasakotas kupiškėnės Julijos Peckaliovienės, g. 1934 m.: Sakyda
vo sanėlis, žiūrėkit, kad nenulakt duonos šmotukas. Jėgu
nulakė, tai toj skruzdala pačiups, nunaš ir nebaturėsma
duonos. Jis sakydavo, kad skruzdala nunaš tų duonų
kokiom ti Dievui ar kom... Tadu Dievulis atims duonų ir
nebaturasta (užr. L. Daukšienė). Duonos išskirtinumą iš
kitų maisto produktų liudija ir tikėjimas, kad naują duonkubilį reikia pašventinti velykiniu vandeniu, peržegnoti
ir tik tada dėti raugą.
Duona, kaip ir žmogus, turi savo rūbą – duonarūbį.
Jis drobinis, specialiai jai pasiūtas ir daugiau niekam
nenaudojamas, tik duonkubiliui dengti. Dažname apraše užsimenama, kad ant duonrūbio klojami kailiniai,

Duoną kepa. Marta Laukaitienė, Prienų r., Balbieriškio apyl., Gerulių k.
ES 22680. 1965. Vacio Miliaus nuotrauka.

rečiau pagalvė. Minkytuvą uždengdavo marškoniu. Ant
marškonio dėdavo specialią pagalvėlę. Po panaudojimo
pagalvėlę kišo į lininį maišą, maišą užrišdavo ir laikydavo
klėties palubėje (I. Pocienė, užr. E. Pocevičienė). Rūgstanti
duona „guldoma“ į žmonių patalus. Plikytą duoną rūgti
dėdavo į lovą ir tą naktį lovoj nieks nemiegodavo (I. Po
cienė, užr. E. Pocevičienė). Su ką tik iškepusia duona irgi
elgiamasi „žmoniškai“: Korštus bokanus do sudeda lovon
po duknom, kad būt šiulta, nu ir prabūna iki vokaro... Vargu, ar šis paprotys nulemtas tik žmogaus racionalumo
– parūpinti sau šiltą patalą.... Duonos ir audeklo (dažniausiai lininio) sąsajos prašosi atskiros temos, grįstos
mokslininkų išvadomis. Bet ir plika akimi pastebima, kad
stuomuo, rankšluostis, čereškinis (drobelė) „tarnauja“
duonai, pabrėždami jos išskirtinę vertę. Pirmą kartą mer
ginos (ar marčios) iškeptą duoną dėdavo ant stuomens,
nunešdavo jos paragauti kaimynams (E. Lebednykienė,
užr. E. Žilinskienė). Aprašuose dažnai pabrėžiama, kad
iš krosnies išimta duona dedama ant drobe ar specialiu
rankšluosčiu apkloto suolo ar net ant tam tikslui padirbtų
lentų. Duona ir užklojama drobule. Ji dažnai stačiai sudedama į duonkubilį, kartais į specialų kuparėlį ar dėžę
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Pateikėja Natalija Žukauskaitė-Buteikienė su ką tik iškepta duona. Ukmergės r.,
Vidiškių sen., Kinklintiškių k. 1987. Elenos Kiškienės nuotrauka.
Pateikėja Ona Pranskūnaitė-Bukerienė. Utenos r., Užpalių sen.,
Kėpių k. 2008. Elenos Kiškienės nuotrauka.

duonos kepalo neprapjaudavo, kad duona
neišeitų iš tų namų. Kepdami duoną nieko
niekam neskolindavo, kad su paskolintu
daiktu neišeitų ir duona – namų skalsa.
Namai be duonos ne tik vargingi, bet ir nesaugūs: Paskutinį prapjaudavom tų bakanų,
kuris buvo su kryžium. Čia, soko, tegul saugo
namus. Tadu už neilgo ir naujų duonų mai
šydavom (A. Vosylienė, užr. L. Daukšienė).
Ar ne su apsauginėmis duonos funkcijomis
sietinas ir šis paprotys: Delnu viršou įspaus
davau kryžių, vo pirštais iš šuonų – tokias
gilias braukas padėrbdavau. Liob sakyt,
anų tor būt teik, keik šeimynuo žmonių (S.
Miltinienė, užr. S. Burgienė). Esu girdėjusi
žemaičius sakant, kad šios braukos duonai
būtinos, nes tai jos žiaunos, per jas duona
kvėpuoja. Kad tai neatsitiktinis pasakymas,
rodo ir šis sakinys: Vaikai prašydavo, kad
ragaišį keptų apvalų, kad būtų daugiau
žiaunelių... (V. Kunickaitė, užr. D. Juškienė).

Duona ir virsmas

(kaniką) ir apklojama lininiu audiniu. Prapjauta duona
vėlgi priklojama... E. Pocevičienė užrašė, kad apie Mažeikius duonos raugo bandelę apvoliodavo miltuose ir tarsi
kūdikį susupę į drobinį audeklą padėdavo šiltoje vietoje
iki kito kepimo. Ar taip namų šeimininkės darydavo tik
praktiškumo, higienos sumetimais?
Duona gali palikti jai neįtikusius namus. V. Vareikienė užrašė, kad Pakruojo apylinkėse vakarienei naujo
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Duona bene aktyviausiai dalyvauja vestuvių rituale. Ji „atstovauja “ moteriškajai
pusei ir ją palaiko. Beveik kiekviena pateikėja užsimena, kad merginai pirmą kartą iškepus duoną primenama apie jos tinkamumą
tekėti. Pirmosios duonos kepimas – tam
tikras „įrašymas į mergas“, ir šį faktą šeima, giminės, jaunimas arba ir didesnė dalis
kaimo bendruomenės vienaip ar kitaip pažymėdavo. O. Bukerienė prisiminė, kaip jos
namuose atšventė pirmąjį duonos kepimą:
Tėvas pasakė – jau visi padarysma medaukos
ir visi bėgsma šitos duonos valgyt... Šitan
samagonan pripyla medaus, išplake... Dare
ne per stiprų, žina gi, babutei, jau gi man ti,
visom jau... Bet labai saldi buvo medauka.
Tai va – buva tokis kaip jau ir įšventinimas į
gaspadines (užr. E. Kiškienė).
Ištekanti duktė kartu su kraičiu veždavosi ir duonos: Išvažt kraičius atvažiuoja vi
seip apsiragliavį, apsitaisį, kiti joja šaly... Kraičių įdėdavo
kuparų, kai kadu do ir spintų. Suvyniodavo drobės šmoti
duonos bakanų. Kai pakepdavo, tai sakydavo, kad čia
jau bus dėl kvėslių, kad nuvežt jau ti. Duonų paduodavo
mama ir sakydavo, kad turėtų tokių pot gerų rūgštį, kaip
čionai mūsų... (A. Vosylienė, užr. L. Daukšienė). Marti
išvažiuoja, ti dėdava duonas kepalų vežtis vyra pusin. Nu
ti jaunamartes atvežtine duona ir stengdavas, kad visi

