Kuo puošimės Valstybės dieną?
Jubiliejinės Dainų šventės „Čia – mūsų namai“ organizatoriai liepos 6-ąją – Karaliaus Mindaugo
karūnavimo dieną – skelbia Tautinio kostiumo diena. Šia proga visi pasaulio lietuviai kviečiami pasipuošti tautiniais kostiumais ar jų detale ir vakare kartu sugiedoti šalies himną.
Liepos 4-ąją Lietuvos valdovų rūmuose bus pristatytos ir senųjų baltų genčių kostiumų rekonstrukcijos: lietuvių, žemaičių, aukštaičių, kuršių, jotvingių, žiemgalių, sėlių archeologinių ir istorinių
kostiumų kolekcijos. Jos supažindins su I–XIV a. – geležies amžiaus, romėniškosios, vikingų ir viduramžių epochos – nešiosena. Šios kostiumų kolekcijos atkurtos remiantis archeologiniais tyrimais,
istoriniais duomenimis ir Europos ikonografija.
Dar vieną – XXI a. kolekciją su tautiniais elementais – Dainų šventei kuria drabužių dizainerės.
Apie tai, kuo tiktų pasipuošti minint Valstybės dieną, kokius lietuviškos tapatybės dėmenis
reprezentuoja išeigai skirtas tautinis, archeologinis ir istorinis kostiumas, kokios jų detalės gali tapti
mūsų kasdienės aprangos dalimi, klausiame lietuvių tautinio kostiumo kolekcijos kūrėjos, menotyros mokslų daktarės Teresės JURKUVIENĖS, senovės baltų archeologinio ir LDK istorinio kostiumų
rekonstravimo idėjos autorės, istorijos mokslų daktarės archeologės Daivos STEPONAVIČIENĖS ir
kostiumų dizainerės Jolantos RIMKUTĖS.

Tautiniai kostiumai iš Lietuvos liaudies kultūros centro (toliau - LLKC) kolekcijos. Šiaurės Žemaitija. Ramūno Virkučio nuotrauka. 2003 m.
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Apie tautinį kostiumą
Teresė JURKUVIENĖ ne vieną dešimtmetį paskyrė penkių etnografinių Lietuvos regionų lietuvių
tautinio kostiumo studijoms ir jų rekonstrukcijai. Istoriniai kostiumai buvo atkuriami kopijuojant
išlikusius autentiškus liaudies drabužius, remiantis įvairiais ikonografiniais bei rašytiniais šaltiniais, naujausiais šios srities tyrimais. Lietuvių tautinių kostiumų kolekciją, reprezentuojančią
išeiginę valstiečių aprangą, vilkėtą XIX a., galime pamatyti monografijoje „Lietuvių tautinis
kostiumas“ (Teresė Jurkuvienė, LLKC, „Baltos lankos“, 2006 m.) ir skaitmeninėje jos versijoje
(LLKC, 2006 m.). Šį DVD dovanojame žurnalo prenumeratoriams.

Tad kas yra tautinis kostiumas?

Pietų Žemaitijos tautinis kostiumas. Autorė – Rasuolė Dindaitė. 2007 m.
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Tautinio kostiumo samprata Europoje išsirutuliojo
nacijų ir nacionalinių valstybių formavimosi laikotarpiu,
t. y. XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Kartu radosi
ir paprotys tokią aprangą dėvėti. Ypatingas, tik vienai
tautinei ar etninei grupei būdingas kostiumas atitinka
šiandien mums įprastą pasaulio viziją, kad žmoniją
sudaro tautos – bendruomenės, turinčios savo teritoriją, kalbą, bendrą istoriją ir unikalią kultūrą. Tautinis
kostiumas yra tos unikalios nacionalinės kultūros
išraiška, vertingas meno kūrinys, todėl jis pakylėjamas
į vieno svarbiausių tautos ir valstybės simbolių rangą.
Atrodytų, mūsų ironiškame amžiuje visa tai skamba
pernelyg pakiliai, bet kaip tik tokia gaida buvo sutikti
pirmieji tautiniai kostiumai visose Europos šalyse.
Labai dažnai tautiniai kostiumai tapdavo ne tik priemone džiugiai prisistatyti saviems ir svetimiems, bet
ir kovos už šalies nepriklausomybę, etninio tapatumo
išsaugojimą forma, pasipriešinimo kultūrinei priespaudai ženklu. Kartais reikėdavo drąsos jį vilkėti.
Tautinio kostiumo pagrindas – tradicinė išeiginė
XIX a. liaudies (dažniausiai valstiečių) apranga. Europos šalyse tik šio luomo žmonės kiekvienoje vietovėje
rengėsi savitais drabužiais, turinčiais daug etninių
bruožų. Dažniausiai kostiumas imtas (arba atkurtas)
toks, koks buvo rastas kaime, keitėsi tik jo prasmė
ir, ne mažiau svarbu, – tie, kurie jį vilkėjo. Iš esmės
valstietišką kostiumą tautiniu pavertė aristokratai ir
miestiečiai, ypatingomis progomis apsivilkdami jį ne
tik kaip tautinės priklausomybės simbolį, bet ir kaip
tautos vienybės, socialinio solidarumo ženklą. Greta
tiksliai tam tikro laikotarpio ir konkrečios vietovės
kaimo aprangą kopijuojančių tautinių kostiumų esama
ir specialiai sukurtų, stilizuotų jų pavyzdžių. Tautinio
kostiumo istorija ilga ir įdomi.

Kokia tautinio kostiumo paskirtis XXI amžiuje? Kada
ir kodėl turėtume ir galėtume juo pasipuošti? Kokią žinią
taip pasiųstume aplinkiniams, pasauliui?
Tautinis kostiumas tebėra svarbus nacionalinės
kultūros simbolis. Jį tiktų vilkėti kai kuriuose tarptautiniuose renginiuose. Šiandien tautinis kostiumas gana
dažnai, ypač Šiaurės Europos šalyse, vilkimas per šeimos
šventes, kuriose išlikę daug tradicinių papročių, – per
vestuves, krikštynas, konfirmaciją ir t. t. Dažnu atveju
jis gali būti vilkimas ir kaip pobūvių, iškilmingų priėmimų drabužis. Šią etiketo taisyklėse numatytą tautinio
kostiumo funkciją galima vertinti ir pragmatiškai – nors
tautinis kostiumas yra brangus, jį vilkėti galima kad ir
visą gyvenimą.
Vis dėlto daugiausia džiaugsmo tautinio kostiumo
entuziastams teikia įvairios nacionalinės šventės – valstybės diena, nepriklausomybės paskelbimo metinės ir
kt. Skelbiamos ir tautinių kostiumų dienos bei festivaliai,
eitynės, kai šitaip pasipuošęs gali pasijusti bendruomenės
dalimi, pats pasirodyti ir į kitus pasižiūrėti.
Tautiniam kostiumui keliami reikalavimai laikui bėgant
keičiasi. Jie labai priklauso nuo bendro požiūrio į etninę
kultūrą, jos vietą ir vertę. Pavyzdžiui, XX a. pradžioje ne
tik Lietuvoje buvo svarbi deklaratyvioji, patetiškoji tautinio kostiumo vilkėjimo motyvacija: „Štai, aš lietuvė!“
Dažna ponia tarpukariu rūpinosi, kad kostiumas dailiai
priglustų prie figūros, o visokių liaudiškos mados „keistenybių“ buvo bandoma išvengti. Šiandien kostiumuota
lietuvė, sutikusi tautiniu kostiumo pasipuošusią norvegę,
tikriausiai puls smulkmeniškai domėtis, iš kur kilusi šios
apranga, ar ji tiksliai atkurta, ar tai tipiškas, ar, atvirkščiai,
gana išskirtinis kostiumo variantas, kokia jo siuvinėjimo
technika ir t. t. Įdomiausios bus kaip tik tos „keistenybės“. Sakyčiau, šiandien tautinius kostiumus įsigyja tie,
kurie domisi savo šaknimis, šeimos, gimtosios vietovės
ir šalies istorija, savosios tapatybės paieškomis. Tai teikia
daug džiaugsmingų atradimų, turiningą, malonų laisvalaikį ir, be abejo, kursto patriotizmą ir pasididžiavimą
nacionaline kultūra. Atradęs sau ką nors įdomaus, gali
„pasiųsti žinią“ ne tik tautiečiams, bet ir pasauliui.
Pripažinkim, šiuo metu viešumoje lietuvių tautinis kostiumas matomas gana retai...
Lietuvoje tautiniai kostiumai šiandien vilkimi beveik
vien tik scenoje. Dažniausiai jie net nepriklauso juos vilkinčiam žmogui. Asmeniniam, privačiam naudojimui Lietuvoje tautiniai kostiumai siuvami labai retai. Dauguma
politikų, diplomatų ir kitų asmenų, kurių tiesioginėje veikloje, reprezentuojant šalį, tautinis kostiumas praverstų,
dažniausiai vengia jį dėvėti, o būtinybei prispyrus jie linkę
kostiumą tik pasiskolinti. Žinoma, viena kita viltį teikianti
išimtis pasitaiko.

Dzūkės kostiumas. Iš LLKC kolekcijos. Šiaurės Dzūkija.
Ramūno Virkučio nuotrauka. 2007 m.

O kas, Jūsų manymu, galėtų paskatinti lietuvius tautinį
kostiumą įsigyti ir per šventes juo puoštis?
Visose šalyse, kur tautinis kostiumas yra mėgstamas
ir vilkimas, daug ir organizuotai dirbo entuziastai, daug
lėmė valstybės kultūros politika, skatinanti patriotinius
renginius, rimtas etninės kultūros studijas. Žodžiu, reikėtų
patrauklių progų pasipuošti tautiniu kostiumu ir, žinoma,
galimybių įsigyti tikrai vertingą tautinį kostiumą – manau,
„kokių nors“ laikas jau praėjo.
Ar pagarbos tautiniam kostiumui stygius arba, priešingai, noras juo puoštis gali būti tiesiogiai susijęs su tautine
saviverte? Gebėjimu didžiuotis savąja istorija, kultūra, valstybe – tiek šlovinga jos praeitimi, tiek šiandiena?
Sakyčiau, tautinės savivertės pojūtis, taip pat noras
išmanyti savojo tautinio kostiumo ypatumus ir tame pažinimo procese gimęs susižavėjimas yra kertiniai akmenys,
ant kurių laikosi tautinio kostiumo fenomenas.
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Kaip ir kur būtų galima pasisiūdinti, įsigyti tautinį kostiumą. Kiek jis kainuotų?
Tautinio kostiumo tikrai nesiūlyčiau įsigyti greitosiomis, „krautuvėlėje už kampo“, net jei tokia krautuvėlė
egzistuotų. (Beje, tokios Lietuvoje ir nėra!) Reiktų pradėti nuo rimtos pažinties: kas tai per daiktas, koks jis gali
būti ir kokio jums reikėtų. Pradėję domėtis, atrasite ir
pagalbininkų. Galbūt jums pakaktų neblogo „standartinio“ kostiumo, kokį vilki daugelis tautinių šokių grupių. O
gal norėsite kuo tikslesnės savo gimtojo regiono tautinio
kostiumo kopijos ar dar retesnio ir įspūdingesnio modelio. O gal jus džiugintų kostiumas, bent iš dalies pasiūtas
savo rankomis? Paprastesnį kostiumą pavyks įsigyti gana
greitai ir lengvai, o unikalesniam, retesniam kostiumui
sukurti prireiks daugiau laiko ir pastangų. Beje, žinome,
kad yra būtinas tautinį kostiumą sudarančių drabužių
komplektas ir daug jį papildančių arba pakaitinių drabu-

Sidabriniai aukštaitės karoliai. Iš LLKC kolekcijos.
Gintaro Balionio nuotrauka.

žių bei aksesuarų, todėl nuosavo tautinio kostiumo tobulinimas gali tapti įdomiu, ilgai trunkančiu užsiėmimu.
Vidutinė lietuviško tautinio kostiumo, – ir vyriško,
ir moteriško, – kaina yra apie 2000 litų. Žinoma, kaina
svyruoja atsižvelgiant į etnografinį regioną ir kostiumo
kokybę, puošybos sudėtingumą. Už minėtą sumą tikrai
negausite kostiumo su siuvinėtu diržu arba su prijuoste,
puošta plačiais rankų darbo pinikais. Bet jeigu jums kas
siūlytų „gerą“ kostiumą už, tarkim, 500 litų, nepirkite.
Tikriausiai jis vertas tiek pat, kiek „tikri“ kailiniai už 50 litų!
Vis dėlto, matyt, retas lietuvis įsigys tobulą tautinį
kostiumą. Kokius tautinio kostiumo elementus lengviausia
pritaikyti kasdienybei? O ko nerekomenduotumėte?

Klaipėdos krašto tautiniai kostiumai. Iš LLKC kolekcijos.
Rymanto Penkausko nuotrauka. 2004 m.
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Kodėl retas? Negi visada būsime tik zirziantys vargšeliai, neįstengiantys įsigyti labai norimo daikto, kainuojančio dviejų mėnesių minimalias algas? Aš kasdien matau
savo tautiečius, vilkinčius dar prabangesniais drabužiais,
kurie, beje, iš mados išeis ir bus išmesti kur kas greičiau.
Taigi čia noro, o ne skurdo klausimas.
Mano nuomone, tautinio kostiumo elementų, fragmentų, motyvų ir t. t. pritaikymas kasdienybei yra
visai kitos sferos dalykas. Tai paprastai daro šiuolaikinių
drabužių dizaineriai, nes jau senokai egzistuoja mados
kryptis, vis iš naujo interpretuojanti etninius motyvus.
Tai XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje vykusių bandymų
sukurti ypatingą šiuolaikišką etninę aprangą, kuri leistų
visiškai atsisakyti Paryžiaus ir kosmopolitinių madų, tąsa.
Nors ši idėja nė vienoje valstybėje nepasiteisino, mados
tendencija liko.
Žinoma, pageidaujantys gali, pavyzdžiui, užsirišti tikslią etnografinės juostos kopiją ant džinsų (mačiau, visai
smagiai atrodė!). Nuotaikai sukurti to gal ir užtenka.
Primygtinai nerekomenduočiau viešai pasirodyti su
kostiumu, apie kurį net pats vilkintysis žino, kad jis prastas, nemokšiškai pagamintas, nudrengtas. Vilkėdami
tautiniu kostiumu, norime to ar nenorime, atstovaujame
savo tautai – neleistina ją įžeidinėti.

Apie archeologinį kostiumą
Daiva Steponavičienė daug metų puoselėjo idėją atkurti visų senovės baltų genčių nešioseną.
2009‑aisiais metais jos iniciatyva, bendradarbiaujant su Lietuvos liaudies kultūros centru, buvo
sukurta pirmoji lietuvių genties archeologinių kostiumų kolekcija. Ji pristatyta Tūkstantmečio dainų
šventėje. Sumanymas pasiteisino – liepos 4-ąją Valdovų rūmuose bus pristatyti jau septynių baltų
genčių kostiumai, kuriuos kūrė visas būrys meistrų ir specialistų.

Ar galėtumėte apibūdinti, kas vadinama archeologiniu ir istoriniu kostiumu?
Archeologiniu galėtume vadinti tokį kostiumą, kuris
sukurtas remiantis tik archeologijos mokslo duomenimis, vilkėtas iki krikščionybės įsigalėjimo ir rašytinių šaltinių atsiradimo XIV–XV a. Tiesa, archeologinė medžiaga
gali būti (ir yra) pasitelkiama ir vėlesnių laikų kostiu-

mams atkurti. Kadangi nuo XIV a. atsiranda istorinių ir
ikonografinių šaltinių, ši epocha jau vadinama istorine,
o XIV–XVII a. laikotarpio kostiumas, nors rekonstrukcijai taip pat naudojama archeologinė medžiaga, vadintinas istoriniu kostiumu. Ilgainiui archeologinė medžiaga
kostiumo atkūrimui nebeteikia papildomų duomenų, ji
užleidžia vietą istoriniams ir etnografiniams šaltiniams.
Šių šaltinių medžiaga padeda atkurti ir tautinį kostiumą.

IX-XII a. kuršių aprangos rekonstrukcija. Autorė Daiva Steponavičienė.
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Kadaise dominavę metalo papuošalai iš kostiumo taip
pat išnyksta, užleisdami vietą siuvinėtoms detalėms,
naujam sukirpimui. Apie drabužių kirpimą ikiistoriniais
laikais neturime jokių duomenų, etnografiniais laikais
jis akivaizdžiai perimamas iš dvarų mados.
Archeologinį kostiumą tegalima rekonstruoti iš įkapių – jis liudija, kaip buvo puošiamas į anapusinį pasaulį
išlydimas žmogus. Ar galima teigti, kad taip atkuriamas
išeigai skirtas drabužis? Su kokiais sunkumais susiduria
tyrinėtojas, pasiryžęs atkurti archeologinį kostiumą?
Laidotuvės irgi yra šventė, kuriai reikia pasiruošti
ir pasipuošti. Manau, kad gentainiai savo mirusiuosius
išlydėdavo su geresniais – šventiniais ar apeiginiais –
drabužiais. Galbūt su tais, kuriuos velionis vilkėjo per
svarbias šeimos šventes, kalendorines apeigas ar
kitais atvejais, tokiais kaip grįžtančiųjų iš pergalingo
mūšio sutikimas. Vis dėlto yra duomenų, kad mirusieji
būdavo suvyniojami į drobulę, todėl kai kada segės ar
smeigtukai, rasti krūtinės srityje, nerodo jų dėvėjimo
būdo. Atpažinti su dėvėsena susijusias įkapes – nelengvas uždavinys. Kita problema – mirusiųjų deginimo
paprotys, paliekantis dar daugiau erdvės fantazijai.
Tokiais atvejais apie šventinę velionio aprangą liudija
skurdūs rašytiniai šaltiniai. Pavyzdžiui, iš XIV a. mus
pasiekė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo laidotuvių aprašymas. Ten minima, kad jis buvo aprengtas
perlais ir gemomis išausta palaidine, purpuru ir auksu
spindinčiais drabužiais, apjuostas sidabriniu paauksuotu diržu ir sudegintas su žirgais, medžiokliniais
sakalais, šunimis.

IV-V a. Centrinės Lietuvos gyventojų aprangos rekonstrukcija
pagal Maisiejūnų pilkapyno (Kaišiadorių r.) archeologinius
radinius. Autorė D. Steponavičienė.

Tautinio kostiumo samprata įsitvirtino XIX a. pab. –
XX a. pradžioje, kai Europos tautų valstiečių šventinei
aprangai buvo suteikta simbolinė reikšmė. Norėtume,
kad tautinis kostiumas ir XXI a. taptų oficialiu iškilmių
drabužiu, šventine lietuvio apranga. Koks archeologinio ir
istorinio kostiumo santykis su lietuvių tautiniu kostiumu?
Tiesioginių archeologinio ir tautinio kostiumo
sąsajų nėra. Vienintelė – namų darbo audiniai, tačiau
jų spalvynas, siluetas, puošyba smarkiai skiriasi – ankstesnįjį santūrių spalvų koloritą keičia margos spalvos.
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Archeologinio kostiumo atkūrimo imasi ir profesionalai, ir entuziastai – puošiasi Gyvosios archeologijos
dienų dalyviai Kernavėje, juos mėgina atkurti ir vilkėti
vadinamieji rekonstruktoriai, žmonės, siekiantys patys
išmėginti praeities gyvenseną, nešioseną, amatus ir t. t.
Šiuos kostiumus ir scenai, ir šventėms renkasi ne vieno
folklorinio ansamblio dalyviai. Susidomėjimas archeologiniu kostiumu ir jo paklausa auga, galbūt ir Tautinio
kostiumo dieną ne vienas lietuvis mielai pasipuoštų
būtent taip.
Kokius tapatybės dėmenis reprezentuoja vienas ir
kitas kostiumas?
Manau, kad žmonės puošis tais kostiumais, kurie
jiems yra mieliausi, su kuriais geriausiai jaučiasi. Tikrai
nesiūlyčiau įsigyti kostiumą vien tam, kad užsivilktume
jį kartą per metus. Kad ir kokia svarbi būtų diena, jai
įprasminti užtektų ir mažmožio: segės, juostos ir pan.
Svarbiausia tai, ką žmogus jaučia vilkėdamas vienokį

ar kitokį drabužį, su kuo tapatinasi: ar su dar kartą
renesansą išgyvenančia kaimo kultūra, ar su stiprios
istorinės valstybės pilietiškumu. Nenorėčiau veltis į
diskusiją, kuris kostiumas yra reprezentatyvesnis, nes
ir vienu, ir kitu atveju neišvengiamai idealizuojame
praeitį. Bet kuriuo atveju vien iš pagarbos istoriniam
kostiumui (turiu omeny bet kurį ne šiuolaikinį drabužį)
ir jo rekonstruotojams, kurie ilgai, kantriai ir nuoširdžiai dirba stengdamiesi išgryninti kostiumo vaizdą, jį
kuriant ir vilkint reikėtų siekti autentiškumo, kokybės.
Archeologinis kostiumas atspindi ne tik tam tikro
laikotarpio, bet ir konkretaus regiono nešioseną. Ar
šie skirtumai labai ryškūs? Ar svarbu jų paisyti, norint
vilkėti archeologinį kostiumą?
Regioniniai skirtumai atsispindi laidosenoje,
kapo įrangoje, tačiau dėl archeologinės medžiagos
fragmentiškumo ką nors konkretaus pasakyti apie
regioninius archeologinio kostiumo ypatumus labai
sunku. Skiriasi papuošalai, jų padėtis griaučių atžvilgiu
(degintiniame kape ir tai nebenustatoma), vadinasi,
ir drabužiai turėjo skirtis, tačiau jų siluetas kol kas tik
menamas, todėl atkurdama archeologinius kostiumus
laikausi tik tam tikrų bendrų principų, kurie daugiau
vienija nei skiria skirtingų genčių dvėseną. Vis dėlto
visada stengiuosi išryškinti neginčijamas detales,
kurios būdingos tik konkrečiam laikotarpiui ir teritorijai. Kai atsiras daugiau duomenų, bus galima kostiumus atkurti tiksliau.

V-VIII a. žemaitės šukuosenos rekonstrukcija.
Autorės Regina Volkaitė-Kulikauskienė, Laima
Vaitkunskienė ir D.Steponavičienė.

II-III a. Šiaurės Lietuvos moters (sėlės) aprangos rekonstrukcija .
Autorė D. Steponavičienė.

IX-XII a. aukštaitės aprangos rekonstrukcija,
fragmentas. Autorė D. Steponavičienė.

XIV a. moters apavo rekonstrukcija pagal
Kernavės ir Vilniaus miestų archeologinius
radinius. Autorės Dalia Grigonienė ir
Virginija Gagiškytė.
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X a. žemaičių aprangos rekonstrukcija. Autorė D. Steponavičienė.
Saulius Steponavičiaus ir Ramunės Steponavičiūtės nuotraukos.

Istorinis kostiumas, mano supratimu, turi mažiau
tautinio savitumo, jame atsispindi visos Europos mados.
Bet šio kostiumo pažinimas taip pat mums padeda susigrąžinti svarbią istorinę atmintį?
Mūsų istorinis kostiumas formavosi veikiamas
Rytų ir Vakarų kultūrų. Geriausiai šią situaciją apibūdino menotyrininkė Marija Matušakaitė: „Dažnas
didikas galėjo dieną vilkėti Lietuvoje populiarų žiponą,
vakare apsirengti ispaniškais drabužiais, o išsirengęs
kelionėn apsitaisyti it vengras.“ Jis suteikia didžiausią
pasirinkimo laisvę, to linkėčiau ir liepos 6-ąją.
Kaip įsigyti rekonstruotą archeologinį arba istorinį
drabužį. Kiek jis kainuotų?
Galima sau mesti iššūkį ir mėginti pasigaminti kostiumą pačiam. Vis dėlto kviečiu nors pasikonsultuoti,
kad išvengtumėte šiurkščių klaidų. Jos gali kainuoti
brangiau nei kvalifikuota specialisto konsultacija.
Tiems, kurie nenori gaišti laiko, naršydami po mokslinę literatūrą, ir turi vieną kitą atliekamą tūkstantį
litų (pradėti galima nuo 3000 Lt ir užsiauginti apetitą
iki 7000 Lt ), siūlau kreiptis į specialistus ir užsisakyti
norimo laikotarpio, vietovės, sudedamųjų dalių (nuo
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jų ir priklauso kaina) kostiumą, kuris atspindės individualybę. Primenu, kad tai būtų išskirtinis rankų darbo
gaminys.
Archeologinių ir istorinių kostiumų kolekcijose
gausu juvelyrinių dirbinių, odinių aksesuarų, kolekciją
papildo rekonstruoti darbo įrankiai ir ginklai.
Tad kokias archeologinio ir istorinio kostiumo detales nesunkiai galime susigrąžinti į kasdienį gyvenimą?
Žalvariniais papuošalais jau puošiamės, kas dar?
Šalia žalvario papuošalų derėtų ir kaustytas diržas,
odinis kapšas, tik juos tarpusavyje derinant svarbu
nepasiklysti epochose. Kita vertus, juk šių dienų žmogus gali semtis įkvėpimo iš praeities estetikos, derinti
jos dėmenis prie šiuolaikinio apdaro, nepaisydamas
jokių kanonų, pasikliaudamas savo vidine nuojauta
ir skoniu. Svarbu, kad jis žinotų, iš kur kilęs vienas ar
kitas aprangos elementas ir, esant reikalui, galėtų
paaiškinti savo pasirinkimą. Tik ginklų kasdien nešiotis
nesiūlyčiau, kad nekiltų konfliktų su pareigūnais dėl
viešosios tvarkos pažeidimų.
Kalbėjosi Saulė MATULEVIČIENĖ

Rengsimės tautiškai
ir šiuolaikiškai?
2003 m. Ievos Ševiakovaitės ir Jolantos Rimkutės duetas įkūrė savo prekių ženklą „LT identity“ –
aprėpiantį ne tik drabužius, jų dizainą, bet ir įvairius kasdienius daiktus. Dizainerės teigia, kad jų
sukurtuose daiktuose atsispindi tikėjimas, kad čia ir dabar kuriame patys save – naujos tapatybės
lietuvį, kurio kišenėse telpa ir pagarba praeičiai, ir drąsus žingsnis ateities link. „LT identity“ suburta
komanda savo darbais siekia analizuoti esamą kultūrinę Lietuvos piliečių patirtį, ieškoti naujų
simbolių, šiuolaikinių tapatumo ženklų, kūrybiškai juos interpretuoti ir formuoti pozityvų Lietuvos
piliečių požiūrį į save . Vieną iš šiuolaikinių drabužių su tautiniais akcentais kolekcijos kūrėjų, mados
dizainerę Jolantą RIMKUTĘ kalbina Juozas ŠORYS.

Kartu su dizainere Ieva Ševiakovaite kuriate modernių kasdienių drabužių ir aksesuarų su tautiniais akcentais kolekciją. Kaip apibūdintumėte tautinio kostiumo
(šventinio bei skirto kasdienai) ir šiuolaikinių drabužių
su tautiniais motyvais dizaino santykį?
Svarbu išsiaiškinti, koks yra šiuolaikinis dizainas.
Mados ir dizaino misijos skirtingos. Pagrindinė šiuolaikinio dizaino funkcija – būti pritaikomam. Šiuo atveju
tradicinį tautinį kostiumą, jo elementus, detales,
aksesuarus turime pritaikyti kasdieniam gyvenimui.

Visapusiškai apmąstyti, kokie XXI a. kuriamų drabužių
tautiniai akcentai galėtų natūraliai prigyti visuomenėje. Pasistengti, kad tai neatrodytų dirbtinai, o taptų
motyvuota menine raiška ir atitiktų kasdienes reikmes.
Tarkim, kad šiuos drabužius būtų lengva prižiūrėti:
išskalbti, išlyginti. Požiūris į XIX a. ir šiuolaikinius drabužius iš esmės skiriasi. Dabar drabužių pasirinkimą
dažnai lemia jų patogumas, o ne grožis. Dar svarbu,
kad šie drabužiai taptų madingi (populiariai kalbant,
kad juos pradėtų nešioti beveik masiškai ir kone stichiškai), kad juos pripažintų ir imtų vilkėti jaunimas –
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turime jiems ir patikti, ir įtikti. Kai sukuriamas geros
kokybės ir įdomaus dizaino drabužis, žmonėms nebereikia aiškinti, kodėl turėtų jį vilkėti Tiesiog turime akis
pripratinti prie gražių spalvų ir siluetų.
Kaip nusistovėjo ir subrendo jūsų su Ieva pasirinktoji
dizaino kryptis su atodaira į tautinio kostiumo įvairovę
ir raidą, į galimybes išryškinti ir savitai išgryninti jo
konstrukcinius, spalvinius, ženklinės sistemos ir simbolikos elementus? Kodėl renkatės būtent tai?
Mūsų dizaino sampratą formavo keli pagrindiniai
veiksniai. Dažnai esame tarsi indas, į kurį subėga įvai-
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rios gyvenimiškos patirtys ir idėjos. Nepriklausomybės
atgavimo metais buvome dar paauglės. Atsimenu, tada
mokiausi Kaune, Stepo Žuko technikume, ir su ypatingu pasimėgavimu gatvėse smeigėme ant metalinių
virbų įvairius sovietinius pažymėjimus... Buvome įsukti
į revoliuciją, tos permainos (ne)tiesiogiai užkabino ir
mus. Atsirado pojūtis, kad galima ir privalu remtis savo
įžvalgomis bei patirtimi ir įdomiai dirbti savo srityje. Be
to, mes su Ieva esame nemažai pakeliavusios po pasaulį
(įsiminė, pavyzdžiui, išvykos į vadinamąsias egzotines
šalis – Mongoliją, Tailandą ir kitur, tiesa, į labai dominančią Afriką dar nenuvykau), dar nemažai kaip kostiumų
dizainerė važinėjau su teatru, stažavomės kai kuriuose

prestižiniuose užsienio, pavyzdžiui, Paryžiaus, modelių
namuose. Prasiplėtė akiratis, pamatėme, kaip mes, lietuviai, atrodome iš tolimesnės pasaulio perspektyvos – su
visais paveldėtais ir neseniai įgytais pliusais ir minusais.
Kaip dizainerės ir mados kūrėjos Paryžiuje suvokėme,
kad naujais modeliavimo sprendimais pasaulyje jau nieko
nenustebinsim. Pasauliui esame įdomūs tik savitumu,
originalumu, atspindinčiu ir mūsų kilmę. Lietuviškojo
tapatumo raiška sudomino mus ir kaip dizaineres.

kokio ryškumo turi būti jo spalvynas, tarsi nekyla klausimų, kas yra skoninga, saikinga, stilinga, priimtina
ir ne... Jūs kuriate savuosius neotautinius modelius,
siekiate ekspresijos, žaismės, kad ir nuosaikaus, bet
modernaus siluetų ir spalvų svingavimo, sodrių ir
raiškių įvaizdžių kūrimo. Kas jus šioje srityje „veža“,
juolab žinome, kad XIX a. šventinis kostiumas buvo
daug ryškesnis, o vėliau kažkodėl lyg ir nusivadėjo...
Ką gaivinat, ką marinat?

Vis dėlto, kai gręžiatės į tautinį tekstilės paveldą, kas
jus labiausiai traukia? Kas jaudina ir įkvepia, ką norisi
savaip perkurti ir pritaikyti dabarties poreikiams? Juk
turime pripažinti, kad daugeliui lietuvių mados dizainerių tai mažai rūpi?

Įdomiausia yra tai, ką tik dabar pradedu įžvelgti –
kiekvienas Lietuvos regionas turi būdingus audinių
piešinius. Tai per daug amžių susiformavusios ypatybės, kurias lėmė ir vietinis kraštovaizdis, ir savita
gentinė atmintis. Kiekvienas regionas turi net savą
namų struktūrą, dydžius, puošybą, taip pat tikėjimus,
tad akivaizdu, kad visa tai perkeliama ir į audinių piešinius, spalvas. Tai žemaičių ryškūs, nesikartojantys,
dažniausiai raudono pagrindo ilgadryžiai sijonai, kur
nebijoma stambių ar smulkių elementų dėliojimo, jų
juostos gali prasidėti vienu piešiniu, o baigtis kitu...
O dzūkų – smulkūs langeliai, viskas labai trapu, ypač
siuvinėtose drobėse. Ir suvalkietiškos ryškių spalvų
lelijos prijuostėse!

Kai kurie mūsų dizaineriai šioje srityje jau yra pasireiškę... Mes dalį savo kūrybinio kelio esame sąmoningai paskyrusios lietuvių tradicinei ir moderniai aprangai, jų sąsajoms apmąstyti ir pritaikyti, atsižvelgdamos
į dabarties drabužių nešiosenos ypatumus ir iššūkius.
Mums buvo įdomu nuosekliai dirbti šia kryptimi, stebėti, kaip žmonės priima naujus mados pasiūlymus
ir kaip pamažu vystosi „LT identity“ ir kitų projektų
užsuktas procesas, kuris tarsi reikalavo tęsinio. O kuo
toliau į mišką, tuo daugiau medžių... Apie 2003 metus,
tarkim, galvojome – kokie mes buvome, kiek dar turime
prisikaupę postsovietizmo, kiek tėvų, senelių kartos
patirties, kokie etalonai mus lydėjo tada ir su kuo gyvename dabar.
Be to, kiekvienas kūrėjas nuolat atsakinėja ir į
savuosius egzistencinius klausimus – kas aš esu, ko
siekiu gyvenime, iš kur ir kuo nešinas ateinu ir kur einu.
Tai kėlė ir kitus pasaulėžiūros klausimus – ką buvome
išgyvenę ir sukaupę iki krikščionybės, kuo reiškėsi ir
rėmėsi tuometinė estetika ir amatai? Man atrodo, kad
mes, lietuviai, gal dėl savitos istorinės patirties iš prigimties esame minimalistai, ganėtinai asketiški.
Ir turbūt kurdamos šiuolaikinį tautišką dizainą siekiate tą principinį estetinį minimalizmą „spausti“ tiek,
kiek tik jūsų trapios rankelės suspaudžia?
Taip, bet pažiūrėkime, kuo išskirtinis pasaulyje išgirtasis šiaurietiškas, skandinaviškas dizainas? Tai yra jų
kultūrinio pasaulio išraiška. Manau, kad ir mes turime
daug panašios estetikos, tik į pasaulį žvelgiame truputį
šilčiau. Slaviški laikmečiai, nors ir prievartiniai, mūsų
pasaulėjautą vis dėlto šiek tiek paveikė, stumtelėjo
emocialumo pusėn..
Per daugelį metų nusistovėjo stereotipinis tradicinio tautinio kostiumo supratimas – tarsi neabejojame,

Minėjote, kad orientuositės į kuriamų modelių praktiškumą, prieinamumą, demokratiškumą, į kasdienio
gyvenimo poreikius, bet sieksite, kad jie būtų žaismingi,
„lietuviškai“ ryškūs, spalvingi... O ką kasdienai renkasi
dabartinis jaunimas? Kokios jų aprangos detalės galėtų
reprezentuoti lietuviškąją tapatybę?
Matau daugybę skirtumų tarp XIX a. ir vėlesnio tautinio kostiumo bei jo interpretacijų šiuolaikinėse mados
dizainerių kolekcijose. Anuomet tautinis kostiumas
buvo suvokiamas kaip šventinis, tai buvo viešos išeigos
drabužių visuma, kuri skyrėsi nuo kasdienės aprangos.
Vadinasi, tik per šventes lietuviai, ypač moterys, buvo
ryškios. Man norėtųsi, kad ir kasdieniame dabarties
žmonių garderobe atsirastų kur kas daugiau spalvų ir
kad jis būtų atpažįstamas kaip lietuviškas.
Deja, turiu pasakyti, kad tik dalis Lietuvos žmonių
dabar tam ryžtasi. Kita vertus, moterys per šventes ar
būdamos viešose reprezentatyviose vietose vis labiau
siekia būti pastebimos, ryškios, išskirtinės. Teoriškai
tai atitinka praėjusių laikų nuostatas – atspindi estetinį moterų skonį. O jaunimas šiais laikais sau leidžia
daugiau. Vis dėlto susidaro įspūdis, kad lietuviai labiau
mėgsta santūrias, tarpusavy derančias, niuansuotas
spalvas.
Mūsų tikslas, kad per šventes jiems norėtųsi pasipuošti taip, kad drabužis asocijuotųsi su Lietuva, čia išugdyta estetika. Ir tai būtų ne prievolė, o vidinis poreikis.
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Įteigti ambiciją subtiliomis priemonėmis per drabužius pasisakyti, kas mes iš tikrųjų esame?

atmainų – ir susijusio su iššūkiais, ir su neįprastumu,
savita raiška, bandymais eiti savuoju keliu.

Taip, be nereikalingų deklaracijų ar pusiau prievartinių vajų, kad esą tikriesiems lietuviams spintose būtina
turėti ir tradiciškai suvoktą šventinį tautinį kostiumą ar
jo dalį. Galima ir reikia turėti visko, kas miela širdžiai!
Svarbu, kad naujasis lietuviškumu paženklintas drabužis
tau patiktų ir kad jį dėvėdamas gerai jaustumeisi. Tarkim, kad vyrai vietoj kaklaraiščio nešiotų įdomių spalvų
ir raštų tautinę juostelę ar ką kita, nors apskritai vyrams
visada sudėtingiau ką nors iš tautiško arsenalo pasiūlyti.
Su moterimis dizainerėms dirbti lengviau... Norisi kai
kuriais iškalbiais akcentais gražiau, lietuviškiau papuošti
vaikus, tik gaila, kad jie drabužius greitai išauga... Taip
pat yra daugybė emigravusių žmonių, kurie svetimoje
aplinkoje tarsi slepia savo tapatybę, bet kai atsiranda
progų pasisakyti, drabužiai su neįkyriais lietuviškumo
(ar priklausymo baltų arealui) ženklais, detalėmis ar
spalvomis kalbėtų patys už save, savaimingai.

Kuo remsitės kurdamos penkiolika modelių, kurie
bus pristatyti per Tautinio kostiumo dienos renginius ir
kurie turės ambicijų įsiveržti į madingos aprangos rinką?