ETNINĖS VEIKLOS REALIJOS

paragautų, raikydava tų duonų ir siųsdava... Turėdava
marti iš namų atsivežt ir raugų. Padarydava duonkubilį
jai naujį, ir jine iš motinos paimdava namų rauga, ir jos
čia būdava rūgštis. (N. Buteikienė, užr. E. Kiškienė).
Įsiteikimą, aukojimą, apsaugą primena ir apie Pakruojį
buvęs paprotys – jaunamartė į vyro namus atsiveždavo
didelį kepalą duonos. Su šiuo kepalu jaunoji apeidavo
visus būsimų namų kampus ir po to su duonos kepalu
rankose žemai nusilenkdavo anytai. Pateikėjai teigia,
kad ir vestuvinis karvojus esąs ta pati duona, tik atitinkamai iškepta, papuošta, bet nebūtinai. Anksciau
marcios išeidavo pascikc su duonu. Padaro apvalų,
nelabai dzidelį bakanėlį. Išeina tėvas ir motina su kepa
luku duonos an rankšluoscio. Marci uždeda an kepaluko
stonų ar rankšluostį arba apsupa an pecių tėvu, kai
grįžta iš šliūbo pas jaunąjį. Marci duonelį nešas už stalo,
vadzino karvojum. Jo niekuo nepuošdavo, mažesnis
kepalukas... Jaunoji būna ir savo atsivežus. Jau kai tėvai
priima, atsisėdus už stalo ir duonelį pasdeda an stalo.
Būna du kepalukai, du karvojai... (E. Lebednykienė, užr.
E. Žilinskienė). Vestuvinės duonos likučiai panaudojami
tolimesnio gyvenimo sėkmei užsitikrinti. Po vestuvių
anyta liepia duonos likučius nunešti ėriukams – vaikučių
bus kaip ėriukų. (V. Kunickaitė, užr. D. Juškienė).
Laikantis laidotuvių papročių vėlgi atitinkamai elgtasi, kad duona neišeitų kartu su mirusiu šeimos nariu.
Apie Trakus tik numirus žmogui ant stalo dėdavo neprapjautą duonos kepalą, ir jis ten prabūdavo iki pakasynų.
Užfiksuotas paprotys, kad atlaužtos duonos gabaliuką
artimieji kartu su šventintais žolynais numirėliui dėdavo
po pagalvėle, taip stengdamiesi palengvinti jo kelionę į
Anapus. Duona karste – tikimybė, kad velionis jos kartu
su savim neišsives iš namų (užr. E. Žilinskienė). Lankyti
velionio kaimynai ėjo su duona: Aš prisimenu, tete dar
sirga, ir duoną jau kepė mum kaimyne... Po laidotuvių
radam un girnų premenėj žmanių prikrauta duonas.
Atnešia, neįnešia vidun pri lavona, bet padėja premenė
un girnų (N. Buteikienė, užr. E. Kiškienė). Mirusiojo
minėjimo papročiuose vėlgi būtina duona. Pateikėjai
tai linkę priskirti bendruomeniškumui, giminystės
reiškimuisi, pagalbai mirusiojo artimiesiems, bet ar tai
nebus dar archajiškesnių tikėjimų, susijusių su aukojimu
protėviams, likučiai? Po mėnesio nuo mirties aidavo
giedoc ražančiaus. Aidavo labai anksci – dar prieš saulės
patekėjimų. Kiekviena nešdavos duonos riekutį, lašinių,
kiaušinių ar sūrį... (Antosė Zaleckienė, g. 1935 m. Tiltų k.
Trakų r., užr. E. Žilinskienė).
Per kalendorines šventes, kuriose prisimenami šeimos mirusieji, dažniausia auka parapijos varguomenei
būdavo duona. Par Vėlinis tai jau duonas veždava ūki
ninkai maišais. Ir prie bažnyčios sėdėjo ubage, un laiptų
tinai visur, ir duodava net po kepalų, jegu geri gaspadori,

arba raikydava parpus, un keturis dalis... (N. Buteikienė,
užr. E. Kiškienė). Visų Šventų dzienai iškepdavo duo
nos dziedam ir prie bažnyčios visiem padalydavo, kad
melstųs už dūšias (E. Lebednykienė, užr. E. Žilinskienė).
Manytina, kad ypatingas duonos kepimo laikas, duona
kaip kasdienis maistas, kaip gyvenimo ir aukos sinonimas suponavo tikėjimą esant ją patikimiausiu ryšiu
su mirusiaisiais. Duonelė iškepė, atriekė kiekvienam ir
prieš valgymų liepdavo kiekvienam sukalbėti poterius
už sielas, ypač už amžiną atilsį mamos sielų (I. Pocienė,
užr. E. Pocevičienė).