Taip naujuose sumanymuose reikštųsi, kaip užsiminėte ankstesniuose pasisakymuose, „praktinis romantizmas“, „tapatybių virsmų“ suvokimas ir kiti jūsų
kartu su Ieva išgyventi individualūs „matymai“?
Iš tikrųjų mes su Ieva ir kurdamos modelius, ir gyvenime esame romantikės. O romantizmo esama visokių
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Šį kartą mums įdomiausi audiniai. Galime pasidžiaugti, kad dar turime rankomis audžiančių audėjų,
todėl kolekcijoje norime panaudoti ir jų darbus. Sieksime, kad atsirastų audinių kolekcija, kurią norėtų
perimti kuris nors iš tekstilės fabrikų. Mes kuriame
modelius kaip pavyzdžius, galinčius paskatinti gaminti
tokius audinius ir plačiau naudoti kasdienėje aprangoje. Juk būtų puiku, kad kiekvienas galėtume jų ar
iš jų pasiūtų drabužių nusipirkti ar kurti savuosius
modelius. Norime, kad gamintojai neišsigąstų, nebijotų investuoti, patikėtų, kad tokiems drabužiams
atsiras pirkėjų. Mes esame iš tų, kurios sakome, kad
toks poreikis tikrai bus, bet iš esmės tai gana ilgas
procesas. Panaudosime ir megztas kojines (muziejuje matėme Mažojoje Lietuvoje megztą porą), juk
jos puikiai tinka ir šiems laikams. Pavyzdys mums ir
estai, kurie savo tautinės tapatybės raiškai yra pasitelkę ir šiuolaikinį dizainą (apie tai pasakojo mūsų
bendradarbė Elmira, neseniai studijavusi Taline). Ten
kasdieniam vartojimui pasiūlyta daugybė kojinių raštų
(kolekcija pavadinta „Etno raštai“), iš kurių galima

rinktis. Ir mes norime ta kryptimi judėti. Kas dar bus
rodoma? Gink Dieve, nesitikėkite, kad bus žaidžiama
su XIX a. siluetu, ilgais sijonais ir panašiai. Turime
susitaikyti, kad XXI a. siluetas visai kitoks, bet prie jo
priderinsime audinius, pritaikysime raštus, piešinius,
pabandysime parodyti jų įvairovę ir kontrastus – nuo
sunkios vilnos iki piešinių, siuvinėtų ant lino audinių.
Norisi, kad rankdarbių idėjos plistų kuo plačiau, per
įvairias šiuolaikinės komunikacijos priemones, juolab
kad dar turime daug puikių rankdarbių meistrių. Net
ir joms norėtųsi pasufleruoti idėjų, kaip plėtoti savo
sugebėjimus. Turime pasiūlymų ir vaikams, tarkim,
kaip padaryti patrauklias ir net mėgstamas mokyklines uniformas. Kai kurios lietuviškos tekstilės įmonės,

siekiančios gaminti lietuviškus produktus, į mus jau
kreipėsi. Be naujos kolekcijos, pasidalinsime ir kaupiant žinias kilusiomis idėjomis ir pasiūlymais.
O ar judviejų darbuose atsispindės regioniškumas?
Kreipiate į tai dėmesį ar jau nebe? Pavyzdžiui, ar ne
keistai atrodys, kai vilniečiai siauromis senamiesčio
gatvelėmis vaikščios apsirengę drabužiais su istorine ir
regionine mažlietuvių simbolika...
Manau, kad tai jau natūralu. Pirmiausia dėl to, kad
mes beveik visi jau esame lietuviai. Pavyzdžiui, aš esu
klaipėdietė, gyvenanti Vilniuje. Yra kupiškėnų, kurie
gyvena Klaipėdoje, ir panašiai. Iš savo gimimo vietų

Iš LT-identity kolekcijos. 2008. Modesto Ežerskio nuotraukos.
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aktyviai migruojame po Lietuvą. Sėsliai gyvenančių,
vietinių etninių sričių žmonių vis mažiau.
Ir manote, kad toks vidinis persiteliūskavimas atriša
rankas kurti modelius su bendralietuviška simbolika? Man rodosi, kad regioninių „tautinių produktų“
paklausa būtų didesnė, ypač ten, iš kur jie kilę?
Galbūt, bet mes į tai dar mažai gilinomės, pažiūrėsime, kurie iš lietuvių yra didžiausi savų kraštų patriotai
ir kaip mes į tai galime atsiliepti. Eksperimentuodamos
kai kuriuos ženklus darėme skirtingų spalvų. Buvo keista,
kad populiaresni buvo intensyvesnių spalvų variantai.
Viena detalė buvo pagrįsta raudona žemaitiško sijono
ilgadryže, dominavo ryškios spalvos, ir jos raudonumas
neišgąsdino – taip buvo pasisakyta už originalumą.
Gal ir reikia palikti bent po vieną regioninį akcentą,
kad norintieji galėtų tiesiogiai tapatintis. Bet jei orientuosimės vien į tai, tarsi nebematysime bendresnių
pasaulio tendencijų, didesnių iššūkių, pavyzdžiui,
rūpesčio dėl lietuvių kalbos išsaugojimo ir Lietuvos
kaip valstybės ateities. Kalbėdami apie regioniškumo
svarbą, tarsi užmirštame, kad mus nuolat veikia ir unifikuoja globalaus pasaulio procesai. Emigrantų vaikai jau
turbūt nekalbės lietuviškai ir neieškos kasdienių drabužių su tautiniais motyvais. Gal dabar ir čia Lietuvoje
turėkime ir pritaikykime šiuolaikiniam gyvenimui bent
tai, ką dar turime ir ką daugumai suprantamai galime
interpretuoti?
Kaip simbolinius ženklus kartu su LLKC specialistais
rinkotės violetinio arba tamsaus mėlyno pagrindo lelijas iš suvalkietiškų prijuosčių ir minėtas raudonas ilgadryžes iš sodriai raudonų žemaičių sijonų. Kodėl buvo
pasirinkti būtent jie?
Tariantis dėl bendradarbiavimo mums buvo pasiūlyti šie simboliai ir jie mums pasirodė visai priimtini.
Matyt, teisingas siūlymas pradėti visuomenę pratinti
vos prie kelių simbolinių akcentų, daugmaž atpažįstamų visiems lietuviams. Galbūt kitose Dainų šventėse
bus pasirinkti kiti simboliai. Minėtus akcentus įtrauksime į bendrą kolekcijos modelių ir aksesuarų vaizdinių
sistemą. Jie išnirs ir daugeliui galbūt visai netikėtose
vietose, pavyzdžiui, šventės savanorių aprangoje, rankinėse, atributikoje. Kita vertus, kuriant svarbu tartis
ir su gamintojais, kokios kokybės, sudėtingumo, spalvingumo gaminius jie su įvaldytomis technologijomis
sugebės padaryti. Džiaugiuosi, kad pasirinktas suvalkietiškų prijuosčių lelijos simbolis. Tai labai gražus ir
daugiareikšmis ženklas. Norėtųsi parodyti ir dar kelis
lelijos ornamento pritaikymo variantus, ypač geometrizuotus augalinius motyvus.
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Juk suvalkiečių prijuostėse knibžda įvairių formų,
dydžių, spalvų lelijų, jų neišsemiama gausa galėtų teikti
įvairius netikėtus kūrybinius impulsus?
Sumanymų ir idėjų, kaip panaudoti suvalkietiškas
ir kitokias lelijas, netrūktų, bet dabar turime susitelkti
į labai konkrečius darbus, kuriamus modelius. Beje,
bandymų moderniau interpretuoti tautinį kostiumą
būta, regis, jau nuo praeito amžiaus septintojo dešimtmečio. Man norisi pajusti tą nuotaiką, sodrumą,
kontrastą, bet pažvelgti į tai kiek abstrakčiau. Mūsų
kuriami modeliai primins koliažą. Juk kartais vos iš
vienos tautinio kostiumo detalės gali gimti visiškai
naujas drabužis, o mažas tradicinio audinio lopinėlis
gali įkvėpti sukurti daugybę modelių. Istorinio tautinio
kostiumo tyrinėtojai formuoja jo raidos sampratą, tarsi
brėžia ribas, kaip leistina su juo elgtis, o kas neleistina,
bet šiuolaikiniai dizaineriai pirmiausia yra kūrėjai, ne
mokslo darbuotojai, jie turi visai kitą misiją – šiems
laikams pritaikomais drabužiais padėti žmogui atkurti
orumo ir tautinio tapatumo jausmą, sukurti seno /
naujo pojūtį. Kita vertus, jei tautinio kostiumo dizainą
keisime tik minimaliai, nedaug skirsimės nuo kaimynų
latvių ar baltarusių, nes esame glaudžiai susiję, tautinius drabužius sieja daug sisteminių bendrybių.
Tad svarbu aklai neatsiduoti XIX a. tautinių kostiumų
diktatui. Dabarties dizaineriams dažnu atveju prireikia
ne tik įsigilinimo ir išmanymo, bet ir drąsos pasiūlyti
savitus sprendimus. Labiausiai norisi, kad šis kūrybinis
vyksmas turėtų tąsą, būtų ilgalaikis, nesibaigtų su
būsimosios Dainų šventės šurmuliu.

How will we dress up on
National Day?
This summer, on 6 July, the organisers of the anniversary Song Celebration, “Here Is My Home”, will
invite people to the first-ever National Costume Day.
Art historian Teresė JURKUVIENĖ, creator of the
Lithuanian national costume collection, archaeologist
Daiva STEPONAVIČIENĖ, creator of the ancient Baltic
archaeological and GDL historical costume collection
and costume designer Jolanta RIMKUTĖ share their
thoughts on what clothes would be appropriate for
dressing up on National Day, what Lithuanian national
identity components are represented by the national,
archaeological and historical costume, which details
could be adapted for daily wear.

Iš palikimo
Lietuvių religijos ir mitologijos tyrimai tęsiasi jau
porą šimtmečių, bet iki šiol neturime chrestomatinio jų aprašo ar vadovėlio, kuriame būtų įvardinta
visa, kas svarbiausia, kas žinotina kiekvienam. Tai
visų šioje srityje dirbančių mokslininkų pastangų
vertas iššūkis, nors vienintelės teisingos versijos,
matyt, ir negali būti – žinios apie senąją religiją
mus pasiekia kaip sakytinės tradicijos paveldas,
pradėtas fiksuoti tik XIX a., o iš ankstesnių laikų
teturime svetimtaučių liudijimus, užrašytus įvairiakalbiuose rašytiniuose šaltiniuose. Sistemos
metmenys rekonstruojamos pamažu, kantriai ieškant trūkstamų dėlionės detalių.
Tad kaip trumpai – vos keletoje puslapių –
nusakyti, kokia buvo lietuvių religija ir mitologija?
Dalinamės su skaitytojais iki šiol lietuvių kalba
nepublikuotu istoriko, religijotyrininko, eseisto
Gintaro BERESNEVIČIAUS (1961 – 2006) straipsniu,
kuriame mėginama lakoniškai į šį klausimą atsakyti.
Šis įvairialypę medžiagą apibendrinantis tekstas – tai beveik dviejų dešimtmečių nuoseklaus
darbo rezultatas. Iš septyniolikos G. Beresnevičiaus parašytų ir išleistų knygų pusė buvo skirta
lietuvių religijos ir mitologijos tyrimams. Dar
dešimtys šios tematikos straipsnių paskelbta
periodiniuose leidiniuose, straipsnių rinktinėse.
Primename pagrindines knygas, vildamiesi, jog ir
visi kiti G. Beresnevičiaus šios tematikos darbai
bus sutelkti į vieną rinktinę, skirtą naujoms tyrinėtojų kartoms.

Trumpas lietuvių ir prūsų religijos
žodynas, V.: Aidai, 2001.

Dausos. Pomirtinio gyvenimo
samprata senojoje lietuvių
pasaulėžiūroje, Klaipėda: Taura,
1990.

Baltų religinės reformos, Vilnius:
Aidai, 1995.

Religijų istorijos metmenys, V.:
Aidai, 1997

Religijotyros įvadas, V.: Aidai, 1997.

Palemono mazgas. Palemono legendos Eglė žalčių karalienė ir lietuvių
periferinis turinys: religinė istorinė
teogoninis mitas: religinė istorinė
studija, V.: Aidai, 2003.
studija, V.: Kultūros, filosofijos ir
meno institutas, 2003.

Lietuvių religija ir mitologija:
sisteminė studija, V.: Tyto alba,
2004.
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Lietuvių religija ir mitologija
Gintaras BERESNEVIČIUS

Bendroji charakteristika
Lietuvių religija – viena iš baltų religijų, turinti
daug sąsajų su prūsų bei latvių religijomis, su Šiaurės ir
Vidurio Europos senųjų religijų (slavų, germanų, keltų)
kontekstu, atspindinti indoeuropietiškos religinės terpės realijas. Nuo kitų baltų religijų ją skiria visų pirma
tam tikras socialinis matmuo: prūsai nei latviai valstybės nesukūrė; karių nei aristokratų luomas ten nebuvo
stiprus; o štai apie Lietuvą kalbantys XIII–XIV a. šaltiniai nuolat mini valdovų bei karių religijos formas.
Kadangi šie sluoksniai XIII–XIV a. čia vyravo, atrodo,
kad ir oficialiojoje religijoje stipriausiai reiškėsi būtent
karingasis, aristokratiškasis baltų religijų segmentas.
XV–XVIII a. šaltiniuose, taipogi XIX–XX a. tautosakoje bei etnografijoje matome ypač galingą valstietiškosios religijos, žemdirbiško religingumo proveržį; iš
dalies jį lėmė krikščionybės įsigalėjimas įtakingojoje
visuomenės dalyje, vėliau jos nutautėjimas, taip pat –
sunkiai vykusi valstietijos kristianizacija, retas parapijų tinklas, daugelio priežasčių sukeltas žemdirbiškosios
mitologijos renesansas, pavertęs ją gal netgi reikšmingesne nei XIII–XIV a., kai Lietuvos laisvieji ūkininkai
dar buvo ir kariai, o jų gerovei karo žygiai turėjo ne
mažiau reikšmės nei pats ūkininkavimas.

Šaltiniai
Be gana miglotų užuominų Tacito „Germanijoje“
apie aisčius (greičiausiai tai Vakarų baltai), garbinusius Dievų Motiną, kelių kitų užuominų (Vulfstanas,
Adomas Bremenietis), irgi priskirtinų Vakarų baltams,
lietuviams gal priklauso arabų keliautojo Idrisijaus pranešimas, jog miesto Madsūna gyventojai garbina ugnį.
Be kitų bendram baltų masyvui priskirtinų užuominų
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popiežių bulėse ar kituose šaltiniuose, Lietuvos religiją
aiškiau reprezentuoja du Ipatijaus (Voluinės) metraščio fragmentai, pasakojantys apie karaliaus Mindaugo
slapčia garbintus dievus bei užsimenantys apie dievus,
kurių šaukėsi lietuvių kariai, ir Malalos kronikos slaviškojo vertimo intarpas, perteikiantis Sovijaus mitą,
grindžiantį mirusiųjų deginimo ritualą. Šie XIII a. fragmentai – be didesnės abejonės, autentiški – deja, nėra
skaidrūs: daugelis juose įvardytų lietuvių dievų vėlesniuose šaltiniuose išvis nepasirodo. Atskirą šaltinių
grupę sudaro Livonijos bei Teutonų ordino šaltiniai,
tačiau jie irgi labai fragmentiški, ir jiems visai nerūpi
autentiškas medžiagos perteikimas. Šaltiniai „sutirštėja“ prieš Krikštą ir kurį laiką po jo: Jeronimo Prahiškio,
Jono Dlugošo duomenys, kad ir stipriai ideologizuoti,
pateikia gana daug medžiagos.
Vėlesni, renesanso šaltiniai, vėlyvieji metraščiai
perteikia legendines Lietuvos istorijos versijas, kuriose
esama ir religinių elementų. „Lietuvos metraštis“ kalba
apie ankstyvaisiais viduramžiais vykusias religines inovacijas, kurių ankstesnieji šaltiniai nepatvirtina, tačiau
jų autentiškumą liudytų bendrabaltiška religinių inovacijų išklotinė. M. Stryjkovskis XVI a. viduryje išvardija 16 lietuvių dievų, J. Lasickis – daugybę žemaičių
dievų ir smulkių mitologinių esybių. Šie autoriai laikytini gana patikimais, tik lietuviškai jie, deja, pernelyg
gerai nemokėjo, be to, jiems teko nepavydėtina dalia
piešti degraduojančios religijos vaizdą su daugybe vietinių, gal tik keliuose kaimuose težinomų „dievybių“
bei visokios mitinės „smulkmės“ inkrustacijomis. Šita
maišatis išpainiojama labai sunkiai. XVI a. pabaigoje–
XVII a. ir vėliau Lietuvoje veikusios jėzuitų misijos
perteikė daug, tiesa, fragmentiškų žinių apie jų aptiktas
pagoniškųjų tikėjimų liekanas Lietuvos provincijoje.
M. Pretorijus rašė apie Mažosios Lietuvos gyventojų
papročius ir tikėjimus, jo darbai labai svarbūs, nes tai
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nebe fragmentai, kokius dažniausiai turėjome ankstesniuose šaltiniuose, o stipri etnografinė kompiliacija,
pristatanti XVII a. pab. Mažosios Lietuvos gyventojų
tikėjimus, gyvenseną, apeigas ir t. t. Visa ši medžiaga, derinama tarpusavyje, gali būti panaudota lietuvių
religinės tradicijos rekonstrukcijai – tiesa, reikia neužmiršti, kad ji atspindi tik tam tikrus lietuvių religijos
gyvavimo bei raidos etapus, daugiausia jos nuosmukį,
ir kad jų „mechaninė suma“ anaiptol nesudaro senosios lietuvių religijos vaizdo. Tam turėtume prijungti
dar kelias ištisas šaltinių grupes: archeologijos bei kalbotyros duomenis, XIX–XX a. užrašytą tautosaką bei
šio laikotarpio etnografinę medžiagą. Galima numanyti, kad skirtingų rūšių šaltiniai, jų specifika, sąlygoja ir
atsakymus į mums rūpimus klausimus. Pagaliau labai
svarbus yra chronologinis matmuo. Iš esmės turėtume
skirti bent jau keturis šios nelygiaverčių šaltinių atspindimos religijos raidos etapus:
1) XIII–XIV a. Galioja oficialioji religija, išpažįstama aristokratijos ir karių, stipriai paveikta „karinės
mitologijos“. Tebeveikia žynių luomas.
2) XV–XVI a. Visuomenės viršūnėlė sukrikščioninta. Senąjai tradicijai atstovauja valstiečiai, kurių
kristianizacija realiai dar nepasiekė. Tačiau izoliuotose
valstiečių bendruomenėse religinė raida – ar, greičiau,
destrukcija – vyksta savitai. Šiaip ar taip, provincijoje
iškyla žemdirbiškojo panteono dievai, o kaimuose tebevyksta bendruomeninės religinės apeigos.
3) XVI a. pab.–XVIII a. Jėzuitų veiklos dėka prasideda ir galiausiai įvyksta reali Lietuvos provincijos
kristianizacija. Senasis žemdirbiškasis panteonas tolydžio menksta; dievus keičia dvasios, smulkiosios mitinės būtybės, kurių „kultas“ dažniausiai apsiriboja karts
nuo karto teikiamomis dovanomis. Senosios religinės
apeigos, stipriai pakitusios, atliekamos jau ne visos
bendruomenės, o dažnai vien šeimoje.
4) XIX a.–XX a. pirmoji pusė. Sąmoningo senosios
religijos elementų kartojimo nėra ar beveik nėra. Senieji mitologiniai vaizdiniai, papročiais virtę ritualai
tarsi savaime, to nė nepastebint, įtraukiami į krikščioniškąjį lauką. Bažnytinėse apeigose, šventėse, tautosakoje gausu senosios tradicijos elementų, tačiau jie jau
krikščioniškai įprasminti (ar, greičiau, apipavidalinti).
Viena vertus, tokią situaciją galima suprasti kaip galutinę krikščionybės pergalę prieš senąją tradiciją bei
senuosius mitologinius vaizdinius, antra vertus – tai

akivaizdus senosios tradicijos įslinkimas krikščionybės erdvėn. Vienaip ar kitaip, rezultatas – religinis sinkretizmas, formaliai atsiradęs krikščionybės pergalės
dėka, realiai – jai prisitaikius prie niekaip neišdildomos
senosios tradicijos. Šitokia jungtis buvo „programuojama“ jau nuo antrojo tūkstantmečio vidurio, galutinai
realizuota – būtent šiuo laikotarpiu.

Panteonas
XIII a. rusų metraščiai pamini lietuvių garbintus
dievus. Ipatijaus (kitaip dar Voluinės) metraštis, ties
1252 m. data kalbėdamas apie Mindaugo krikštą, teigia, jog šis buvo apgaulingas, ir karalius slapta tebeaukojęs savo dievams: pirmajam Nunadėjui ir Teliaveliui,
ir Diveriksui, Zuikių dievui ir Medeinai. Ties 1258 m.
data rašoma, jog lietuviai šaukėsi savo dievų Andajaus ir Divirikso (ten pat). Jono Malalos chronografo
vertimo intarpe 1261 m. sakoma, kad Sovijus įvedęs
aukas dievams Andajui ir Perkūnui, t.y. griaustiniui,
Žvorūnai, t.y. kalei, ir Teliaveliui, kalviui, nukalusiam
jam saulę, kad šviestų žemei, ir įmetusiam jam saulę
į dangų. Tai gana platus panteono nusakymas, ir juo
galima pasitikėti, nes abu šaltiniai vienas kitą papildo
ir patvirtina.

Eufemizmai
Rekonstruojant XIII–XIV a. lietuvių panteoną,
krenta į akis, kad svarbiausieji dievai net tame pačiame šaltinyje gali būti įvardijami skirtingai: pavyzdžiui, Ipatijaus metraštyje, rašant apie Mindaugo
krikštą, ties 1252 m. data, rašant apie Mindaugo garbintus dievus, pirmuoju paminimas Nunadėjas, o ties
1258 m. data, kalbant apie dievus, kurių šaukėsi lietuvių kariai, pirmuoju paminimas Andajus; tyrinėtojai
iš esmės sutaria, kad abiem atvejais kalbama apie vieną ir tą patį aukščiausiąjį lietuvių dievą, tik pavadintą
dviem vardais. Ten pat, minint Mindaugo dievus, sutinkame dar vieną panašų atvejį – Diviriksą, kuris, be
didesnės abejonės, žymi Perkūną (jį sutinkame Malalos kronikos intarpe). Diviriksas suprastinas kaip
dievų rikis, tai yra realus dievų valdovas, nes aukščiausiasis lietuvių Dievas, kaip matysime, turi stiprų
deus otiosus geną. Diviriksas atitiktų tokią indoeuropietišką realiją, kaip, tarkime, keltų dievas Teutates,
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kuris pavadinamas ir Toutiorix – „Tautos rikis (valdovas)“. Beje, ir kiti keltų dievai įrašuose įvardijami
skirtingais vardais, t.y. vienas dievas gali turėti kelis
vardus, kurių vienas aiškus asmenvardis, kitas – epitetas ar eufemizmas. Prie šitokios dvivardystės XIII a.
šaltiniuose priskirtina ir vienintelė lietuvių dievų sąrašuose minima deivė. Ipatijaus metraštyje ji vadinama Medeina, Malalos kronikos intarpe – Žvorūna.
Visiškai įtikėtina, kad tai irgi du vienos deivės vardai,
abu – epitetai, ir tikriausiai susiję su medžiokle, nes
ir Žvorūna (kitaip dar kalė) siejasi su medžiokle (nuo
žvėris, o kalė primintų medžioklinį šunį), ir Medeina
(nuo medis, o lietuvių medžioklė rodo, kad ji pavadinta pagal mišką, medžią – kitaip nei, pavyzdžiui, lenkų,
kurių polować „medžioti“ sudarytas iš pole „laukas“).
Taigi, Žvorūna-Medeina galėtų būti vienos, su medžiokle susijusios, deivės vardas.
Dievų dvivardystė gali būti aiškinama keliais būdais. Viena vertus, dievas išties galėjo turėti kelis vardus, kurie būdavo vartojami, tarkime, priklausomai
nuo aplinkybių. Dvivardystė galėjo atsirasti dėl to, kad
skirtinguose Lietuvos regionuose dievai turėjo kažkokius vietinius ar „tarminius“ vardus. Bet, regis, pagrįsčiausia būtų manyti, kad tokį reiškinį lėmė tikrųjo
dievo vardo tabuizavimas – religijų istorijoje ne toks
jau retas reiškinys. Tikrąjį dievo vardą ištarti galima tik
labai ypatingais atvejais, arba jis išvis netartinas – tiek
iš pagarbos, tiek gal iš baimės jį prisišaukti. Tai liudytų, tarkime, lietuvių tautosakoje žinomi kai kurių dievų
antrieji vardai, jų gausa. Antai Perkūnas – tai ir Dundulis, Bruzgulis, Dievaitis, Grumužis ir t.t.; Velnias –
kipšas, pinčiukas, vokietukas ir t.t.
Vardais Andajus ir Nunadėjas XIII–XIV a. šaltiniuose, be didesnės abejonės, įvardytas aukščiausiasis
lietuvių religijos Dievas. Abu vardai gali būti laikomi
eufemizmais, atsojančiais be reikalo neminėtiną lietuvių Dievo vardą.

Dievas
Lietuvių Dievas, pr. Deywis, Deiws, la. Dievs kildinami iš ide. prokalbės dievavardžio *Deiṷos; atitinkamas bendrinis žodis *deiṷos galėjo reikšti tiek „dievą,
dievybę“, tiek „švytintį dangų“ arba „dangiškąją šviesą“, kurią matome šviesiuoju paros metu, dieną – plg.
tos pat šaknies s. i. deva „dievas“ ir dyaus „dangus“,
lo. deus „dievas“ ir dies „diena“, lie. dievas ir die-
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na. Baltų Deivui, Dievui dar giminingi graikų Dzeus,
avest. daeva, luvių Tiwat, germanų Tivaz. Skoliniai iš
baltų yra suomių taivas, estų taevas „dangus“. Kaip
teigiama, baltuose dangaus Dievas yra išlaikęs nemažai senųjų indoeuropietiškų ypatybių – jis gyvena
danguje, susijęs su dangaus šviesuliais (tai ypač būdinga latviams), įsivaizduojamas kaip švytintis, spindintis asmuo, lemiantis likimus. Vis dėlto mitologijos
tyrinėtojai lietuvių Dievą gal pernelyg suabstraktina,
mėgindami jį priartinti prie menamo indoeuropietiško
dangaus Dievo sampratos. O, tarkime, lietuvių etiologinėse sakmėse Dievo sąsajų su spindinčiu dangumi
ne tiek jau daug. Dievas čia pasirodo labai konkrečiu –
senelio pavidalu.
Dievas etiologinėse sakmėse vaizduojamas senas,
žilas, sulinkęs, nevikrus – į akmenį užsigauna kojos
pirštą, prireikus nepasiveja šuns; jo išvaizda kartais
juokinga, iš jos pasišaipoma. Apskritai Dievo senelio
įvaizdyje nuolat pabrėžiamas jo senumas, netgi priartėjant prie grotesko – tačiau tai visiškai suprantama, nes
vyriausiasis Dievas išties privalo atrodyti senas, jis juk
yra seniausias visame pasaulyje asmuo. Tačiau tokia
išvaizda neturėtų apgauti – Dievas senelis toli gražu
nėra bejėgis.
Dievas senelis pasirodo ir buitiškoje žmogaus aplinkoje, kasdienio kaimo gyvenimo aplinkybėmis. Jis kūrena krosnį, išsipaišina veidą ir pan., užeina į valstiečio
trobą ar pirkią, valgo, svečiuojasi, prašosi nakvynės,
t.y. elgiasi kaip paprasčiausias pagyvenęs kaimietis.
Tai irgi suprantama, nes Dievo įvaizdis čia perteikiamas per valstiečiams suprantamos, jų atpažįstamos
aplinkos ženklus.
Podraug Dievas senelis yra nepaprastai galingas,
tiesiog pertekęs kuriamąja galia, kuri, beje, kartais gali
būti panaudojama ir perkuriant esinius. Dievui besiprausiant, vienas lašas nukrenta žemėn, ir taip atsiranda žmogus. Dievas užsigauna koją į akmenį, ir nuo to
laiko akmenys nebeauga. Apsimetęs elgeta, kad liktų
neatpažintas, Dievas svečiuojasi žmonių namuose.
Jį priėmę ir pavaišinę žmonės paprastai apdovanojami, o tie, kurie seną elgetą su pasibjaurėjimu atstūmė,
nesuteikė jam nakvynės nei išmaldos, paverčiami gyvuliais – kiaulėmis, šeškais, lokiais, vilkais, šunimis,
žąsimis, gandrais ir t.t. Tai tarsi rodytų Dievą esant dorovės normų saugotoją, beje, dažnai baudžiantį pernelyg žiauriai. Už gana menką prasižengimą, pavyzdžiui,
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nepiktą pasijuokimą iš Dievo senelio, jis žmogų be jokių skrupulų gali paversti gyvūnu, atrodo, visiems laikams. Toks lietuvių Dievo rigorizmas primintų „Rigvedos“ laikotarpio Indijos arijų Varuną, irgi aukščiausią ir
nepermaldaujamą dievą, griežčiausiai baudžiantį pagal
įstatymo raidę. Kažkuria prasme lietuvių Dievas senelis primintų indų dievų avataras, arba kartais ir graikų
Dzeusą, irgi mėgusį pasirodyti incognito; atrodo, tokia
dievų „kenozė“ – apskritai indoeuropiečiams žinomas
reiškinys.

Perkūnas
Perkūnas yra svarbiausias lietuvių dievas. Nors
Dievas (dangaus Dievas, Dievas senelis) yra nominaliai aukščiausias, Perkūnas yra centrinė panteono figūra. Perkūnas minimas jau XIII a. šaltiniuose,
žinomas prūsams (Percunis) ir latviams (Perkons).
Rusioje jį atitinka Perunas (Перун), kunigaikščio kariaunos svarbiausias dievas, analogų galima rasti hetitų Pirvos, vedų lietaus ir perkūnijos debesies dievo
Pardžanjos (Parjanya) ir kituose dieviškuose asmenyse. Perkūno vardo etimologija nėra iki galo aiški:
paprastai jis arba siejamas su lo. quercus „ąžuolas“
(tai Perkūno medis), arba kildinamas nuo perti „mušti, smogti, trenkti“.
Ipatijaus metraštyje Perkūnas pavadinamas Diviriksu, tikriausiai „dievų rikiu“, ir šis vardas jam tikrai
tinka: pagrindinės šventovės Lietuvoje arba skirtos
Perkūnui, arba jam jose kūrenama šventa ugnis, arba
centre yra jo atvaizdas (kaip Prūsijos Romovės ąžuole). Perkūnas XIII–XIV a. turėjo būti visų pirma karių dievas (Ipatijaus metraštyje lietuvių kariai šaukiasi
Andajaus ir Divirikso, Eiliuotoje Livonijos kronikoje
lietuvių kariai pereina Perkūno užšaldytą Rygos įlanką – čia Perkūnas savo karines funkcijas derina su
atmosferinėmis), be to, ir pastarųjų amžių tautosakoje Perkūnas vaizduojamas karingas, ūmus, ginkluotas
(kalaviju, kirviu, peiliu, strėlėmis), kovoja su Velniu ir
piktosiomis jėgomis. Tautosakoje dažniausiai sakoma,
kad Perkūnas gyvena tarp dangaus ir žemės, debesyse,
valdo griausmą ir žaibus – taigi oro, atmosferos sritį.
Šitaip Perkūnas įterpiamas į pasaulėdaros centrą tarp
dangaus ir žemės (Dievas atitinkamai siejamas su dangumi, o Velnias – su žeme bei požemiais, vandeniu).
Perkūnas rieda ratais, į kuriuos pakinkyti žirgai arba
ožiai (plg. skandinavų Torą), jais važinėja per dangų, jo

ratų (dažnai geležinių) dardėjimas ir sukeliąs griausmą,
o kibirkštys – žaibus. Perkūnui Dievas pavedęs trankyti ir persekioti Velnią ar velnius, nors kartais sakoma,
kad ši nesantaika yra asmeninė, atsiradusi dėl kažkokio
Velnio poelgio (vagystės, įžeidimo, moters pagrobimo
ar pan.).
Tuo pat metu Perkūnas turi ir vaisingumo skatintojo funkcijas, jam pirmąsyk pavasarį užgriaudus, ima
dygti žolė, sukyla vegetacijos procesai, pasirodo Perkūnas ir vestuvių kontekste. Šiuo požiūriu jis veikiau
primintų vakarų semitų Baalą nei, tarkime, skandinavų Torą, bet tai tikriausiai paaiškintina tiek Perkūno,
tiek Baalo aktualumu žemdirbiškoje kultūroje. Dar
viena Perkūno funkcija – teisingumo vykdymas. Jis ne
tik velnius persekioja, bet ir baudžia blogus žmones,
vaiko piktas dvasias, prižiūri Dievo nustatytą tvarką.
Esama hipotezės, kad griaustinio dievas atsirado
palyginti vėlai, skilus vienam pirmykščiam dangaus ir
griausmo dievui, bene tapatintinam su tuo pačiu Dievu
(plg. Dzeusą, Jupiterį ir kt.). Lietuvių dangaus Dievas
ir Perkūnas tad irgi būtų vieno ir to paties archajiško
Dievo „susidvejinimo“ padariniai (taip manė L. von
Schroederis, J. Balys). Tačiau toks skilimas turėjo
įvykti ganėtinai senai, nes baltų tradicijoje Perkūnas ir
Dievas yra neabejotinai skirtingi dievai.

Teliavelis
Teliavelis sutinkamas tiek Ipatijaus metraštyje, kur
jis minimas antruoju, iškart po Nunadėjo, tiek Malalos kronikos intarpe, kur yra ketvirtas, paskutinis, ir
pavadintas kalviu, nukalusiu Saulę ir įmetusiu ją į
dangų. Ši aplinkybė leistų Teliavelį laikyti vėlesniam
folkloriniam velniui artima dievybe. Ipatijaus sąraše
jis tarsi priešpriešinamas Nunadėjui, Malalos intarpe
atsiduria sąrašo gale – tai vis vietos, kuriose ir turėtų būti aptikamas chtoninės sferos atstovas. Saulės
nukalimas neturėtų paversti jį dangišku personažu –
lietuvių folklore aiškiai sakoma, jog kalvystę išrado
velniai, ir tik vėliau žmonėms pavyko iš jų pramokti
šio amato.
Teliavelio vardas aiškintas įvairiai: kaip Kelio dievas, Bandos dievas (nuo telias „veršis“), Žemės dievas
(nuo tel- „žemė“), kaip skolinys iš skandinavų mitologijos Tialfi ir kt. Nepaisant įmanomų skirtingų Teliavelio vardo pirmojo dėmens aiškinimų, antroji vardo
šakis vel-, kalvio funkcijos, padėtis dievų sąrašuose lei-

19

MOKSLO DARBAI

džia jį gana patikimai priskirti chtoniškajam pasauliui
ir laikyti artimu lietuvių Velniui ar Velinui.
Įtikėtina, kad Teliavelis yra gana vėlyva panteono
figūra, atsiradusi centralizuojant kultą valstybės kūrimosi metu, iškylant karių ir valdovų luomui. Tai veik
lus asmuo, turintis kultūrinio didvyrio požymių, artimas Velniui, bet oficialiame valstybės panteone su juo
netapatinamas. Velnias tiesiogiai valstybiniame panteone nepasirodo tikriausiai dėl jame ypač sureikšminto
Perkūno, kuris jam mitologijoje yra griežtai priešiškas.
Kadangi po Lietuvos krikšto krikščioniškoji piktoji
dvasia perėmė velnio vardą, tai rodytų, kad ir ikikriščioniškais laikais, bent jau paskutiniaisiais pagonybės
amžiais, velnias buvo stipriai demonizuotas (M. Gimbutienė), o šis Velnio nužeminimo procesas bus prasidėjęs jau indoeuropiečių protautės laikais (N. Vėlius).
Tad chtoniškosios sferos atstovu pasirinktas velniui
artimas, bet su juo nesutampantis (ar ne visai sutampantis) Teliavelis.
Mitas apie nukaltą ir dangun įmestą Saulę rodo,
kad lietuviuose Saulės kulto nebuvo. Saulė, matyt, įsivaizduota kaip įkaitęs metalo luitas (taip, beje, mokė ir
graikų filosofas Anaksagoras).