Duonos garbė ir galia
Įsitikinome, kad ir buitinėse, ir likimiškose, ypač
kritinėse, gyvenimiškose situacijose duona tampa ritualine priemone, jungiančia profaniškąją ir sakraliąją erdves. Su šia stebukline duonos savybe susiję aukojimai,
gydymai, burtai, užkalbėjimai. Kitą sakraliai galingesnį
kasdienio naudojimo daiktą sunkiai atrastume. Už tas
įprastai kasdieniškas ir kartu nekasdieniškas, besiribojančias su anapusybe galias ji ir gerbiama. Ir – tradicinių
vertybių besilaikančių žmonių pagarba duoną lydėdavo
nuo pirmosios vagos iki paskutinio suvalgyto trupinėlio. Toks prisiminimas: Išėjus rugių sėti atsiklaupdavo,
pabučiuodavo žemę, peržegnodavo. Sėdavo tik į namų
pusę (G. Guldikauskienė, užr. O. Lugauskaitė). Duoną
suvalgydavo iki trupinėlio, o vaikams dar primindavo,
kad tie, kurie surinks ir suvalgys duonos trupinius,
lengvai išmoks poterius. Nebūdavo blogos, neskanios
duonos. Valgykit duonų su pelėsiais, tai mokėsit plaukc.
Tai už tų duonos kraukšlį net kariauni... (A. Zaleckienė,
užr. E. Žilinskienė).
Be daugybės tiesioginių pagarbos duonai rodymo
ženklų, fiksuojama ir ją gerbti įpareigojančių moralų,
pavyzdžiui: „Nuo pikto žodžio duona apkars“! „Jei šunį
paspirsi, vaikus barsi – duona susmegs, nenusipraususi
kepsi – pajuos.“ Kol kepa duona, namiškiams neleisdavo šildytis prie krosnies, nes duona sutrūks – bus
ravas. Paskutiniu atveju „suveikia“ ir panašumo magija.
Duona, jos tešla gydė radikulitą, skrandžio žaizdas,
pūlinius, „ant duonos“ užkalbėdavo „rožę“ ir išgąstį.
Su duona atsikratydavo ir sunkaus kosulio: Duonos
plutą užpildavo cukrumi ir degindavo. Degančios duo
nos lašai varvėdavo į puodelį su vandeniu. Šitą vandenį
reikėjo išgert (G. Guldikauskienė, užr. O. Lugauskaitė).
Rūgstančiu duonos tešlos garu gydė slunktą (slogą) (O.
Bukerienė, užr. E. Kiškienė). Vaikams išrūgusios duoni
nės tešlos duodavo palaižyti nuo mentės. Tai vaistas
nuo lysnyko (kirminų) (užr. V. Vareikienė, Pakruojo r.)
Vandeniu, kuriuo minkant duoną vilgė rankas, gydė
pigmentines veido dėmes, strazdanas, saulės nuodegį.
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Kai bokanus dirba, raikia būtina vandenio. Su to vande
niu nusprausdavo burnų, kad neplainėtų. Kai kadu, kai
labai nudaga unt saulas, nuplaina, tai motuta sakydavo:
„Nusprausk, vaikel, šito vandėniu“ (B. Varnauskienė,
užr. L. Daukšienė).
Duona „įkrauna“ ir krosnies rykus, kurie su ja turi
nors mažiausią sąlytį: Ližį naudojo, kap būna dzidelė
audra, vėtra, griaustiniai, tai išneša ant kiemo ližį, kačer
gų, skujinį ir deda kryžiavai vidurin kiemo, kad griausmų
graiciau nutraukt. Viena kaimynė išneša šluotų, kita – ližį,
dar kita – kačergų (A. Zaleckienė, užr. E. Žilinskienė). Ant
duonkubilio sodinama jaunamartė, kad būtų turtinga.
Apie šį Dzūkijoje gerai žinomą paprotį papasakojo
Trakų r. pateikėjos, bet dar įdomiau, kad ir Pakruojo
r. šis paprotys dar gyvuoja. Z. Kapučinskienė taip
parašė: Antrąją vestuvių dieną ir dabar dar sodiname
jaunamartę ant duonkubilio, išnešę vidury kiemo. Ogi
mes jaunamartei linkime vaisingumo. Be to, duonkubi
lis apvalus, tai apsaugo jaunamartę nuo blogos akies,
pavydo ar užkerėjimų...
Įtikėtomis duonos galiomis naudojamasi ir gyvulių
ūkyje. Nors iki šių dienų gyvas ir draudimas – specialiai
gyvuliams duonos nemėtyti. Vis dėlto konkursui atsiųstuose aprašuose užsimenama, kad paliepsnį (prieš ugnį
pakeptą duoninės tešlos bandelę) motina vaikams liepdavo nunešti šuniui. Žinia, tai susiję su legenda, kad šuo
permaldavęs užsirūstinusį Dievą iš nedėkingų žmonių
neatimti duoninio javo. Gyvuliai duona pamaloninami
per Kūčias. Pakūčiojam, tai vyrelis nešdavo ir gyvuliam,
padalindavo po kųsnelį duonos (J. Peckaliovienė, užr. L.
Daukšienė). Konkursui surinktoje medžiagoje dažnai
minima, kad karvei duodavo duonos, jos raugo, juo
tepdavo nesveiką tešmenį ir pan. Nenumanau, kaip
paaiškinti įprotį karvę gydyti, ją „apdovanoti“ duona –
gal tik tuo, kad ji yra bene svarbiausia šeimos matintoja:
Kai atsiveda teliukų karvė, apsiveršiuoja, taigi atrieki
duonos abišalį, užbarstai druskos ir nuneši dovanų, te
liukų atovada – taigi nejuokas (B. Varnauskienė, užr. L.
Daukšienė). Karvei duodavo duonos, jėgu mislydavo, kad
ji ar ti sarga, ar kartais pasmoto, kad ji markatna, gol
jai skrandis nedirba, tai, būdavo, duoda atriekį ar prėš
veršiovimų, tai druskos užpilia unt rėkės ir duoda, kad
jai stipriau būtų. Būdavo, jėgu orklį noria pamylat, tai ir
jom biškį duonos duoda... (V. Kirdienė, užr. L. Daukšie
nė). Duonelės raugų naudojo, kai karvei temperatūra,
kai neišeina placenta... (S. Miltinienė, užr. S. Burgienė).
Neverta nė priminti, kokia panacėja nuo visų bėdų
buvo (ir yra) vasario 5 dieną (šv. Agotos minėjimas)
bažnyčioje pabuvojusi pašventinta duona. Aprašuose
dažniausiai kalbama apie tai, kaip šv. Agotos duona
įveikia vieną iš galingiausių stichijų – ugnį. Pateiksiu tik
keletą retesnių fragmentų: Jei dzidzulė audra, tai gali
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išeic su Agotos duonu ir apnešč apė namų, apė trobas
ir pasakyc: „Aik, debesėli, tu nuo mūs ko toliau, kad ca
nebūtai“. Ir vėl atsinešč pirkion (E. Lebednykienė, užr.
E. Žilinskienė). D. Juškienė užrašė, kad apie Rozalimą
(Pakruojo r.) žmonės, grįžę iš bažnyčios su pašventinta
duona, apeidavo aplink namus ir, nunešę ją į dirbamus
laukus, sutrupinę išberdavo dirvoje. Tikėta, kad taip
jie iš namų išneša netikėtą, piktą ugnį. Žemei duoną
atiduodavo ir žemaičiai: Nesunaudotą šv. Agotos duoną
nešdavo į kapines ir pakasdavo (V. Žutautienė, užr. E.
Pocevičienė).
Jei skaitytojai sužinojo bent trupinėlį naujų duomenų apie duoną, tai garbė tai užrašiusiems žmonėms.
Pakomentuoti tik tikėjimai, bet konkurso dalyviai
užrašė nemažai duomenų ir apie duonos kepimo procesą, kasdienį jos vartojimą, patiekalų iš duonos raugo
receptūras ir t. t. Nedaug informacijos gavome apie
ragaišį, bobą (babką), alų, o tai labai domintų...
Konkurso dėka susidėjo krūvelė gana retų, jau
pamirštamų žodžių iš tradicinės mitybos srities, pavyzdžiui: kapstukas – įrankis duonkubiliui išgremdyti,
abrė – duonkubilis, pegždengtė – krosniadengtė, šėplidėla – spinta maistui laikyti, plaskė – negili lėkštė,
skučiulėlė – indelis piemenėlio maistui, nolis – stiprus
gėrimas (degtinė) (Pkr), bubeliukai – indai girai laikyti
(Šlt), selis – duonos minkymo indas, minkytuvis, krušeklis – žarsteklis, grundeklis – įrankis pečiaus pelenams
išžerti, pėčmaišis – žarsteklis, pėčšluostė – šluota krosniai iššluoti, skujinė, spicietas – valcuoti ruginiai miltai,
speltė – krosnies liukas, abrėnas – indelis, į kurį eidami
dirbti laukų darbų kumečiai įsidėdavo maistą (Mž), indiaris – iš šiaudų supintas indas grūdams ar miltams laikyti,
binduris – duonkubilių ir kitų medinių indų meistras (Ut).