Velnias
Lietuvių tautosakoje velnias – bene dažniausiai sutinkama mitinė būtybė, kurios provaizdžiu neabejotinai
buvo kadainykštis dievas Velnias ar Velinas. Jis turėjo
būti susijęs su gyvuliais, mirusiaisiais, požemiais, požemių turtais, ekonomine sfera, tačiau ir magija, virsmais, žyniais.
Lietuvių folklorinis velnias etiologinėse sakmėse
drauge su Dievu kuria pasaulį, o pats jis yra arba Dievo sukurtas, arba (tai būtų senesnė tradicija) jaunesnysis Dievo brolis. Pasaulį kuriant, velnias su Dievu
veikia iš dalies bendrų tikslų vedamas, iš dalies prieštaraudamas jam – Dievo kūrinius siekia pagadinti, iškreipti, ir tai jam iš dalies pavyksta. Velnio įsikišimu į
dieviškąją kūrybą aiškinami visi šioje žemėje esantys
blogi, netvarkingi, nepatogūs dalykai. Dievas sukuria
naudingus gyvūnus, velnias – žmogui nenaudingus,
kenksmingus.
Velnias susijęs su žemomis, drėgnomis vietomis,
pelkėmis, kūdromis, kartais ežerais, jis gali pasirodyti
ir miške. Jo gyvenamoji vieta gali būti po žeme, kalno
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viduje arba „už vandens“. Kita vertus, velnias gali pasirodyti ore, skristi, tada jis pasireiškia kaip viesulas,
vėtra. Etiologinėse sakmėse, padavimuose ryškus velnio ryšys su akmenimis (jis juos pasėja, neša ir pameta), tam tikrais medžiais (alksniu, beržu, egle, po kuria
jis slepiasi nuo Perkūno). Apskritai velnias siejamas su
apatine medžio dalimi, išpuvusia dreve, kelmu (pavyzdžiui, sėdi ant kelmo) – tai vėlgi nuorodos į chtoniškąjį,
žemutinį pasaulį, Pasaulio medžio apatinę dalį. Velnias
susijęs su gyvuliais, ypač arkliais, jaučiais, karvėmis,
turi išisas jų bandas, kai kuriose etiologinėse sakmėse
sakoma, kad apskritai gyvulius sukūrė velnias arba kad
jis sukūrė arklį, ožką. Sakmėse velnias dažnai važinėja
ar jodo arklius. Iš žvėrių jam artimiausias vilkas, kiškis,
meška, be to, visais minėtais (ir neminėtais) gyvūnais
jis gali pasiversti.
Velnias dažnai pasirodo moterų draugijoje (vakarėliuose velniai šokdina kaimo merginas, arba velnias
šokdina pasikorėlės vėlę, švenčia su ja vestuves). Jį
domina vestuvės. Kaip ir mirties reikalai. Jis dažnai
pasirodo žmogui mirštant, pagrobia jo sielą. Velnias,
patyręs krikščionybės įtaką, tampa pragaro, „peklos“
valdovu ir ten valdo dažniausiai gyvulių pavidalo mirusiuosius.
Šiaip velnias laikosi netoli žmonių, jį nesunku surasti, prisišaukti, jis ir pats prisistato – tarkime, žaidžiant ripką ar kitus žaidimus, arba siūlosi dirbti, dažniausiai žemės ūkio darbus, rauna kelmus, parsisamdo
už berną. Velniai ypač muzikalūs, jiems puotoj reikia
smuikininko, arba jie patys griežia, šoka. Velnio žinioje ir gyvybinės, ir mirties funkcijos, mitologiškai jis
yra savotiškas tarpininkas, „pervesdintojas“. N. Vėliaus teigimu: „Ta pati mitinė būtybė – velnias lietuvių mitologijoje buvo siejama ir su mirusiaisiais, ir su
gyvaisiais, ir su mirimu, ir su vaisingumu, derlingumu
(su abiem priešpriešos mirtis – gyvenimas nariais) ir,
matyt, buvo įsivaizduojama tarpininku tarp gyvųjų ir
mirusiųjų pasaulių, tarp gyvenimo ir mirties, tarp žemės ir požemio. Todėl jam buvo priskiriama žmonių,
palaikančių ryšius su abiem šiais pasauliais (t.y. žynių,
burtininkų), globa“. Be to, pasak N. Vėliaus, senajame
ide. pasaulėvaizdyje žyniams artimas buvo muzikantas, poetas – žmogus, įkvėpimą gaudavęs iš anapus, iš
mirusiųjų pasaulio, su kuriais bendradarbiavo, tad ir
velnias su savo aistra muzikai čia įsitenka kaip žynių
globėjas.
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Medeina, Žvorūna
Ipatijaus metraštyje paminėta Medeina ir Malalos
kronikos intarpe – Žvorūna, atrodo, bus ta pati deivė,
miško ir žvėrių globėja, galinti būti vadinama abiem
šiais vardais. Antikinėse mitologijose ją atitiktų Artemidė arba Diana. Jos iškėlimas į oficialaus, valstybinio
pateono lygmenį greičiausiai irgi atitiko karių luomo
poreikius. O šiaip ji irgi galėjo reprezentuoti kažkokią
menkiau su karių interesais susijusią deivę, įtikėtina, –
žemės deivę, Žemyną, sutinkamą vėlesniuose šaltiniuose kaip valstietiškos religijos realija.
Taigi dar kartą matome, kad XIII a. šaltiniuose sutinkamas oficialusis panteonas yra stipriai „sukarintas“
ir, greičiausiai, vėlyvokas darinys, atitinkantis kariaunos ir kunigaikščių religinius interesus (plg. 980 m.
reformuotą Kijevo oficialųjį panteoną, iš kurio, beje,
irgi pašalinamas Velesas / Volosas, slaviškasis Velnio
atitikmuo).

Zuikių dievas
Zuikių dievas paminimas vienintelį kartą, Ipatijaus metraščiui kalbant apie Mindaugo garbintus dievus. Vėlesniuose šaltiniuose jis nesutinkamas. Apie jį
svarstant, reikėtų turėti omeny metraščio autoriaus intencijas – aiškų siekį tiek sumenkinti Mindaugo krikšto
reikšmę, tiek atskleisti jo „pagoniškus“ paklydimus.
Kiti Ipatijaus metraštyje paminėti dievai aptinkami ir
Malalos kronikos intarpe, o štai zuikių dievo tarp jų
nėra. Atrodo, kad Ipatijaus metraštyje jis atsirado kaip
pernelyg skubotas Mindaugo elgesio atitinkamomis
aplinkybėmis paaiškinimas.

XIII–XIV a. panteono struktūra:
dievų ketvertas
Ipatijaus metraščio ir Malalos kronikos intarpo
medžiaga leidžia gana patikimai kalbėti apie lietuvių
panteono struktūrą, tik turint omeny, kad kalbama apie
oficialiąją, karaliaus dvaro ir kunigaikščių religiją, kariaunos ir apskritai karių religiją, kuri turi savitų bruožų ir menkai tepaiso žemdirbiškosios, valstietiškosios
religijos klodų. Kita vertus, XIII–XIV a., Lietuvai
iš esmės be paliovos kariaujant, karių religija turėjo
būti ypač aktuali. Šiaip ar taip, minėtuose šaltiniuose
aptinkame gana aiškų dievų ketvertą, kurio struktūra pakankamai ryški. Vėliau jis atsikartoja ir lietuvių
tautosakoje, kur Andajų / Nunadėją atitiktų tautosakos

Dievas (Dievas senelis), Diviriksą – Perkūnas, Teliavelį – Velnias.
Medeina ir Žvorūna, atrodo, atstoja medžioklės
deivę, karių atveju panteone visiškai suprantamą. Atrodytų, čia susiduriame su indoeuropietiška mitologine
realija – deive, gyvenančia su visais atitinkamos mitologinės sistemos ar grupės dievais, kaip skandinavų
Frėja ar vedų Ušas, dvynių Ašvinų bendra sutuoktinė.
Galima prisiminti ir kitą paralelę – tiek indoeuropiečių,
tiek Artimųjų Rytų religijose žinomus dievų ketvertukus, sudarytus iš vyriškos trejybės ir vienos moteriškos deivės: šumerų Anas, Enlilis, Enki ir dievų motina
Ninhurzag; Cezario išvardytoji keltų dievų seka, pagal
interpretatio romana prilyginta Apolonui, Marsui, Jupiteriui ir Minervai; Tacito atitinkamai išvardyti germanų dievai Merkurijus, Marsas, Heraklis ir Izidė (matyt, Vodanas, Tius, Donaras ir Frėja). Prie tokių ketvertukų galime priskirti ir lietuvių Andajus / Nunadėjas,
Perkūnas / Diviriksas, Teliavelis ir Medeina / Žvorūna
(atmetus neaiškų, tikriausiai dėl egzotikos ar per nesusipratimą įterptą zuikių dievą).

Pirmasis oficialaus panteono
nuosmukio tarpsnis
Jis susijęs su Lietuvos ir Žemaitijos krikštą lydėjusiais įvykiais (apie juos kalbėsime žemiau), atsispindi
Jeronimo Prahiškio pranešime, Jono Dlugošo kronikoje. Religija, praradusi žynių luomą, toliau egzistuoja
jau visai kitokiu pavidalu. Žynių luomo praradimas
tradicijai reiškia neatitaisomą smūgį. Iškyla gelminės
liaudies religijos tendencijos, maginės praktikos ir t.t.
Dar kelios kartos iš inercijos gyvena išliekančiame religiniame lauke, tik iš kartos į kartą „sugedusio telefono“
būdu perduodamos tradicijos autentiškumas silpsta ir
nyksta.

Vidurinysis panteono nuosmukio tarpsnis:
dievų parceliacija
1582 m. Motiejus Stryjkovskis paskelbė „Lenkijos,
Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusijos kroniką“, kurioje,
be kita ko, pateikė šešiolikos „lietuvių ir žemaičių“ dievų vardus. Dievai parinkti gan atsitiktinai, tvarkos jame
nėra, tačiau daugelis dievavardžių atrodo patikimi, išskyrus Dzidzis Lado, atsiradusį greičiausiai per nesusipratimą, ir nelabai aiškų paukščių globėją Swieczpunscynis (gal „Šventpaukštinis“?).
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Pirmuoju Stryjkovskis mini dievą Prokorimos,
aukščiausiąjį Dievą (vėlgi matome eufemizavimo tradiciją, apie patį dievavardį žr. žemiau), o po to vardija specifinių funkcijų dievus: Ruguczis – rauginamų ir
rūgščių valgių dievas; Ziemennik – žemės dievas, kurio
garbei pienu lakinami žalčiai; Kruminie Pradziu Varpu – javus teikianti dievybė; Lituwanis – siunčiantis
lietų; Chaurirari – arklių ir karo dievas, kurį Stryjkovskis lygina su Marsu ir kuriam meldžiamasi sėdint balne; Sotwaros – gyvulių dievas; Seimi Dewos – šeimos
dievas; Upinis Dewos – upių dievas; Bubilos – bičių ir
medaus dievas; Dzidzis Lado – didysis Dievas; Gulbi
Dziewos – kiekvieno žmogaus dievas globėjas, genius
proprius; Goniglis Dziewos – miškų ir piemenų dievas, satyrų ir faunų atitikmuo; Swieczpunscynis – vištų, žąsų, ančių ir kitų naminių bei laukinių paukščių
dievas; Kielu Dziewos – kelionės dievas; Puschaitis –
žemės dievas (pastarasis vis dėlto yra prūsų, ne lietuvių dievybė). Stryjkovskis dar priduria, kokios aukos
kokiam dievui aukojamos (dažniausiai tai naminiai
paukščiai).
Pastebėtina, kad išvardytieji dievai daugiausiai priklauso ekonominei sferai. Jų sąrašas gana atsitiktinis,
struktūros nei hierarchijos nematyti (antai iškart po
Prokorimo, svarbiausiojo dievo, minimas rauginamų
bei rūgščių valgių dievas Rugučis), be to, nepaminėtas visuose sąrašuose šiaip jau pasirodantis Perkūnas.
Dievai turi aiškias funkcijas, kasdieniame valstiečio
gyvenime, be abejo, svarbias, ir atrodo, kad tai tipiškas žemdirbių, valstietiško panteono aprašas. Sistemos
jame nereikia ieškoti, dievų tarpusavio santykiai neaiškūs, tiesiog kiekviena ūkio sritis turi savo globėją. Vis
dėlto tai dar gana plačių funkcijų dievai, šį Stryjkovskio aprašą palyginus su bemaž vienalaikiu Lasickio pateiktu žemaičių dievų aprašu.
Jonas Lasickis apie 1580 m. sudarė 76 žemaičių
dievų sąrašą, apibūdino jų funkcijas, pateikė informaciją apie tuometines žemaičių apeigas (knyga paskelbta
gerokai po autoriaus mirties – 1615 m. Bazelyje). Pats
šaltinis ganėtinai patikimas, tik jo naudojimą mitologiniams tyrinėjimams apsunkina daug klaidų užrašant ar
transkribuojant dievavardžius, o šią iš dalies techninę
problemą dar pagilina tai, kad kai kurie dievai minimi
tik čia – nei anksčiau, nei vėliau jų negirdėti. Atrodo,
kad tai tiesiog labai specifiškos ir vietinės, t.y. vos ke-
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liuose kaimuose arba, dar siauriau, vienoje ar kitoje šeimoje težinomos dievybės (dvasios, dvasios globėjos?).
Religijų istorijos požiūriu, dievų gausėjimas, specifikacija – visiškai natūralus procesas, dažniausiai vykstąs
religinio nuosmukio metu, o tuometinė Žemaitijos religinė situacija buvo tarsi pakibusi ore: kristianizacija
tebebuvo daugiau nei paviršutiniška, o senoji religinė
tradicija, nebepalaikoma žynių, paprasčiausiai degradavo. Galima manyti, kad tiek Žemaitijoje, tiek visoje Lietuvoje skirtingose apylinkėse destrukcija galėjo
vykti svaip, susidaryti saviti, vietiniai senosios tradicijos perdirbiniai, nuosmukio variantai su savu dievavardžių lobynu ir kažkiek besiskiriančia religine elgsena.
Tad Lasickis greičiausiai teužfiksavo vieną „religinę
apylinkę“ ir jos panteoną. Į Lasickį tad ir derėtų žvelgti
atitinkamai – kaip iš principo patikimą, bet daugybės
aplinkybių sąlygotą ir, visų pirma, lokalinį mitologinės destrukcijos vaizdą. Lasickis mini ir kai kuriuos iš
ankstesnių šaltinių žinomus dievų vardus: Percunos,
Modeina, galbūt su Teliavelio reliktu sietiną Tavvals.
Aukščiausiąjį Dievą, pasak Lasickio, žemaičiai vadinę
Auxtheias Vissagistis, kas atitiktų eufemistinę tradiciją, bet visiškai įmanoma, kad šiuo vardu, „Aukštėjas
Visagalis“ ar „Visagalįsis“, vadintas krikščionybės
Dievas (kita vertus, šis eufemizmas galėjo tikti ir vienam, ir kitam Dievui, besusiliejantiems į vieną įvaizdį).
Lasickis mini ir kai kuriuos neabejotinai autentiškus,
vėlesniuose šaltiniuose dar sutiksimus vardus – Žemyną, Žemėpatį, Aušrą ir kt. (Zemina, Zemopacios, Ausca…). Esama aiškių labai siauros funkcijos dievybių
ar dvasių: Numeias tikriausiai reikštų „namų dievą“
ar „naminį“, Austheia esanti bičių deivė ir t.t., bet šios
funkcijos pernelyg specifikuojasi kalbant, tarkime,
apie tokias dievybes kaip Slotrazis, Tratitas Kirbixtu,
Aspelenie, Kurwaiczin Eraiczin ir pan. Daug sunkiau
išsiaiškinti, kas tai yra Orthus, Miechutele, Pesseias,
Tiklis, Klamals, Kremara ir t.t. Tam tikrą painiavą galima pastebėti ir tais atvejais, kai, regis, tas pats dievas
pavadinamas keliais vardais, kaip Gabie, Matergabie,
Polengabia.
Daugybė Lasickio paminėtų dievų susiję su valstiečio buitimi, turi siauras, labai specifiškas funkcijas, ir
galime tarti, kad šitokia panteono būklė galėjo atsirasti
dviem keliais – tiek smunkant svarbioms, plačias funkcijas turėjusioms dievybėms, kai jų epitetai ar eufemiz-
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mai ėmė įgauti tikrinių vardų ir atitinkamų naujų dievų
statusą, tiek į šaltinių akiratį ėmus patekti anksčiau oficialiosios religijos gožtai, o jai nunykus – į pirmą planą
iškilusiai valstietiškajai mitologijai. Pagrįsta būtų manyti, kad veikė abi priežastys. Šiaip ar taip, čia matome
neabejotiną mitologinės sistemos destrukciją.

Mitologija
Lietuviškų mitų klasikine šio žodžio prasme nėra.
Išimtis – Sovijaus mitas, pateiktas XIII a. Jono Malalos
chronografo rusėniško vertimo intarpe. Nesama jokių
lietuvių šventraščių, labai įtikėtina, kad jų ir nebūta,
matyt, dėl žodinės tradicijos vyravimo lietuvių religijoje. Tautosakoje pagrindiniai mitologijos mazgai atsiskleidžia etiologinėse sakmėse, kurios dažnai tebeturi
mitologinį užtaisą, bet jie čia jau pasirodo ne religijos,
o greičiau pasaulėžiūros kontekste.

Kosmogonija
Lietuvių etiologinės sakmės, kalbėdamos apie pasaulio sukūrimą, dažniausiai teigia, kad pradžioje nebuvo nieko, tik vanduo, kurio pakraštyje, pavandeniu,
vaikščiojęs Dievas; kitąsyk pamini pradžioje buvus du
dievus, Dievą ir Velnią, o kartais aprašomas ir paties
Velnio (sakmėse dažniau vadinamo Liuciumi) sukūrimas. Liucius atsiranda Dievui nusispjovus arba trinant
du akmenis – iš kibirkščių (archajiškas kosmogoninių
kibirkštėlių motyvas, žinomas jau „Rigvedoje“). Toliau
Dievo paliepimu Velnias neria į vandenų gelmes ir parneša saują žemių, molio ar smėlio (vienoje neabejotinai
archajiškoje sakmėje Velnią atstoja antis), tačiau prisikiša žemių ir į burną. Žemes iš Velnio rankų Dievas padeda ant vandens, ir žemės ima augti, plėstis, o drauge
ima augti ir nuslėptosios žemės Velnio burnoje, tasai
neištvėręs jas iškosi, išspjauna, išvemia, ir taip lygiame
Dievo sukurtosios Žemės paviršiuje atsiranda nelygumai: kalnai, akmenys, balos, ežerai ir pan.
Kai kuriose sakmėse Dievas ant sutvertosios pirminės salos atsigula pailsėti ir užmiega, Velnias pačiumpa
jį už kojos ir tempia vandenin, norėdamas Dievą prigirdyti. Tačiau kiek tik Velnias Dievą pavelka, tiek sala
prasiplečia, ir šitaip iš pirmapradžio sausumos lopinėlio išsiplėtoja visa mūsų Žemė.

Toliau Dievas, trindamas akmenį į akmenį, iš kibirkščių sukuria angelus, tą patį bando daryti ir Velnias,
tačiau iš jo priskeltų kibirkštėlių randasi ne angelai, o
velniai. Panašiai, tarsi rungtyniaudami tarpusavyje,
Dievas su Velniu kuria gyvūnus: Dievas sukuria gerus,
naudingus, Velnias – nevykusius, kenksmingus.
Šiose sakmėse matome Dievo ir Velnio bendradarbiavimą, kad ir prieštaringą. Šiaip ar taip, pasaulis, kokį
jį matome, yra sukurtas būtent bendrai Dievo ir Velnio.

Antropogonija
Lietuvių etiologinės sakmės, kalbančios apie žmogaus sukūrimą, kartais teigia, kad Dievas žmogų nulipdęs iš žemės ar molio ir tada įpūtęs jam dvasią. Šis
motyvas pernelyg nesiskiria nuo biblinio. Visiškai tikėtina, kad lietuviai ir iki krikščionybės turėjo kažkokią pirmojo žmogaus „nulipdymo“ versiją, nes ją turi
ir nemažai izoliuotų tautų. Žmogaus kilmę iš žemės
rodo ir tai, kad žodžiai žmogus ir žemė – bendrašak
niai, kaip ir lotynų homo „žmogus“ ir humus „dirva,
žemė“, hebrajų adam „žmogus“ ir adama „(raudona,
molinga) žemė“. Galbūt žmogaus atsiradimo iš žemės
idėja, nepriklausomai nuo Biblijos, žinoma daugelyje
žemdirbiškų tautų. Tačiau jei nepriklausomo lietuviško žmogaus nulipdymo kadaise ir būta, sakmėse jis
taip sutapo su bibliniu motyvu, kad jų jau nebegalima
atskirti.
Tačiau žmogaus atsiradimo iš Dievo seilių versija, be abejo, priklauso lietuviškajai tradicijai: Dievas
kadaise ėjęs pavandeniu savo reikalais ir nusispjovęs,
o grįždamas pamatęs kažkokią būtybę, pasirodo, atsiradusią iš jo seilių. Vienoje sakmėje taip atsiranda du
žmonės, vyras ir moteris, kitoje – tiesiog žmogus, o
dar kitose – Liucius (Liuciperis). Tokių sakmių palyginti gausu. Dar viena reta sakmė teigia, kad Dievas,
pečių bekūrendamas, suodžiais susitepė veidą, tada
prausėsi, ir vienas lašas vandens nukrito ant žemės: iš
jo atsirado žmogus. Panašus motyvas žinomas chantų ir mansių, kitų Arkties ir Sibiro tautų mitologijose. Šiaip ar taip, visur čia išlieka bendras vaizdinys –
žmogus atsiranda ant žemės nukritus lašui dieviškos
drėgmės.
Šiose lietuvių sakmėse žmogaus sukūrimas vaizduojamas kaip atsitiktinumas. Dievas nė nemano žmogaus sukurti, jis „tiesiog“ nusispjauna, be jokių ypa-
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tingų ketinimų ir, pamatęs iš to atsiradusį žmogų, pats
nustemba. Kai kuriuose variantuose net paklausia neregėtos būtybės: „Kas tu toks?“, o šioji, suprantama,
prisipažįsta to nežinanti. Dievui tenka ilgai sukti galvą,
kol jis prisimena prieš kurį laiką čia nusispjovęs. Ši
sakmė, be abejo, yra labai seno pasaulėvaizdžio atplaiša: Dievas čia visiškai nesidomi žmogumi, nė nesiruošia jo sukurti.
Kai kurie motyvai, kalbantys apie pirmuosius žmones, tad turi neabejotinų senosios tradicijos požymių,
nesunkiai atskiriamų nuo biblinių motyvų. Toks ir
vaizdinys apie visą kūną dengusį „nagą“. Sakoma, jog
kadaise žmonės turėjo ant viso kūno tokį rūbą, koks
yra ant pirštų galų, kai nagas. Jis niekuomet nesusidėvėdavo, būdavo amžinas. Žmonės virto dideliais tinginiais: per kiauras dienas drybsojo kur paunksmėje,
nieko dirbti nenorėjo. Tada Dievas už pakūtą nuvilko
tą rūbą [...]. Atminimui tik paliko nagus ant pirštų. Kitoje sakmėje tariama, jog Adomas su Ieva rojuje turėję
nagais padengtus kūnus, o dar kitoje – kad jie buvę sutverti iš tokios medžiagos, kaip nagas. Adomui su Ieva
nusidėjus, šis apdaras buvo iš jų atimtas, teliko nagai
ant rankų ir kojų pirštų. Atrodo, kad čia turime reikalą
su lietuviškuoju „rojaus sodu“: pirmieji žmonės turėję
gyventi amžinai, nes juos nuo visų negandų saugojęs
luobas. Po to kažkas atsitikę, ir žmonės jį praradę (matyt, nusižengę dangaus Dievui).
Koks buvo šis nusiženkimas, dabar sunku pasakyti,
nes sakmėse jį uždengia naujesnis biblinių vaizdinių
sluoksnis. Anksčiau cituota sakmė teigia, kad žmonės nusidėję tingumu, apsileidimu, ir toji rojaus būseną simbolizuojanti „apranga“ buvusi iš jų atimta. Vis
dėlto, ar tokia motyvacija buvo pagrindinė, negalime
pasakyti.
Lietuviška sakmė apie prarastą luobą primintų daugeliui izoliuotų tautų žinomus mitus apie tai, kad pirmieji žmonės, kaip gyvatės, galėdavę išsinerti iš senos
odos. Pasenę ją nusimesdavę ir vėl tapdavę jauni. Tačiau per lemtingą nesusipratimą ar dėl savo pražangos
jie tą savybę praradę, ir todėl dabar nemirtingos esančios gyvatės (jos šitaip esą nuolat atjaunėja).
„Rojaus nagai“ vis dėlto turi savitą „teologinę“
prasmę ir tąsą. Lietuvių legendos ir sakmės kalba, jog
žmogus po mirties turįs kopti į aukštą slidų (ledo ar
stiklo) kalną, kurio viršuje reziduoja dievybė. Kopiant
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reikalingi nagai, savi ar žvėries (lokio, lūšies). Lietuvių prietarai teigia, jog šiam kopimui reikia ruoštis
iš anksto – neišmesti nukarpytų nagų, juos sudeginti
(tokiu atveju aname pasaulyje jie būsią lengviau randami). Senesni žmonės, laukdami mirties, nagų visai
nebekirpdavo, o kartais nukirpti nagai būdavo dedami
į specialius maišelius. Visos šios idėjos bei papročiai
gana keisti, bet jų reikšmė yra gilesnė nei pažodinis
prietarų lygmuo: žmogus, pasigelbėdamas jam paliktomis „rojaus šukelėmis“, po mirties grįžta į rojų ar į
Dievo pasaulį.
Sovijaus mitas pasakoja apie pirmą mirųsįjį, radusį
kelią į pomirtinį pasaulį ir paskelbusį, kad geriausias
laidojimo būdas yra ne užkasti mirusiojo palaikus į
žemę ar įkelti į medį, o sudeginti. Šis mitas grindžia
lietuvių ir kitų baltų žemėse vyravusį mirusiųjų deginimo paprotį.

Kultas
Pagrindinis motyvas, pasikartojantis lietuvių šventviečių aprašymuose, – ugnis. Amžinąją ugnį kurstydavo žyniai, esama duomenų, kad tuo rūpindavosi ir
moterys – vaidilutės (plg. romėnų vestales). Vaidilutėmis galėdavo būti skaisčios mergelės ir, regis, našlės.
Šventvietėse būta ir aukurų, ant kurių dievams degintos
aukos.
Šventyklų Lietuvoje, kaip ir apskritai baltuose, nebuvo, reikėtų kalbėti apie šventvietes. Jose būta tam
tikrų statinių (pavyzdžiui, Jonas Dlugošas mini bokštą
ant kalno upės pakrantėje, kurio viršuje žyniai kūrendavo amžinąją ugnį). Neaiškaus autentiškumo J. F. Rivijaus kronika gana nuodugniai aprašo Perkūno šventyklą
Vilniuje, kurios požemiuose laikyti žalčiai, specialioje
nišoje nuolat kūrenta ugnis, stovėjo Perkūno stabas,
o šalia buvo dvylikos pakopų keturkampės piramidės
formos formos aukuras, kurio kiekviena pakopa buvo
skirta konkrečiam Zodiako ženklui. Statinys neturėjo
stogo – tą patį galima pasakyti apie visus kitus žinomus
baltų kulto statinius: jie buvo arba atviri į viršų, arba
juos tiesiog atstojo šventa ugnis, šventas medis (dažniausiai ąžuolas), šventa giraitė. Kiek galima spręsti,
archaiškuoju laikotarpiu ir kitų indoeuropiečių kulto
statiniai būdavo atviri į viršų, šventyklos imtos staty-
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ti tik Egipto ir Mesopotamijos religijų įtakoje. Šiaurės
Europoje taip liko iki pat krikščionybės įvedimo.
Vėlesniuose šaltiniuose, jau po krikščionybės įvedimo, rašoma apie tebevykstančius aukojimus ant kalnų,
miškuose, prie ąžuolų, prie šventais laikomų akmenų
(ar ant jų).
Dalis senųjų religinių ritualų perėjo į šventes, kurių metu dar XVII–XVIII a. pirmojoje pusėje tebebuvo atsimenami senieji dievai. Iš kalendorinių švenčių
svarbiausios buvo žiemos ir vasaros saulėgrįžos (solsticijos). Žiemos saulėgrįžos šventėse (Kūčios, Kalėdos,
Naujieji metai, Trys karaliai) ženklūs mirusiųjų kulto
atšvaitai, kosmogoninė tematika, chaoso ir jo įveikimo
prasmės. Intensyviai burta, spėta ateitis. Per Jonines
(Kupoles, Rasas) atlikinėtos su ugnimi susijusios apeigos, deginti laužai, satytos kartys, švęsta ant kalvų,
piliakalnių, ieškota tą naktį tariamai pražystančio paparčio – paparčio žiedą radęs mato kiaurai žemę, gali
atrasti paslėptus lobius ir pan.
Su dideliu triukšmu švenčiamos Užgavėnės, vaikšto
būriai persirengėlių, vaizduojančių kitataučius, gyvūnus, mitines būtybes, išvaroma žiema. Per Velykas marginami kiaušiniai, jie ridinėjami, tikima, kad Velykų
rytą Saulė patekėdama ridinėjasi, šoka. Einama aplink
bažnyčią, lenktyniaujama, buriama, šventinama ugnis.
Stipriai pažymima Visų Šventųjų diena ir Vėlinės (lapkričio 1 ir 2). Maitinamos vėlės, manoma, kad tą dieną
mirusieji lankosi savo namuose, aplanko artimuosius.
Visos šios šventės intensyviai tebešvenčiamos iki šiol,
pabrėžiant tiek archaiškuosius, tiek krikščioniškuosius
švenčių elementus.

Pomirtinio gyvenimo samprata
Būtent mirties horizonte – Sovijaus mite – pirmąsyk iškyla svarbiausieji lietuvių dievai (Sovijus, įvedęs
mirusiųjų deginimą, kartu įveda ir pagrindinių lietuvių
dievų garbinimą). Būtent mirties horizonte vyksta kulto kodifikavimas. Atrodo, kad mirtis nebuvo suvokiama kaip katastrofiška gyvenimo pabaiga, veikiau tai
buvo visiškai natūralus jo išbaigimas ir – tąsa.
Kiek galima spręsti, bent jau karių ir didžiūnų pomirtinė kelionė prasidėdavo nuo laidotuvių laužo, tačiau kai kurie tikėjimai, išlikę iki nesenų laikų, liudytų

tarp mirties ir anapusybės buvus įsiterpusį tam tikrą laikotarpį, kurį mirusysis turi išbūti šioje žemėje. Tikėta,
kad Dievas žmogui gyventi skiria tam tikrą laiką, ir jei
žmogus dėl kokios nors priežasties jo neišgyvena – žūsta, nusižudo, miršta anksčiau, ligi nulemtos dienos jam
tenka išbūti žemėje, prisiglaudus augaluose, dažniausiai
medžiuose, gyvūnuose, paukščiuose. Būta ir tikėjimo,
kad iš šios žemės mirusieji gali išeiti tik kartą metuose – per Vėlių Velykas (t.y. Didįjį Ketvirtadienį) arba,
pagal kitą versiją, per Vėlines, o iki to laiko mirusysis
turi išbūti žemėje. Taigi žemėje nuolatos būva tam tikra
dalis mirusiųjų. Dėl krikščionybės įtakos tokias vėles
imta tapatinti su skaistykloje atgailaujančiais mirusiaisiais, tad skaistykla praktiškai buvo perkelta į žemę. Be
abejo, tokiems įvaizdžiams atsirasti padėjo archaiška
tikėjimų metempsichoze sistema, kurios liekanų lietuvių pomirtinio gyvenimo įvaizdžiuose gausu. Tarkime,
pragare mirusieji, paversti darbiniais arkliais ar jaučiais,
vežioja sunkius krovinius, kitais atvejais pasirodo kaip
avelės. Rojuje vėlės gali įgauti paukščių pavidalą.
Pomirtinio gyvenimo centre yra kalnas, ant kurio
gyvena arba Dievas, arba Perkūnas. Už to kalno arba
nuo jo viršūnės prasideda dangiškoji mirusiųjų buveinė, kur šviesu ir šilta, auga nuostabus sodas, čiulba
daugybė paukščių. Kartais manoma, kad po mirties vėlėms į tą kalną tenka ropštis pasigelbstint savais ar aštriais plėšrūnų nagais. Kalno papėdėje gyvena slibinas,
čia prasideda pragaro erdvė, arba pragaras yra tiesiog
po kalnu, t.y. po dangiškąja mirusiųjų buveine. Atrodo,
kad mirusiųjų dausos yra ten pat, kur žiemoja paukščiai, taigi Paukščių takas veda į dausas. Galimas dalykas, kad Paukščių takas ir buvo įsivaizduojamas kaip
tasai Pasaulio kalnas, kaip jo šlaitas, į kurį žmonėms
tenka kopti, o paukščiai užskrenda.
Straipsnio angliškasis vertimas jau skelbtas leidinyje Anthology of
Lithuanian Ethnoculture <http://ausis.gf.vu.lt/eka/EWG/default.htm>.

The article “Lithuanian Religion and Mythology” by
famous Lithuanian scholar Gintaras Beresnevičius (1961–
2006), is already available in English: <http://ausis.gf.vu.lt/
eka/EWG/default.htm>.
.
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Griausmavaldis ir gyvatė:
pagrindinis mitas indoarijų ir baltų
mitologinėse tradicijose
Marija ŠILINSKIENĖ

Straipsnio objektas – baltų ir indoarijų (senovės
indų) mitinių-religinių tradicijų paralelės vadinamojo
pagrindinio mito kontekste. Indoeuropiečių tradicijoje
yra plačiai paplitęs griausmavaldžio ir gyvatės bruožų
turinčio jo priešininko dvikovos motyvas, kuriam baltų
tautosakoje atstovauja Perkūno ir Velnio nesantaika, o
indoarijų mitologijoje – dievų karaliaus Indros ir slibino Vritros dvikova. Straipsnyje, pasitelkus leksinės-semantinės ir kritinės teksto analizės, taip pat lyginamąjį
metodus, siekiama surasti ir palyginti tuos indoarijų ir
baltų minėtų mitinių būtybių bruožus, kurie yra susiję
su pagrindiniu mitu, ir atskleisti kai kurias šio mito interpretacijos galimybes.
Prasminiai žodžiai: griausmavaldis, gyvatė, indoeuropiečiai, indoarijai, „Rigveda“, baltai, Perkūnas,
Velnias, Indra, Vritra, Varuna.
Pirmosios diskusijos apie indoeuropiečių (toliau
ide.) tautų sąsajas kilo jau XVIII a., kai britų mokslininkas seras Williamas Jonesas, aptikęs sanskrito,
senosios graikų ir lotynų kalbų panašumus, prabilo
apie Indostano pusiasalyje ir Europos žemyne gyvenančių tautų sąsajas, jų buvusią bendrą prokalbę. Vėliau, XIX a., vokiečių lingvistas Franzas Boppas savo
veikale „Sanskrito, Avestos, graikų, lotynų, lietuvių,
senovės slavų, gotų ir germanų lyginamoji gramatika“
paskelbė, kad lietuvių kalba yra viena archajiškiausių
ir daugiausia indoeuropiečių prokalbės bruožų išlaikiusi kalba iš visų gyvų Europos kalbų. Šis jo atradimas
paskatino mokslininkus imtis rimtesnių lietuvių kalbos
indoeuropeistinių tyrimų. Tačiau jų darbai daugiausia
apsiribojo lingvistika ir menkai telietė religinį-mitologinį klodą, ir iki šiol baltų ir kitų indoeuropiečių tautų

mitologinių tradicijų tarpusavio sąsajos tebėra palyginti mažai tyrinėtos.
Šis straipsnis skirtas būtent kai kurioms baltų ir indoarijų mitologinių tradicijų bendrybėms iškelti. Tyrimo objektu pasirinkau vadinamąjį pagrindinį mitą, įvairiomis savo apraiškomis gausiai aptinkamą daugelyje
tradicijų. Šio mito šerdį sudaro kova tarp dviejų mitinių
būtybių – protagonisto griaustinio dievo, arba griausmavaldžio, ir gyvatės bruožų turinčio antagonisto.
Rusų mokslininkai Viačeslavas Ivanovas ir Vladimiras Toporovas, remdamiesi baltų ir slavų medžiaga
ir lygindami ją su atitinkamais įvairių kitų tradicijų mitais, išskyrė šešias pagrindines šios griausmavaldžio ir
gyvatės kovos ypatybes:
1) protagonistas griausmavaldis, perkūnijos dievas
priklauso mitinio pasaulio modelio (pasaulio medžio)
viršui;
2) antagonistas – gyvatė ar kitas gyvatės bruožų turintis personažas – yra susijęs su mitinio pasaulio modelio apačia;
3) gyvatė pagrobia galvijus ir slepia juos oloje arba
už uolos; kartais galvijus atstoja tekantys vandenys,
kuriuos užtvenkia antagonistas, arba jis oloje slepia visokias pagrobtas gėrybes, turtus, šviesą, Saulę; griausmavaldis perskelia uolą ir išlaisvina galvijus, paleidžia
tekėti vandenis, atkovoja gėrybes;
4) gyvatė slapstosi nuo griausmavaldžio, pasiversdama įvairiais gyvais padarais ir negyvais daiktais arba
palįsdama po jais; dažniausiais ji slepiasi po medžiu
arba akmeniu;
5) griausmavaldis, raitas arba kovos ratuose, savo
griausmo ginklu trenkia, sutriuškina ir sudegina medį
arba perskelia, suskaldo akmenį ir pribaigia gyvatę;
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6) griausmavaldžiui pasiekus pergalę ir nukovus gyvatę, pasilieja ar kitaip pasirodo vanduo, ima lyti lietus,
ir pribaigta gyvatė pasislepia vandenyse (žr. Иванов,
Топоров 1974: 5; lietuviškai plg. Vėlius 1987: 134–
135; Laurinkienė 1996: 20).
Šią apibendrintą – suprantama, daugybę variantų
turinčią – schemą atitinka ir čia lyginami siužetai. Lietuvių tekstuose apie Perkūno ir Velnio nesantaiką, pavyzdžiui, Velnias, paprastai gyvena balose, pelkėse (2),
pavagia dangaus, atmosferos dievo Perkūno (1) akmenis, ginklą, galvijus ar pan. (3), o šis Velnią persekioja, ketinamas užmušti; Velnias slapstosi nuo Perkūno,
pasiversdamas visokiais gyviais ar negyvais daiktais,
ypač dažnai pasislepia po medžiu arba akmeniu (4),
kuriuos Perkūnas tranko ir skaldo (5). Baltų variantuose vandens pasiliejimas (6) nėra itin būdingas griausmavaldžio pergalei prieš savo antagonistą, tačiau, kaip
patirsime vėliau, nėra ir visai nebūdingas.
„Rigvedoje“ irgi matome panašius motyvus. Sustip
rintas svaiginamojo dievų gėrimo somos, griaustinio
dievas Indra (1), vienas arba su pagalbininkais, nugali
gyvatę ar slibiną Vritrą (2), nukaudamas jį savo ginklu
vadžra, s. i. vajra (5); per pribaigto Vritros išmėtytas
kūno dalis teka vandenys (6), kuriuos tas prieš tai buvo
užtvenkęs (3); arba Indra išlaisvina ne tik vandenis, bet
ir oloje paslėptas karves, aušrą, šviesą (3). Indoarijų
mito variatuose antagonistas slapstosi nuo griausmavaldžio pasitelkdamas burtus, užleisdamas miglą (4), o
pralaimėjęs pradingsta vandenyse.
Baltų ir indoarijų griausmavaldžio ir jo priešininko
kovos motyvai akivaizdžiai panašūs ne vien siužetais,
bet ir personažų charakteristikomis. Pirma panagrinėkime protagonistų – Perkūno ir Indros – atributus bei
funkcijas, kuriais jie apibrėžiami būtent kaip griaustinio dievai, pagrindinio mito dalyviai.
Pirma, Perkūnas ir Indra yra dangiškieji, atmosferos
dievai ir yra tiesiogiai susiję su mitinio pasaulio modelio viršumi. Tiek savo apraiškomis fiziniame pasaulyje (perkūnija), tiek mitologijoje Perkūnas priklauso
dangaus ir debesų sričiai (pavyzdžiui: Dabar Perkūnas
gyvena debesyse LTR 739/101/; BrčNR: 474); žemėje
jis pirmiausia susijęs su kalnais, tai patvirtina ir toponimikos duomenys: Lietuvoje yra apie 20 kalnų, kalvų
pavadinimų, padarytų su Perkūno vardu (Laurinkienė
1996: 94). „Rigvedoje“ irgi teigiama, kad Indros vieta
yra aukštai – viduriniame, atmosferiniame lygmenyje
tarp dangaus ir žemės, vadinamame antarikṣa.
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Antra, abu jie ryškiai antropomorfizuoti, neaiškaus
amžiaus, tačiau jiems būdinga barzda, ugninė spalva
ir galia. Perkūnas lietuvių tautosakoje vaizduojamas
ir kaip pagyvenęs, tačiau dar stiprus, galingas vyras
(LTR 832/28/), ir kaip jaunikaitis (LTR 3197/35/; LTR
724/4/), tačiau bene pagrindinis požymis, iš kurio galima spręsti apie Perkūno amžių, yra jo barzda, kuri
gali būti ruda (LTR 832/28) arba žila (LTR 832/25/).
Sakmėse nuolat pabrėžiamas didelis jo ūgis (LMD I
133/1/; LMD I 144/34/), o kai kur jis vaizduojamas
kaip milžinas (LTR 758/1, 2.). Perkūno drabužių, plaukų, kitų atributų spalva dažnai yra ugninė, raudona:
Žmonės perkūną įsivaizduoja, kad jis esąs vyras su
raudonu apsiaustu ir ugniniu kalaviju rankoje. (LTR
832/10; žr. LTR 832/29/). Perkūno jėgą išduoda tokie
posakiai kaip: Smarkus kaip Perkūnas (LTR 293/713/);
Dūksta kaip perkūnas (LKŽ IX: 833).
Indra „Rigvedoje“ yra nesenstantis (I.16.1; VI.24),
jaunuolis (I.11.4; III.32.7), bet kartu ir pirmykštis, senovinis (VII.3.11), pirmasis iš išminčių (VIII.6.41).
Indra, kaip ir Perkūnas, yra barzdotas bei ūsuotas (X.23.1; II.11.17; X.96.5), jo kūnas spindintis
(III.46.3), auksinis (I.7.2; X.96.5). Dažnai pabrėžiamas Indros dydis ir galia. Didumu jis pranoksta visus tris pasaulio lygmenis – dangų, žemę ir oro erdvę
(III.46.3), niekas jam didumu neprilygsta – nei dievas, nei juolab žmogus (VI.30.4). Būdingi jo epitetai
„Rigvedoje“ – śatakratu „šimtagalis“, śakra „stiprus,
pajėgus“, śacīvat „turintis galios, pasižymintis galia“,
taigi „galingas“.
Trečia, indoeuropiečių griaustinio dievas neapsieina
be kovos ratų, traukiamų sartų žirgų, ir savo ypatingo
ginklo. Perkūno transporto priemonė – irgi dviratis vežimas (LTR 739/19/; LTR 763/4/; LTR 832/27/), traukiamas žirgų (LTR 832/37/) arba ožių (LTR 763/4/).
Neretai Perkūno ratai apibūdinami kaip ugniniai, o
tai, Nijolės Laurinkienės manymu, yra aliuzija į žaibą
(LTR 739/3, 20/; 832/18, 35/; 2132/34/; Laurinkienė
1996: 93).
Perkūno ginklas lietuvių vadinamas įvairiai: Perkūno kirvelis, Perkūno kulka, rečiau Perkūno strėlė. Šie
pavadinimai yra sinonimiški: Perkūno kirveliai yra
Perkūno kulkos (LTR 1640/128); Akmeninį kirvį vadina
Perkūno strėle (LTR 1039/16/) ir pan. Šių pavadinimų
denotatas įvairuoja, tačiau krinta į akis Perkūno ginklo
sąsaja su akmenimis: Perkūnas mušąs su akmeniniais
kirveliais (LTR 757/21/); žemaičiai vaizdavosi jį kaip
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raitelį, sėdintį ant ugningo žirgo ir svaidantį akmeninėmis „kulipkomis“ (BrčNR: 474).
Indoarijų Indra irgi stovi aukso ratuose, pakinkytuose sartais žirgais (VI.29.2; II.18.4; I.16.1); Indros ginklas vajra yra aukso spalvos (I.57.2; III.44.4; X.96.3),
spindintis (III.44.5), jo išsigandę sudreba abu pasauliai,
t. y. dangus ir žemė (II.11.9). Paminėtina, kad Indra,
kaip ir Perkūnas, iš dangaus svaido akmenis, jais triuškindamas priešus (I.11.5; II.30.5; VII.104.19), ir pats
yra pavadinamas adrivat „turintis akmenį, pasižymintis akmeniu“ (I.80.14).