Tekstų ir jų parengėjų „balansas“
Buvome pažadėję, kad konkursui „Etninės kultūros
šaltiniai. Tradicinės mitybos kultūra“ pristatytą medžiagą komisija vertins, premijuos. Deja, aprašų suplaukė
daug mažiau nei tikėtasi, o ir tie šį kartą ypatinga archaika nestebino... Bet pažadėta padaryta (bent jau
dėl pirmosios pažado dalies)...
Pirmąjį pagiriamąjį žodį skiriame Kupiškio kultūros
centro specialistei L. Daukšienei (prirašyta 20 garsajuosčių!). Lina pasirinko bene patį vertingiausią užrašymo būdą: ką geras pasakotojas pasakė – tą užrašė.
Tekstai tarmiški, su vienu kitu nukrypimu nuo temos.
Kalba vaizdinga, prisodrinta kupiškėniškos dvasios. Iš
pažiūros po grublėtais, paprastais žodžiais su visomis
smulkmenomis, jaustukais, apgailestavimais ir sąmojais
atbunda anų laikų tikrovė... Pacituosiu šiek tiek tos
smagiosios autentikos. „Senėlis do vėl sokė, jisai buvo
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nuvažiovįs piršlam, nuvežė koks ti
sėnis. Tai to jau atajo merga ir pirštu
užutapa sviesto unt duonos. Soko,
palaižo pirštų, kad sviestas nenudribt,
tadu užutapa pirštu sviesto ir rogina
mum volgyt. Tai, soko, kaip movam
par duris... Aš piršliui tadu ir pasakiau:
„Nu velniom gi tu man veži unt tokių
durnų!“. Dar vienas vaizdelis „iš gyvenimo“: „Šeiminykai labai ragindavo
svečius vaišintis: „Prošom volgyt,
prošom gėrt...“ Vienokart mono vyras
sustiko Nėčionį su žmonu ir klausia
jų: „Ko gi tėp unksti ainat iš bolio?“
Jė buvo pas Untanaučių Žėguniuos,
jo gi, matai, tatula tinai išėjus. Unta
naučius – toks seniukas, nedidėlis ir
švaplas. Nėčionis soko: „Nu kaip gi
babūsi – aina Untanaučius palei stalus
ir dejuoja: „Kiek mon kainovo citas
bolis: cimtas gaspadinai, cimtas te
liokui, cimtas pivoriui, o-jo-joj, Dieve,
Duonkubilis su marškoniu. Švenčionių r., Švenčionėlių sen., Kretuonių k. 2009.
Genovaitės Tijūnėlytės-Terlikovskos nuotrauka.
Dieve...“ Tai soko Nėčionis: „Velnias
Duonos
minkytuvas
(gelda,
sėlis).
Juodeikėlių k., Pikelių sen., Mažeikių r. 2009.
jo nemotį, atsistojom ir išejom!“ (paEliutės Pocevičienės nuotrauka.
sakojo J. Packaliovienė).
Gera pasakotoja Bronė Vaitekūnienė, g. 1932 m. Virbališkių k. Iš jos
sužinojome apie senovinį žaidimą
„Švykštą“, vestuvių papročius, kraitkubilį, Verbų sekmadienį, Šeštinių
tikėjimus ir kt. Žiupsnis iš kulinarinio
paveldo: Seniau gonįs pėmo, toks
Juguliokas, tai, soko, pasišidydavo
brolis jį, kad jėgu jau paskutinį blynų
suvolgysi, tai neis mergiotas šoktų.
Tai, soko, jau žiūrėk po jo bliūdu ir
rasi blynų“. Arba: Velykė uždajo du
kiaušiniu, aš įjeinu kambarėlin, kur
brolis gulajo, pasidžiaugsiu, kad jau
mon uždajo Velykė kiaušinių. O prė
lovai, kur jis gulajo, buvo kampina
lintynala ir spinta. Ji buvo skirta mais
tui: duonų ti sudadavom, kiaušinius...
Tai jis iš spintos visus kiaušinius, kurė
buvo nudažyti, pasema ir sukrova sau
unt lintynalas. Soko, mon tai va kiek
uždajo.... Tai misliu misliu visų dienų,
kaip gi šitiek jom uždat kiaušinių!“. Įdomus kupiškėnų tų šienų stoltasi, nu ir do duonos podada. Rytų atsikėlus
Kūčių vakarienės paprotys: „Stolų, kur kūčiodavom, tų stoltasį nudingia, tų šienų nusinaša tvartan ir visiem
dingdavo mama. Jis būdavo apidingtas tik stoltasi, šieno gyvuliom po saujų padalina (Vanda Kirdienė, g. 1933
nedadavo. Po Kūčiom, pakūčiojus, būdavo, nukrausto m. Siaurių k. Kupiškio r.). Tai dar kartą parodo duonos
stolų, atonaša šieno, podada unt pliko stolo, apdingia svarbą mūsų kalendorinėse šventėse.
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Akivaizdu, kad L. Daukšienė iš Kupiškio nepagailėjo
nei laiko, nei pastangų, kad konkursui „Tradicinės mitybos kultūra“ pateikta medžiaga būtų gerai įvertinta,
turėtų išliekamąją vertę.
Gerai vertintina ir Trakų r. savivaldybės viešosios
bibliotekos Tiltų filialo vedėjos E. Žilinskienės medžiaga. Joje pateikti įdomūs pastebėjimai apie vestuvių,
kalendorinių švenčių papročius, susijusius su vaišių
tradicija, patiekalais. Aprašyti pasninkinio laikotarpio
draudimai. Pavyzdžiui: O anksciau, kaip mama pasakojo,
septynias savaites beveik nieko nevalgė. Pienų rūgina,
pila viedruosna, ceberėliuosna, nuk to pieno ne vienas
apsinuodzina. (...) Mano motulė pasakojo, jos mama
ima sūrį iš sūrmaišio, tai nugriūna gabalaicis, mes,
vaikai, stveriam, tai acėmė ir numetė kur kiaulas šeria –
peluosna. Griekas, negalima (Marija Baterlienė, g. 1921
m. Naujienų k., Trakų r.). Originalus pasakojimas, kaip
anksčiau buvo geriama degtinė. Buvo mada per šiaudų
traukc. Inpylė an dugno, tadu šiaudų atkerpa, inskelia
ir traukia per šiaudų, kad ilgiau būt gerc (A. Zaleckie
nė). Fiksuota daug tikėjimų, nors ir girdėtų: Jei Kūčių
vakarų sninga, tai karvės bus pienyngos. Ir jei varvekliai
nuk stogo karo, tai karvės duos daug pieno. Jei dangus
žvaigždėtas, tai bitės gerai spiesis, bus daug medaus. Kad
bitės būt darbščios, tai jas žadindavo. Pabaladoja avilin
ir sako: „Bitelės, kelkitės, šiandien Kūcia, nemiegokit (E.
Lebednykienė). Tiesa, ne visa E. Žilinskienės medžiaga
iššifruota pažodžiui, kai kuriuos pasakojimus bandyta
apibendrinti. Galbūt dėl to aprašuose ne visada atsiskleidžia šio krašto pateikėjų unikalumas, emocingumas, tarmė, kaip, pavyzdžiui, šiame „nukrypime nuo
temos“: Pas mus Trys karaliai nevaikščiojo, tai Banado
motka ko nepamirė, kap vienų kartų persigando. Buvo
tep. Žėronių atejo gudai persirangį Trimi Karaliais ir gieda
prie durų: „Čy kroli chodzi i na swiat prsichodzi, cemna
nočka...“ O pas juos neseniai buvis namuose nebaščikas.
Joj kap prasdarė duris, kap pamatė tuos karalius, tai ji
pamislino, kad boba nebaščikė parajo iš Dangaus... (E.
Lebednykienė).
Puikią medžiagą konkursui parengė Genovaitė Tijūnėlytė-Terlikovska, gimusi ir užaugusi senoviniame
Kretuonių kaime Švenčionių r. Ji sąmoningai pasirinko
kasdieninę šneką, kuri geriausiai tinka praėjusio laiko
dvasiai išreikšti. G. Terlikovskos konkursui pristatyta
medžiaga – kaimo vaiko (jos pačios) prisiminimai,
papasakoti įtaigia, vaizdžia kalba, turintys tam tikrą
ritmą, originalų stilių, estetikos pojūtį. Vaiko akimis matyto gyvenimo prisiminimai apie tarsi ir nereikšmingą
kasdienybę tampa pačiu tikriausiu įvykiu, grynuoliška
miniatiūra. Pasakojimus sieja viena gija – kulinarinis paveldas plačiąja prasme ir proziški „valgomieji“ vaizdelių
pavadinimai – „ žuvinis kugelis“, „Babka“, „Spalgienų
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gira“, „Batviniai“, „Rasalas“ ir kt. Jų etnografiškumą,
vaizdingumą, šmaikštumą patvirtina, pavyzdžiui, tokia
ištraukėlė: Tik kojų inkielys priemenien jau žinai – pečiuj
pyragai, – saka diedukas. – Visas pirkios galas kvepia.
Babutė acisėda palungėj i posakoja, kap kadaise gardus
smokas privylioja ažklydusį ubagėlį žųsį iš pečiaus pa
vogt: „Buva pats darbymetis, bulbakasis. Ažeja ubagas
žebravodamas. Kūdas toks, sušalys, suskratys. Tai boba
liepė jam glaustis prie pečiaus, inpyle buzos. Anas visų
pusdienį trynės prie pečiaus. Ana tai in gyvulius, tai
prie pečiaus, tai daržan.... Un gala ubagėlis susmyga
virvi sarmėgėlį i saka gaspadynei: „Maž pažinojai tokį
Ganciliauckų?“ Ana saka, kad ne. „Taigi Ganciliauskas
iš Pečiškės perskiele gyvint Tarbiškėn. Slaunas buva“.
Gaspadynė saka, kad gal anas iš toliau i ana negirdiejus
apie tokį. Kiek pabuvys ubagėlis užsimetė tarbelį un
pecių, padiekavoja ažu buzų ir išeja. Per pietus suseda
šeimyna su čeliednykais prie stala. Gaspadynė atadingia
pečių, trukt kačergu skavardų didziųjų – skavarda dyka.
Boba tik išskietė runkas: „Tai ubagas gi pasisakė, kų
padare!“ Darbą pagyvina iliustracijos.
E. Kiškienė iš Utenos atsiuntė dviejų pateikėjų pasakojimus apie duoną. Užrašytoja nuosekliai laikėsi konkursui pateikto klausimyno. O tai ne taip jau paprasta!
Ypatingai archaiškų tikėjimų, papročių neužfiksuota,
bet tekstas yra „pagavęs“ aukštaitišką tarseną, kalbos
ritmą, kraštui būdingas frazes... Maldelės manįs nemokė
ir aš mačiutės negirdėjau, nu, bet jau kryžiaus ženklų
kiekvienam jau žingsnely. Pirmas bakanas – kryžiaus
ženklas, duonų užminkę – par visų duonkepį – kryžiaus
ženklas, aina minkyt – žegnojas. Ir man šit išpratina,
ir aš šiteip darydavau. (...) Atakaitinius da pakepdava
mum, vaikam. Padaro kaip ir blyniukus takiuos. Pečius
kai kūrenas, tai kraštuos, ažunčiais vadindava šituos
kraštus, tai užanty ant keptuvytės padeda šitaj atakaitaj
ir, būdava, iškepa. Sviestu ir grietini apipila... Och, pasaka
būdava – ne valgis...“ (O. Bukerienė)
Pikelių (Mažeikių r.) pagrindinės mokyklos mokytoja E. Pocevičienė į konkursą įsijungė kartu su savo
mokiniais. Daugiausia rinkta medžiaga apie duoną. Savita šio krašto tradicija iškeptą duoną išdalyti šeimynai.
Iškepta duona būdavo kiekvieno žinioj, ją išdalindavo
taip: kiekvienam vaikui po kepalą ir kaip nori – suvalgyk
iš karto ar kasdien po trupinėlį. Jei suvalgysi iškart ar
valgysi nenormuotai, daugiau duonos negausi iki naujo
kepimo. Mes, vaikai, jos pritrūkę vogdavome vienas iš
kito. Kad niekas mano duonelės nepavogtų, laikydavau
ją po puodėška. Kiti vaikai laikė prie lovos spintelėse.
Tėvai savo kepalus laikė atskirai (Kazimiera Bartašienė,
g. 1938 m. Tučių k. Mažeikių r.). Kad tai neatsitiktinis
pasakojimas, rodo ir kitų pateikėjų panašios kalbos
apie duonos laikymą – kiekvienas sau... Galima nujausti,
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kad mokytoja yra aptikusi puikių pateikėjų, bet, matyt,
sunkmetis kaltas (neįperkami diktofonai) – žmonių
prisiminimai tik atpasakojami, tekstą „pagražinant“
viena kita tarmybe...
Pakruojo r. kultūrininkai šioje apžiūroje buvo aktyviausi. Ačiū jiems. Gaila, kad kai kurios medžiagėlės
labai jau fragmentiškos. Kaip visada, plačiau savo
krašto kulinarinį paveldą apžvelgė Pamūšio kultūros
namų darbuotoja Z. Kapučinskienė. Vertas dėmesio,
pavyzdžiui, toks jos užrašytas paprotys: Antrosios
vestuvių dienos rytą anyta atnešdavo marčiai samtį ir
baltyto alaus. Tai užvirintas naminis alus su grietinėle,
kiaušiniais, cukrumi, druska, imbieru, pipirais, lauro
lapais... Pakruojo kraštui būdinga paskutinę išgertuvių dieną svečius vaišinti karštu alumi su įvairiausiais
priedais. O atvažiavę pas nusižiūrėtos mergos tėvus
piršliai turėję madą ant stalo statyti butelį arielkos,
vadinamos nolis. Ji būdavo moliniame butelyje, su
viena ąsele. Kasdieniniam valgymui tiko taukvarškė.
Kiaulienos taukus sumaišydavo su varške ir tepdavo
ant juodos duonos...
L. J. Brazdžionienės Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Šukonių filialo vyresniosios bibliotekininkės, „kursinis darbas“ vertas gero balo. Apklausti
septyni pateikėjai ir visi verti dėmesio. Prisiminta
prasmingų papročių, kad ir toks – svečiui geriant pirmą
stiklinę alaus reikia jo palikti ant dugno – „ant bičių“,
kad bičiuliautųsi su šeimininku. Pasirodo, apie Šukonis
paplitęs duonos pagrandukas, vadinamas „antele“. Į
„antelės“ vidų būtinai įdėdavo žalią kiaušinį. Aprašyti
ne tik duonos kepiniai, bet ir ragaišiai, pyragai, bandelės, „piernykai“, figūriniai sausainiukai... Rinkinuką
paįvairina kulinarinė (ir ne tik) tautosaka, žaismingos
dainelės, mįslės. Viena iš jų: Ko žiūri į man?/ Ko nor iš
man? / Lipk ont man, / Gaus iš man, / Tik nepagadyk man
(obelis).
V. Vareikienė užrašė retą ir įdomų paprotį: Mirusį
žmogų guldydavo ant išleisto rugių pėdo, nuprausdavo,
aprengdavo. Rugių pėdą surišdavo ir statydavo prie
kiemo vartų ar kelio. Žmonės, pamatę tokį pėdą, žegno
davosi ir sakydavo: „Amžiną atilsį“. Panašu, kad toks
paprotys yra buvęs Talačkonių k. (Pasvalio r.).
Stačiūnų kultūros namų darbuotojos A. Zavadskienės kalbinta pateikėja Valerija Stasiulienė, g. 1917 m.
Dargužių kaime, apie tradicinę mitybą žino daug. Gaila,
kad medžiaga taipogi tik atpasakota. Prisimenami laikai, kai po bažnyčios jaunieji eidavo ne į tėvų namus,
o lankydavo kaimynus. Šie taip vaišėmis stengdavosi
įsiteikti jauniesiems ir jų palydai, kad vestuvininkai sunkiai bepasiekdavo namus... Pasirodo, šiuose kraštuose
nebuvo mados per žėlabnus pietus susirinkusiuosius
vaišinti šaltiena. O per krikštynas vengta geltonos

spalvos patiekalų. Mat ši spalva žmonėms primena
kūdikio „kaką“. Konkurso atradimu laikytume šį paprotį: Prieš Užgavėnes būdavo riebusis ketvirtadienis.
Sakydavo, kad tą dieną reikia nušauti riebią varną ir
ją išvirti su kruopom ir suvalgyti. Pakruojiškiams tai
nebus naujiena, juk ne be pagrindo jų kraštą garsina
Varnų valgytojų draugija… Niekas neatsiranda tuščioje
vietoje! Tai tiek tekstų iš pakruojiškių. Sakytumėm, ne
tiek ir mažai prilasinėta.
Priėjome ir iki Akmenės. Konkurse dalyvavo rajono
savivaldybės Kultūros centro direktoriaus pavaduotoja etnokultūrai S. Burgienė. Gaila, kad medžiagos
surinkta negausiai. Pakalbinta prityrusi duonos kepėja,
pagirtina, kad paklausinėtas ir profesionalus kiaulių
skerdikas Vytautas Šukys iš Kivylių k., gimęs 1962 m.
Dar pusamžis, o pasakoja kaip patyręs senis. Žino, kad
kiaulei apsvaiginti geriausiai tinka kuoka iš šakotos
obels šakos, taip pat yra įsitikinęs, kad kiaulės negalima pjauti saulei tekant, kad per delčią pjautos kiaulės
mėsa traukiasi kaip naginė, kad dūrio vietą šeimininkė
dūrėjui verda, todėl kad jo dūris visada būtų taiklus...
Sulaukėme nestoro aprašėlio iš Šilutės. Pateikėją
Stefaniją Ežerinskienę, g. 1921 m. Pauparių k., klausinėjo
D. Ežerinskienė, rinkinio tekstą parengė A. Baltutienė.
Iš daugybės anketų apie tradicinę mitybą pasirinkti tik
pyraginiai patiekalai ir proginės vaišės. Būtent iš jų ir
sužinojome apie tikėjimus, susijusius su mirusiaisiais,
ir kai ką naujo iš valgių receptūrų: Jau bulviakasis, tai
be avienos neapseidavo. Būdavo talkos bulvių kasima
– barščiai su aviena, kopūstai su aviena... Virdavo tą
avieną uždedant kopūstų galveles. Ir aš virdama avieną
uždedu nedideles kopūstų galvutes ir visokių prieskonių.
Nežmoniškai skani ta aviena ir tas kopūsta kvaps!
Su tokiais maloniais kvapais ir užbaigiame konkurso
„Tradicinės mitybos kultūra“ apžvalgą. Ar verta skelbti
naują konkursą? Klausimas, žinoma, retorinis...
CURRENT AFFAIRS IN ETHNIC CULTURE