***

Funkciniame lygmenyje baltų ir indoarijų mitų protagonistai reiškiasi trijose pagrindinėse veiklos srityse,
tik skirtingu intensyvumu, – tai atmosferos reiškiniai,
kosmogonija ir viešpatavimas.
Svarbiausia indoeuropiečių griausmavaldžio pozicija panteone – valdovo. XX a. pabaigoje prancūzų
mokslininkas Georges’as Dumézilis iškėlė teoriją apie
trinarę indoeuropiečių dievų panteono struktūrą, kaip
žmonių visuomenės, sudarytos iš trijų pagrindinių luomų, atspindį. Pasak autoriaus, indoeuropiečių dievai
veikiausiai buvę suskirstyti į tris suverenumo sritis pagal jų atliekamas funkcijas. Pirmoji suverenumo sfera – juridinė-maginė, antroji – karinė ir valdžios, trečioji – materialinės gerovės kūrimo. G. Dumézilio nuomone, vedų Indra šioje schemoje atlieka būtent antrąją
funkciją, t. y. jis yra dievų karalius (iš: Belier 1991:
10). Išties Indra „Rigvedoje“ pavadinamas pasaulio
valdovu (II.46.2), žmonių ir dievų karaliumi (III.34.2.),
ir net tokie galingi dievai kaip Varuna (váruṇa m.) ir
saulės dievas Sūrja (sūrya m.) pajungiami Indros valiai
(I.101.3). Indra dažnai siejamas su kariavimu, kova.
Jis yra karvedys (III.30.17; VI.31.5), kuriam patinka
mūšis (VI.18.2). Jo šaukiamasi padėti mūšyje, kur, apsvaigęs nuo somos, jis priešus nugali (VI.33.1), išveja (X.42.7), sutriuškina jų tvirtoves (VI.32.3; X.89.7).
Indra, kaip valdovas, yra dosnus (III.35.5; V.33.2;
IV.17.7), vienintelis turtų dalytojas (VI.30.1), apdalija
turtais visas tautas (IV.17.5).
Estų kilmės amerikietis filologas Jaanas Puhvelas
XX a. aštuntajame dešimtmetyje paskelbė darbą „Baltų
panteono indoeuropietiškoji struktūra“, kuriame, remdamasis G. Dumézilio teorija, analizuoja baltų dievų
panteono struktūrą. Naudodamasis lietuvių, latvių ir
prūsų šaltiniais, autorius išskiria dievus, atitinkančius

minėtą trinarę panteono struktūrą, kurioje Perkūnas,
kaip ir Indra, priskiriamas antrajai – karo ir valdymo –
sričiai (Puhvel 1992: 6). N. Vėlius Perkūną irgi mato
kaip karingą kunigaikščių dievą. Jis remiasi keletu istorinių šaltinių (M. Strijkovskio 1582 m. kronika, „Eiliuotąja Livonijos kronika“, XVI a. A. Rotundo kronika ir kt.), kuriuose kunigaikščių karinė veikla glaudžiai
siejama su Perkūnu (Vėlius 1987: 65).

***

Lietuvių tradicijoje itin reikšminga pavasarinė Perkūno veikla, žyminti naujo gamtos ciklo pradžią. Iki
pirmosios perkūnijos lietuviai nedirbdavo žemės darbų,
neganydavo gyvulių, ir tik pirmąsyk užgriaudus sėdavo, sodindavo, išgindavo gyvulius į ganyklas: Sugriaudus pirmą kartą pavasarį ūkininkai misilija, kad Dievas
jau sujudino žemę ir jau galima pradėti dirbti, sėti ir
jau viskas augs (LTR 828/329/); Po pirmos perkūnijos
tuoj išvaro gyvulius ir sėja javus (LTR 828/455/). Šis
naujas ciklas prasideda sakralizuojančių aktu – Velnio
išvarymu. Per žiemą – tamsųjį metų laiką – žemėje susitelkdavusios piktosios jėgos, todėl drausta sėstis ant
žemės ar akmens, vaikščioti basam, kurti ugnį, maudytis atvirame vandens telkinyje, nes žemės paviršiuje
ir vandenyse tūnodavęs Velnias (LTR 1032/85/; LTR
828/334/; LTR 757/79/). Sakralinis Perkūno griausmas
turėjo galios apvalyti žemę, kad neliktų šių piktųjų
jėgų, ir pažadinti jos gyvybines galias. Todėl žmonės,
išgirdę pirmąją perkūniją, voliodavosi ant žemės, kad
šį sezoną būtų laimingi, kad jų nenutrenktų perkūnas
(BrčNR: 475), kad neapniktų blusos (LTR 1349/49),
neskaudėtų pečių, nesirastų votys (LTR 374c/2836),
gerai užderėtų linai ir ropės (LTR 1041/116/), nesirgtų galvijai (LTR 832/210; LTR 828/339/). Tad pirmoji
pavasarinė perkūnija išvalo, atgaivina gamtą ir pradeda
naują ciklą, suteikdama žmonėms ir gyvuliams pirmapradžio gyvastingumo.
Indoarijų Indra irgi yra glaudžiai susijęs su gamtos ciklais ir atmosferos reiškiniais. Jo veiksmuose
nesunku pastebėti perkūnijos požymių. Jis griaudžia diena iš dienos (X.92.8), sukelia žaibus danguje
(II.13.7), išverčia medžius (X.73.8), priverčia šniokšti
upes ir girgždėti medžius (I.54.1). Tačiau svarbiausias
„Rigvedoje“ griausmavaldžio žygdarbis, susijęs su
gamtos reiškiniais, – paleidžiami tekėti uoloje sukaustyti vandenys. Jis paleidžia tekėti sroves (V.32.1),
„jaunus“ vandenis (V.29.2), kurie pasileidžia upė-
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mis (I.174.9) į visas pasaulio puses (VI.30.5), į jūrą
(VI.30.4), į vandenyną (V.31.2). Kartais šie vandenys yra dieviški (I.173.8; III.32.6), jie apsupa Saulę
(VIII.40.10), todėl juos galima būtų suvokti ir kaip
dangiškuosius vandenis – lietų.
Po šio Indros žygdarbio atgyja visa gamta, todėl
kartu su paleistais lietis vandenimis jo prašoma auginti augalus, medžius, karves, arklius, vyrus (VI.39.5).
Indra po laukus paskirsto žydinčius ir derančius augalus (II.13.7), skatina medžių vešėjimą (X.138.2),
teikia javų ir karvių (X.42.7). Yra himnų, kuriuose Indros prašoma apginti nuo bado (VIII.66.14; X.42.10).
Įdomu tai, kad Indra yra susijęs ir su dirbama žeme:
jis ją „laimi mūšiuose“ (VI.20.1; II.21.1), yra „arimo
valdovas“ (VIII.21.3), kurio prašoma „išvaryti vagą“
(IV.57.7). Taigi Indra paleidžia lietis vandenis, kurie
paskatina augalų augimą, kartu aprūpindamas pašaru
gyvulius ir teikdamas gerovę žmonėms. Šis naujo ciklo
pradžios motyvas, be abejo, sietinas su pirmąja perkūnija pavasarį, po kurios atgyja gamta ir pradedami ūkio
darbai.
Tačiau dar įdomiau šiuo atžvilgiu Perkūną palyginti
su kitu „Rigvedoje“ minimu dievu – Pardžanja (bendrinis daiktavardis parjanya reiškia „lietaus, perkūnijos debesis“ ar tiesiog „lietus“). V. Toporovo nuomone,
Pardžanja tikriausiai nėra atskiras dievas, o veikiau
vienas iš to paties griausmavaldžio aspektų, amorfiškas
dėl savo archajiškumo ir susijęs būtent su perkūnija ir
lietumi (МНМ I: 286). Pažymėtina, kad jam skirtuose vos trijuose „Rigvedos“ himnuose (V.83; VII.101,
102) iš esmės nėra jokių užuominų apie jo išvaizdą, ir
vis dėlto jam priskirti du pagrindiniai griausmavaldžio
atributai – kovos ratai ir ginklas (vadžra), kuriuo jis
baudžia nedorėlius ir skaldo medžius (V.83.2).
Ryškiausios Pardžanjos ypatybės yra perkūnija
(V.83.3, 9; VII.101.1) ir lietus (V.83.6; V.83.7). Kaip
perkūnijos ir lietaus dievybė, Pardžanja yra tiesiogiai
susijęs su vaisingumu. Jis atgaivina žemę savo „sėkla“
(V.83.4), skatina maistinių augalų augimą (V.83.10),
„įdeda sėklą“ į karves, kumeles, moteris (VII.102.2).
Dėl sąsajų su vaisingumu jis net pavadinamas tėvu
(motina, be abejo, yra Žemė): „Motina priima tėvo sėklą, nuo to tvirtėja tėvas, nuo to – sūnus“ (VII.101.3).1
Toks santykis su žeme ir vaisingumu gali būti traktuojamas kaip pirmapradžio mito, kuriame lietaus ir
1. Visi vertimai iš vedų kalbos – straipsnio autorės.

30

griausmo dievas savo sėkla (lietumi) apvaisina žemę,
padaro ją derlingą, požymis.
Pardžanjos, kaip vieno iš griaustinio dievo aspektų,
vardas su Perkūno vardu paprastai siejamas ir etimologiškai (nepaisant šiokių tokių fonetinių keblumų):
abu žodžiai galiausiai kildinami iš pirminės veiksmažodžio šaknies ide. *per- „perti, mušti, trenkti“ (Fraenkel LEW: 575; Mayrhofer EWA II: 96–97; Pokorny IEW: 819, 822–823; žr. Laurinkienė 1996: 26–30).
Kosmogoninė Perkūno veikla, reikia pripažinti,
nėra taip aiškiai ir stipriai išreikšta kaip Indros. Be abejo, esama sakmių, kuriose Perkūnas kartu su Velniu dalyvauja kuriant pasaulį; pasakojama apie tai, kad perkūnas sukūrė paukščius ir žuvis (LMD I 327/3/; LPK
3178), kovodamas su Velniu tvarko žemės paviršių
(LTR 982/59/) arba liepia Velniui iš jūros dugno parnešti kūrimui reikalingos žemės (LPK 3005). O Indra
kosmogonijoje dalyvauja ryškiai: jis padalijo pasaulį į
tris dalis – žemę (pṛthivī, pažodžiui „plačioji“ ), dangų
(dyu) ir tarpinę oro erdvę (antarikṣa), taip pat „pagimdė“ ugnį:
Kas, užmušęs angį, paleido tekėti septynias upes,
Kas išginė karves – Valos naikintojas;
Kas pagimdė ugnį tarp dviejų akmenų,
Kas laimi [grobį] kovoje – tas, žmonės, Indra! (I.12.3)
Čia reikia paminėti, kad ir Perkūnas yra tiesiogiai
susijęs su ugnies išskėlimu, ypač turint omeny dažniausiai akmeninį ar net titnaginį jo ginklą (LTR 1766/35/;
LTR 1640/128/ ir kt.). Trenkiant, trinant akmenį į
akmenį Perkūno išskeliama ugnis reiškia žaibą.

***

Pagrindinio mito antagonisto, su kuriuo kovoja
griaustinio dievas, analizė yra komplikuotesnė ir palieka nemažai neatsakytų klausimų. Antagonistas mite
atstovauja chaosui, kosmogoniškai dar nesutvarkytam
pirminiam pasaulio būviui, todėl ir pats personažas yra
slėpiningas ir daugialypis. Iškart reikia pažymėti, kad
šio antagonisto veiklos intensyvumas baltų ir indoarijų tradicijose skiriasi. Velnias yra daugelio sakmių,
pasakų, kitų tautosakos tekstų veikėjas, ryškus, savarankiškas personažas; o indoarijų antagonistas Vritra
pasirodo tik nagrinėjamame mite, ir apie šį veikėją
kalbama tik užuominomis. Apskritai griausmavaldžio
dievo priešininko įvaizdis „Rigvedoje“ itin komplek-
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siškas, todėl Velnią verta palyginti ne tik su Vritra, bet
ir su kai kuriomis kitomis atitinkamomis indoarijų mitinėmis būtybėmis – su Vala, Ahi Budhnya ir Varuṇa;
pastarąjį su baltų Velniu gretino tokie tyrinėtojai kaip
V. Toporovas, N. Vėlius, M. Gimbutienė, A. J. Greimas ir kiti.
Pirmiausia baltų Velnią, Veliną su indoarijų Vṛtra,
Vala ir Varuṇa gali sieti bendra jų vardų etimologija. Indoarijams yra įprastas skiemeninių sonantų l ir r
kaitaliojimasis. Todėl štai Monier Monier-Williamso
sanskrito žodyne ir vala, ir vṛtra (šaknies balsių kaitos aukštesnis laipsnis var-) siejami su veiksmažodžiu
vṛ-, reiškiančiu „užverti, uždengti, užtverti, paslėpti“.
V. Ivanovas ir V. Toporovas, remdamiesi kalbinėmis ir
mitologinėmis realijomis, Vritrą ir Valą laiko tiesiog
vienu ir tuo pačiu personažu, tik lytį vala laiko pirmesne už vṛtra, todėl abi priskiria ide. šakniai *ṷel-.
Su šia šaknimi panašiai gali būti siejamas ir Varuṇa.
O kaip tik iš mirtį žyminčios šaknies *ṷel- kildinamas
Velnio vardas, senesne lytimi Velinas. Dar daugiau –
Velinas su Varuṇa sutampa ne tik šaknimi, bet ir priesaga *-n-, ir galūne *-os: lie. vel-in-as (< *ṷel-in-os)
ir ved. var-uṇ-as (< *ṷel-un-os). Matyt, gretintini yra
visi keturi vardai: ved. vala, vṛtra, varuṇa ir lie. velinas, ar velnias.
Kalbant apie šaknų var-/val- semantiką „Rigvedoje“, reikia paminėti prancūzų mokslininkus L. Renou
ir E. Benveniste’ą, Vritrą/Valą laikiusius suasmeninta
„kliūtimi“, „trukdžiu“ ar „užtvara“, kurią reikia pralaužti, nuversti, pašalinti (pagal Dumézil 1970: 115).
Nors tokia samprata šiaip jau remiasi šaknies var- semantika, bet ji neprieštarauja val- šaknies žodžių vaizdiniams. Ją ypač ryškiai įkūnija Vala (skr. vala- „ola“,
„uola“, „aptvaras“), dažnai tiesiog tapatinamas su uola.
Sanskritologo E. D. Perry nuomone, vala nėra šiaip
uola, o veikiau „uola-debesis“, savyje laikantis uždarytas „karves-lietų“; būtent šis įvaizdis, jo nuomone, įgavo suasmenintą demono Valos pavidalą (Perry 1885:
203). Pagrindinė Valos veikla „Rigvedoje“ yra uždarytų karvių, aušros ir saulės sulaikymas uoloje, oloje,
tamsoje (II.11; III.30; IV.50 ir kt.). O Vritros veikla –
užgulus sulaikyti sustabdytus vandenis, užtvertas, užtvenktas upes (I.32; III.34 ir kt.).
Lietuvių ir latvių tautosakoje itin populiari yra Velnio ir Perkūno santykių tema. Pasak N. Vėliaus, iki
pat XX a. visoje Lietuvoje išliko gyvi tikėjimai, esą
griausdamas Perkūnas muša velnius (LTR 739/100/;

LTR 762/14/; LTR 828/222/ ir kt.; Vėlius 1987: 83). Jų
nesantaikos priežastis lietuvių tautosakoje nėra visiškai
aiški, tačiau galima numanyti kelias. Viena iš jų susijusi su vagyste. Velnias turi pavogęs iš Perkūno kokį
nors jam priklausantį daiktą – peilį, kirvį, akmenį ar
pan., ir šis supykęs bando jį atsiimti. O štai etiologinėse
sakmėse pasitaiko pasakojimų, kad gyvuliai pirma priklausę Velniui, o Dievas juos iš Velnio perima: suginęs
į savo tvartus Velnio gyvulius, jis perskėlė jų kanopas,
tad Velnias jų nebeatpažinęs ir nebegalėjęs atsiimti. Ir
šiaip jau Velnias lietuvių tautosakoje itin glaudžiai siejamas su gyvuliais, todėl M. Gimbutienė mano, kad jis
tiesiog yra senovės baltų gyvulių dievas (Gimbutienė
2002: 137).
Velnias turi glaudų ryšį ne tik su gyvuliais, bet ir su
vandenimis. Paprastai Velnias gyvena vandens telkinio
dugne: Aš dugne guliu, ir jeigu tu mano akin su kartimi papulsi, tai pats prapulsi ir visus apylinkės laukus
vandeniu užliesiu (LMD I 474/51/). Šio personažo ryšį
su vandenimis patvirtina ir toponimika (ypač jo vardu
vadinami raistai ir balos), ir gyvūnų bei augalų pavadinimai (būtent kai kurių vandens gyvūnų ir augalų).
Su vandenimis, dugnu ir mitinio pasaulio modelio
apačia susijęs ir indoarijų griaustinio dievo antagonistas. Štai Vritra „Rigvedoje“ (I.52.6) vaizduojamas
kaip milžiniška gyvatė, tiksliau – angis (ved. ahi-, plg.
avest. aži-, lo. anguis), užtvenkusi upes ir gulinti jų
dugne: „užgrobęs vandenis gulėjo erdvės dugne“ (čia
turima omeny vidurinė sritis, jos dugnas). Kito, vieno
seniausių Vedų dievų – Varunos – veikimo sfera taip
pat gali būti susieta su apačia, požeminiais vandenimis.
Varuna yra kosminės tvarkos ṛta („dėsnis“, „tvarka“,
„tiesa“ ir t. t.) saugotojas, jis prižiūri ir dievų bei žmonių gyvenimo „teisinę“ pusę, ir gamtos dėsnių vykdymą, ypač dienų ir naktų kaitos. O vedų mitiniame
pasaulėvaizdyje nakties dangus gali būti suprantamas
kaip apsivertę, sukantis skliautui, požeminiai vandenys, dieną esantys apačioje. Varuna ir yra šių požemio
vandenų, o kartu ir nakties dangaus šeimininkas. Dėl to
jis turi ryšį ir su lietumi, kurį paleidžia savo maginėmis
galiomis (V.63.3), o kartu, vadinasi, ir su žemiškaisiais
vandenimis.
Kitas dėmesio vertas „Rigvedos“ personažas – gelmių angis (Ahi Budhnya – nuo budhna- „pagrindas,
gelmė, apačia“, taip pat ir „medžio apačia“ – šaknys;
plg. avest. būna, vok. Boden, serbų бадњак). Iš skurdžių „Rigvedos“ užuominų vis dėlto galima spręsti,
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kad Ahi Budhnya yra itin archajiška būtybė, turinti
nemažai bendra su nagrinėjamuoju antagonistu: tai
tamsoje, vandenų gelmėje tūnanti angis, mitiniame pasaulėvaizdyje sietina su pasaulio medžio šaknimis (RV.
VII.34.16; IV.55.6; VI.50.14) ir kartais atliekanti „juridinę funkciją“ (V.41.16; VII.34.17). Ypač įdomi yra
V. Toporovo iškelta Ahi Budhnya sąsaja su pietų slavų (serbų) бадњак, kuris vaidina pagrindinį vaidmenį
svarbiausiame metų rituale, pažymint perėjimą iš senųjų metų į naujuosius. Rituale jį įkūnija medžio (dažniausiai ąžuolo) šaknis, kelmas ar šiekštas, per Naujuosius metus deginamas lauže. Kaip žinia, lietuviai ir
latviai taip pat turi tokį ritualinį kelmą – „blukį“, kurį
per Kalėdas vilkdavo per kaimą, o vėliau sudegindavo
(LKŽ I: 949, 950).
V. Toporovas aprašo бадњак kirtimo ir deginimo ritualą. Prieš patekant saulei arba po saulėlydžio jis kertamas taip, kad nuvirstų būtent pietų kryptimi. Įdomu
tai, kad prieš sudeginant šiam kelmui neretai suteikiami antropomorfiniai bruožai (ūsai, barzda ir pan.). Deginamas jis apšlakstomas vynu, medumi, pienu, apiberiamas grūdais, mušamas – taip, kad kiltų kuo daugiau
kibirkščių, – ir linkima ateinančiais metais tiek galvijų,
kiek pažiro kibirkščių. Galiausiai likę pelenai supilami
į vandenį. Toporovas šį kelmą – arba, kaip jį pavadina,
herojų – sieja kaip tik su gyvatės prie pasaulio medžio
šaknų mitologema ir griausmavaldžio kovos su ja motyvu, išreiškiančiu kosminės tvarkos pergalę prieš chaosą šiuo lemiamu pereinamuoju laikotarpiu. Badniako
kirtimas, deginimas ir jo pelenų supylimas į vandenį,
siejant su tuo laukiamą vaisingumą ir gausą, prilyginamas mitiniam gyvatės nugalabijimui (Топоров 1976:
3–15). Įdomu ir tai, kad tiek Velnias, tiek Vritra irgi
gali būti prilyginami medžiui ar jo dalims: „Bepetį,
blogiausiąjį iš priešų, didžiuoju vėzdu (vadžra) nugalėjo Indra – tarsi kirviu sukapoti medžio gabalai guli
angis, tvirtai prie žemės prikalta“ (RV I.32.5). O lietuvių tautosakoje žinomi pasakojimai, kai žmogus, naktį
lėbavęs velnio dvare, atsipeikėja sėdįs raiste ant kelmo
(LTR 32/2/, 462/39/), su velniu išmainytas arklys pavirsta kelmu su šaknimis (LTR 270/556/), kelmui gali
būti prilyginamas ir pats velnias (LKŽ V: 524). Kita
vertus, lietuvių velnias yra susijęs su gyvate: ši yra velnio globoje, ir pats Velnias kartais įgauna gyvatės pavidalą (Vėlius 1987: 53, 71).
Prisiminkime, kad ne tik Ahi Budhnya, bet ir vedų
Varuna, ir lietuvių Velnias yra susiję su metų laikų kai-
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ta. Jau minėta, kad lietuviai žemės darbų pavasarį imdavosi tik tada, kai Perkūnas savo griausmu iš žemės
išvarydavo velnią. Metuose velnio laikas yra žiema,
paros laikas – naktis: jis paprastai pasirodo apie vidurnaktį ir dingsta pragydus pirmiesiems gaidžiams. Varuna, kaip jau sakyta, tiesiogiai prižiūri kosminius ciklus.
Dar įdomiau tai, kad Varuna „Rigvedoje“ yra dvilypis:
priklausomai nuo metų laiko stipriau pasireiškia jo dieviškoji, aditiškoji (nuo āditya- „priklausantis dangaus
dievams, Aditės vaikams“) arba demoniškoji, asuriškoji (nuo asura- „demonas, dievų aditjų priešininkas“)
prigimtis. Metams artėjant į pabaigą, sustiprėja jo asuriškosios, chaosui atstovaujančios galios, o peržengus
ribą tarp senųjų ir naujųjų metų, vėl įsigali aditiškasis,
kosmiškasis pradas (Kuiper 1986: 31–37).
Kitas baltų Velnio ir indoarijų Varunos panašumas
yra tas, kad abu jie „antraeilio kūrėjo“ teisėmis dalyvauja kosmogonijoje. Lietuvių etiologinėse sakmėse
kartu su Dievu šį pasaulį paprastai kuria ir Velnias.
Dažniausiai jis yra Dievo pagalbininkas, vykdąs jo paliepimus, arba Dievo kūrybos mėgdžiotojas. Dievas,
kurdamas žemę, liepia jam iš vandenų dugno atnešti
žemės (BLS: 2-7; LTR 961/311). O kitąsyk Velnias
bando kurti pats, nusižiūrėjęs į Dievą, tik jo kūriniai
išeina nevykę. Pavyzdžiui, Dievas meta aukštyn žemės
grumstą, ir tas pavirsta vieversiu, o Velnias meta, ir atsiranda rupūžė (BLS: 43-45); iš vandenų dugno nešdamas Dievui žemių, Velnias prisikemša jų pilną burną,
o paskui, jam išspjovus žemes ant Dievo sukurtos lygios, gražios žemės, atsiranda nelygumai, kalnai, balos. Nors retkarčiais Dievas ir Velnias abu yra kuriantys
dievai (LMD I 851/1/), draugai (LTR 828/373/), netgi
tikri broliai (BLS: 3). Paminėtini ir Velnio nešti bei pamesti milžiniški akmenys, kurie yra neatsiejama Lietuvos kraštovaizdžio dalis. Etiologinėse sakmėse Velnias akmenų prisėja, prineša iš vandenų dugno ar kitaip
pridirba (LTR 812/ 55/; 1478/17/; 1560/19/; 961/311).
Velniui priklauso ir ištisi akmenų „tiltai“, kuriais jis ketinęs užtvenkti vandenis (KLPK: 32, 32A, 32C, 35). Po
akmeniu ar akmeny dažnai ir Velnio buveinė. „Rigvedoje“ Varuna, nors retai, irgi dalyvauja kuriant pasaulį.
Dėl to paminėtinas IV.42 himnas, kuriame Indra ir Varuna ginčijasi, paeiliui prisiimdami nuopelnus už kosmogininius žygdarbius. RV IV.42.4 netgi teigiama, kad
būtent Varuna, o ne Indra, padalija pasaulį į tris sferas:
„Pagal dėsnį Aditės sūnus, dėsnio sergėtojas, pasaulį į
tris dalis padalijo.“
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Dar vienas įdomus panašumas tas, kad Velnią ir
Varuną (ir minėtą Gelmių angį) sieja juridinė ir baudžiamoji funkcijos. Esama kelių sakmių („Tikras ir netikras velnias“: LPK 3441; „Velnio paveikslas“: LPK
3355; „Nepaprasti akmenys“: LPK 3288), kuriose Velnias pasirodo kaip teisingumo vykdytojas: jis padeda
skriaudžiamajam, o skriaudėją nubaudžia. Saugodamas
teisingumą, užstodamas skriaudžiamuosius ir bausdamas skriaudėjus Velnias, N. Vėliaus manymu, kone
prilygsta Dievui – pasaulio tvarkos ir teisingumo saugotojui. Savo ruožtu Velniui priklauso pakaruokliai.
Sakmėse jis pats gali žmogų pakarti (LTR 3046/203/)
arba paskatina jį pasikarti (BLS: 283). Pasikorėliai atitenka velniams arba jais pavirsta. Tuo tarpu „Rigvedoje“ Varuna, stebėdamas, kad būtų laikomasi kosminio
dėsnio ṛta-, prižiūrėdamas teisingumą (V.85.7, 8), prasižengėlius baudžia vandenlige arba pasmaugdamas
kilpa (I.25.21), o tai prilygsta pakorimui. G. Dumézilis
yra pažymėjęs, kad skirtingi indoeuropiečių visuomenės luomai dievams aukojo skirtingai ir kad pakorimas
kaip tik buvęs pirmojo luomo būdas (pagal: Vėlius
1987: 195).

Išvados:

Išanalizavus ir palyginus svarbiausius pagrindinio
mito veikėjų bruožus baltų ir indoarijų tradicijose, matyti, kad jų ypatybės daugiausia sutampa, nors jos ir
skirtingu mastu išreikštos. Pažymėtini šie griausmavaldžių Perkūno ir Indros bendrumai:
1. Tiek Perkūnas, tiek Indra, o kartu su juo ir Pardžanja, priklauso atmosferos dievų klasei ir yra susiję
su mitinio pasaulėvaizdžio (pasaulio medžio) viršumi.
2. Ir baltų, ir indoarijų griaustinio dievai yra ryškiai
antropomorfizuoti, ir jiems abiem būdingi du pagrindiniai atributai – kovos ratai ir ginklas, kuris abiejų (ypač
Perkūno) gali būti akmeninis ar tiesiog akmuo. Abu
dievai tarp dviejų akmenų įskelia ugnį. Ir Perkūnas, ir
Indra vaizduojami stiprūs, karingi, milžiniško stoto vyrai (nenusakomo amžiaus, bet jėgų žydėjime). Ypač pabrėžtinas jų bendras atributas – ugninė, ugnies spalvos
barzda. Abu dievus ratuose veža ugniniai (sarti) žirgai.
3. Abu dievai G. Dumézilio trinarėje dievų panteono sampratoje atstovauja antrajai suverenumo sferai –
valdžios ir karo. Jie susiję su karių luomu ir patys neretai užsiima jam būdinga veikla – kovoja ir valdo.
4. Ir Perkūno, ir Indros su Pardžanja paveiksluose
ryškus atitinkamų atmosferos reiškinių atspaudas. Abu

jie susiję su dangaus vandenimis ir jų nešamu vaisingumu (derlingumu). Baltų kraštuose pavasarį tik po pirmosios perkūnijos buvo pradedami ūkio darbai, tikėta,
kad griaustinis apvaląs žemę, kad neliktų piktųjų jėgų,
ir darąs ją vaisingą. Piktąsias jėgas čia įkūnija Velnias,
kurį išvaryti gali tik Perkūnas. Atitinkamai vedose Indra nugali chaosą įkūnijančius asurus ir kitus demonus,
tarp jų Vritrą bei Valą.
5. Abu dievai (ypač Indra) atlieka kosmogoninius
veiksmus. Indra, kaip naujosios dievų kartos atstovas,
sutvarko chaosą, kuriame viešpatavo senieji dievai asurai. Pagrindinis jo kosmogoninis žygis – pasaulio padalijimas į tris lygmenis. Perkūnui pasaulio tvarkymas
nėra taip labai būdingas, tačiau nėra ir visai trūkstamas.
Baltų ir indoarijų griausmavaldžio priešininkai savo
ruožtu pasižymi šiomis bendrybėmis:
1. Abu turi gyvatės bruožų.
2. Abu yra susiję su mitinio pasaulėvaizdžio apačia,
pasaulio medžio šaknimis.
3. Abu antagonistai vienaip ar kitaip yra susiję su
gyvuliais, nors jų santykis su jais šiek tiek skiriasi. Lietuvių sakmėse Velnias pats sukuria gyvulius, ir šie jam
priklauso, o vedų Vala gyvulius laiko pagrobęs. Pasak
N. Vėliaus, pirmasis santykis turėtų būti senesnis, nes
labiau atitinka mitinę logiką. Trijų lygmenų pasaulėvaizdyje gyvuliai priklauso žemės paviršiui ir yra pavaldūs žemės dievams, tad visai logiška, kad jų būtų ir
sukurti (Vėlius 1987: 83).
4. Ir Velnias, ir Vritra su Vala turi sąsajų su akmenimis. Vala pats tikėtinai įasmenina uolą, o Velnias
dažniau akmenis nešioja, sėja, kartais akmenyse yra jo
buveinė.
5. Ypač ryški mitologema, jungianti visus nagrinėtus pagrindinio mito antagonistus, yra vanduo. Varuna valdo kosminį vandenyną, o Vritra laiko užtvenkęs
upes, kaip ir Velnias, kurio ir buveinė neretai yra stovinčiuose vandenyse.
6. Ir Velnio, ir Varunos veikla yra cikliška, ypač suintensyvėjanti ribiniu Naujųjų metų laikotarpiu, taip
pat atitinkamu paros metu.
7. Ir Velniui, ir Varunai būdingas juridinės funkcijos aspektas. Abu jie glaudžiai susiję su teisingumo
priežiūra – baudžia nusikaltusius ir apdovanoja doruosius. Sutampa ir abiejų būdingas bausmės įrankis – kilpa.
8. Ir Velnias, ir Varuna – kaip antraeiliai personažai
greta griausmavaldžio – dalyvauja kosmogonijoje.
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Toks pagrindinio mito protagonisto ir antagonisto
charakteristikų sutapimas indoarijų ir baltų mitologijose nepalieka abejonių, kad juos sieja bendra kilmė. Personažų atributų, funkcijų ir santykių su kitais dievais
panašumas rodo, kad šie įvaizdžiai formavosi ne tik
bendroje indoeuropiečių kultūros terpėje, bet ir bendru
paveldėto mitologinio komplekso pagrindu. Žinoma,
nereikia pamiršti, kad labai skiriasi šaltinių amžius ir
kontekstai, bet tai palyginimą daro tik dar įdomesnį ir
iškalbingesnį.
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The Thunder-god and the Serpent:
The Principal Myth in Indo-Aryan and
Baltic Mythological Traditions
Marija ŠILINSKIENĖ
The narrative of the mythological duel between the
Thunder-wielder and the Dragon recurs in numerous IndoEuropean traditions and folklore. In reference to this common Indo-European myth, the article deals in particular
with the parallels between Baltic and Indo-Aryan mythoreligious traditions. The research includes a lexical-semantic analysis of original Rigveda and Baltic folklore texts,
critical text analysis and comparative methods.
The article begins by presenting the schema, proposed
by Russian philologists V. Toporov and V. V. Ivanov, of the
common Indo-European myth, consisting of six universal
mythologems that evidently correlate with the patterns of
the myths found in Baltic and Indo-Aryan mytho-religious
traditions. The author then proceeds with analysis and
comparison of the shared characteristics between Baltic
and Indo-Aryan protagonists, namely Perkūnas and Indra,
complementing the study by adding a marginal, yet important, Rigveda character — Parjanya. This part of the article
also involves an endeavour to suggest three interpretations
that explain the Thunder-wielder’s role in Indo-European
mytho-religious worldview. These are as follows: the Thunder-wielder as a militant ruler that falls under the second
category in G. Dumézil’s tripartite ideology; his cosmogonical acts; and his close connection to the cycles of nature
and fertility.
The second part of the article includes analysis and
comparison of the myths’ antagonistic characters Vṛtra,
Vala, Ahi Budhnya and Varuṇa on the Indo-Aryan side and
Velinas or Velnias on the Baltic side. The analysis begins
with etymological and semantic evaluation of the mentioned names and then proceeds to compare the attributes
and functions of the characters. For example, their connection to the primordial waters and chaotic state of the universe, as well as livestock and stones, rocks. The antagonists also perform the judicial function of a sovereign and
act as secondary agents in antagonistic deeds.
The analysis and comparison of the above-mentioned
characters showed that Baltic and Indo-Aryan myths about
the Thunder-wielder’s and Dragon’s duel share a common
pool of mythologems. The findings contribute to the research of links and parallels among Indo-European folks
and provide a basis for deeper analysis.
Vilniaus universiteto Orientalistikos Centras
Vilnius, Universiteto g. 3
e. paštas: m.silinskiene@gmail.com
Gauta 2013-11-15, įteikta spaudai 2014-04-24
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Mitologijos istorinė raida
Joseph CAMPBELL
Džozefas Džonas Kempbelas (Joseph John Campbell, 1904.03.26–1987.10.30) – garsus amerikiečių
mitologas bei religijotyrininkas, pasireiškęs daugiausia lyginamosios mitologijos bei lyginamosios
religijotyros srityje. Būsimasis tyrinėtojas ir mąstytojas gimė religingoje airių katalikų šeimoje, o
ankstyvoje jaunystėje susižavėjo Amerikos indėnų
gyvensena bei dvasine kultūra, kuri visam gyvenimui ir pažadino potraukį lyginamajai mitologijai.
1927 m. Kolumbijos universitete jis baigė anglų
ir viduramžių literatūrą. 1924 m. laive iš Europos
sutiktas Džidus Krišnamurtis (Jiddu Krishnamurti)
uždegė jį Rytų, ypač Indijos, dvasinės tradicijos bei
filosofijos tyrimams. Tad gavęs magistro laipsnį
jis universiteto siuntimu dvejus metus Europoje,
Prancūzijoje ir Vokietijoje, studijavo sanskritą
(žinoma, pakeliui ir prancūzų bei vokiečių kalbas ir
literatūrą). Susidomėjo Karlo Gustavo Jungo (Carl
Gustav Jung) darbais. Tačiau grįžęs į Ameriką tęsti
studijas ir gauti daktaro laipsnį į universitetą nebebuvo priimtas, tad visą gyvenimą paskui pabrėždavo esąs Mr. Kempbelas, o ne Dr. Kempbelas.
Tačiau taip ir negautas akademinis daktaro laipsnis
nesutrukdė jam tęsti studijas savarankiškai. Jo
paties prisipažinimu, jis savo kasdienybę susitvarkė taip, kad galėtų skaityti po devynias valandas per dieną. Todėl nenuostabu, kad 1934 m. jis
gavo profesoriaus vietą koledže (Sarah Lawrence
College), kuriame ir dėstė ligi 1972 m. 1962 m. tapo
Menų, religijos ir šiuolaikinės kultūros draugijos
tarybos nariu, o vėliau – jos prezidentu. Lyginamosios mitologijos bei religijotyros kursų jis taip
pat buvo pakviestas dėstyti į Jungtinių Valstijų
Valstybės departamento Užsienio reikalų institutą.
J. Kempbelo plunksnai priklauso nemažai reikšmingų lyginamosios mitologijos bei religijotyros
veikalų, žymiausi iš jų – „Dievo kaukės“ (The Masks
of God) ir „Herojus tūkstančiu veidų“ (The Hero
with a Thousand Faces). Tačiau ypač išgarsėjo Džozefas Kempbelas savo viešomis paskaitomis, kurių
skaityti buvo kviečiamas kuo įvairiausių įstaigų,
draugijų ir bendruomenių, taip pat pasaulinę šlovę
jam pelniusiomis radijo ir televizijos laidomis apie
mitologiją ir religiją.