„I put the bread in the oven,
you can now come in“
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ
This is a review of the entries for the culinary heritage
competition „Traditional Food Culture“. Most descriptions
are dedicated to bread. The collected data once more
testifies to the importance of bread, which is more than
food, but also a source of holiness and possessor of magic
powers. Bread-related beliefs, cures and magic tricks are
described. Entries to do with family, work and traditional
holiday food customs are commentated on. Some fragments of original entries, especially those that reveal their
providers’ uniqueness, emotional character or dialectical
particularities are quoted.
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ŽMONĖS PASAKOJA

Bobutė
Izidorius ŠIMELIONIS

Šį rašinį skiriu savo Bobutei Ievai Gradauskienei
(1854–1947) ir mielai mūsų Mamytei
Juziai Gradauskaitei-Šimelionienei (1886–1957)

Per vasaros darbymetį bobutė su mažiausiais anūkėliais likdavo sodyboje ir rūpindavosi ne tik mumis, bet ir
visu namų ūkiu. O darbų – per akis. Ypač reikėjo žiūrėti,
kad kiaulė su paršais pro kiemo tvoras ar vartų plyšį į
bulvių lauką išsmukusi žalos nepridarytų. Turėjo budriai
sekti ir nenuoramą gaidį, kuriam būdavo lengviau su vištų pulku į miežių lauką prasmukti. Ta sparnuočių puota
užtrukdavo, ir derliaus nuostoliai būdavo akivaizdūs.
Tėvas labai bardavo bobutę, o drauge ir mus, vaikus,
kad nepajėgiame suganyti nedidelio sparnuočių pulko.
Ir tai ne patys svarbiausi rūpesčiai. Vidudienį, karves
pamelžusi, kiaules pašėrusi, vištas palesinusi, ji ir pati
išeidavo daržų ravėti, žolių parinkti, nes gyvuliai buvo
ir papildomai šeriami.
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Netrukus ir mes užsimanydavome valgyti. Dažniausiai
viralas jau būdavo ataušęs, be to, norėdavome ko skanesnio užkąsti. Bobutė mūsų pomėgius gerai žinojo.
Kai geriausias pienas su duona ir sūriu atsibosdavo,
prašydavome pasmaguriauti riekelės duonutės, pateptos sūdytu sviestu ir rauginta grietine. Taip pasistiprinę
pabirdavome žaisti į laukus.
Mano amžiaus vaikui buvo sunku suvokti, kad
bobutei jau šitiek metų. Štai ji, pasiėmusi krepšelį
su kastuvėliu (mūsų krašte niekas nekasė bulvių su
kauptuku) nukrypuoja į bulvių lauką. Nuseku ir aš ją. Ji,
apžvelgusi žaliąjį bulvių plotą, kasti pasirenka pradedančius gelsti kerus. Ir pritūpusi, raudama bulvienoją,
sunkiai atsidūsta.
– Kas tau, bobute? – klausiu.
– Senysta, vaikeli, – negaliu (šitaip ji pasisakė, kad
serga). – Man jau šešiasdešimt šešeri, – paaiškino.
Tuomet aš jau mokėjau suskaičiuoti iki šimto. Mintyse
praskriejo tokia gausybė metų – o man buvo vos devinti.
Su užuojauta ir gailesčiu aš apžvelgiau jos palinkusią
figūrą, švariu gražiu margu lopiniu
(tik taip mūsų krašto moterys vadino skepetaites) aprištą palyginti
nedaug pražilusią galvą. Labiausiai
man įsiminė jos mielas raukšlėtas
veidas. Pagailo man bobutės – jai
jau tiek metų, kad nors nenumirtų,
ilgiau pagyventų...
Mano laimei ir visų džiaugsmui,
ji nugyveno iš tiesų gražų amžių.
Paliko šį vargingą pasaulį, kai jai iki
šimto tetrūko vos kelerių metų. Ir
mirtis buvo lengva: vieną žiemos
pavakarę lipdama nuo krosnies
kiek susitrenkė. O po dviejų dienų
ramiai užgeso senelės gyvybė.
Bobutės sveikata buvo ne kokia, bet ji mokėjo gydytis ir kitus
gydyti. Dar mažas būdamas labai
krimtausi bobutei susirgus. Matyt,
jai labai skaudėjo, kad dieną naktį
gulėdama lovoje garsiai dejavo.
Izidorius Šimelionis.
Tikriausiai tai buvo virškinamojo
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trakto skausmai. Tėvas pyko, priekaištavo, kad ji taip
dažnai serga. Tačiau neatsisakė ir padėti uošvei.
Gerokai pasirgusi, bobutė išmoko gydytis pati ir kitus gydyti. Visame krašte nebuvo geresnės vaistažolių
žinovės. Bobutės žaliojoje vaistinėje buvo keliasdešimt
įvairiausių žolelių, šaknelių, žiedelių. Puikiai išmanė,
kaip jas rinkti, džiovinti, saugoti. Vienas vaistažoles
rinkdavo vos saulei patekėjus – rytais, kitas – vidurdienį
ir dar kitu laiku. Įvairiais metų laikais atėjus tinkamam
metui kasdien jas rinkdavo, dėdavo į specialius jos
pačios pasiūtus drobinius maišelius ir, kiek prisimenu,
džiovindavo pastogėse, ant aukšto, kur vėjas prapučia.
Išdžiovintas surūšiuodavo, sudėdavo ir, esant reikalui,
lengvai surasdavo. Žmonės jų poveikį ir bobutės gebėjimus žinojo, vertino. Atvažiuodavo jų ir iš tolimesnių
kaimų. Ir kiekvienas tuščiomis negrįždavo. Dubinių
laukai, pūdymai, ypač ežios, pamiškės ir pušynai garsėjo vaistažolėmis. Kartais bobutė susiruošdavo į mūsų
gimtąjį Senųjų Druskininkų arba gretimą Paditvio kaimą. Ten Ditvos (mūsų krašto žmonės ją vadina Dzitva)
pakrantėse taip pat prisirinkdavo įvairių vaistažolių.
Gerai gydė vadinamosios žemelės. Tai buvo panašus į
smėlį paslaptingas vaistas. Ypač gerai malšino uždegimų ar reumato sukinamų sąnarių skausmus. Žemelės,
įtrintos į odą, tiesiog degino skaudamą vietą.
Gerai pamenu bobutės vonias. Atsinešusi gana didelį
medinį kubilą, pripildavo jį reikiamo šiltumo vandens,
pridėdavo užplikytų vaistažolių ir berods man nežinomo
medžio grybų bei amalo tirpalo ir kitko, o tada įlipusi
gerokai pabūdavo vandenyje. Išlindusi įkaitusi atrodė
pajaunėjusi, pagražėjusi, atkutusi.
Antrojoje savo gyvenimo pusėje laikėsi labai griežtos dietos. Valgydavusi tik visai šviežią maistą. Beveik
kiekvieną dieną virdavusi dažniausiai įvairių kruopų
pienišką sriubą. Virdavusi ant žarijų, lėtai, kol kruopos
pasidarydavusios kleinios. Pieną, sviestą, varškę valgydavusi tik šviežią. Grietinės, naminio sūrio tik retkarčiais
paragaudavusi. Visai nevalgiusi lašinių, sūdytų kumpių,
dešrų su prieskoniais. Mėsos išsivirdavusi tik skerstuvių
proga. Duonos valgydavusi labai nedaug, tik su šviežiu
viralu arba šiltu tik ką pamelžtu pienu bei šviežia nusistovėjusia grietinėle. Bulves valgydavusi tik ankstyvąsias,
kol lupenos lengvai nusiskuta. O po bulviakasio jau
bulvių nevalgydavusi. Mėgusi miežinius, kvietinius ir
grikinius blynus. Buvo didelė grikinių „babkų“ – plokštainių specialistė. Šiuo patiekalu daugiau vaišindavusi
šeimą, svečius.
Dažną pavakarį į mūsų sodybą atvažiuodavo vyrų.
Atbildėdavo švarūs, net nauju užtiesalu užkloti vežimai
– vėl prireikė bobutės pagalbos. Ji buvo pagarsėjusi

Bobutė Ieva Gradauskienė (1854–1947). Pasas, išduotas 1915 m.

kaip vadinamoji vaikų gaudytoja. Kviesdavosi ją gimdyvei padėti ir iš netolimų gudiškų sodžių arba šlėktiškų
sodybų. Juk visame Rodūnios valsčiuje nebuvo tuomet
nė vienos akušerės. Kad ir negaluojanti, ji dažniausiai
neatsisakydavusi padėti. Kartais net kelias dienas užtrukdavusi pas gimdyvę. Ji sugrįždavusi su lauktuvėmis
ir švytinčiu veidu. Dažniausiai jai pasisekdavę suteikti
pagalbą. Lauktuvės mūsų neviliojo, nebent saldainiukai arba pyrago riekė. Ypač mums nepatikdavo šlėktų
arba gudų pagaminti mėsos patiekalai. Labai jau nemokėjo, taip bent mums atrodė, kitataučiai skaniai
pagaminti maisto! Neretai parsiveždavo bobutė ir
šviežienos – liesos veršienos arba kiaulienos, kuria paįvairindavo mūsų įprastinį maistą. Be to, atvažiavusieji
iš tolimesnių kaimų už pagalbą bobutei sumokėdavo
ir pinigais. Parsivežusi kokį zlotą saugodavo sau vaistams arba skarelei, medžiagai palaidinukei nusipirkti.
Negailėdavo dešimties ir daugiau grašių ir bažnyčiai
paaukoti.

85

ŽMONĖS PASAKOJA

Motina Juzia Gradauskaitė-Šimelionienė (1886–1957).

Tėvas Motiejus Šimelionis (1876–1965).

Pelesos klebonas kunigas J. Vienožindis buvo suteikęs bobutei teisę pakrikštyti beviltišką naujagimį.
Šį ritualą ji atlikdavusi labai pamaldžiai ir stropiai. Nors
skaityti ir nemokėjo, tačiau maldelę tam tikslui buvo
gerai įsiminusi. Visuomet turėjusi nuo Velykų (didžiojo)
šeštadienio šventinto vandens – jis buvo būtinas krikštijant naujagimį.
Bobutės galva buvo pilna įvairiausių burtų, užkalbėjimų, senų tradicijų, ir visa tai ji pritaikydavusi pagal reikalą. Kiekvienam, atėjusiam į gimdyvės namus, bobutė
patyliukais, nejučiom stengdavosi nutraukti ką nors nuo
galvos (moteriškei – skarelę, o vyriškiui – kepurę). Tai
buvo tarsi atpildas bobutei. Svečias turėdavęs išsipirkti
skarelę arba kepurę. Nuotaikingos, linksmos, kupinos
liaudiško sąmojo būdavo abipusės derybos. Sulygus,
susitarus abi pusės geriausių linkėjimų negailėdavo ne
tik kūdikiui, tėvams, bet ir namams.
Mums, vaikams, tas vaikų gaudymas buvo labai
paslaptingas dalykas. Sunku suvokti, kaip sena bobutė
galėdavusi sugauti dar nemokantį bėgioti vaikiuką.
Tačiau ji taip sugebėdavusi vaizdingai papasakoti, kad
mes su didžiausiu susidomėjimu klausydavomės ir
tikėjome visu tuo.
Po dienos kitos vaikų gaudymą pamiršdavome, o
bobutė grįždavo prie įprastinių darbų. Pasižymėjo kaip