I.
Pasaulio mitologijų lyginamieji tyrimai verčia mus žvelgti
į žmonijos kultūros istoriją kaip į visumą. Pasirodo, tokios
temos kaip ugnies pagrobimas, pasaulinis tvanas, mirusiųjų
šalis, nekaltas prasidėjimas, herojaus prisikėlimas iš mirusiųjų yra žinomos visame pasaulyje ir, nors iš tikrųjų tėra vos
kelios ir visuomet tos pačios, visur pasireiškia vis naujomis
kombinacijomis, kaip kaleidoskope. Be to, pramogai pasakojamose istorijose į šias mitines temas žiūrima lengvabūdiškai, lyg į žaidimą, o štai pasirodžiusios religiniuose kontekstuose jos suprantamos ne tik visai rimtai ir pažodžiui, o
netgi kaip tiesos, kurioms visa kultūra yra gyvas liudytojas,
kurios yra ir dvasinis autoritetas kultūrai, ir pasaulietinės
galios šaltinis. Dar nesurasta tokia visuomenė, kur šios
temos neskambėtų liturgijoje, nebūtų interpretuojamos
pranašų, poetų, teologų ar filosofų, vaizduojamos mene,
išaukštinamos dainomis ar ekstatiškai patiriamos kaip įkvepiantys regėjimai.
Iš tikrųjų mūsų padermės metraštis nuo pirmųjų puslapių pasakoja anaiptol ne apie žmogaus pažangą gaminant
įrankius, bet gerokai tragiškesnę istoriją apie spindulingus
regėjimus, ištinkančius pranašų sielas, ir žemiškųjų bendruomenių pastangas išpildyti jų nežemiškus sandorius.
Kiekviena tauta yra gavusi savitą antgamtinės paskirties
antspaudą ir ženklą, suteiktą jos didvyriams ir kasdien
patvirtinamą jos žmonių gyvenimais bei patirtimi. Ir nors
daugelis iš tų, kurie užsimerkę lankstosi savosios tradicijos
šventovėse, priekabiai racionalizuoja bei desakralizuoja
visa, kas šventa kitiems, sąžiningas palyginimas netrunka
atskleisti, jog visos religijos remiasi vis tais pačiais mitinių
motyvų ištekliais – skirtingai atrinktais, surikiuotais, interpretuotais ir pagal vietos poreikius ritualizuotais, tačiau
vienodai gerbiamais visų pasaulio tautų.
Taigi mokslas mums pateikia kerintį klausimą – tiek psichologinį, tiek istorinį. Panašu, kad žmogus išvis negali išgyventi pasaulyje netikėdamas tam tikru šio bendro paveldo
mitų deriniu. Esmiškai netgi žmogaus gyvenimo pilnatvė,
regis, tiesiogiai priklauso nuo vietinės mitologijos gylio ir
masto – visai ne nuo racionalaus proto! Iš kur tad šių nežemiškų temų jėga, kuria jos įkrauna tautas taip, kad įgalina
sukurti nepakartojamo grožio ir likimo civilizacijas? Ir kodėl
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taip yra, kad vos tik žmogui parūpsta kažkas tvirta, į
ką būtų galima savo gyvenime atsiremti, jis kliaujasi
ne faktais, kurių pasaulyje per akis, bet praamžės
vaizduotės mitais, geriau rinkdamasis kokio nors
rūstaus dievo vardu paversti pragaru savo ir savo
kaimynų gyvenimus negu dėkingai priimti pasaulio
teikiamas dovanas?
Ar ir šiuolaikinės civilizacijos pasiliks dvasiškai
užsidariusios kiekviena savo vietinėje visiems bendros tradicijos sampratoje? Ar gal vis dėlto įmanoma
pasiekti gilesnį žmogiškojo supratimo atskaitos
tašką? Mūsų kultūras – kurių, tiesą sakant, ne taip
jau daug – grindžiantys mitai valingai ar nevalingai
tebeveikia mus, teikdami mums gyvenimo motyvus,
nukreipiančius mūsų gyvybines jėgas atitinkamų
tikslų link, tad net kai racionaliai mes pajėgiame
sutarti, mitai, kuriais gyvename ar kuriais gyveno
mūsų protėviai, tuo pat metu stumia mus tiesiog į
priešingas puses.
Kiek man žinoma, niekas dar nėra bandęs visų
tų naujų perspektyvų, kurias pastaraisiais laikais
atvėrė simbolikos, religijotyros, mitologijos bei filosofijos lyginamieji tyrimai, suvesti į tam tikrą vieną
bendrą paveikslą. Didžiai vaisingi kelių pastarųjų
dešimtmečių archeologiniai atradimai, stulbinantis
aiškumas, paprastumas bei darna, pasiekti intensyvių filologijos, etnologijos, filosofijos, meno istorijos,
tautosakos bei religijos tyrimų, šviežios psichologijos
įžvalgos ir neįkainojamas Azijos mokslininkų, vienuolių bei šviesuolių indėlis į mūsų pažinimą, – visa tai
dėliojasi į visai naują žmonijos istorijoje pamatinės
dvasinės vienovės vaizdą. Neketindamas peržengti
ribų, kurias nustato visų šių kuo įvairiausių pažinimo
sričių duomenys, o tik mėgindamas surinkti iš jų vieningo mitologijos mokslo membra disjuncta [„išskaidytas dalis“], tolesniuose puslapiuose pasistengsiu
nubrėžti dievų bei herojų istorijos metmenis, kurie
savo galutiniu pavidalu turėtų apimti visas dieviškąsias esybes, kiekvieną atitinkamoje nišoje – kaip zoologija visus gyvūnus, o botanika visus augalus, – nė
vienos iš jų neiškeldamas virš kitų kaip šventesnės.
Juk kaip regimajame pasaulyje augalų ir gyvūnų viešpatijos paklūsta evoliucijos dėsnių valdomai raidai,
taip jai paklūsta ir dievų viešpatija regėjimų pasaulyje. Šiuos dėsnius išryškinti ir yra tiesioginis mokslo
uždavinys.
Negana to, kaip biologijos mokslas pasiekė
brandą tik tuomet, kai vienon greton su gyvūnais
pastatė žmogų, taip mitologijos branda įmanoma tik
tuomet, kai vienon greton su dievais bus pastatytas
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Dievas. Tiesa, savo prigimtimi bei esme Dievas pranoksta bet kokį žmogiškąjį žinojimą, vadinasi, ir bet
kokį mokslą. Na, bet jį aukščiausia savo prigimtimi
bei esme pranoksta ir dievai, o galiausiai – ir bitės,
ir gėlės. Kita vertus, prirašyta daugybė knygų ir apie
patį Dievą, ir apie jo įsakymus, žmonijai jo skirtą programą, paruoštą amžinybę, ant akmens plokščių su
jo įsakymais pastatyti altoriai ir sostai, jo vardu pristeigta tarnybų. Būtent į šiuos istorijos paradoksus,
patį Neištariamąjį palikę neįvardytą, ir nukreipsime
mūsų mokslo dėmesį.

II.
Kaip ir Bacono „Mokslo pažangos“ (Advancement
of Learning), mūsų darbo tikslas bus „nurodyti, kuri
pažinimo dalis jau yra išdirbta ir ištobulinta, o kurios
liko nebaigtos ar išvis atmestos“. Šiuo tikslu mūsų
dalyką galima sąlygiškai suskaidyti į keturias pakopas: mito psichologiją bei archeologiją; Rytų mitologiją; Vakarų mitologiją; poetinę mitologiją.
Mito psichologija bei archeologija
Thomas Mannas savo mitologinės tetralogijos
„Juozapas ir jo broliai“ pradžioje rašė: „Labai gilus,
labai gilus yra praeities šulinys. Ar neturėtume jo
vadinti bedugniu?“
Klausimas mena santykį tarp istorijos ir psichologijos: ar psychė yra istorijos funkcija, ar atvirkščiai?
Ar peržvelgę savo mitines temas ligi pat jų ištakų
aptiksime kokį nors ryšį su atitinkamu istorijos šulinio
lygmeniu? Ar veikiau, pasiekę šio gilaus šulinio dugną
ir netgi jį pramušę, pamatysime, kad mito ištakų taip
ir nepasiekėme? Jei taip, tai pagrįstai turėsime pripažinti, kad archetipai, bent jau kai kurie, grindžiantys
stebuklines pasakas bei religijas, dygsta visai ne iš
žmonijos patirties laike dirvos, bet iš tam tikro prado,
struktūriškai aukštesnio už istoriją arba net išvis istoriją lemiančio. Būtent iš psychės, kaip žmogaus kūno
biologinio gyvenimo funkcijos.
„Kuo giliau mes įsiklausome, – rašė Thomas Mannas, – kuo giliau į žemutinį praeities pasaulį nuleidžiame zondą ir prasiskverbiame, tuo labiau įsitikiname, kad seniausi žmonijos pamatai, jos istorija ir
kultūra – nenusakomi.“
Pradinė mūsų užduotis būtų įsitikinti, ar tai tiesa.
Šiuo tikslu mes pirmiausia patyrinėsime psichologinį
mūsų klausimo aspektą – pamėginsime pasiaiškinti, ar
žmogaus psichosomatinėje sistemoje yra aptikta kokių
nors struktūrų ar dinaminių tendencijų, su kuriomis
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būtų galima sieti mito bei ritualo ištakas. Ir tik paskui
pasitelksime archeologijos bei etnologijos duomenis,
mėgindami pasiaiškinti, kokie galėtų būti ankstyviausi
aptinkami mitologinio vaizdijimo pavidalai.
Žinoma, kaip Thomas Mannas jau yra perspėjęs:
„Kad ir į kokią bežadę gelmę mes nuleisime savo
lyną, ji atsitrauks tik dar giliau.“ Pirmiausia tai archeologinė gelmė: Mesopotamijos, Nilo, Gvatemalos ir
Peru aukštųjų kultūrų užuomazgos. Toliau eis paleontologinė ir etnologinė gelmė: pirmykštis žmogus,
medžiotojas ir ankstyviausias augalų augintojas.
Tačiau esama dar ir trečios, dar didesnės gelmės –
žemiau giliausio žmogiškojo lygmens: ritualinį šokį
aptinkame tarp paukščių, žuvų, beždžionių ir bičių.
Todėl turime empiriškai patikrinti, ar žmogus, kaip ir
šie gyvūnų pasaulio atstovai, neturi įgimto polinkio į
tam tikrus jo rūšį atitinkančius aplinkos signalus reaguoti instinktyviai, griežtai apibrėžtu būdu?
Rytų mitologija
Pro suvestus archeologijos ir psichologijos lęšius
pažvelgę į atvirą klausimą apie mito ištakas bei
pirmąsias apraiškas, galime pereiti prie kitos savo
dalyko pakopos – didžiai išplėtotų Rytų mitologinių
sistemų: milžiniškos, itin turtingos, nors esmiškai vienalytės srities, kuriai atstovauja Indijos, Pietryčių Azijos, Kinijos ir Japonijos filosofiniai mitai bei mitinės
filosofijos, prijungiant prie jų ir gerokai ankstesnes,
bet dvasiškai giminiškas senosios Mesopotamijos ir
Egipto mitines kosmologijas. Visose šiose hieratiškai
organizuotose civilizacijose aptiksime tą pačią pamatinę mitologiją, kuri ne visą pasaulį veda prie vienokio
ar kitokio išsipildymo, bet čia ir dabar kontempliatyviai sąmonei daro prieinamą aukščiausią dieviškąją
galybę, kuri, nors transcendentiška, vis dėlto yra
imanentiška visame kame. Šiai kontempliatyviai
mitopoetinės minties pamatinei dermei priklauso ir
kai kurie graikų, netgi pagonių keltų-germanų mitologijų aspektai. Nors patys graikai jautė esminį skirtumą tarp savo pažiūrų į gyvenimą ir senesnių tautų
pietuose bei rytuose. Mes šiaip jau irgi esame pratę
Vakarus ir Rytus mąstyti atskiromis antraštėmis. Trečioji mūsų dalyko sąlygiška pakopa tad būtų:
Vakarų mitologija
Tik takoskyrą, ar skiramąją ribą, tarp senųjų Rytų
ir jaunesnių Vakarų tradicijų kraštų, bent jau mitologijos srityje, reikia brėžti ne palei Egėjo ilgumą (Graikiją
griežtai priskiriant Vakarams, o šiuolaikinę Turkiją
ir senovės Anatoliją – Rytams), bet per Iraną. Nes

naujoji mitologija, kuria paskui buvo pagrįstas visas
Vakarų pasaulėvaizdis, pirmąsyk pasireiškė persų
pranašo Zoroastro reformomis (apie 600 m. pr. Kr.),
kurio itin progresyvi istorijos samprata ir individui
mestas moralinis iššūkis valingai prisidėti prie artėjančios Dievo (Ahuros Mazdos) Karalystės žemėje
Vakaruose išstūmė ankstesnę nepaliaujamų, savaime
atsikartojančių kosminių Amžinojo Sugrįžimo ciklų
mitologiją.
Pagal šį ankstesnį ciklinį požiūrį, kuris didžiojoje
Rytų dalyje tebėra pamatinis iki šiol, niekuomet
nebuvo tokio laiko, kai dar nebuvo laiko, ir niekuomet
nebus tokio laiko, kai laiko nebebus. Kasdienis saulės
apsisukimas per parą, mėnulio pilnėjimas ir dilimas,
metų ratas ir gimimo, mirties bei atgimimo ritmas
organiniame pasaulyje išreiškia pamatinį gamtai ir
visatai nepaliaujamo kūrimo principą. Visi žinome
keturių amžių – aukso, sidabro, vario ir geležies –
mitą, kuris pasaulį vaizduoja smunkantį nuo aukso
amžiaus vis žemyn ir einantį vis prastyn. Galiausiai jis
visai pražus, sugrįš atgal į chaosą, tačiau tik tam, kad
vėl pražystų šviežias ir gaivus kaip gėlė ir vėl iš naujo
pradėtų savo neišvengiamą kelią. Užtat čia nėra
nieko, ko derėtų siekti, dėl ko individui derėtų stengtis, nei visatoje, nei žmoguje. Kas susitapatino su
kūnu ir jo afektais, anksčiau ar vėliau neišvengiamai
patirs, kad visa kas tėra kančia, nes visa kas baigiasi.
O kas aptiko amžinybės rimties tašką, aplink kurį visa
kas, ir jis pats, sukasi, tam visa kas yra šventa ir nuostabu taip, kaip yra. Vadinasi, ir žmogaus pagrindinė
pareiga – nepriekaištingai atlikti jam tekusį vaidmenį,
kaip saulė, mėnulis, visų rūšių gyviai ir augalai, vandenys, uolos ir žvaigždės; ir dar, jei įmanoma, taip suderinti savo sąmonę, kad ji sutaptų su visatos esme.
Šiuos kontempliatyviai, metafiziškai nusiteikusios
tradicijos sapnų apžavus, kur šviesa ir tamsa keitė
viena kitą ir drauge šoko savo nepaliaujamą kosminį
šešėlių šokį, išsklaidė Zoroastro reforma. Pirmasis
reformos žingsnis Zoroastro buvo žengtas radikaliai
atskiriant šviesą ir tamsą, abiem podraug suteikus
atitinkamą etinę vertę: šviesai – skaistumo ir gėrio, o
tamsai – pagedimo ir blogio. Jis mokė, kad jos buvo
skyrium dar prieš sukuriant pasaulį. Tačiau įšėlusios
tamsos jėgos užpuolė šviesą, ir prasidėjo kosminis
karas – jį, tiesą sakant, pasaulis ir įkūnija. Todėl visatą
reikia suprasti kaip išminties ir smurto, šviesos ir tamsos mišinį, kuriame gėris ir blogis įnirtingai kovoja
dėl pergalės. Žmogus, pats būdamas kūrinijos dalis,
irgi yra gėrio ir blogio mišinys, o jo paskirtis – laisva
valia stoti į mūšį šviesos pusėn. Su Zoroastro žinia
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(paskelbta, kaip tikėta, praėjus dvylikai tūkstančių
metų nuo pasaulio sukūrimo) šioje kovoje įvykęs epochinis persilaužimas gėrio naudai. O kai jis sugrįšiąs
(dar po dvylikos tūkstančių metų) kaip mesijas Saošjantas, įvyksiąs lemiamas mūšis ir pasaulio pabaiga, ir
jis galutinai pribaigsiąs visą tamsą. Tuomet visa pavirsią šviesa, istorija pasibaigsianti, ir amžiams stosianti
Dievo Karalystė.
Akivaizdu, jog čia turime galingą mitinę formulę,
kuri perorientuoja žmogaus dvasią ir nukreipia ją
laike pirmyn, iššūkį prisiimti atsakomybę už visatos
atmainymą Dievo vardu ir tuo drauge žadinamą
naują, potencialiai politinę šventojo karo filosofiją.
Pirmoji visuomeninė šios naujos jėgos apraiška buvo
milžiniškoji Kyro Didžiojo (mirė 529 m. pr. Kr.) ir Darijaus Didžiojo (apie 521–486? pr. Kr.) Persijos imperija,
per kelis dešimtmečius išsiplėtusi nuo Indijos ligi Graikijos ir iš nelaisvės išvaduotiems žydams suteikusi
progą ne tik atstatyti savo šventyklą (Ezdro 1.1–11),
bet ir rekonstruoti bei perinterpretuoti senąjį Mozės
palikimą. Užtat tolesnis grėsmingas šio naujojo progresyvaus mito pasireiškimas susijęs su žydais, jo
žinią pritaikiusiais sau. Paskui jis iškyla su krikščionybės pasauline misija ir galiausiai su islamu.
Džiaukis, bevaike, niekad negimdžiusi! krykštauk
ir ratuok, gimdymo skausmuose negulėjusi! Juk
pamestoji turi daugiau vaikų, negu turinti vyrą, – sako
Viešpats. Praplatink savo palapinės aikštę, ištempk
savo pastogės uždangas nešykštėdama, pailgink
palapinės virves, tvirtai įkalk kuolus! Prasiplėsi tu į
dešinę ir į kairę, – tavo palikuonys užvaldys tautas ir
įsikurs apleistuose miestuose (Izaijo 54.1–3).
Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame
pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas
(Mato 24.14).
Žudykite juos, kur tik pagausite, ir išvarykite juos
iš visur, iš kur jie išvarė jus, nes sąmyšis ir priespauda
blogiau nei žudymas… Ir kariaukite su jais tol, kol
nebeliks jokio sąmyšio nei priespaudos, ir įsivyraus
teisingumas ir tikėjimas Dievą. Bet jeigu jie liautųsi,
nebūkite jiems priešiški, išskyrus tuos, kurie neatsisako priespaudos (Koranas 2.191, 193).

Graikai irgi tam tikru mastu dalyvavo šiame mite
apie Šviesos sūnų karą prieš Tamsos sūnus. Tai matyti
iš kai kurių vėlyvųjų Dioniso mitologijos atmainų.
Daugybė prieštaringų padavimų, tiek senesnių, tiek
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naujesnių, pasakoja apie šio didžiojo augmenijos
pasaulio dievo gimimą ir žygdarbius, mirtį ir prisikėlimą. Dieviška ekstaze pasižymintis jo kultas VII a.
pr. Kr. Graikijoje buvo virtęs tikra aistra. Laukinių jo
ritualų ištakos pranyksta ikirašytinėje priešistorėje:
kaip matysime, iš tikrųjų jos neabejotinai gerokai pranoksta ne tik Graikijos istoriją, bet ir jos priešistorę.
Užtat mes pakankamai žinome apie jo vėlyvąsias
atmainas, per kurias šio didžiojo javų ir vyno viešpaties garbinimas – kartu su duona ir vynu, dievišku
džiaugsmu ir prisikėlimu – pasiekė ankstyvosios Bažnyčios sakramentus ir įsiliejo į Jėzaus paveikslą.
Sulig viena svarbia jo stebuklingo gimimo, mirties ir prisikėlimo versija1, didžioji žemdirbystės bei
derlingosios žemės deivė Demetra su savo dukra
Persefone, kurią buvo pagimdžiusi nuo Dzeuso, iš
Kretos atkakusi į Siciliją prie Kianės versmės rado olą.
Toje oloje ji mergaitę paslėpė, palikusi ją saugoti dvi
gyvates, kurios paprastai vaizduojamos pakinkytos
į mergaitės ratus. Tenai Persefonė ėmėsi austi vilnonį audeklą, didingą apsiaustą, kuriame turėjo būti
pavaizduota visa visata. Tuo tarpu jos motina Demetra nutarė, kad mergaitės tėvas Dzeusas irgi turi apie
ją žinoti. O tasai prišliaužė prie savo dukros gyvatės
pavidalu, ir ji nuo jo pastojo sūnumi, Dionisu, gimusiu ir užaugusiu toje pat oloje. Kūdikio žaislai buvo
kamuolys, vilkelis, lošimo kauliukai, vilnos kuokštas ir
ūžlys (bull-roarer).2
Tokia Dioniso istorijos pirmoji dalis. Antroji
pasakoja apie jo mirtį ir prisikėlimą. Kūdikiui oloje
į rankas pateko veidrodis, ir kol jis susižavėjęs į jį
spoksojo, prie jo iš nugaros vogčia prislinko du titanai, pasiųsti pavydžiosios Dzeuso žmonos, dievų
karalienės Heros, jo užmušti. Titanai – tai ankstesnės
už dievus kartos dieviškosios būtybės. Tai Dangaus
ir Žemės vaikai, o du iš jų, Kronas ir Rėja, kaip tik ir
tapo Olimpo dievų gimdytojais. Titanai su visa savo
mitologija mus pasiekė iš ankstesnio nei klasikinis
olimpiečių panteonas minties bei religijos lygmens, ir
epizodai, kuriuose jie pasirodo, dažnai turi itin archajiškų bruožų.
Antai ir šiuo atveju tiedu olon įsėlinę titanai buvo
išsipaišę baltu moliu ar kalkėmis – nelyginant kanibalai, su kuriais mes dar susidursime, per savo ritualinio
aukojimo puotą. Titanai šoko ant žaidžiančio vaiko ir
sudraskė jį į septynis gabalus, išsivirė juos katile ant
trikojo ir dargi išsikepė ant septynių iešmų.3 Tačiau
jiems savo auką suvalgius – visą, išskyrus širdį, kurią
išgelbėjo deivė Atėnė, – kepamos mėsos kvapo
priviliotas oloje pasirodė Dzeusas ir pamatęs, kas
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dedasi, baltai išsidažiusius kanibalus titanus užmušė
žaibu. Tuomet Atėnė grąžino pridengtame krepšyje
išgelbėtą širdį tėvui, o šis čia pat atliko prikėlimo iš
mirusiųjų stebuklą – pagal vieną iš versijų, pats prarydamas brangiąją savo sūnaus relikviją ir pats vėl iš
naujo jį pagimdydamas.
Archajiškuosius šio mito dėmenis galima užtikti
pasibaisėtinuose kanibalų ritualuose, iki šiol gyvai
atliekamuose pirmykštėse pusiaujo srityse. Bet
atkreipkime dėmesį į tai, kaip šis laukinis paveldas
buvo dvasiškai transformuotas bei perinterpretuotas į žmogaus prigimties, kaip gėrio ir blogio kovos
lauko, sampratą.
Nuo VI a. pr. Kr. iki IV a. po Kr. ši mitologija rutuliodamasi esmiškai atkeliavo per gausias ir plačiai
pasklidusias orfikų bendruomenes, kaip žinoma,
padariusias nemažą įtaką šio lemtingo laikotarpio
filosofinėms bei religinėms spekuliacijoms. Tiesioginė ryški linija nuo orfikų mokyklų per Pitagorą
(apie 582–507 m. pr. Kr.) ir Elėjos filosofus veda prie
Platono (427?–347 m. pr. Kr.), misterinių Aleksandrijos kultų ir didžiųjų neoplatonikų mąstytojų, ne tik I
tūkstantmečio po Kr., bet ir ankstyvųjų viduramžių
bei Renesanso.
Pagal vieną reikšmingą mito apie nužudytą ir
suvalgytą kūdikį Dionisą orfikų versiją, žmonija atsirado būtent iš sudegintų titanų pelenų. Vadinasi,
žmogus yra dvigubos prigimties, sudarytas iš dviejų
pradų – dieviškojo (Dioniso) ir piktojo (titanų). Taigi
vaizdas panašus į Zoroastro nupieštą visatos kilmę ir
esmiškai perteikia tą pačią mintį apie žmogaus pareigą stoti į dorovinę kovą – išvaduoti dieviškąjį pradą
savyje iš tamsos ir blogio gniaužtų. Žinoma, graikų
atveju nematome jokio progresyvaus, potencialiai
politinio mito apie galutinį pasaulio išgelbėjimą.
Kaip ir Rytuose, čia veikiau kalbama apie „gimimų
ciklą“ (kyklos tēs geneseōs), ir asmuo yra pašauktas
išgelbėti ne pasaulį, o save: vegetaryste, asketizmu
ir uoliai atliekamais orfikų ritualais per daugelį gyvenimų nuskaistinti piktąją savo prigimties pusę ir išugdyti dieviškąją.
Mes neturime galimybės čia sustoti ir toliau aiškintis orfikų, zoroastrizmo ir tolimesnių Rytų tradicijų
tarpusavio santykių. Bus gana pasakyti, jog tiriant
Vakarų mitologijos pagrindus tai yra pamatinės reikšmės klausimas. Kitas toks klausimas – tai sąveika tarp
dviejų viena kitą papildančių Vakarų religijos istorijos
temų: asmeniško išsigelbėjimo (orfikai) ir viso pasaulio išgelbėjimo (zoroastrizmas). Pirmoji išlaiko archajišką nepaliaujamų kosminių ciklų sampratą, tačiau į

pasaulį žiūri veikiau kaip į blogą nei dievišką; antroji,
priešingai, numato visa ko pabaigą ir galutinį Dievo
Karalystės žemėje išsipildymą.
Tačiau Dioniso tradicijos orfiškoji transformacija –
kuri, nors vargiai bus paveikusi Sinagogą, padarė
reikšmingą įtaką krikščionių Bažnyčiai ir vienu metu
netgi palietė islamą, – buvo anaiptol ne vienintelis
ir net ne svarbiausias graikų įnašas į Vakarų mitologinės minties ir praktikos raidą. Daug būdingesnė,
daug ryškesnė įtaka buvo padaryta ne religijos, bet
meno srityje, o ją dera tyrinėti remiantis visai kitais
pagrindais, nuostatomis bei reikalavimais ir visai su
kita antrašte, būtent:
Poetinė mitologija
Didieji graikai, pradedant Taliu (apie 640–546 m.
pr. Kr.) ir baigiant Zenonu (336?–264? m. pr. Kr.),
gerai suprato, kad mitologinis praeities paveldas
kalba kita kalba. F. M. Cornfordo žodžiais:
Aischilo Dzeusas tebegarsėja kaip poligamiškas
dievų ir žmonių tėvas, kurio būdas jo sutuoktinę
pavertė žmonų apgaudinėjimo meno žinove. Tačiau
aišku, kad Aischilas netikėjo tokį asmenį galint lemti
pasaulio likimus. Didžioji dalis aukščiausiojo dievo
biografijos neišvengiamai turėjo būti atmesta kaip
pramanas arba perinterpretuota kaip alegorija, arba
mąstoma rezervuotai kaip paslaptingas, per tamsus
žmogiškajam supratimui mitas. Tačiau dėl homeriškojo jo paveikslo detalaus ryškumo pritempti mito
turinį prie pakitusios moralės buvo nelengvas uždavinys.4

Problema mums suprantama, nes mes ir patys
dabar, prabėgus dvidešimt šešiems šimtmečiams,
vėl su ja susidūrėme, būdami priversti įvertinti savąjį
biblinės ir bažnytinės mitologijos paveldą. Šiuolaikinio mokslo atradimai, kurių niekaip nebuvo galima
iš anksto numatyti ir kurie tebėra neprognozuojami,
galutinai išsprogdino geocentrinę visatą, kurioje
Jozuė galėjo priversti saulę sustoti virš Gibeono, o
mėnulį – virš Aijalono slėnio, kol Viešpats talkino jam
žudyti jo priešus, svaidydamas ant jų didžiulius akmenis iš dangaus (Jozuės 10.11–13), į kurį po dvylikos
šimtmečių buvo stebuklingai paimtas Jėzus su savo
mergele motina.
Daugelis senųjų graikų, kaip ir daugelis mūsų,
savo archajišką mitopoetinį paveldą tebegerbė:
tebešventė senąsias šventes, maldomis tebesikreipė
į senuosius dievus, taip, lyg jie turėtų tam tikrą
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nepriklausomą nuo žmogaus vaizduotės gyvenimą.
Žinoma, tarp poetų, menininkų ir filosofų toks tiesioginis, pažodinis tikėjimas poetiškai suvokiamos
mitologijos tiesa buvo neįmanomas. Jie suprato, jog
kaip jie patys kūrė ir plėtojo mitus, lygiai taip tolimoje
praeityje sukurta buvo ir jų paveldėtoji mitologija –
kas be ko, ne be dieviškojo įkvėpimo, tačiau vis dėlto
gyvų poetų rankomis ir pastangomis.
Norint suprasti mitologiją, reikia pabrėžti dvi iš
esmės skirtingas nuostatas dievybių atžvilgiu: viena
vertus, kunigo bei jo ganomųjų ir, kita vertus, kūrėjo –
poeto, menininko ar filosofo. Pirmasis yra linkęs į
tai, ką aš pavadinčiau pozityvistiniu savojo kulto
vaizdinių supratimu. Tokį supratimą skatina maldos
santykis, nes maldoje itin sunku išlaikyti pusiausvyrą
tarp tikėjimo ir netikėjimo, būdingo vaizdinio ar idėjos kontempliacijai. Kita vertus, poetas, menininkas
ir filosofas, patys būdami vaizdinių kūrėjai ir idėjų kalviai, suvokia, kad bet koks vaizdavimas – tiek regimojoje akmens materijoje, tiek mintinėje žodžio materijoje – neišvengiamai yra antspauduotas žmogaus
sugebėjimų ribotumo. Savo mūzos apimtas prastas
poetas netrunka stoti pranašo pozon – tokią poeziją mes (tam kartui) pavadinsime perdėtai sureikšminta, – taip galbūt tapdamas naujo kulto su savais
kunigais pradininku. Kita vertus, gabesnis kunigas
gali patirti, kad jo vaizdiniai gilėja, keičia kontūrus ar
net visai ištirpsta – tokiu atveju jis gali tapti pranašu
arba, jei labiau apdovanotas, geru poetu.
Čia galima atpažinti tris ryškias, emiškai skirtingas, nors iš pagrindų susijusias aptariamųjų motyvų
bei temų metamorfozes: tikroji poeto poezija, perdėtai sureikšminta pranašo poezija ir visiškai pribaigta
kunigo poezija. Religijos istorija didžiąja dalimi apima
dvi pastarąsias, o mitologijos istorija – visas tris, ir
tokiu būdu ji ne tik poeziją, bet ir religiją sugrąžina
prie gaivaus, sveiko kūrybiškos minties šaltinio. Nes
poezija pati viena turi polinkį įstrigti nuostabos,
džiaugsmo ar sielvarto asmeniškumuose, sustoti
prieš nepavaldžią žmogui visatos tikrovę (nepakankamai rimtai suprantama poezija, priešingai perdėtajai). Tuo tarpu religija pati viena pasižymi priešingu
polinkiu – išvis neatsižvelgti į asmeninį patyrimą, o tik
į dogmas.
Graikų stebuklas buvo tas, kad jie stojo kūrybiškos
minties – būtent poetinės minties tikrąją žodžio prasme – pusėn pasaulyje, kuriame jau apie keturis tūkstančius metų buvo gromuluojamos ir pergromuluojamos, vienaip ar kitaip išnaudojamos vis tos pačios
senos temos, tačiau visuomet tik pranašų ir kunigų
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arba, kita vertus, vien kaip moralizuojantis pamokymas ar pramoga, t. y. kaip pasakėčios ar stebuklinės
pasakos. Už meną – ne kaip anoniminį amatą, tarnaujantį prabangai ar religijai, bet kaip asmeniškų
įžvalgų bei patirčių raišką – pasaulis, matyt (bent jau
sprendžiant iš mums prieinamų šaltinių), turi būti
dėkingas graikams, tam tikroms jų būdo ir visuomenės savybėms, kurias jie ir patys sąmoningai suvokė
ir kuriomis didžiavosi. O tai kaip tik antrasis didis skirtumas, kuris iš pagrindų būdingas Vakarų mitologinei
tradicijai. Pirmasis – tai minėtasis doroviškai nuspalvintas progresyvumo pradas, Zoroastro paskelbtas
mite apie tamsos ir šviesos jėgų kovą. Čia vėl galime
pasitelkti F. M. Cornfordą:
Graikų teologija buvo suformuluota ne kunigų ir
netgi ne pranašų, bet menininkų, poetų bei filosofų.
Didžiosiose Rytų civilizacijose vyravo kunigų luomas,
o religinio ir intelektinio gyvenimo centras buvo šventykla. Graikijoje niekuomet nebuvo nieko panašaus.
Čia išvis nebuvo kunigų klasės, šventuose raštuose
įamžintą dvasinę tradiciją sergstinčios nuo bet kokių
naujų įtakų. Nebuvo teologų, kurie iš neįveikiamos
vienintelės tiesos tvirtovės aiškintų, kaip ir kuo reikia
tikėti. O vienas iš padarinių buvo tas, kad dievybės
sąvoka galėjo atsiskirti nuo kulto ir išsiplėsti, apimdama tokias būtybes ir daiktus, apie kurių ryšį su garbinimu niekas nė nesapnavo.5

Taigi, nors Tolimuosiuose ir Artimuosiuose Rytuose
klestėjo turtinga pasakų tradicija, o vėliau – ir elegantiškai išpuoselėta mitologinė literatūra, bet koks
estetinio mitologijos suvokimo, kaip lemiamo kultūros raidos veiksnio bei idealo, sisteminis tyrimas turi
prasidėti nuo graikų. Aleksandrui įsiveržus į Indiją
(327 m. pr. Kr.) ir įsteigus trumpai tegyvavusias, bet
milžinišką įtaką padariusias helėnistines Baktrijos
(apie 250–135 m. pr. Kr.) ir Pendžabo (apie 200–58 m.
pr. Kr.) valstybes6, graikų humanistinių idealų atšvaitai kurį laiką mirgėjo Rytų dvaro menuose. Tačiau
kunigo ir jogo autoritetas čia galiausiai įgijo persvarą,
išskyrus Kiniją ir Japoniją, kur konfucionizmo poetaižinovai bei daoizmo poetai-išminčiai ilgainiui išplėtojo įkvėptą poetinę mitologijos sampratą, šiuolaikiniame pasaulyje tapusią rimčiausiu Vakarų poetinės
tradicijos varžovu.
Ankstyvųjų viduramžių keltų ir germanų mitologijos, pasižyminčios itin rafinuota simbolika bei
estetika, pagimdyta veikiau bardų nei kunigų minties ir patirties, leidžia manyti, kad graikų pamoka
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Vakaruose niekuomet nebuvo užmiršta. To laikmečio
islamo poezija ir filosofija irgi buvo gerokai įkrauta
humanistinio paveldo. Galiausiai būtent Europos
Renesanso poetai, menininkai bei filosofai atskleidė
naują ne tik Vakarų, bet visos žmonijos civilizacijos
puslapį, kai išvis bet kokia iš praeities paveldėta mitologinė tema telaikoma vien provincialia seniena, jeigu
ji nėra perkeista į poeziją ir paversta poetine tiesa.
Tolesnė mūsų dievų ir herojų istorijos užduotis
bus patyrinėti šio alcheminio virsmo dėsningumus.