gera verpėja ir audėja. Ji verpė linus ir pačiu seniausiu
būdu – verpstele. Ratelio nepripažino, nes buvo įsitikinusi, kad verpstele suverpus būna pats ploniausias
ir lygiausias siūlas. Tik iš tokio galima buvo išausti ploniausią ir gražiausią drobę.
Motina verpė dažniausiai vilnas, o paūgėjusi sesuo
Ruzia – pakulas paklodėms, šėrėkui (audeklui iš pakulų),
placenkas (toks margas spalvotas dryžuotas audinys)
sijonams. O mamytės daliai tekdavo sunkiausias ir atsakingiausias darbas – verpti vilnas, austi milą ir kitus
vertingiausius audinius. Juk mano vaikystės metais
visa šeima nuo mažiausio iki seniausio tik namų darbo
drabužiais dėvėjo, patalynę irgi namie ausdavo.
Bobutė su mamyte siūdavosi ne tik pačios sau, bet
ir visai šeimai prisiūdavo. Siuvamųjų mašinų neturėjo,
todėl viskas buvo dirbama rankomis. Vyrams milinius
kostiumus, sermėgas, kailinius siūdavo kaimo siuvėjai.
Būdavo, žiemos pabaigoje ypač padaugėja jiems darbo.
Iš anksto tėvas susidera su tinkamesniu meistru. Jį parsiveža savaitei, o kartais ir ilgesniam laikui, ir siūdinasi
viską, ko tik reikia. Rodūnioje buvo nemažai amatininkų
žydų. Tai – siuvėjai, batsiuviai, kalviai. Jie atlikdavo užsakymus iš ūkininko medžiagos.
Žiemą namie moterys turėdavo ne mažiau darbo
negu vasarą. Ypač sunku buvo skalbti. Vienai motinai
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tekdavo išskalbti kas savaitę visos šeimos drobinius baltinius ir kitus moteriškus ir vyriškus skalbinius. Ir išvelėti
reikėjo ne bet kaip. Mūsų šeima buvo viena didžiausių
Dubiniuose, tačiau motina, anksčiau bobutės, o vėliau
jau Ruzios padedama, įstengdavo rankomis išskalbti
taip, kad dauguma kaimo moterų jai galėjo tik pavydėti.
Sunkiai dirbo mūsų mamytė, augindama tokį didelį būrį
– 8 vaikus. Nelengva buvo jos dalia.
Bobutė, kaip ir motina, nepasėdėdavo be darbo,
be užsiėmimo. Tik vėlyvą rudenį ar žiemą temstant
atsipūsdavo. Bobutė, virdama vakarienę, vaikams
pasakų pasekdavo, poterių pamokydavo, mamytė
– katekizmo paklausinėdavo, jaunystės dainą padainuodavo. Ji turėjo gražų balsą, prieš Pirmąjį pasaulinį
karą Rodūnios parapijos lietuviškame bažnytiniame
chore giedojo. Tik vėliau lenkams sukėlus muštynes
su lietuviais per pamaldas, motina nustojo lankiusi
chorą. Juk ir pavojinga buvo. Vieną kartą šovinistiškai
nusiteikusio kunigo Kochanskio pakurstyti lenkomanai numetė nuo vargonų didelį kovotoją už lietuvybę
pelesiškį Jurgį Čuiką. Tai buvo šaunus tautietis. Jis
vėliau tapo vienu Pelesos parapijos organizavimo
iniciatorių. Tai buvo apie 1925 metus. Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis-Matulevičius leido susiburti Pelesos
parapijai. Tuomet prasidėjo lietuviškų kaimų dvasinio ir tautinio atgimimo laikotarpis. Dabar Pelesos
lietuvių bendruomenė jau tautinės brandos švyturys
kaimyninėje Gudijoje.
Senolė Ieva ir mamytė Juzia nelaisvės metais gynė
lietuvybę gimtajame krašte, lietuviškas pamaldas
tuometinėje Rodūnios bažnyčioje, platino nelegalią lietuvišką spaudą, atėjusią knygnešių keliais iš Mažosios
Lietuvos. 1912 metais šiame krašte lankėsi Lietuvos
didžiavyris daktaras Jonas Basanavičius, padėjęs
parengti istorinę peticiją popiežiui Pijui X. Vatikanas
palankiai vertino šio krašto lietuvių katalikų pastangas
melstis Rodūnios ir kitose šio dekanato lietuviškose
bažnyčiose. Žmonės džiaugėsi, kai pirmoji vokiečių
okupacija suteikė daugiau laisvių, o Lydos, Rodūnios,
Nočios, Eišiškių kraštas specialiu Kaizerio dekretu
buvo įteisintas kaip Gardino srities padalinys. Šiame
regione šalia oficialios vokiečių kalbos buvo įteisinta
ir lietuvių kalba. Apie tai liudija ir 1915 metais senolei
išduotas lietuviškas pasas (pridedama).
***
1943 metais lenkų Armija krajova (arba AK) jau
nelabai ko bijojo, ji veikė kone atvirai. Daugiausia
nuo „akovcų“ (taip buvo vadinami AK būriai) kentėjo

lietuviški Vilniaus krašto kaimai. Nuo jų nemažai prisikentėjo ir mūsų šeima. Mūsiškiai dažnai nenakvojo
namie, slapstėsi pas gimines, kaimynus ar miškuose.
Tik bobutė pasiruošė guolį šalia lango, pasistatė kryželį,
pasidėjo žvakutę ir degtukų dėžutę. Ir tą vakarą bobutė
sukalbėjo rožančių ir ramiai užmigo.
Auštant prigužėjo pilnas kiemas „akovcų“. Ginkluoti
vyrai įsiveržė į namus. Jiems labai rūpėjo ne tik pagauti
ką nors iš Šimelionių, bet ir prisiplėšti. Tačiau pirkia buvo
tuščia, viskas, kas geresnio, buvo paslėpta netolimame
miškelyje, išnešta pas artimesnius kaimynus ar užkasta
slėptuvėje. Tėvas su Jonu ir Maryte miegojo slėptuvėje,
o mamytė nakvojo ant uslano (kilnojamojo suolo) kaimyno Lukašiaus namuose.
– Jest! (Yra!) – sušuko vyresnysis, pamatęs besikeliančią nuo sukaltos iš lentų lovos bobutę. Įnirtingiausieji puolė prie jos. Senutė, ramiai atsisėdusi ant lovos
krašto, kalbėjo rožančių. Pamačiusi įniršusius lenkus,
persižegnojo ir padarė kryžiaus ženklą į uniformuotų
ir ginkluotų vyrų pusę. „Akovcai“ sutriko. Jie nežinojo,
kaip pasielgti su beginkle besimeldžiančia bobute. O ji
ramiai žvelgė į piktus vyrus, pasiekusi degtukus uždegė
žvakutę. Rami bobutės laikysena paveikė įsismaginusius užpuolikus. Vyresnysis pamojo ranka ir liepė savo
sėbrams palikti namus.
Atsikėlusi bobutė su žvakute apėjo pirkią, stabtelėjo
virtuvėje, užsuko į kamarą. Namai buvo tušti, be balso,
be savųjų, o susigraudinusi senolė skarelės kampučiu
nušluostė ašarą. „Akovcams“ išdundėjus, bobutė ilgai
dar žvilgčiojo pro langus, laukė sugrįžtančios šeimos.
Tik saulutei pakilus virš miško, pirmoji sugrįžo motina,
o šiek tiek vėliau – ir tėvas su Jonu ir Maryte.
Visų nuotaika buvo prislėgta. Ne pirmas tai buvo
„akovcų“ apsilankymas, tačiau šį kartą jų susirinko labai
jau daug. Tėvas patarė šeimai kuriam laikui persikelti pas
brolį, į jo gimtinę – Senųjų Druskininkų kaimą. Tačiau to
sumanymo reikėjo atsisakyti. Juk kam paliksi ūkį – tris
karves, keturias kiaules, avis, vištas, na, ir pilną kluoną
javų, visas kitas namų gėrybes?
PEOPLE TELL

Granny
Izidorius ŠIMELIONIS
Šimelionis talks about his childhood memories of living on the border of Lithuania, in the Pelesa region. The
main character of his childhood memories is his granny
Ieva Gradauskienė (1854–1947), famous local herbalist and
midwife, and ardent champion of Lithuanian traditions in
the region dominated by the Polish culture and language.
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