III.
Pirmykščiame pasaulyje, kuriame ir reikia ieškoti
mitologijos ištakų, dievai ir demonai nebuvo suvokiami pozityvistiškai – kaip esybės iš mėsos ir kaulų.
Tiesiogiai tai menas, toks dalykas, pavyzdžiui, kaip
pirmykštės kaukės. Kaukė gerbiama kaip mitinės
būtybės, kurią ji vaizduoja, apraiška, nors visi žino,
kad šitą kaukę pagamino žmogus ir kad žmogus ją
yra užsidėjęs. Tačiau tas, kuris ją dėvi, ritualo metu
yra sutapatinamas su atitinkama dievybe. Jis ne tik
atstovauja dievybei – jis yra toji dievybė. Tai, kad
tokį apsireiškimą sudaro: a) kaukė, b) jos sąsaja su
mitine būtybe ir c) žmogus, neimama domėn, – jam
leidžiama vykti nepaisant nei žiūrovų, nei aktoriaus
asmeniškų nuomonių. Kitaip tariant, įvyksta požiūrio
poslinkis nuo įprastos, sekuliarios logikos, kurioje
dalykai suvokiami kaip skirtingi, prie teatro arba žaidimo, kai jie laikomi tuo, kuo prašosi būti patiriami,
remiantis logika „įsivaizduokime“ arba „tarkime,
kad“.
Ši sąlyga visiems mums gerai pažįstama! Tai ta
pati pirmapradė, spontaniška vaiko gudrybė – magiškoji gudrybė, kuria pasaulis akimirksniu iš banalybės
perkeičiamas į stebuklą. Vaikystėje ji privaloma, ir tai
viena iš tų visuotinių žmogaus ypatybių, kurios mus
jungia į vieną šeimą. Vadinasi, ir mitologijos mokslas pirmiausia turi reikalą būtent su šiuo savaiminio
„patikėjimo“ reiškiniu.
Leo Frobenijus savo garsiame straipsnyje apie
demonų galią vaikystėje rašė:
Profesorius prie savo darbo stalo rašo, o jo keturmetė dukrytė duodasi po kambarį. Ji neturi kuo
užsiimti ir labai jam trukdo. Todėl jis ištiesia jai tris
nudegusius degtukus ir sako: „Štai, pažaisk!“ Ir ji,
atsisėdusi ant kilimo, su degtukais ima žaisti Jonuką,
Grytutę ir raganą. Kurį laiką profesorius susikaupęs
dirba. Bet štai vaikas staiga suspinga iš siaubo. Tėvas

pašoka: „Kas? Kas nutiko?“ Klaikiai persigandusi mergaitė pribėga prie jo šaukdama: „Tėveli, tėveli! Išvaryk raganą, nebenoriu daugiau jos matyti!“

Frobenijus pažymi:
Spontaniškam vaizdinio poslinkiui nuo paprasčiausio įsijautimo (Gemüt) prie jutiminio sąmoningumo (sinnliches Bewusstsein) yra būdingas jausmų
protrūkis. Be to, šitoks jausmų protrūkis akivaizdžiai
reiškia, jog tam tikras psichinis procesas pasiekė
kulminaciją. Degtukas – ne ragana. Ir pačiam vaikui
žaidimo pradžioje jis dar nebuvo ragana. Vadinasi,
procesas prasidėjo tuo, kad degtukas tapo ragana
įsijautimo lygmeny, o kulminaciją pasiekė tuomet, kai
šis vaizdinys perėjo į sąmoningumo lygmenį. Sąmoningai stebėti šio proceso neįmanoma, nes į sąmonę
jis iškyla jau pasiekęs kulminaciją ar kaip tik tuo metu.
Tačiau tam, kad vaizdinys būtų, jis turi tapti. Tai pačia
aukščiausia prasme kūrybinis procesas, nes degtukas, kaip matėme, mergaitei virto ragana. Trumpai
tariant, tapsmo fazė įvyksta įsijautimo lygmenyje, o
būsmas – jau sąmonės plotmėje.7

Šią įžvalgą galime laikyti gaire, padedančia
suprasti ne tik mitologiją bei teatrališkus ritualus, per
kuriuos žmonės leisdavosi tąsomi demonų, bet ir tą
radikalų skirtumą, kurį matome tarp mitologijos, kaip
ją suprato graikų poetai, menininkai bei filosofai, ir
mitologijos, veikiančios pirmykščiame lygmenyje.
Apskritai mitologijoje reikia skirti tris kategorijas:
daimoniškąją8, metafizinę ir humanistinę. Pirmoji yra
būdinga tiek senosioms didžiosioms civilizacijoms,
tiek visoms pirmykštėms bendruomenėms ir liaudies
kultūrai. Antroji suklestėjo viduramžių Indijoje, Kinijoje ir Japonijoje. O trečiąja pasižymi klasikinis Vakarų
paveldas.
Sulig pirmąja, dievai ir daimonai pasireiškia kaip
esybės, turinčios savo sąmonę, kaip „kažkas, kas
nesu aš“ (pagal Cornfordo taikliai perfrazuotą graikų
terminą theos „dievas“)9, kažkas, kas pasirodo savitu
pavidalu, nors veikiau yra jėga nei pavidalas ir veikia
nematomai. Tas kažkas matomas regėjimuose, per
kuriuos padaro poveikį asmeniui; taip pat ritualinėje
atributikoje, per kurią padaro poveikį grupei. Juolab
kad daugelis ritualų, jei ne visi, remiasi asmeniškais
regėjimais.
Judaizmo, krikščionybės ir islamo pranašų tradicija (laikantis objektyvios distancijos) turi būti
suprantama kaip ryškus būtent šios pirmosios mito
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kategorijos variantas. Abraomo, Jėzaus, Pauliaus,
Muhamedo ir kitų daimonai čia buvo perinterpretuoti ne kaip asmeniški globėjai (kaip kad Sokrato
daimonas) ir netgi ne kaip genties globėjai (kaip kad
navahų dievybės), o kaip visatos tėvas kūrėjas su
visai žmonijai viena programa, kurią įgyvendinti esą
pašaukti šios ypatingos tradicijos atstovai. Iš esmės,
kaip antroji iš mito kategorijų, metafizinė, suklestėjo
Tolimuosiuose Rytuose ir Pietų Azijoje, taip pirmoji,
daimoniškoji, įvairiomis monoteistinių teologijų
atmainomis – judaizme, krikščionybėje ir islame.
Antrasis požiūris, metafizinis, regis, bus atsiradęs
Indijos atsiskyrėlių giraitėse ir filosofiškai išsilavinusiame dvare VIII–VII a. pr. Kr. Darydamasis tolydžio
subtilesnis bei rafinuotesnis, atstovaujamas vis
didesnio skaičiaus mokyklų, apimdamas vis daugiau
tautų jis plėtojosi, kol apie IX a. po Kr. Rytai pavirto
ištisa metafizinių nuorodų simfonija.
Jau VIII–VII a. pr. Kr. „Brihadaranjaka upanišadoje“ (I.4.6–10) skaitome:
Ir kada sakoma: „aukok šiam dievui“ ar „aukok
kitam“, – visa tai jo sukurta; ir visi dievai, išties, – tai
jis. […] Jis prasiskverbė čionai lig panagių, lyg ašmenys į makštį, lyg ugnis į žaizdrą. Nematomas jis, nes jis
(matomas) ne visas. Kvėpuojančio jo vardas – įkvėpimas, kalbančio – kalba, žiūrinčio – akys, klausančio –
klausa, prantančio – protas. Tai tik jo veiksmų vardai.
Kas telkiasi į viena arba kita, neišmano, nes jis ne visas
viename ar kitame. Telktis dera į jį kaip Patį – jame
visa tai tampa viena. Šis Pats – tai pėdsakas visko, kas
tikra, nes išties, kaip pagal pėdsaką galima rasti [tai,
kas pamesta], taip pagal jį sužinoma visa, kas tikra.
[…] O kas kitą dievybę garbina, manydamas: „Jis –
viena, o aš – kita“, tas nežino. Jis tarsi gyvulys dievams. Išties daugybė gyvulių žmonėms tarnauja, taip
ir dievams tarnauja kiekvienas žmogus. Ir jeigu vieną
gyvulį prarast nemalonu, tai ką kalbėt apie daugybę?
Todėl dievams nemalonu, kai žmonės tai sužino.10

Panašių įžvalgų galima aptikti graiko Ksenofano iš Kolofono (apie 570–480 m. pr. Kr.) ištarose.
Manoma, jog kaip tik jis bus įkūręs garsiąją Elėjos
mokyklą, iš kurios Platonas perėmė kai kurias mitologiškai nuspalvintas savo filosofijos ypatybes. Ksenofanas sakė:
Yra vienas Dievas, didžiausias tarp dievų ir
žmonių, nei išvaizda, nei mintimis nepanašus į
mirtinguosius. [...] Jis visaregis, visamanis, visa-
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girdis. [...] Jis esti visuomet toje pačioje vietoje,
nejudėdamas, ir jam tinka nesiblaškyti šen ir ten.
[...] O žmonės įsivaizduoja dievus gimstančius,
su apdarais, balsu ir kūnu, kaip pačius save. [...]
Negana to, etiopų dievai yra tamsaus gymio ir
plokščianosiai, o trakų dievai – šviesiaplaukiai ir
žydraakiai. [...] Negana to, Homeras ir Hesiodas
dievams priskyrė viską, kas žmonėse gėdinga ir
apgailėtina – vogimą, svetimavimą, klastą ir kitus
nederamus poelgius. [...] Galų gale, jeigu jaučiai,
liūtai bei arkliai turėtų rankas, kuriomis galėtų
pagaminti atvaizdus, dievus jie vaizduotų kiekvienas pagal savo pavidalą ir suteiktų jiems tokius
kūnus, kokius turi patys.11
Arba štai Antisteno (g. apie 444 m. pr. Kr.) žodžiai:
„Dievas į nieką nepanašus, todėl jo neįmanoma
suvokti per atvaizdą.“12
Rytuose filosofija rutuliojosi išlaikydama mitinę
atmosferą, pasitelkdama jos simbolius bei ritualus
kaip priemones parengti protą intuityvioms įžvalgoms į neištariamą visatos paslaptį („Kena upanišada“ 1.3–4):
Ten nei akis nepasiekia, nepasiekia kalba nei
protas. Nežinome ir nesuprantame, kaip galima to
mokyti. Kas kita tai, negu pažinta, daugiau nei visa
nepažinta.13

Tuo tarpu Vakarai tolydžio ėjo link tokio grynai
humanistinio požiūrio, koks sutrauktas į Nietzsche’s
nusivylimą perteikiančio veikalo antraštę: „Žmogiška, pernelyg žmogiška“. Čia jis rašo, kad visa kas,
visa moralė ir religija, menas ir visos pranašystės,
nepaisant pretenzijų į antgamtinį autoritetą, transcendentinę įžvalgą ir neapsakomą įkvėpimą, galiausiai tėra „žmogiška, pernelyg žmogiška“, vadinasi,
turi būti skaitoma veikiau psichologiškai nei teologiškai ar metafiziškai.
Šiuodu požiūrius – metafizinį ir humanistinį, atitinkančius du priešingus filosofijos polius šiuolaikiniame
pasaulyje, – norint galima laikyti tarsi Nielso Bohro
papildomumo principo atšvaitu žmogaus sąmonėje: priešybių, ar atžvilgių, pora, už kurių (tarsi už
susidaužiančių Simplegadžių) slypi kažkokia tikroji
tiesa (matyt, laukianti mūsų herojiško prasiveržimo).
Tačiau tam kartui, norint turimą medžiagą suvesti į
sisteminę dievų ir herojų istoriją, pakaks Nietsche’s
požiūrio. O pradėti dargi turėtume daug ankstesniais
laikais nei toji didi epocha, kai mūsų kultūra išsiskyrė
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į Rytus ir Vakarus, – pirmykšte dievų šokio aikštele ir
pirmykščių kaukių misterija.
Kaipgi savo dievus suvokė šių ritualinių švenčių
dalyviai? Ir kas gi toji dirva, iš kurios pirmąsyk išdygo
jų dievai?

IV.
Frobenijaus pavyzdį apie žaidimo metu raganos
apsėstą vaiką galima laikyti perteikiant aukštą daimoniškąjį mitologijos patyrimo laipsnį. Kas be ko,
pati toji sąmonės nuostata, kurią atitinka žaidimas,
kol nevirsta apsėdimu, irgi priklauso mūsų dėmesio
laukui. Kaip savo nuostabiame žaidimo elementų
kultūroje tyrime yra pažymėjęs J. Huizinga, pradžioje dalykas visuomet atrodo juokai, žaidimas,
joks apsėdimas. Jis rašo: „Visa nežabota mitologijos
vaizduotė – tai dvasios žaidimas ant ribos tarp juokų
ir rimtumo.“14 „Kiek man žinoma, etnologai ir antropologai vieningai sutaria, kad toji sąmonės būsena,
su kuria laukiniai žmonės dalyvauja didžiosiose
savo religinėse šventėse ir jas suvokia, nėra visiškas
apsvaigimas ir kliedesys. Pamatinis dalykas – suvokimas, kad visa tai daroma ‘ne iš tikrųjų’.“15 Tarp kitų,
jis dar cituoja R. R. Marettą, kuris savo „Religijos
slenksčio“ skyriuje apie „Pirmykštę lengvatikystę“
išplėtoja mintį, jog pirmykščiame religingume visuomet esama bent šiek tiek to „įsivaizduokime, kad“.
Marettas rašė: „Laukinis žmogus yra puikus aktorius,
kuris gali visiškai įsitraukti į savo vaidmenį, lyg vaikas
į žaidimą. Ir nemažiau puikus žiūrovas, kuris irgi kaip
vaikas gali mirtinai išsigąsti užriaumojusio liūto, nors
tuo pat metu gerai žino, kad tai ne ‘tikras’ liūtas.“16
Galiausiai Huizinga daro išvadą: „Visą vadinamąją
pirmykštę kultūrą laikydami žaidimu mes nutiesiame
daug tiesesnį ir platesnį kelią jai suprasti, nei leistų
kad ir koks skrupulingas psichologinis ar sociologinis
tyrimas.“17 Iš visos širdies pritardamas šiam sprendimui pridursiu tik, kad galima jį išplėsti visam mūsų čia
nagrinėjamam dalykui.
Romos katalikų mišiose, kai kunigas, kartodamas
Kristaus per Paskutinę vakarienę pasakytus žodžius,
kuo pagarbiausiai ir iškilmingiausiai taria konsekracijos formulę – pirma virš ostijos (Hoc est enim Corpus
meum „Tai yra mano kūnas“), paskui virš taurės su
vynu (Hic est enim Calix Sanguinis mei, novi et aeterni
Testamenti: Mysterium fidei: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum „Nes tai
yra mano kraujas, sandoros kraujas, kuris už daugelį
išliejamas nuodėmėms atleisti“), – reikia tikėti, kad

duona ir vynas virsta Kristaus kūnu ir krauju, kad kiekvienas ostijos trupinys ir kiekvienas vyno lašas – tai
tikras gyvas pasaulio Išganytojas. Kitaip tariant, šis
sakramentas turi būti suvokiamas ne kaip nuoroda,
vien ženklas ar simbolis, turintis mums sukelti atitinkamą minčių grandinę, o patsai Dievas, visatos
Kūrėjas, Teisėjas ir Išganytojas, atėjęs tiesiogiai
mums padėti – išlaisvinti mūsų sielą (sukurtą pagal
jo paveikslą ir panašumą) nuo nuopuolio padarinių
(titaniškojo prado).
Palyginkime: Indijoje tikima, kad atsiliepdama į
pašventinimų formules dievybė maloningai nužengia
ir įlieja savo dieviškąją esmę į šventyklos atvaizdą,
kuris tuomet vadinamas jos sostu (pitha). Taip pat
visai įmanoma, o kai kuriose Indijos sektose netgi tikimasi, kad dievybės sostu taps patsai žmogus. Antai
„Gandharva tantroje“ skaitome: „Tik tasai, kuris pats
yra dieviškas, gali sėkmingai garbinti dievybę“; ir dar:
„Tik pačiam tapus dievybe, dera jai aukoti.“18 Galima
netgi aptikti, jog viskas, absoliučiai viskas pavirsta
dievybės kūnu, arba veikiau atsiskleidžia kaip visur
esantis, visą būtį grindžiantis Dievas.
XIX a. bengalų dvasinis mokytojas Ramakrišna
viename užrašytų jo pokalbių nusako tokią regmę.
Anot užrašų, jis sakęs: „Vieną dieną man staiga atsivėrė, jog visa kas yra gryna Dvasia. Garbinimo rykai,
altorius, durų staktos – vìsa gryna Dvasia. Žmonės,
gyvuliai ir kiti gyvi padarai – vìsa gryna Dvasia. Tuomet kaip pamišėlis ėmiau į visas puses žarstyti gėles.
Aš garbinau viską, ką pamatęs.“19
Tikėjimas ar bent žaidimas tikėjimą – pirmasis
žingsnis į tokį dievišką „apsėdimą“. Šventųjų gyvenimai kupini pasakojimų apie ilgas sunkių pratybų
kančias prieš pasiekiant šią ekstazės akimirką. Kalbamąjį dalyką galima pailiustruoti ir gaivališkesniais
(„mėgėjiškais“) religiniais žaidimais ar užsiėmimais.
Šventės, šventinių religinių apeigų dvasia irgi reikalauja laikinai atidėti į šalį įprastus buitinius rūpesčius ir kartu su persirengiamais apdarais „užsidėti“
atitinkamą nuotaiką. Simboliai sustabdo pasaulį.
Panašiai į pastovią šventyklą, bažnyčią ar katedrą,
kur šventumo atmosfera nuolat tvyro ore, nenorint
sugriauti kerų, negalima įsileisti šalto, šiurkštaus
fakto logikos. Pagonis, netikėlis ar pozityvistas, kuris
negali ar nenori žaisti, turi likti už durų. Dėl to įėjimą
šventovėn iš abiejų pusių būtinai saugo sargai: liūtai, taurai arba šiurpą varantys ginklus iškėlę kariai.
Jie čia tam, kad neįleistų netikėlių, aristoteliškosios
logikos šalininkų, kuriems a niekuomet netaps b –
kuriems aktorius niekuomet neužsimirš vaidindamas,
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o kaukė, atvaizdas, ostija, šventas medis ar gyvūnas
niekuomet nevirs pačiu Dievu, taip ir likdamas vien
nuoroda. Tokius kietakakčius reikia laikyti išorėje. Juk
į šventyklą žmogus tam ir eina, šventėje tam ir dalyvauja, kad būtų apimtas būsenos, Indijoje vadinamos
sanskrito žodžiu anya-manas, pažodžiui „ana-monė“
ar „kita-protystė“, t. y. „būvis apimtam dvasios“, kai
pakerėtas pats atsiduri „anapus savęs“ – išlaisvintas
nuo apsėdimo savimi, nuo savo logikos ir užvaldytas
visa smelkiančio vienio galybės, kurios dėka ir a yra
b, ir c yra b.
Ramakrišna pasakoja: „Vieną dieną, kai garbindamas Šivą buvau beaukojąs gėlę ant jo atvaizdo
galvos, staiga man atsivėrė, kad visa ši visata yra
Šiva. Kitą dieną, skinant gėles, man atsivėrė, kad kieviena iš jų – tai Dievo, apsireiškusio visatos pavidalu,
papuošalas. Šitaip išvydau ir žmogų. Dabar pamatęs
žmogų, žiūriu į jį kaip į Patį Dievą, vaikštantį žeme ir
siūruojantį pirmyn atgal tarsi plūduras ant bangų.“20
Šiuo požiūriu, visata yra dievybės, kurios regėti
mums neleidžia įprasta sąmonės būsena, sostas
(pitha). Tačiau žaisdami dievų žaidimą mes žengiame
žingsnį link šios aukštesnės tikrovės, kuri galiausiai
yra mūsų pačių tikrovė. Iš čia ir džiaugsmas, palaima,
ir atgaiva, darna, ir mūsų būties re-kreacija! Šventąjį
žaidimas atveda į ekstazę lygiai taip pat kaip aną mergaitę, kuriai degtukas apsireiškė esąs ragana. Tokiu
atveju, sąmonei pasilikus šios būsenos apžavuose,
jis išvis gali prarasti orientaciją šiame pasaulyje. Išvis
nebegrįžti į šį kitą žaidimą, kurį mes vadiname gyvenimu pasaulyje. Jis yra apimtas Dievo – tai viskas,
ką jis tikrai žino, viskas, ką tikrai reikia žinoti. Tokiu
atveju nuo jo gali užsikrėsti ištisa bendruomenė, kuri,
jo ekstazės įkvėpta, gali nutraukti ryšį su pasauliu ir
atstumti jį kaip iliuziją ar netgi kaip blogį. Pasaulietiškasis gyvenimas tuomet imamas tapatinti su nuopuoliu – nupuolimu iš Malonės nuolat būti apimtam
Dievo šventės džiaugsmo.
Tačiau įmanoma dar viena, dar labiau visa apimanti būsena, grožiui ir meilei paliekanti vietos
abiejuose pasauliuose, – tai žaidimo būsena, Rytuose
vadinama līlā. Pasaulis nėra pasmerkiamas, nėra
vengiamas kaip nuopuolis, bet laisva valia priimamas
kaip Dvasios žaidimas ar šokis.
Ramakrišna užsimerkė ir tarė: „Ar tai viskas?
Ar Dievas esti tik tada, kai akys užmerktos, o atsimerkus – pradingsta?“ Jis atsimerkė. „Jam, kuriam
priklauso amžinybė, priklauso ir žaidimas… Vieni
užlipa visus septynis namo aukštus ir nebegali nulipti
žemyn. O kiti, žiūrėk, užlipa aukštyn, o tada laisva
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valia vėl apsilanko ir žemesniuosiuose aukštuose“.21
Klausimas tuomet vienintelis: kiek žemai žmogus
gali šiomis kopėčiomis nusileisti ar kiek aukštai pakilti
neužmiršdamas, kad tai tik žaidimas? Huizinga minėtame savo darbe pažymi, kad japonų kalbos veiksmažodis asobu, reiškiantis apskritai žaidimą – poilsį,
atsipalaidavimą, pasilinksminimą, išvyką ar iškylą,
prasiblaškymą, lošimą, dykinėjimą ar netgi dykaduoniavimą, – kartu reiškia mokymąsi universitete ar
vadovaujant mokytojui; negana to – ir sukčiavimą,
o galiausiai – ir dalyvavimą formaliai labai griežtoje
arbatos ceremonijoje. Jis rašo:
Giliausias, nuoširdžiausias ir didžiausios traukos
japonų gyvenimo idealas yra slepiamas po elegantiška
kauke, kad visa kas tėra žaidimas. Kaip viduramžių
krikščioniškoji riterystė, taip japonų bušido reiškiasi
kone išimtinai žaidimo sferoje ir įkūnijamas žaidimo
pavidalais. Kalboje šią sampratą yra išlaikęs terminas asobase-kotoba (pažodžiui, „žaidimo kalba“ ar
„kalba-žaidimas“), kuriuo įvardijama mandagi kalbėsena, kreipiantis į aukštesnio rango asmenį. Mintis ta,
kad aukštesnieji luomai, kad ir ką veiktų, – tik žaidžia.
Mandagus būdas pasakyti „jūs atvykote į Tokiją“ yra
būtent „jūs žaidžiate atvykę į Tokiją“, o „girdėjau, kad
mirė jūsų tėvas“ – „girdėjau, kad jūsų tėvas sužaidė
miręs“. Kitaip tariant, gerbiamas asmuo vaizduojamas tarsi gyvenąs pakylėtame būvyje, kuriame vienintelis akstinas ką nors veikti – tai patirti malonumą
arba malonėti.22

Šiuo itin aristokratišku požiūriu leistis ko nors
apimamam, „apsėdamam“, ar tai būtų gyvenimas,
ar dievai, reiškia nupulti, prarasti reikiamą dvasinį
lygmenį – suvulgarinti žaidimą. Dvasios kilnumas –
tai malonėjimas arba sugebėjimas žaisti tiek danguje,
tiek žemėje. O tai – pavadinkime ją „kilnybės pareiga“, kuri visuomet buvo aristokratijos požymis, –
kaip tik buvo senovės graikų poetų, menininkų bei
filosofų dorybė (aretē), kuriems dievai (tiek Homero
ar orfikų, tiek zoroastriečių padermės) buvo tikri ne
daugiau, nei tikra buvo poezija. Būtent tokį (šiaip
jau visai teisingą) galime manyti buvus ir pirmykštį
požiūrį į mitologiją, priešingai apsunkintam pozityvistiniam. Pastarajam atstovauja, viena vertus, tiesioginiai religiniai patyrimai, kai objektyvia tikrove
palaikomas daimonas, į sąmonės lygmenį pakilęs iš
sentimentų lygmens, kuriame užsimezgė, o antra
vertus, mokslas ir politinė ekonomija, kuriems objektyvu yra tik tai, ką galima suskaičiuoti. Jei tikrai „Die-

skaitymai

vas į nieką nepanašus, todėl jo neįmanoma suvokti
per atvaizdą“, ir „Kas kita tai, negu pažinta, daugiau
nei visa nepažinta“, tuomet reikia daryti išvadą, –
kuri ir būtų mūsiškio dievų bei herojų istorijos tyrimo
pamatinis principas, – jog kai tik mitas suprantamas
pažodžiui, jo esmė iškreipiama; ir atvirkščiai: kai tik
jis atmetamas vien kaip kunigų pramanyta apgavystė
arba žemesnio proto išsivystymo požymis, tiesa
išsprūsta pro kitas duris.
Tačiau kokia gi tuomet yra mūsų ieškomoji
prasmė, jeigu nei ši, nei ana?
Skaitytojas tikriausiai prisimena dar Imanuelį
Kantą savo „Prolegomenuose“ labai kruopščiai išaiškinus, jog bet koks mūsų mąstymas apie absoliučius
dalykus įmanomas tik per analogiją: „Tikslus mūsų
klaidingo suvokimo apibūdinimas būtų tas, kad mes
įsivaizduojame pasaulį taip, tarsi jo būtis ir vidinė
esmė yra kilusi iš aukščiausiojo proto.“23
Šitaip aukštai pakylėtas žaidimas, šis „tarsi“,
išlaisvina mūsų mintį ir dvasią, viena vertus, nuo
teologijos, pretenduojančios į Dievo dėsnių žinojimą,
o antra vertus, nuo vergijos proto taisyklėms, netinkančioms tam, kas viršija žmogaus patyrimą.
Kanto žodžius norėčiau suprasti kaip metafiziko
požiūrį. O pritaikęs jį visam tam, kas čia buvo aptarta, –
pradedant apeiginėmis kaukėmis ir baigiant ostija bei
šventovės įvaizdžiu, pradedant perkeistu garbintoju
ir baigiant perkeistu pasauliu, – matau, ar bent tikiu
galįs matyti, kad visoje šioje grandinėje veikia vienas
ir tas pat išlaisvinantis alcheminis principas „tarsi“.
Kad būtent jis perkeičia ir atmaino vadinamosios
„tikrovės“ psichikai daromą spaudimą. Užtat žaidimo būsena ir apžavai, kuriais ji kartais pakeri, reiškia veikiau žingsnį pirmyn į neišsiginamą tiesą, o ne
atgal nuo jos. Užtat tikėjimas – nuolankus atsidavimas tikėjimui, kuris nė ne visai tikėjimas, – tai pirmas
žingsnis į šventės teikiamą gilesnį dalyvavimą Valioje
Gyventi, kuri metafiziniu požiūriu yra pirmesnė už
gyvenimo dėsnius – jų kūrėja.
Slogi pasaulio našta – tiek gyvenimo šioje žemėje,
tiek mirties, dangaus ir pragaro, – nusimesta, dvasia
išlaisvinta… Ne nuo kažko, nes iš tikrųjų čia nebuvo
nuo ko laisvintis, išskyrus nebent pernelyg sunkiai
įtikėtą mitą, bet dėl kažko – gaivaus ir naujo, spontaniško veiksmo.
Pasaulietiškojo žmogaus (homo sapiens) požiūriu
tad mums tereikia įžengti į šventę, atsiduoti tikėjimo
žaidimui, kylančia seka leistis užvaldomam pokšto,
įsijautimo ir apžavų. Erdvė ir laikas su savo gyvenimo dėsniais – ekonomika, politika, netgi dorove –

ištirpsta. Sugrįžę į Rojų prieš Nuopuolį – prieš gėrio
ir blogio, teisybės ir neteisybės, tiesos ir melo pažinimą – ir jo atgaivinti, dabar turime parneštį šią
žaidžiančio žmogaus (homo ludens) būseną atgal į
gyvenimą. Kaip vaikams žaidžiant, kai spontaniškas
dvasios impulsas susitapatinti su kuo nors kitu nei esi
pats, nebauginamas banalių gyvenimo aplinkybių nei
skurdžių galimybių, vien dėl tyro žaidimo džiaugsmo,
perkeičia pasaulį – ir jo daiktai galų gale nėra tokie
jau tikri ir tvarūs, tokie jau baisūs, svarbūs ir logiški
kaip atrodo.
Versta iš: Campbell, Joseph. The Historical Development of Mythology. Iš: Myth and Mythmaking. Edited by Henry A. Murray. New York:
George Braziller, 1960, p. 19–45.
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Etnogeografijos keliu,
dar kartą atrasti Žemę
Vykintas VAITKEVIČIUS

Straipsnis skirtas etnogeografijai – lig šiol tyrėjų
dėmesio nesulaukusiai geografijos sričiai, neoficialiam
Žemės erdvės ir paviršiaus mokslui. Jo sampratą autorius grindžia žvalgymų ir vietovardžių rinkimo patirtimi, pirmojoje straipsnio dalyje imasi Lietuvos žemės
vardyno anketų tyrimo. 1935–1937 m. užpildytose Mosėdžio valsčiaus anketose pasikartojantys vietų vardai
yra etnogeografijos žodyno dalis, kurią galima perkelti
į bendrinę kalbą, apibrėžti kaip tam tikras sąvokas ir
terminus. Pažymėtina, kad juos tarpusavyje jungia ne
abėcėlė, o reikšmės, semantiniai ryšiai, kuriuos lemia
geografiniai ir topografiniai ypatumai, socialinė ir ūkinė aplinka, geomorfologinės, biologinės, zoologinės ir
visos kitos vietų ypatybės. Etnogeografijos perspektyvą atskleidžia kauprelės – nedidelio žemės pakilimo –
atvejis, šios sąvokos, žodžio vartojimo, mitologinio
vaizdinio tyrimas. Abi savarankiškas straipsnio dalis
vienija bendra problematika; etnogeografija – tai vietinio žmogaus žinojimas, žinių apie geografines, gyvenamas ir negyvenamas vietas, jų padėtį, formą, dydį ir
ypatybes visuma.
Reikšminiai žodžiai: etnogeografija, Lietuvos žemės
vardynas, vietovardžiai, Mosėdis, Gervėčiai, kauprelė,
kapai, pilkapiai
Daugelį akademinių mokslo sričių lydi neoficiali
arba pusiau oficiali žinija. Dalį jos tyrėjai neretai vadina prietarais arba laiko mokslo neįrodytais dalykais.
Tėvų, senelių ir prosenelių išsaugota patirtis, žinios
apie vieną ar kitą dalyką dažnai nesutampa su mokslinėmis tezėmis ir hipotezėmis. Todėl teisėtai ar ne formuluojamos atskiros etnoastronomijos, etnobotanikos,
etnomedicinos ir daugelis kitų sričių, kurių tiriamas
dalykas yra ne profesionalioji, bet senoji, neakademinė
išmintis. Šis straipsnis praveria duris į etnogeografiją,
matuoja jos akiračius ir taip siekia atskleisti naujas, iki
šiol tyrėjų neišnaudotas galimybes.
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Mintis, kad greta geografijos mokslo, apimančio fizinę, ekonominę, socialinę ir visas kitas geografijos sritis, yra dar viena – etnogeografija, atėjo rankose laikant
Enciklopedinį geografijos žodyną1. Jame išspausdintas išsamus upės rėvos, arba sėkliaus, aprašymas, bet
nesėkmingai ieškojau daugelio kitų Neries upės ypatumus nusakančių pavadinimų, tokių kaip atvaja, bukta,
nartas, pliosas ir kt.2 Dar kartą, tik kur kas atidžiau, minėtą žodyną peržiūrėjau rengdamas šį straipsnį. Žodyne
apstu perteklinės informacijos (pvz., parengti straipsniai
apie kinų kalbą ir Italijos mafiją), tačiau nematyti daugelio Lietuvoje visuotinai vartojamų geografinių pavadinimų, tokių kaip dubaklonis, piliakalnis, versmė ir kt.
Iš lietuvių kalbos tarmių į Enciklopedinį geografijos
žodyną pateko vos keli terminai, palvė ir žiogis, o prie
tarptautinio žodžio ozas dar paminėtas ožnugaris. Geografų nedėmesingumą iš dalies pateisina kalbininkų –
Lietuvių kalbos atlaso rengėjų požiūris į geografinius
terminus lietuvių tarmėse.3 Atlase apibendrinti duomenys tik apie miško (augančio ir iškirsto), aukštumų,
klonio ir šaltinio pavadinimus. Suprantama, atsakomybe su atlaso rengėjais turi dalytis ir atitinkamų anketų
autoriai, kurie geografijos sričiai, palyginti su daugeliu
buities ir materialinės kultūros dalykų, skyrė suvis mažai dėmesio.
Tačiau prieš tai, nei į rankas paėmiau minėtus leidinius, žvalgiau laukus ir miškus, rinkau vietų vardus ir
padavimus, peržiūrėjau daugelį XX a. 4-ajame dešimtmetyje mokytojų, eigulių, studentų užpildytų Lietuvos
žemės vardyno anketų.4 Šios nepaprastai vertingos,
nes Valstybės archeologijos komisija į vietovardžius
žvelgė labai atidžiai, kaip į „gyvųjų senovės paminklų
rūšį“ ir rinko juos kartu su archeologijos, istorijos ir
tautosakos žiniomis visoje Lietuvoje (Vilniaus kraštas
tuo metu buvo okupuotas). Iš viso anketose įrašyta apie
150 000 vietovardžių – neįkainuojamas krašto pažinimo šaltinis.5
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Etnogeografija ir jos akiračiai:
Mosėdžio atvejis
Skaitant teritoriniu-administraciniu principu suskirstytas anketas į akis krinta vietų vardai, kurie kartojasi kaimyniniuose arba netoli vienas nuo kito esančiuose kaimuose. Antai istorinėje Kretingos apskrityje,
Mosėdžio valsčiuje (užpildytos 43 gyvenamųjų vietų
anketos, jose įrašyti iš viso 842 vietovardžiai) tokių
vardų daugiau kaip septynios dešimtys. Tai abėcėlės
tvarka: Apluokas (Aplouks)6, Apušrotas (Apušrouts),
Arkliaganis (Arklagans), Atkalnė (Atkalne), Ąžuolynas (Oužaulynas), tuomet Beržynalis, Biržis (Biržys),
Blindynas (Blindins), Bobelinė (Bobelėnė) ir kt.
Kur kas rečiau nei žemės vardai (toponimai) pasikartoja vandenvardžiai (hidronimai). Tokių Mosėdžio valsčiuje
nė nėra, bet kaip tik tokio pobūdžio yra Aklažerė (bala prie
Mosėdžio mstl.) ir Senupis (senoji Šatos vaga Šačių k.).
Kodėl svarbūs pasikartojantys pavadinimai, giminiškų vietovardžių grupės ir jų antraštiniai žodžiai?
Keldamas šį klausimą iš pirmo žvilgsnio darau tą patį,
kas jau atlikta arba numatyta atlikti Lietuvos vietovardžių žodyno rengėjų. Tačiau, pabrėžtina, žodyne nepaisoma vietų vardų adresų, apsiribojama kraštu arba
apylinke; jis ignoruoja pavadinimų, taigi ir geografinių
vietų, tarpusavio ryšius; nenagrinėja vietų prigimties ir
ypatybių, nepaiso iš vietinių žmonių nugirstų paaiškinimų, kurie dažnai lydi vietų vardus, įrašytus į anketas.
Pavyzdžiui, duomenys apie Oužaulyną – 8 ha ploto Būdvietės k. miškelį-ganyklą (molis su juodžemiu),
esančią į rytus nuo Gvaizdžiauskio, Lietuvos vietovardžių žodyne sutraukti taip: „Ąžuolýnas, mš. [miškas],
Ms [Mosėdis, Skuodo r.]; [pavadinimas kilęs] iš liet.
ąžuolas ‘labai kietos medienos lapuotas medis (Quercus)’“7, o apie Bubelį – 2,9 ha ploto dirvas (molėtą
žemę) Palaukės k. pietinėje dalyje (pasakojama, kad
„rusai daliję kariams po 1 ha žemės. Tokios sodybos
buvo vadinamos bubeliais“), sutraukti taip: „Bùbelis,
ar. [ariama žemė], Ms [Mosėdis, Skuodo r.]; vietovardžio kilmė ne visai aiški: gali būti iš liet. bùbelis
‚trobelninkas, kampininkas, mažažemis‘, *bubelė; kita
vertus, galima kilmė ir iš adv. Bùbelis, *Bubelė“.8
Siekiant naudos ne tik lietuvių kalbotyrai, bet ir geografinės žinijos tyrimams, pavadinimams sugrąžinus
adresus, vietoms – jų prigimtį ir ypatybes, vaizdas iš
esmės pasikeičia. Mosėdžio apylinkėje (1–7 pav.) pasikartojančių vietų vardų sąrašas virsta šaltiniu etnogeografijos žodyno straipsniams. Štai pirmieji iš jų:
APLUOKAS (Aplouks), Būdvietė: pieva ir miškas,
durpinė žemė, juodžemis, 12 ha; Ledžiai: ariama žemė,

juodžemis, apie 5 ha; Prialgava: pelkė, šaltiniai, apie
4 ha; Šatės: ganykla, 1,5 ha; Šerkšniai: pieva, šaltiniuota, 7 ha, prie Bartuvos upės. Apluokalis (Aploukale),
Gandlaukė: pievos keliose kaimo vietose, „taip vadina
keletas ūkininkų savo atskiras pievas“; Rušiškės: pieva,
apie 2 ha, A. Sutkaus, prie vieškelio. Apluokai (Aploukai), Igariai: pieva, daugiau durpinė, lygi su mažu slėsnumu, „žolė gera“, 20 ha; Mikulčiai: pieva, vietomis
su krūmais, yra linmarkų su išleidžiamu vandeniu, 8 ha
(plg.: Veršapluokis (Veršapluokis), Kulaliai: lanka,
juodžemis, 1 ha, kaimo viduryje).
Lietuvių kalbos žodyne patvirtinama, kad apluokas
yra etnogeografinė sąvoka. Tai aptvaras prie namų gyvuliams paganyti, taip pat vešli pieva prie upės ar kitoje aptvinstančioje vietoje, lanka: „Pieva, aptverta veršiams, bus apluokas“ (A. Juškos žod.), „Ir sausiausią
metą mūsų apluokoj žolės netrūksta“ (Veiveriai).9
APUŠROTAS (Apušrouts, Apušruots), Bobiliškės:
miškelis, žemė lygi, smėlynas, IV rūšis, apie 2 ha;
Būdvietė: dirva, juodžemis su moliu, 4 ha, priklauso
ūkininkui Vaitkui; Jundulai: krūmai, apie 0,5 ha, „auga
drebulės“; Šatės: miškelis, apušynas, 60 × 100 m (plg.:
Epušynas).
Lietuvių kalbos žodynas rodo tą patį, ką Mosėdžio
valsčiaus anketos – apušrotu vadinamas apušių, kitaip
drebulių, miškas: „Mes iš apušroto grybų užtenkam“
(Barstyčiai), „Nueik į apušrotą mietų prikirsti“ (Užventis), „Apušrotalyje ganiau karves“ (Ylakiai).
ARKLIAGANIS (Arklagans), Jundulai: dirva, apie
2 ha, „pirmiau buvo ganyklos“, S. Paulausko; Šatės
(Sodalė): pieva, 0,5 ha. Arkliaganė (Arklagana), Šatės
(Pagramantė): ganykla, 1,5 ha.
Lietuvių kalbos žodyne arkliaganiu vadinamas tas,
kuris arklius gano. Kaip matyti iš pavyzdžio „Arkliaganas ir žąsininkas buvo aptvertas gyvat[v]ore“
(Žeimelis)10, į žodyną neįtraukta viena iš arkliaganio
reikšmių – arklių ganykla. Kaimuose apie Mosėdį jos
ir buvo vadinamos Arkliaganiais arba Arkliaganėmis.
ATKALNĖ (Atkalne), Šatės (Derkinčiai): ariama
žemė, 3 ha, „su mažu pakilimu“. Atkalnės (Atkalnės),
Šerkšniai: pieva, smėlio podirvis, 3,5 ha, dešiniame
Bartuvos krante, Rumbučio nuosavybė.
Lietuvių kalbos žodyne Atkalne vadinamas kalno
šonas, atšlaitė, nuokalnė, pvz.: „Šonas kalno bus atkalnė, t. y. nuo viršaus kalno sulig pakalnės“ (A. Juškos žod.), „Šio kalno tokia stati atkalnė, kad niekaip
negalima ant kalno užlipti“ (Kuršėnai), „Čia toki atkalnalė tėr, palaidės nėr ko dėti“ (Gargždai). Žodyno
ir Mosėdžio valsčiaus anketų duomenys apie Atkalnę
sutampa.
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ĄŽUOLYNAS (Oužaulynas), Būdvietė: miškelisganykla, molis su juodžemiu, 8 ha; Šatės (Derkinčiai):
miškas, 1 ha, „auga ąžuolų“. Ąžuolynė (Uožolėnė),
Šatės (Pagramantė): ariama žemė, 1,5 ha, „buvęs ąžuolynas“. Ąžuolija (Oužoulejos), Kernai: ariama žemė,
juodžemis, apie 60 ha, prie Puodkalių kaimo ribos ir
Skuodo vieškelio.
Kitų papildomų paaiškinimų Ąžuolynui – ąžuolų
miškui – nereikia. Taip pat kaip Apluokas, Apušrotas,
Arkliaganis, Atkalnė ir Ąžuolynas gali būti aprašytas
Beržynalis, Biržis, Blindynas, Bobelinė, Brukis, Būgnas ir daugelis kitų pavadinimų.

VALAKAI (Valaka) pieva, apaugusi miškeliu, dirva
ir pieva Brotykų, Kernų, Šakalių k.
RĖŽIAI (Rieže, Rėžaliai) pieva, dirvos Miesto Kalniškių, Šerkšnių, Šilalės k.
KETVIRTAINIAI (Ketvertainis, Ketvertaine, Ketoriuoka) dirva, pieva ir dirva Jundulų, Šerkšnių, Šliktinės k.
MARGAI (Marge, Margis, Margaliai) dirvos su
miškeliu, miškas, ariama žemė Budrių, Būdvietės,
Daukšių Medsėdžių, Gandlaukės, Kulalių, Ledžių, Nevočių, Šačių, Virbalų k.
PRIDOTKAI (Pridotka, Priduotka) pieva ir dirva
Brotykų, Nevočių k.

Pasiektu rezultatu jau būtų galima pasitenkinti, tačiau
abėcėlinė vietovardžių seka, privaloma žodynui, nepaiso skirtingomis raidėmis prasidedančių vietų vardų ryšių. Priešingai, dažniausiai juos suardo, plg.: Ažuogšilė,
Ažuokamenis, Ąžuolai, Ąžuolas, Ąžuolė, ... Ąžuopaščio
pieva, Ažuoraisčiai, Ažuorinė.11 Todėl, toliau matuodamas etnogeografijos akiračius, pasikartojančių Mosėdžio valsčiaus vietų vardų sąrašą norėčiau rengti ne kaip
abėcėlinę pavadinimų seką Apluokas, Apušrotas, Arkliaganis, Atkalnė, Ąžuolynas, bet nuo pavienių pavadinimų
sukti prie tam tikrų semantinių grupių. Pirmoji iš jų
socialinė, susijusi su vienos ar kitos žemės valdos priklausomybe, susidarymu, socialine aplinka. Antai:
BOBELINĖ (Bobelėnė, kitaip Bubelis, Bobelis) dirvos Baksčių, Brotykų, Mikulčių, Naujukų, Palaukės,
Šačių, Šerkšnių, Šilalės, Šliktinės, Žebrokų k.; plg. bobelis „trobelninkas, kampininkas, mažažemis“.12
BUMBULINĖ (Bombolėnės) pievos Mosėdžio
mstl., Nevočių, Udralių k.; plg. bambalynė „bambalų
(dvaro šeimynos) gyvenamoji vieta“.13
KUNIGINĖ (Konegene, Konigine) iškirstas miškas
Šliktinės, Žebrokų k.
ŽYDINĖ (Žydinė, Žydeškes) pieva, lankos, kūdra
Kulalių, Šerkšnių, Tėvelių k.
DESENTINAS (Desintina, Desentins) ariama
žemė, pieva Jundulų, Kusų, Šačių k.; plg. desetina
„kiek didesnis už hektarą žemės sklypas, dešimtinė“.14

PLAČIOSIOS (Platioji, Plačiosios) dirvos, krūmais apaugusios pievos Budrių, Būdvietės, Gandlaukės, Krakių, Kusų, Mikulčių, Naujukų, Tauzų k.
SIAUROSIOS (Siauroji, Siaurosios, Siauralės) dirvos, pievos Brotykų, Budrių, Gandlaukės, Krakių, Mikulčių k., Mosėdžio mstl.
ILGOSIOS (Ilgosios) dirvos Gandlaukės, Mikulčių,
Nevočių k.
TRUMPOSIOS (Trompelės, Trumposes) dirvos,
pieva Budrių k., Mosėdžio mstl., Nevočių k.
SKERSOSIOS (Skersoji, Skersėnė, Skersoses) pieva, krūmai, dirva Budrių, Gandlaukės, Šačių, Tauzų,
Žalgirių k.
KRYŽIŠKĖS (Kryžėškės, Kryžiuoks) dirva Baksčių, Bobiliškės, Šerkšnių k.
TARPELIAI (Tarpalis, Tarpale) dirvos, pievos
Gandlaukės, Nevočių, Šačių k.
KLYNAS (Klyns, Klyna) dirva, pieva ir ariama
žemė Baksčių, Bobiliškės, Gaubių, Miesto Kalniškių k., Mosėdžio mstl.; plg. klynas „trikampio pavidalo
žemės plotas, kyšulys“.15
SŪRMAIŠIS (Sūrmaišėlis, Sūris) dirvos Daukšių
Medsėdžių, Gandlaukės, Šačių k.

Mosėdžio valsčiuje žemės reforma kiek vėlavo,
jos imtasi XX a. 4-ajame dešimtmetyje, t. y. tuo pačiu metu, kai buvo rašomos Lietuvos žemės vardyno
anketos arba šiam surašymui pasibaigus (Daukšių kaimas į vienkiemius išskirstytas 1933 m., Gandlaukės –
1936 m., Kusų – 1939 m., Mikulčių – pradėtas 1939 m.
ir pakartotinai skirstytas 1942 m.). Antroji vietų vardų
grupė kaip tik ir apibūdina rėžinio kaimo ūkinę erdvę,
dirbamos žemės rėžių padėtį, dydį, formą. Antai:
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Trečioji vardų grupė apima ir rėžinio, ir į viensėdžius išskirstyto kaimo erdvę, įvairiai apibūdina vietos
geografinę arba topografinę padėtį. Antai:
PAKAPIS (Pakapis, Pakape, Pakapaliai) dirva,
pieva Gaubių, Igarių, Rušiškių, Šačių k.
PAPELKIS (Papėlkis, Papelke) dirvos Gandlaukės,
Giršinų, Virbalų k.
PASODINĖS (Pasodenes, Pasodis) pieva, ariama
žemė Budrių, Gandlaukės, Nevočių, Tėvelių k.
PRIEVARTĖS (Pryvartė, Privartės) ganyklos Gandlaukės, Igarių, Kulalių, Šačių k.
ATKALNĖ (Atkalnes, Atkalne) pieva, ariama žemė
Šačių, Šerkšnių k.
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KRAŠTINĖS (Kraštenes, Kraštine) ariama žemė
Gaubių, Udralių, Virbalų k.
TOLIMOSIOS (Tolimosios) pievos, ariama žemė
Gandlaukės, Naujukų k.
PRUDLAUKĖS (Prudlaukės, Prudlonkės) pieva,
pelkelė Kernų, Kusų k.
Ketvirtoji vardų grupė – ūkinė. Ji veda nuo geografinės ir topografinės padėties apibūdinimo prie vietų
naudojimo pobūdžio. Antai:
GANYKLOS (Ganyklas) bendros kaimo ganyklos
Gandlaukės, Kernų, Kusų, Palaukės, Šačių k.
GANYKLALĖS (Ganyklalės) dirva, miškas Baksčių, Giršinų k.
PASTAUNINKAI (Pastauninka, Pastauninks) krūmais apaugusios pievos, miškas, ariama žemė, anksčiau buvo pieva Kernų, Krakių, Kusų, Ledžių, Naujukų, Šačių, Šerkšnių k.
APLUOKAS (Aplouks) pieva Būdvietės, Gandlaukės, Giršinų, Igarių, Ledžių, Mikulčių, Prialgavos, Rušiškių, Šačių, Šerkšnių k.

VERŠAPLUOKIS (Veršapluokis, Veršininks) pieva, lanka Kulalių, Šerkšnių k.
ARKLIAGANIS (Arklagans, Arklagana) ganykla,
dirva Jundulų, Šačių k.
GENESYS (Genesys, kitaip Parvaras) keliukas
Mosėdžio mstl., Šačių k.
MARO KAPELIAI (Maro kapale, Markapiai) kapinės Būdvietės, Erslos, Kulalių, Šačių, Šakalių k.
Penktoji vardų grupė – biologinė ir zoologinė. Tai
posūkis nuo socialinių ir ekonominių temų prie biologinės įvairovės. Antai:
ĄŽUOLYNAS (Oužaulynas, Oužoulejos) ariama
žemė, miškelis-ganykla Būdvietės, Kernų k.
BERŽYNALIS (Beržynalis, Beržalė) miškas, miškelis Daukšių Medsėdžių, Kernų k.
BLINDYNAS (Blindins, Blendynas) miškas, pievos, ariama žemė Būdvietės, Virbalų k.
APUŠROTAS (Apušrouts) krūmai Bobiliškių, Būdvietės, Jundulų, Šačių k.; plg. apušotas „apušių miškas, apušynas“.16

Šilalės kaimo šventvietė (Skuodo r.), ištirta 1970 m. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2013 m.
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Rimų sodybvietė Erlos (Kernų tvenkinio) pakrantėje (Budrių k., Skuodo r.).
Po čia stovėjusia daržine buvo iškastas Lietuvos partizanų bunkeris. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.

KADAGYNAS (Kadagyna, Kadagins) pieva, ganyklos Šačių, Šerkšnių k.
ŠILAS (Šėls, Šėlius, Šilynas) pieva, krūmai, kūdra
Gandlaukės, Sniegiškių, Vindeikių k.
KRŪMAS (Krūms, Kroms) miškas, ariama žemė
Giršinų, Simaičių k.
BIRŽIS (Berštva, Beržtvalė, Biržė, Biržys) krūmai,
miškas, pieva Baksčių, Jundulų, Šačių, Šerkšnių, Žebrokų k.
ŽALIMAI (Žalemai, Žalimas) krūmais apaugusios
pievos, pieva Gaubių, Virbalų, Žebrokų k.
GRIAUMEDIS (Griaumedis) kupstuota krūmais
apaugusi pieva Daukšių Medsėdžių, Ledžių k.
NAUMEDIS (Naumedis) pieva Daukšių, Užlieknių k.
KIRMINĖ (Kermene) pelkė-durpynas Erslos, Miesto Kalniškių k., Mosėdžio mstl.; plg. kirmėlė „kirminas, gyvatė“.17
Šeštoji vardų grupė – geomorfologinė. Vardai apibūdina reljefą, jo formas. Antai:
KALNAI (Kalna) ariama žemė Daukšių Medsėdžių, Gandlaukės, Gaubių, Šačių k.
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KALVOS (Kalvos) ariama žemė, pieva, miškas ir
dirvos Giršinų, Krakių, Kulalių, Šačių, Tauzų k.
PILALĖ (Pilalė, Pylelė) keliukas, piliakalnis Erslos, Miesto Kalniškių, Šačių, Šakalių k.
BŪGNAS (Būgns, Būgnijes) kalnelis, pelkės Kusų,
Žebrokų k.
DUBIOSIOS (Dubiosios, Dubioji) pieva su maro
kapeliais Būdvietės, Erslos, Jundulų, Šačių k.
Septintosios grupės vardai – savybiniai, t. y. apibūdina vietos pobūdį, laidumą vandeniui, dirvožemio
sudėtį ir kai kurias kitas ypatybes. Antai:
SMELTĖS (Smeltės, Smėltina) dirvos, pieva smėliuota Mosėdžio mstl., Šačių k.
SMILTLAUKIS (Smiltlaukis, Smiltininka) ariama
žemė Daukšių, Udralių k.
ŽVYRIJOS (Žvyrejės, Žviryns) žvyrduobės Baksčių, Bobiliškės k.
LANKOS (Lonka, Lunkas) pieva su mišku Būdvietės, Naujukų, Nevočių, Prialgavos, Šačių k.
LIEKNAS (Lieknas, Leikna, Leiknės) šlapios pievos su krūmais, ganyklos Erslos, Gandlaukės, Kulalių,
Palaukės, Simaičių, Tėvelių, Žalgirių k.
VELĖNIJOS (Velėnėjes) pievos, durpynė Baksčių,
Igarių, Palaukės, Šilalės k.
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PLĖŠIMAI (Pliešėma) dirvos Giršinų, Virbalų k.
DEGSNĖ (Deksnės, Degsne, Deksnalė) dirvos,
miškas Daukšių Medsėdžių, Giršinų, Kulalių, Prialgavos k.
DEGIMAI (Degimai) šilynai Daukšių, Žalgirių k.
IŠDAGA (Ėždaga, Išdegale, Oždega) miškas, pelkė, pieva Gandlaukės, Ledžių, Šačių, Šliktinės k.
Pavyzdžiai rodo, kokie svarbūs tyrimams vietų vardai, kokie jie įvairūs ir gausūs. Visi paminėtieji ir šimtai
kitų mažų ir didelių vietų vardų užpildo kaimo erdvę,
tarpus ir tarpelius, susidarančius tarp gyvenamųjų ir ūkinių pastatų, yra patirties, stebėjimų ir žinių, šimtamečių
žemdirbystės, gyvulininkystės ir visų kitų su žeme susijusių tradicijų atspindys. Pasikartojantys vietų vardai
kartu yra tam tikri terminai. Pažinus už jų slypinčias sąvokas, galima kalbėti apie etnogeografiją kaip išskirtinę
geografijos sritį ar šaką – neakademinį žemės mokslą.
Neryškus, kartais net neaiškus santykis tarp apžvelgtų, Mosėdžio valsčiaus kaimuose pasikartojančių
tikrinių vardų ir bendrinės kalbos žodžių rodo, kad tarp
vietų vardų ir bendros geografinės žinijos yra tiesiogi-

nis ryšys. Kaip tik tai matyti, žvelgiant į pavadinimus
Kadagynas, Lieknas, Papelkis, Šilas ir daugelį kitų. Čia
žodis skamba be vietos, čia, žiūrėk, jau kurią nors iš jų
pavadina. Vadinasi, kultūra tikrai turi žodyną, kuriuo
žmonės remiasi vietoms suteikdami vardus.
Minėtas žodynas remiasi vietos žmogaus asmenine
patirtimi ir sukaupta išmintimi. Tai jau buvo galima
pastebėti prie vietovardžio Apušrotas, t. y. drebulynas,
radus pastabą, kad ten „auga drebulės“, o prie Apluokų,
reiškiančių aptvertą ganyklą, – kad ten „žolė gera“.
Pavyzdžiai iš bendrinės kalbos, iš Lietuvių kalbos
žodyno rodo, kad žemės patirtis yra perdėm empirinė.
Antai smiltis arba smiltikė esanti „[vandeniui] įlaidi žemikė“, prasmiltė yra „žemė nederanti“, dyksmiltė – dirva smėlynė, kuri „nieko neaugin savė[je]“, kiaurasmiltėje ir ant puteklinės smilties taip pat „nieks neaug“.
Savo ruožtu švygžlė – tai priesmėlio dirva, bijanti „ir
lietaus, ir giedros“, trydsmiltė – prasta žemė, kur „ištisai smėlis“, nuogapustys – pustomas smėlis. Ir tik
apysmėlyje pasodintos bulvės augančios gražios.
Pabrėžtina, kad daugelį paminėtų ir nepaminėtų vietovardžių Mosėdžio valsčiaus anketose taip pat lydi de-

Iš akmenų sukrautos ežios Kūlių Pilalės miške (Auksūdžio k., Kretingos r.). V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.
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talus žemės paviršiaus ir dirvos apibūdinimas, pavyzdžiui: „Purvas, dumblynas“ (Prudlonkės, Kernų k.),
„Traidžemė“ (Pastauninka, krūmais apaugusios pievos
Krakių k.), „Lygi vieta, smulkus smėlis“ (Smiltlaukis,
Daukšių k.), „Smėlio žemė, akmenuota ir krūmokšliais
apaugusios pievos“ (Kuleitė, Gaubių k.), „Žvyras su
smėliu“ (Gargždes, Prialgavos k.), „Žvyrynas ir ariama
žemė“ (Žvizdrynas, Šačių k.) ir t. t.
Ryšys tarp vietų ir jų vardų akivaizdus – daugelį
kartų apie tai girdėta ir skaityta, bet neįsisąmoninta,
arba kirčiuojant, linksniuojant ir etimologizuojant pamiršta, kad šioje vietoje svarbiausia... pati vieta.
Prie socialinio ir ekonominio vietinių žmonių gyvenimo, prie augmenijos, gyvūnijos ir vietų naudojimo pridėjus geografiją, topografiją ir dirvožemį, mintis
apie lietuvių etnogeografiją – žemės patirties ir su ja
susijusios išminties raišką – atrodo kaip dar niekada iki
šiol tikra ir netgi apčiuopiama; kaip kad pažiūrėjęs po
kojomis, palietęs pirštais, eidamas keliu pats ir stebėdamas vežimą traukiantį arklį vietinis žmogus galėjo tiksliai pasakyti, kokia tai žemė, kelias, kokios jo ypatybės.
Tai, kad žodžiai iš etnogeografijos žodyno gyvuoja
tikrinių vardų forma, jokiu būdu nereiškia, kad kaimo
ir miško erdvėje nėra kitų, kitokio pobūdžio vardų (plg.
Alseikiškę, Barboros kalną, Sirvydo balą ir daugelį kitų
nesikartojančių pavadinimų Mosėdžio valsčiuje). Tiek
vieni (etnogeografijos terminai), tiek kiti (unikalūs pavadinimai) sugyvena, tam tikrais atvejais vieni kitus
keičia; vietų vardai dažnai atspindi socialinę aplinką,
yra tiesiogiai veikiami jos kaitos.
Antai lietuviškoje Gervėčių saloje esančio Galčiūnų
kaimo vietų vardai (dirvų pavadinimai) yra būdingi rėžiniam kaimui: Galiniai, Placosios, Saurutė, Skersinė ir
kt.18 Tokie pat pavadinimai jau pažįstami iš Mosėdžio
valsčiaus anketų, tad visiškai pagrįsta kalbėti apie logiką, modelius ir schemas, tam tikras vietų vardų grupes.
Tai pačiai Gervėčių salai priklausantis Gėliūnų kaimas į vienkiemius išsiskirstė 1926 m. ir po aštuonerių
metų, t. y. 1934 m., dirvų pavadinimai čia buvo iš esmės praradę panašumą į rėžinio kaimo vietovardžius.
Tiesa, čia yra kitų etnogeografinių pavadinimų, kurie,
kaip ir buvo galima tikėtis, susiję su savininkais, geografine padėtimi ir topografija, vietos naudojimu, augmenija bei dirvožemiu: Ažutiltė, Dirvonas, Eglynas,
Gudzinykų Trakai, Karklynas, Klonės, Klonelės, Oškabarzdynė, Pieskynai, Samanyčia, Suntaka, Šlynos, Teletnykas, Viršukalnė, Žvirynė ir kt.19
Geografiškai Mosėdžiui tolimi, bet turiniu artimi
pavyzdžiai iš Gervėčių salos patvirtina, kad kaimų
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struktūra, žemės naudojimas ir gyvensena turi įtakos
vietų vardams, jų pobūdžiui ir net skaičiui. Iš dalies tai
padeda įsivaizduoti senoji kartografija, jos piešiama
žemėvalda. Antai laisvo, savaiminio plano Plaušinių
kaimas Mosėdžio valsčiuje tyrinėtojų sutartinai laikomas lauko tipo gyvenvietės pavyzdžiu.20 Sunku tiksliai
pasakyti, kiek XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje
čia buvo vietų su vardais. Matyti, kad sodybos ir ūkiai
buvo išsidėstę tolėliau vienas nuo kito.21 1935 m. Lietuvos žemės vardyno anketoje, kurią remdamasi vietos
gyventoju Jonu Adomausku (apie 50 m. amžiaus) užpildė netolimo Udralių kaimo pradžios mokyklos mokytoja Aleksandra Jasmontienė, įrašyti keturių Plaušinių kaimo vietų vardai: Bartuva (upė), Bonkiaulės
(krūmais apaugusios pievos), Užupiai (pieva), Skronda
(bala). Tai verčia manyti, kad Plaušiniuose vietų vardų
tikrai buvo santykinai mažiau nei kituose, rėžiniuose
kaimuose. Išsamus vieno jų – netoliese esančio Budrių
kaimo paveikslas yra pažįstamas kraštotyrininko Igno
Jablonskio dėka.22
Įspūdį sustiprina kiti XX a. 4-ojo dešimtmečio žemės reformos duomenys: išskirsčius į vienkiemius senovinį rėžinio plano Auksūdžio kaimą Darbėnų valsčiuje, Kretingos apskrityje, iš 799 kaimo rėžių (ariamos
žemės, pievos, miško) liko 85 sklypai. A. Mazalo įpėdinių ir J. Švarno žemė prasidedant reformai buvo atitinkamai 28 ir 31 rėžyje (iš viso A. Mazalo įpėdiniams
priklausė 27,09 ha, o J. Švarno – 32,39 ha žemės). Vykdant reformą A. Mazalo įpėdiniams buvo suformuotas
vienas sklypas (20,95 ha; matyt, geresnės kokybės žemės), o J. Švarnui – du (22,53 ha).23
Struktūriniai žemės valdymo pokyčiai turi įtakos
vietų vardams. Pokyčiai vyksta ne tik laukuose, bet ir
artojų namuose. Valdant žemę, sutelktą vienoje ar keliose vietose, užtenka mažiau vietų vardų, nei turint dešimtis rėžių. Taigi vietų vardai atspindi esamą tvarką
ir tam tikra prasme ją įtvirtina. Savininkų, naudojimo,
augmenijos ir gyvūnijos kaita veikia vardyną, gali pakeisti vietų vardų ir net vietų skaičių, tačiau etnogeografija nepražūva. Geografinės padėties, topografijos
ir žemės paviršiaus (reljefo ir dirvožemio) matmuo iš
esmės nesikeičia.
Deja, šiandien etnogeografijos akiračiai siaurėja, žodynas menksta ir žinija nyksta ne vien todėl, kad mažėja
vietinių žmonių, dirvožemio, žemės paviršiaus, miškų, upių, ežerų ir pelkių žinovų. Padėtį blogina tai, kad
aplinkosaugininkai, visi žemės ir gamtos tyrinėtojai savo
darbuose dažniausiai priversti vartoti ne lietuvių prigimties, o sunormintus pavadinimus. Jie turi atitikmenis
užsienio kalbose, parankūs daugeliu kitų požiūrių. Tam
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Daukšių Maro kapeliai (Skuodo r.). V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.

daug įtakos turi ir Europos Sąjungos dokumentai, kurių
terminija perkeliama į Lietuvą. Taip, užuot rašius aklažeris, sakoma natūralūs distrofiniai ežerai, taip pat šienaujamos mezofitų pievos, eutrofiniai aukštieji žolynai,
degradavusios aukštapelkės ir daugelis kitų.24

Iš etnogeografijos žodyno:
kauprė, kauprelė
2011 m. per kompleksinę Gervėčių ekspediciją į
devintą dešimtį įkopęs Vladas Kiškelis, lydėdamas iš
savo kiemo Gėliūnuose, pasakė, kad jo uošvių Urbanavičių namas kitados stovėjęs ant kauprelės. Ne visuomet bendraudami su mumis gervėtiškiai užsimiršta
ir kalba taip, kaip yra nuo mažens įpratę. Pirmą kartą
išgirstos kauprelės reikšmę po kelių dienų neprašoma
aiškino Marija Mažeikienė iš Petrikų:
Kur aukščesnė žemė, tai kauprelė (...). Laukas... nelygus gi laukas būva – ir aukščiau, ir žemiau va te itai
vingiuotas. Nu tai kur žemiau, tai lobėlis vadzino, ė kur
aukščiau – kauprelė.

– Labai įdomu, kauprelė... tai visi taip sakydavo?
Kauprė, kauprelė?
– Teip. Un kauprelės kur jau būdavo kartais dzirva ir,
znai, tokia ilga kauprelė, ar iš pradzių dzirvos, ar kiek mož
šimtas metrų būna kauprelės, tai tadu jau tėj un kauprelės
sėdavo grikius arba avižas sėdavo. Un kauprelės jau blogiau derėjo visa kas. Ė jau lobėly geriau visa kas augo.
– Tai ta dzirva gali eiti ir per lobelį, ir per kauprelį?..
– Teip, ir per lobėlį, ir per kauprelį. Paskui... Būva
kauprela, paskui lobėlis, paskui vėl kauprela, va teip ir
aidavo dzirva. Kap laukas gi vingiuotas, tai teip ir...
– Tai kuo tada skiriasi kauprė ar kauprelė nuo kalno,
kalnelio?
– Nu kalnas tai jau aukštesnis gi jau būva kalnas ir
jau ne... kalnas nedirbamas. Ė kauprelė gi arba kauprė
žemės, tai dirbama gi žemė.
– Dirbama?
– Teip, dirbama žemė. Ė kalnas tep jau. Kalnas tai jau
aukštesnis jau kalnas (...) ir un kalno jau nedirba niekas
nieko.25

Taigi kauprelė – nedidelis kalnas, dirbamos žemės
iškilimas. Kauprelių, tokių kaip iš pasakojimo, akimis
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Šilalės kaimo viensėdis (Skuodo r.) prie kelio į Mosėdį. Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka. 2012 m.

teko ieškoti ilgai. Daugelį jų, matyt, išlygino melioratoriai arba ilgainiui nuarė traktoriai. Pirmą kartą kauprelę
pamačiau jau sugrįžęs iš Gervėčių, kaip neretai nutinka,
pro automobilio langą (8 pav.). Akimirksniu supratau,
kas tie dirbamų laukų iškilimai, supratau, kad iš aplinkos
kauprelę išskiria ir žemės paviršiaus pabangavimas, ir
spalva (pvz., smėlio gelsvumas arba priemolio rudumas).
Kodėl apskritai kauprei arba kauprelei, tai nežymiai reljefo formai, reikia pavadinimo? Į šį klausimą
iš dalies jau atsakė M. Mažeikienė, paaiškinusi, kad
ant kauprelės nedera tai, kas dera lobelyje (ir galbūt
atvirkščiai). Kitas dalykas, ir prie jo noriu sustoti ilgiau, kad kalnus, kaip ir kitas reljefo formas, privalu
tam tikru būdu nusakyti, jie turi leistis nusakomi. Priešingu atveju tarpusavyje nesusikalbės nei šeimos nariai, nei kaimynai. Antai skaudrus kalnas yra tas, „nuo
kurio nenuvažiuosi vežimu“, o nulėdnus – tas, „kur gali
su vežimu lengvai nusileisti“. Smaigus kalnas visus pasmaugia, t. y. nuilsina, pavaizdus kalnas yra tas, nuo
kurio „gali toli užregėti“. Statūs kalneliai lyginami su
krosnimi („Status kalniukas kaip nuo pečio“), neariami
ir nešienaujami – su skauduliais.
Riba tarp būdvardžiais nusakomų kalnų ir etnogeografinių pavadinimų – nežymi ir neaiški, nes Lietuvių
kalbos žodynas ir Lietuvos žemės vardyno anketos čia
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pat pateikia tokius bendrinių ir tikrinių kalnų pavadinimų pavyzdžius:
aukštakalnis (aukštas kalnas),
žemakalnis (žemas kalnas),
staigiakalnis (staigiai kylantis kalnas),
skuburėlis (status, staigus kalnas),
slanka (kalnas, kuris slinksta),
kaupras (iš lengvo iškyląs kalnas),
grandas (kalnelis, paprastai pievose),
bubinas (plika vieta, paprastai kalnelis pievoje),
garainė (aukštesnė lauko vieta),
randas (po vandeniu suneštos smiltys),
smiltkalnis (smilčių kalnas),
pasmiltkalnis (smėlio kalnas),
molinis kalnas (molio kalnas),
raudonkalnis (nurudavęs molio kalnas),
druskakalnis (druskos kalnas),
krosniakalnis (kalnas su akmenų krūsnimis),
graužakalnis (graužo kalnas),
žvyrkalnis (žvyro kalnas),
girkalnis (girios kalnas),
plikakalnis (plikas, neapaugęs kalnas),
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kaukorė (grynas, plikas kalnas),
gyvasis kalnas (kalnas, kurio neužželia žolė),

(Dargiškių k.: „Seniau tame kalne buvo trobelė, apie
kurią augo alyvų (bezdų) krūmai“) ir kt.

piliakalnis (supiltas kalnas),
kastinis kalnas (sukastas kalnas),

Kauprė ir kauprelė priklauso mažųjų kalnų klasei.
Skiriamasis jų bruožas yra nedidelis aukštis, šlaitų
nuolaidumas ir, kaip rodo pavadinimas, kilmė. Kauprelės atsiranda kaupiant, taip pat gaubiant, kuopiant,
paprastai tariant, lygioje vietoje ant žemės paviršiaus
sužeriant aplinkines žemes. Palyginti su didžiaisiais
kalnais, šie atsiranda pilant, kai žemės paprastai imamos kažkur vienoje vietoje, o išpilamos kitoje.
Nesvarbu, kas kaupia kaupreles ir tos pačios kilmės kaupus, kauburius; kaupiama turint tikslą iš ko
nors (pvz., sąšlavų) padaryti kalnelį, arba padaryti jį
virš ko nors (pvz., bulvių) – tą aiškiai rodo veiksmažodžių apsikaupti, kaupinėti, sukuopti ir daugelio kitų
vartojimas. Tačiau reikšminga tai, kad čia pat išnyra
kapas.
Lietuvių kapas reiškia ne tik vietą, kur mirusysis
palaidotas, bet (ir tai svarbiausia) virš kapo sukastą žemių kauburį, plg.: „Čia keno šviežias kapas sukastas“
(Daukšiai), „Aš apkapijau kapą“ (A. Juškos žod.). Mi-

alkos kalnas (šventas, aukojimo kalnas),
bažnytkalnis (bažnyčios kalnas),
kapiakalnis (kapų kalnas),
maldingas kalnas (kalnas, ant kurio per Kryžiaunas
dienas giedamos giesmės).
Palyginkime: istorinės Telšių apskrities Žarėnų
valsčiaus Lietuvos žemės vardyno anketose minimi
ir paaiškinami šių kalnų pavadinimai: Šventorkalnis
(Krepštų k.: „Kol nebuvo Lauksodyje bažnyčios, buvę
manyta statyti bažnyčią ant to kalnelio“), Linksmakalnis (Pakulniškių k.: „Nuo jo toli matyti ir gražus,
linksmas reginys“), Lapykalnis (Rešketėnų k.: „Lapės
turi ten išsikasusios daug urvų“), Šilokalnis (Kungių k.:
„Kalva su smėlio dirvožemiu“), Blindakalnis (Šėmų k.:
„Seniau buvusi apaugusi blindėmis“), Bezdakalnis

Kauprelė tarp dirbamų laukų Perlojos apylinkėse (nuotraukos viduryje). V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2012 m.
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Kušleikių pilkapis, vadinamas Kapmilžiu, kitaip – Velnio Kapais (Kelmės r.). V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2009 m.

nėtina žodžio kuopti reikšmė „laidoti“: „Numirėlį kuopia“ (Dysna).26
Tai, jog kapas yra žemių kauburys, patvirtina faktas,
kad kaupai bulvėms saugoti gali būti vadinami kapais,
plg.: „Jų duobės kapas įgriuvo ir bulves užgriuvo“ (Liškiava), „Apsikapėjo bulvė ir nesupuvo“ (Šatės); ypač
dažnai bulvių kaupai vadinami kapčiais – taip vietinių
gyventojų vadinami Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos pilkapiai, datuojami III–XII a. (rytuose pavadinimas tariamas Капцы ir netrukus jį nustelbia krivičių
pilkapiams būdingas pavadinimas Валатоўкi).27
Istoriniai aktai rodo, kad seniausias žinomas Lietuvos pilkapių pavadinimas yra kapmilžis: Капмильжисъ,
гора въ им. Кевнарахъ, Крож. в. (1575 m., Kiaunoriai), Копмильжисъ, поле-кустовье въ селъ Кевнарахъ (1590 m., Kiaunoriai), Капмильжисъ, нива
въ им. Пожобрахъ, Росен. в. (1597 m., Pažobris),
Капмильжи, грунтъ въ полъ Довмантахъ, Велен. в.
(1588 m., Veliuonos kraštas), Капмильжи, гай именiя
Поводокстъ, въ Крож. в. (1599 m., Kražių kraštas).28
Gyvoji kalba išsaugojo kapmilžį, kuris dar įvairuoja kaip kapmilžė, kačmilžė, katmilžė, taip pat ir kaip
milžkapis ar milžinkapis. Ypač dažnai Kapmilžiais ir
(arba) Milžkapiais vadinamos Žemaitijos ir Šiaurės
Lietuvos pilkapių grupės (9, 10 pav.). Anksčiau išvardytose, XVI a. paminėtose vietovėse: Kiaunoriuose
(Kelmės r.) ir Pažiobryje (Raseinių r.) iki mūsų dienų
taip pat išliko, tiesa, tik iš dalies ir apardyti, senajam
geležies amžiui (II–IV a.) būdingi pilkapiai.29
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Lietuvių kalbos žodynas nurodo, kad kapmilžis reiškia milžinkapį. Tai tik dalis tiesos, kuri, neatmestina,
kyla iš liaudiškos žodžio etimologijos. Tiksliai žinodami kalbinę kapo prigimtį (tai kauburys palaidojimo
vietoje) galime paaiškinti kapmilžio ir, turimais duomenimis, tik vėliau dokumentų fiksuojamo milžkapio
reikšmes.
Jos abi panašios, sietinos su veiksmažodžio melžti
(milžti) reikšme „keltis skauduliui, tvinkti“, pvz.: „Pirštas melžas“ (Salantai), „Užsimilžusi popūkšlė [= pūslė], skaudulys“ (A. Juškos žod.), „Jau pradėjo milžties
skaudulys, must, greit trūks“ (Veiveriai).30 Taigi kapmilžis aiškintinas kaip kapas – žemių kauburys, kuris
ištvinkęs (susimelžęs) taip pat kaip pūslė ir turi jos formą; milžkapis – tai taip pat kaip užsimilžusios pūslės
formą turintis arba į vieną vietą sužertų (sumilžtų) žemių kauburys, kapas. Padavimuose milžkapiais, savaime suprantama, laikomi milžinų kapai.31
Dėmesį atkreipia tai, kad karvės melžimas primena
žemių kaupimą – pieną iš keturių spenių reikia melžti
į milžtuvę, kaupinėjant atliekamas panašus veiksmas –
žemės iš skirtingų vietų yra žeriamos į vieną kaupą. Atsitiktinai ar ne, nedirbamas, nenaudojamas kalnas žmonių
lyginamas su skauduliu, plg.: „Tas kalnas kaip skaudulys – neariamas, nešienaujamas“ (Šatės).32 Taip pat
skausminga liesti ant rankų arba kojų tvinkstančias pūsles, šimtmečiais žemdirbių nebuvo kliudomi pilkapiai.
Išsiaiškinus, ką reiškia kauprelė, atkūrus kalbinius,
paskui istorinius ryšius tarp kapmilžių – senovės lie-
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tuvių pilkapių ir palaidojimo vietoje kaupiamų kapų,
straipsnyje lieka dar vienas svarbus klausimas. Ką reiškia kapas – virš palaidoto mirusiojo sukauptos žemės
kauburys?
2012 m. birželio 5 d, leidžiantis ieškoti švento, iš
po ąžuolo šaknų trykštančio Kražių Medžiokalnio šaltinio (Kelmės r.) vedlė, galinti eiti tik ritmingai abiem
rankomis perkeldama ramentus, 76-erių Janina Arlauskytė-Garbenienė iš Vašilėnų tarė: „Jei užlipsiu į Medžiokalnį, tai dar metus gyvensiu.“ Jai atitarė antroji
palydovė – 96-uosius skaičiuojanti, į kalną su lazdele
kopusi Juzefa Ramanauskaitė: „Jeigu užlipsiu, tai gyvensiu iki šimto“ (J. Ramanauskaitė, kilusi iš Kakarykalnio viensėdžio – tai jau legenda, Jurgio Dovydaičio
pateikėja, tautosakos rinktinės „Kakarykalnio aidai“
autorė; didelei nuostabai, ją mažoje trobelėje Kražiuose radome gyvą ir sveiką) (11 pav.).
Tai, kas moterų pasakyta, buvo panašu į apžadą, linkėjimą ar net užkalbėjimą, kurio kitomis aplinkybėmis
neišgirsi, o jeigu išgirsi, tai jis neskambės taip, kaip tą
girdėjome kartu su Arūnu Baltėnu ir Mantu Lapeika,
būdami Medžiokalnyje.
Gyvenimas neretai lyginamas su kopimu į kalną:
„Jau į šešiasdešimtus įlipau“ (Radviliškis), „Į devintą dešimtį įlipęs (devintą dešimtį pradėjęs) eiguliavo“
(Bartininkai), „Jis jau aukštai įlipęs į senystę“ (G. H. F.

Nesselmano žod.)33, tačiau tą kartą iš mielai mums padėti sutikusių pateikėjų pusės tai buvo rizikingas, tikrų
tikriausias jėgų išbandymas, varžymasis su kalnu, kas
ką įveiks. Nugalėjo senolės – jos įkopė, perkopė, arba,
dar svarbiau, – savo žingsniais išmatavo statų kalno
šlaitą ir jį peržingsniavusios laimėjo gyvenimo metų.
Juk peržengęs ką nors, tampi viršesnis, savo žinion ir
kontrolėn paimi tai, kas peržengta.
Kas būtų nutikę, jeigu varžybas, panašias į tas, kurios vyko Medžiokalnyje, būtų laimėjusios ne senolės,
o kalnas? Grįžtu į pradinę padėtį, prisimenu žodžius:
„Jeigu užlipsiu, tai gyvensiu...“ ir tariu: „Jeigu neužlipsiu, tai... ant manęs užlips kalnas (= iškeliausiu į
kapus).“
To neištarė nei J. Garbenienė, nei J. Ramanauskaitė, tą pasakiau aš, rašydamas šias eilutes, tačiau omenyje turėjau plačiai žinomą gyvenimo metų, rūpesčių ir
ligų palyginimą su pečius slegiančiu kalnu, plg.: „Kad
šitą darbą baigčia, tai kalnas nusiristų nuo pečių“34;
taip pat ir žvaliau pasijutęs ligonis, pasveikęs arba
sveikstantis, pasakys, kad jis dabar jaučiasi lyg keletą
metų nuo pečių nusimetęs. Iš to išplaukia, kad metai
ant žmogaus pečių kaupiasi lyg kauprelė arba kuprelė
(ši, žinoma, taip pat turi žemės pakilimo, nelygumo
reikšmę), mirties akimirką ji ir prislegia žmogų, tampa
jo kapu, kitaip tariant, žemių kauburiu virš palaidojimo vietos.

Šiaulaičių pilkapiai, vadinami Kapmilžiais (Radviliškio r.). V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2013 m.
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Kopiant į Kražių Medžiokalnį. J. Garbenienė kairėje, J. Ramanauskaitė – dešinėje. Arūno Baltėno nuotrauka. 2012 m.

Apibendrinimas ir išvados
Greta geografijos mokslo, kuris apima fizinę,
socialinę, ekonominę ir daugelį kitų geografijos sričių,
yra dar viena – etnogeografija. Tai neoficialaus, neakademinio žemės mokslo pavadinimas, žinių apie geografines, gyvenamas ir negyvenamas vietas, jų padėtį,
formą, dydį, ypatybes visuma.
Etnogeografija tiria vietinio žmogaus žinojimą –
šimtametę žemdirbystės, gyvulininkystės ir visų kitų su
žeme susijusių tradicijų išmintį ir patirtį. Svarbus etnogeografijos tyrimų šaltinis – sąvokos ir terminai, kurie
reiškiasi kaip visų rūšių, mažų ir didelių vietų vardai. Jie
sudaro tam tikrą žodyną, leidžiasi apibrėžiami, iš tikrinių
pavadinimų lengvai virsta bendrinės kalbos žodžiais.
Mosėdžio apylinkės vietovardžių tyrimas, pirminė
etnogeografijos žodyno apžiūra rodo, kokie platūs etnogeografijos akiračiai, kokias naujas lietuvių prigimtinės
kultūros tyrimų galimybes ši sritis siūlo, kaip etnogeografija praturtina tarpdalykinių lituanistinių tyrimų
lauką. Pavyzdinis – kauprelės atvejis.
Kauprelė reiškia nežymiai iškilusią dirbamos arba
kitaip judinamos, sujudintos (apkauptos, sukauptos ar
užkauptos) žemės vietą. Tas pakilimas gali būti gamtinė
žemės paviršiaus forma arba žemės judinimo pasekmė,
arba ir viena, ir kita.
Istoriniuose aktuose užfiksuoti kapmilžiai, taip pat
žinomi kaip milžkapiai, yra seniausias Šiaurės Lietuvos
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ir Žemaitijos pilkapių pavadinimas; jam artimas Rytų
Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos pilkapių pavadinimas
kapčiai „apkaupta vieta, kapas“.
Kauprelė pagrįstai lyginama su senstančio žmogaus
siluetu, ant palinkusių pečių atsirandančia kuprele, kuri
po mirties virsta kapu – žemės kauburiu, sukaupiamu
virš mirusiojo laidojimo vietoje.
Kilimas aukštyn, kopimas kaip gyvenimo vaizdinys
ir gyvenimo naštos palyginimas su kalnu leidžia atsargiai spėti, kad kalbama apie tą patį kalną, kurio viršūnė,
pasiekta gyvenimo pabaigoje, yra apledėjusi. Todėl mirusiojo vėlei tvirtai įsikabinti reikia prieš mirtį užantin
užkištų nagų arba artimųjų į kapą įdėtų apkaustytų lokio nagų – tai nauja tyrimų tema.
Straipsnis parengtas trečiajame Prigimtinės kultūros seminare „Vieta ir
erdvė: suvokti, įsibūti, komunikuoti“ (2012 m. birželio 30 d., Rumšiškės),
skaityto pranešimo „Nauja galimybė atrasti žemę, arba etnogeografija ir
jos akiračiai“ pagrindu.

Santrumpos
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
LKI – Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyrius.
LKŽe – Lietuvių kalbos žodyno (t. I–XX, 1941–2002) elektroninio
varianto 1 leid. (2005). Prieiga per internetą: www.lkz.lt. [Žiūrėta
2013 m. spalio 10 d.].
LTR – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos
rankraštynas.
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas.
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A new opportunity to discover the land,
or ethnography and its horizonts
Vykintas Vaitkevičius
This article is oriented towards ethno-geography — a
field of geography, as of yet having garnered little interest
from researchers, being the unofficial study of the land’s
space and surface. This is the knowing of a local person,
their knowledge on geographical, living and non-living locations, their situation, form, size and properties, in other
words — centuries-old wisdom and experience on agriculture, livestock and all other land-based traditions. The ethnogeographical conception is grounded by the article’s author’s
experience in exploration and collection of place names, research of the Lithuanian land onomastic questionnaire.
The repetitive toponyms, included in the questionnaires
in 1935–1937 by teachers, foresters, and students, on the
historical Mosėdis district in Kretinga region, are a part of
an ethno-geographical dictionary, which can be transferred
to the standard language, defined as certain concepts and
terms. It should be stressed that they are interconnected not
by alphabet, but by meaning, semantic links, which are due
to geographical and topographical features, social and agricultural environment, geomorphological, biological, zoological and all other features of the land.
The significant ethno-geographical perspective, the
importance of inter-disciplinary Lithuanian studies, is revealed by the case of kauprelės (hills), the research on this
conception, the name’s usage, evolution and mythological
image.
Kauprė or kauprelė means a slightly elevated, cultivated or otherwise disturbed (apkauptos, sukauptos or
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užkauptos — moved, gathered, collected) plot of land. Such
an elevation could be a natural form on the surface of the
earth, the result of moved earth, or both.
Historical records speak of kapmilžiai, also known as
milžkapiai, which is the oldest name of Northern Lithuania
and Samogitia’s pilkapiai (funeral mounds, from around
the 1st–5th c.); the Eastern Lithuanian and Belarusian name
for funeral mounds (from around the 3rd–12th c.), kapčiai,
is similar and means “gathered earth, grave”.
A kauprelė is rightly compared to the silhouette of an
aging person, when on their back a “hunch” (lit. kuprelė) appears and which after death becomes a grave — a mound of
earth gathered over the spot where the deceased is buried.
Climbing upwards, kopimas, as an image of life, a comparison of the burden of life to a hill, allows us to cautiously guess that the “mountain” under discussion is the same
mountain, the summit of which, reached at the end of one’s
life, is apledėjęs (frozen). Therefore, for the deceased to be
able to climb the mountain, before their death an animal
claw was tucked in their clothes or a bear claw was placed
in the grave by the family.
Klaipėdos universitetas
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
Herkaus Manto g. 84, LT-92294, Klaipėda
e. p. vykintas.vaitkevicius@gmail.com
Gauta 2013-10-15, įteikta spaudai 2014-04-24
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Apie etninę ir mokslinę žemės vardų terminologiją

Diskusijoje po Vykinto Vaitkevičiaus pranešimo
„Nauja galimybė atrasti žemę, arba etnogeografija ir
jos akiračiai“, skaityto 2012 m. birželio 30 d. Rumšiškėse trečiajame Prigimtinės kultūros seminare „Vieta ir
erdvė: suvokti, įsibūti, komunikuoti“ dalyvavo
V. VAITKEVIČIUS, Giedrius VAIVILAVIČIUS, Meilutė RAMONIENĖ, Eduardas ŠMITAS, Giedrė ŠMITIENĖ, Daiva VAITKEVIČIENĖ, Austė NAKIENĖ.
Diskusiją vedė Kęstutis NAVICKAS.
Kęstutis NAVICKAS: Ar dabar mūsų raudų kalnelius siūlytum vadinti milžinkapiais?
Vykintas VAITKEVIČIUS: Ne, nesiūlyčiau. Jeigu buvo kapai, taip ir lieka. Turim nepamiršti, kad tai
yra senasis vardas, kad kapas reiškia žemės kauburį ir
kad dar šiandien atokesnėse Lietuvos vietose, kalbu apie
Rytų, Pietryčių Lietuvą, taip pat apie Baltarusiją, iš paskutiniųjų stengiamasi išsaugoti kapą, žemės kauburį
virš kapo, virš palaidojimo vietos. Ir tai, neabejoju, yra
ne mada, ne kaprizas, bet sena apeiga, žemės kauburys
reikalingas vėlei.
K. N.: Tai labai aiškiai matoma ir senose Musteikos
kapinėse, kur nėra mums įprastų akmeninių antkapių.
Ten yra tiktai tie kauburėliai ir kartkartėmis, nors tuose
kapuose nebelaidojama, tie kauburėliai yra palaikomi.
V. V.: Gali būti, kad daugeliu atvejų mūsų senovės
lietuvių kapinynuose, tokiuose, kur nebuvo pilami pilkapiai, buvo stengiamasi palaikyti žemės kauburius. Ir nors
nerandame jokių antkapinių ženklų – stulpų ar akmenų,
matome, kad kapų duobės nekerta viena kitos, neardo.
Iš to galime daryti išvadą, kad žemės kauburiai žemės
paviršiuje ženklino kapo vietą.
K. N.: Man labai patiko pavaizdaus kalno išryškinimas. Gal galėtume šiandien vartojamą žodį regyklos
keisti į pavaizdžias vietas?
V. V.: Aptikau ir daiktavardį pavaizda. Tokių lietuviškų žodžių yra daugiau, jų skrynia tik nežymiai praverta, dėl to apmaudu. Bet ir regykla neblogas žodis, geras
pavyzdys, kaip jis yra diegiamas.
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Austė NAKIENĖ: Aš norėjau paklausti, kas galėtų
būti pilkalnėlis? Močiutės kaime buvo Klausučių piliakalnis ir dar miške buvo aikštelė, žemuogių pievelė, kuri
vadinosi Pilkalnėlis.
V. V.: Supiltų [kalnų] yra atskira klasė. Jie nevienodi – yra mažų, yra didelių. Tai pilys arba pyliai, pilalės
ir pilkalnėliai, ir piliakalniai. Labai ryškus šių vietovardžių bruožas – pabrėžiamas žodis, kurio reikšmė – supilti. Ne sukaupti, bet supilti.
Daiva VAITKEVIČIENĖ: Man pasirodė ypač
įdomi ta pranešimo dalis, kur buvo kalbama apie žemės
rūšis. Jų įvardijimas labai svarbus, tad kyla problema,
kaip išsaugoti senųjų etnogeografinių terminų vartojimą.
Tačiau kitas, iki šiol neiškeltas klausimas yra susijęs su
apibūdinamų objektų klasifikacijos sistema, etninėmis
taksonomijomis. Akivaizdu, kad lietuviška etninė terminologija piešia kitokį pasaulio vaizdą negu mokslinė
taksonomija geografijos objektams apibrėžti. Šiek tiek
teko dirbti su etnomedicinos ir etnobotanikos terminais,
kurie rodo visai kitokias augalų ir ligų klasifikacijas, nei
pateikiamos mokslinės botanikos ir medicinos, atėjusios
iš kitų kultūrų. Ar yra galimybė etnogeografijos srityje
išreikšti ir įvardyti ne tik atskirus objektus, bet ir išsaugoti jų sąryšingumo sampratą? Tarkim, etnogeografija
turi penkis terminus smėliui apibūdinti ir tai atspindi
smėlingo dirvožemio etninę sampratą. Gali būti, kad tai,
kas etniniais „terminais“ įvardijama ir laikoma skirtingais dalykais, smiltike ar prasmiltike, bendrinėje kalboje
niveliuojama, nebeišskiriami niuansai. Ar mes galime
išsaugoti patį žemės supratimą, tirdami ir kažkaip kitaip
skleisdami žinią apie etnogeografijos terminų sąryšingumą, sistemiškumą?
V. V.: Kol kas dar nevėlu pradėti tyrimus. Net jei
nebeliko žinovų, liko vietų vardai, kurie gali pasakyti,
kur ta vieta yra arba buvo, net jeigu ji numelioruota, pati
žemė dar išlikusi. Žemės, dirvos ir kiti skirtumai akivaizdūs. Bet bendrinė kalba viską bendrina. Buvę akivaizdūs
ir svarbūs skirtumai lieka nebepastebimi. Koks skirtumas, ar tau į akį įkrito žvirgždas ar gargždas? Bet kai
valgant žemuogę į burną patenka žemės, apibūdinti, kas
pateko – gana svarbu...
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K. N.: Žiemos seminare Užutrakyje [2012 metais]
diskusijoje apie Galvės ežero salynus kalbėjome, kad
žemėlapyje sunku atspindėti vietinius pavadinimus dėl
to, kad viename krante gyvenantys žmonės vadina tas
pačias vietoves vienaip, kitame – kitaip. Daug kas kinta,
ir tie pokyčiai gana greiti. Ar reikėtų sunorminti liaudiškus terminus ir paversti juos nekintamais? Ar jie būtų
suprantami visuose Lietuvos etnografiniuose regionuose, tarkim, aklaežeris?
V. V.: Aš labiausiai norėjau išryškinti bendrų žemės
vardų branduolį. Vandenvardžių aptikau daug mažiau,
nors jie irgi išraiškingi, pavyzdžiui, sausupis arba myžusis gerai pažįstami visose Lietuvos vietose, ir visur
reiškia tą patį – labai mažą, vasarą išdžiūvantį upeliuką.
Kalbėjau apie pasirinkimą tarp tarptautinių ir lietuviškų
bendrinių terminų. Jeigu, žiūrėdamas televiziją, dzūkas
supranta transliacijas ne dzūkų tarme, gal palengva jisai sužinotų ir kas yra aklaežeris. Yra žodžių, žinomų
visoje Lietuvoje, yra ir vietinių. Labai svarbu apčiuopti
bendrybes.
K. N.: Mokslininkas turėtų žinoti, koks yra vieno
ar kito termino lietuviškas atitikmuo, rasti jį lietuviškų
toponimų ar panašiame žodyne. Kol nėra įteisinta ar
sunorminta, lietuviško termino neįmanoma vartoti. Bet
tai būtų siekiamybė, nes lietuviškas terminas paaiškintų
žmonėms, kas ten yra.
V. V.: Yra žemės vardų, kurie nekelia jokių abejonių,
pavyzdžiui, trakai. Tai kadagėliais ar retu mišku apaugusi, skurdžios augmenijos vieta. Bet norint pradėti vietas
vadinti lietuviškai, pirmiausia reikia noro, geros valios.
O dažniausia būna taip – jeigu niekas neverčia, neužsako, nefinansuoja, tai kam dėl to sukti galvą? Tačiau kai
mūsų vertingiausios vietos, buveinės vadinamos nelietuviškai, kai ant kiekvieno kelio rodyklė šaukia, kad tai
„biosferos poligonas“ ar pan., mes prieiname liepto galą.
Giedrius VAIVILAVIČIUS: Biosferos poligonas
įvardija svarbią gamtinę buveinę. Visiems šis pavadinimas rėžia ausį, nežinia, iš kur jis nukrito. Nežinojo, kaip
pavadinti, kalbininkai nieko padoraus nepasiūlė, ir liko.
Tas pats bus ir su reindžeriais. [Reindžeriais siūloma
vadinti saugomų teritorijų direkcijų darbuotojus, tarpininkaujančius, palaikančius ryšius su vietiniais gyventojais – D. V.]
K. N.: Dėl reindžerių buvo kreiptasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją. Atsakė: pateikit pasiūlymus, mes
pasakysime, ar tinka. Bet pagalbos, bendradarbiavimo
nėra. Todėl buvo pasirinktas angliškas žodis. Iš tiesų nepaprastai svarbu terminą ne tik sulietuvinti, bet ir perteikti pareigybės pobūdį, funkcijas.

Meilutė RAMONIENĖ: Kalbininkai negali sugalvoti termino specialistams, mokslininkams; terminus turi
kurti tos srities specialistai. Kalbininkai tegali padėti, patarti, pasiūlyti, jeigu žino, jeigu gali, jeigu turi ką pasiūlyti.
V. V.: Reindžeriui žinau gražų atitikmenį – apeivis.
Tai ne eigulys, ne urėdas! Apeivis žinomas iš XVI–
XVII a. šaltinių. Jis neturi savo ūkio, paprastai tik mažą
pirkelę ir kūdrą prie namų. Jo pagrindinis darbas – „dirbti
kojomis“. Tai yra apeiti, tikrinti miškus, žiūrėti, ar visur
tvarka. Jis rūpinosi ir žvėrių apskaita, ir kita. Tai mena
net kai kurie vietovardžiai. Suprantu, kad reindžerio pa
reigos saugomose teritorijose truputį kitokios, bet jeigu
įsivaizduotume, kad bent dalį darbo jis „dirbs kojomis“,
jis galėtų būti vadinamas apeiviu.
Turime labai turtingą vietų tikrinių vardų fondą. Jie labai įvairūs, skirtingo senumo: vieni šimto metų, kiti gal tik
dešimties. Ir nesvarbu, kad skirtingose Lietuvos vietose jie
skiriasi – juose sukaupta mūsų tautos patirtis ir išmintis.
Giedrė ŠMITIENĖ: Iš pranešimo atrodo, kad daugelis vietų vardų, užrašytų kaip tikriniai žodžiai, iš tiesų
yra bendriniai žodžiai, kurių mes nežinome, o gal ir užrašinėtojai nelabai žinojo. Tikriausiai buvo labai subtilus
žodynas reljefui nusakyti. Ar neatrodo, kad klausiamas,
kaip vadina vieną ar kitą vietą, žmogus pasakė ir bendrinius niuansuotus žodžius, kurie buvo suprasti ir užrašyti
kaip tikriniai?
V. V.: Daug vietovardžių kyla iš bendrinių žodžių:
čia, pasakė, – Šilas, čia – Kadagynas... Tai tikrinis vardas ar ne? Yra tam tikras žodynas, tam tikra patirtis. Jei
supranti, kas yra trakas, kas yra smiltlaukis ir t. t., tai tą
vietą pamatęs, ja perėjęs, palietęs, pažiūrėjęs, kaip ten
dera, gebėsi ją įvardyti.
M. R.: Tikriniai žodžiai identifikuoja vieną konkretų objektą, skirti jam įvardyti. Visi vietovardžių žodyne
surašyti žodžiai yra tikriniai, bet didelė jų dalis kilusi iš
bendrinių žodžių. Gali būti miškas, vardu Pievos. „Važiuojam grybauti į Pievas“, – į tą mišką, kurio pavadinimas yra Pievos. Kiti tikriniai žodžiai gali būti kilę, sakykim, iš asmenvardžių.
D. V.: Riba tarp bendrinių ir tikrinių žodžių atrodo
labai gyvai slankiojanti. Sakysim, jeigu aš sakau: „Pasėdėsiu ant kauprelės“, tai nežinant konteksto sunku ir
atskirti, ar ją įvardiju kaip vieną iš daugelio, ar kaip vienetinę. Bet jei mano aplinkoje yra viena man svarbi kauprelė, ir aš namiškiams sakau, kad „einu ant Kauprelės“,
jie supras, kur aš einu. Žodis po truputį tampa tikriniu...
M. R.: Kas yra vietovardis? Vietovardis – tai toks
tikrinis pavadinimas, kurį žino visi ten gyvenantys žmo-
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Pakelės koplytėlė (Giršinų k., Skuodo r.). VykintoVaitkevičiaus nuotrauka. 2010 m.

nės. Ir jei jie sako: „Aš einu ant Kauprelės“, vadinasi,
ant konkrečios kauprelės. Nes tai yra tos kauprelės pavadinimas.
Kalbant apie Vykinto paminėtus vietovardžius reikėtų pasakyti, kad jie yra užrašyti iš gyvosios vartosenos. Tai nėra bendrinės kalbos žodžiai, nors kai kurie,
žinoma, paplitę įvairiose tarmėse. Tie patys bendriniai
žodžiai skirtingose Lietuvos vietose, skirtingose tarmėse
gali reikšti visai kitus dalykus. Pavyzdžiui, kūlinės, žinomos Mosėdžio krašte, aukštaičiui nieko nesakys, nes jis
kilęs iš kūlio – o žemaitiškai kūlis yra akmuo. Aukštaičiui, jeigu jis nesusipažinęs su žemaičių tarme, jis nieko
nereiškia. Gal Aukštaitijoje galėtų pagalvoti, kad ten yra
kūlynai (kūlynai yra krūmai). Tai nėra bendrinė kalba.
Paversti žodį terminu – sudėtinga.
Eduardas ŠMITAS: Aš norėčiau paprieštarauti dėl
terminų. Tarkim, žuvų pavadinimai įvairiose Lietuvos
dalyse smarkiai skiriasi, iki šiol žemaičiai su aukštaičiais
nesutaria, kas yra kuoja, o kas yra raudė, bet bendrinis
terminas nusistovėjo.
M. R.: Terminizuotas vienas žodis.
E. Š.: Taip, bet terminu pasirinktas ne distrofinis ežeras. Man regis, antros klasės mokykliniame vadovėlyje
rašoma apie ankantį ežerą. Ir visi tą žodį žinome. Jei statomi kelio ženklai su „biosferos poligonais“, tokie termi-
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na braunasi ir į kalbą, gražu būtų juos keisti lietuviškais
užrašais.
G. V.: Distrofiniai ežerai apibrėžiami pagal vandens
maistingumą, tai nebūtinai ankantys ežerai. Gali būti
normalus ežeras, bet jo vanduo rudas ir jisai bus rūgštinės terpės. Negali visų ežerų vadinti ankančiais.
V. V.: Neretai kartojama, kad tas pats žodis skirtingose vietovėse reiškia ką kita. Bet ar žinome, kuo skiriasi tais žodžiais pavadinami reiškiniai? Dirvožemio
specialistas įbedęs kastuvą galėtų pasakyti, kuo skiriasi,
pavyzdžiui, smiltikė ir prasmiltikė, kas yra trydžemė, o
kas – ožkabarzdynė... Pasižiūrėkime dirvožemį, pasižiūrėkime augmeniją. Tada mes turėsime pirminį etnogeografijos terminų sąrašą, parodantį, kad lietuvių kalba turi
daugybę žodžių etnogeografijos žodynui.
K. N.: Nuo toponimų įvairovės iki terminologijos –
didžiulis šuolis.
V. V.: Terminui sukurti gali būti panaudoti skirtingi
to paties reiškinio pavadinimai. Pavyzdžiui, botanikai
turi terminą gegužraibių pievos. Tos buveinės pagrindiniu kriterijumi tapo gegužraibės, bet jei ten pat auga
gegūnės, gali būti vadinama ir kitaip. Kodėl žmonės kai
kurias vietas vadina ožkabarzdynėmis? Spėju, kad pagal kažkokį augalą. Jeigu tos buveinės augmeniją lems
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dirvožemis – tai mes šnekėsim apie žvyrynę, arba apie
žvirgždynę, apie smiltlaukį arba ką nors kita. Gali būti ir
degsnis – vieta, kur saulės atokaitoj viskas išdeginama,
visiškai skurdi augmenija.
K. N.: Daugelis buveinių apibūdinamos pagal kelis
požymius: tam tikrą hidrologinį režimą, dirvožemį, augmeniją ir kt. Šie požymiai padeda jas klasifikuoti. Jeigu
pavadinimas nusako du ar tris požymius, jis tinkamas.
Jeigu ne, tai kuriamas naujadaras.
V. V.: Taip, bet šios paieškos turėtų prasidėti nuo
etnogeografijos žodyno, kuris turėtų savo tyrinėtojus,
savo mokslinę mokyklą, jungtų skirtingus įgūdžius turinčius žmones. Prisimenu dabar jau mus palikusį geografą
Rimantą Krupicką. Kartą klausiau jo pranešimo vietinėje konferencijoje Elektrėnuose, kur jis turėjo sodybą.
Jis saugomas teritorijas vadino saugomijomis. Sutrikdė
visus klausytojus! O dabar aš suprantu, kad jisai buvo visiškai teisus! Jeigu nėra žodžio, jisai gali būti kuriamas.
Jei yra kūlijos, gali būti ir saugomijos. Dabar kviečiame lankyti saugomas teritorijas, poligonus, regioninius
parkus... Kodėl regioniniai parkai?! Regionas išstumė
žodį kraštas. Ir mes norime, kad žmonės nepyktų ant teritorijų valdytojų, kurie nustato jiems griežtus apsaugos
režimus! Saugomose teritorijose žmonės gyvena pagal
režimus – vieni pagal konservacinį režimą, kiti – pagal
rekreacinį... Sukuriama gąsdinanti struktūra. Ir tuomet
žmonės pasisako prieš parkus, Seimo nariai siekia jų sunaikinimo. Saugomijos buvo Rimanto sukurtas, pajaustas žodis. Iš patirties jis jau buvo daug ką supratęs.
K. N.: Vietovardžių žodynas dabar rengiamas, tiesa?..
V. V.: Žodyną rengia Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyrius, pirmasis jo tomas jau išspausdintas. Pagal
patvirtintas taisykles kiekvienas į žodyną įrašytas vietovardis turi būti paaiškintas, nurodyta jo kilmė. Deja, rengimo instrukcijoje pasakyta, kad nėra peržiūrimas pirminis šaltinis, dažniausiai Žemės vardyno anketos, vietovardžiai netikrinami, dirbama su išrašais, kortelėmis.
Kada ne kada, jeigu išrašas kelia abejonę, rengėjas eina
ieškoti anketos. Kodėl ignoruojami paaiškinimai, kurie
lydi į anketas įtrauktus vietovardžius? Vienas iš mano
pateiktų būdingų pavyzdžių: Bubelis – dirvos kaimo pietinėje dalyje. Anketoj prie jų yra aiškiai pasakyta: „Rusai
dalijo kariams po vieną hektarą žemės, tokios sodybos
buvo vadinamos bubeliais arba bùbeliais“ (pateiktas paaiškinimas). O žodyne skaitome: „Bubelis, ariama žemė
(Mosėdis). Vietovardžio kilmė – ne visai aiški. Gali būti
iš lietuvių bubelis – trobelninkas, kampininkas, mažažemis, arba iš bubelė, arba gali būti kilęs iš asmenvardžio

Bubelis.“ Rengėjai nepatikrino anketos ir nežinojo, kad
Mosėdyje iš caro kariuomenės sugrįžusiems kariams
buvo skiriamas žemės sklypas, o ten įkurta sodyba buvo
vadinama bubeliu. Argi šie duomenys nevertingi, nepatikimi? Vadinasi, aiškinantis vietovardžius nepakaks remtis sudarytais žodynais!
Naujausiame LKI projekte iš anketų į duomenų bazę
rūpestingai įvedami ten įrašyti vietų vardai. Jie lokalizuojami kaimo tikslumu, vadinasi, Didžioji bala, Trumposios dirvos ir visos kitos vietos pažymimos gyvenvietės
centre... Be to, kiekvienas pavadinimas išlinksniuojamas:
Ąžuolynas, Ąžuolyno, Ąžuolyną. Bet ketvirtasis anketos puslapis, kur rašomos istorijos, archeologijos ir tautosakos žinios, paliekamas be dėmesio, kaip pertekliniai
duomenys... Tai dviguba žala – vietų vardai atskiriami ne
tik nuo vietų, bet ir nuo žmonių aiškinimų (liaudiškų etimologijų). Žinau pavyzdžių, iš kurių matyti, kad anketų
peržiūra, rengiant Vietovardžių žodyną, aiškinant vietų
vardų kilmę yra tiesiog privaloma. Antai Dariaus Girėno kalnas. Anketoje aiškiai pasakyta, kad 1933 m. liepos
20 d. susirinko kaimo žmonės ir tą kalną pavadino Dariaus ir Girėno vardu. O kas bus pasakyta žodyne? Taip,
pavadinimas susijęs su Atlanto nugalėtojais. Bet anketoje, regis, nurodyta net diena, kada kalnas tą vardą gavo!
Vietų vardai yra visų mūsų bendras turtas. Versmė,
iš kurios galime semti. Prieš keletą metų, kai buvo nuspręsta, kad visi takai, visi keliai, visos vietos turi turėti
adresus, bendruomenėms, kaimams, seniūnijoms buvo
nurodyta siūlyti jų pavadinimus. Ir daugelis tų pasiūlytų pavadinimų buvo naujadarai! Užuot iškėlę, išsaugoję
senuosius, jie kūrė naujus... Tai prilygsta šaknies nukirtimui, primena, kaip keičiant pavadinimus siekiama pakeisti ne tik juos, bet ir kalbą, kultūrą, tautą ir šalį. Dairydamiesi į rytus, saugodamiesi pavojų, pamiršome, jog
tautą pirmiausia privalome saugoti čia, Lietuvoje, savyje.
Parengė Daiva Vaitkevičienė,
iš garso įrašo šifravo Asta Skujytė

About the ethnic and scientific
terminology of names for the land
Discussion
We are publishing a discussion wherein ethnologists,
naturalists, a linguist and a philosopher discuss research by
Vykintas Vaitkevičius, “A new opportunity to discover the
land, or ethnography and its horizons”, as published in this
journal. One topic under consideration is how in the 21st
c. we could gather, systematise and bring back to daily usage the ethnic terminology for the names of the Lithuanian
land, how it is superior to international counterparts. The
relationship between generic and proper land titles is debated, the mistakes in the currently being generated place
names dictionary are brought to light.
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„Krašto“ samprata lietuvių kalboje
Alma RAGAUSKAITĖ

Tyrimo objektas – „krašto“ samprata. Straipsnio
tikslas – nustatyti, kaip žmonių sąmonėje struktūruojama erdvė, kaip suprantama, kas yra sava vieta ir kuo ji
ypatinga. Pasitelkus Lietuvių kalbos žodyną (LKŽ) tiriama žodžio „kraštas“ ir jam artimų žodžių – „šalis“,
„šonas“, „galas“ – semantika. O Lietuvių vietovardžių
kartotekoje aiškinamasi, kaip šie žodžiai vartojami vietovardžiuose.
„Kraštas“ lietuvių pasaulėžiūroje yra suvokiamas
kaip kompaktiška, kultūriniu ir gamtiniu požiūriu vientisa ir savita teritorija. Vieno „krašto“ gyventojus sieja kalba, papročiai, elgsena ir kiti kultūriniai bruožai.
Vietovės ypatumus atskleidžia pavadinimai, kilę iš žemėnaudos terminijos.
Prasminiai žodžiai: kraštas, šalis, šonas, galas, vietovardžiai, žemėnauda.

„Kraštas“, „šalis“, „šonas“, „galas“
reikšmės Lietuvių kalbos žodyne
Lietuvių kalbos žodyne išskiriama keletas žodžių
„kraštas“, „šalis“, „šonas“, „galas“ reikšmių. Visi šie
žodžiai yra panašūs, žymi vietą, tačiau žodyne pateikiami jų vartojimo pavyzdžiai atskleidžia subtilų
reikšmių persidengimą ir nesutapimus. Palyginę LKŽ
pateikiamas žodžių „kraštas“, „šalis“, „šonas“, „galas“
reikšmes, galime išskirti šias jų grupes:
1. Pusė – reikšmių grupė, apibūdinanti vieną iš dviejų objekto dalių. Šia reikšme vartojami žodžiai „šalis“,
„šonas“. Gali būti geroji ar blogoji pusė (Pančekos ant
blogos šalies išverstos Rod.), kairysis ar dešinysis žmogaus šonas (Nei dvarelio, nei dalies, tik bernelis prie
šaliẽs DrskD152), viena ar kita kalba (Paskiau lietuviškas šonas prapuolė (iš dvikalbių lietuviškų ir vokiškų
knygų imta mokyti tik vokiškai) Rsn.). Kita vertus, „prie
šalies“ galima ir pasiguosti, paverkti (Stovėjo seselė
pri brolio šalies, stovėdama graudžiai verkė LTR(Plt)).
Žodžiai „šalis“ ir „šonas“ turi beveik analogiškas reikšmes: viena iš žodžio „šalis“ reikšmių yra „šonas“, ir
atvirkščiai – „šonas“ yra ir „šalis“. Šiais žodžiais įvar-
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dijamos opozicijos: gera / bloga, vienokia / kitokia,
sava / svetima.
2. Vieta, greta ko nors – ši reikšmių grupė apibūdina
ką nors supančią erdvę. Atskaitos taškas – jos viduryje, jo atžvilgiu vertinama aplinkinė erdvė. Tai gali būti
piemenėlis, ganantis bandą (Debesėli, debesėli, pro
šalį (iš piemenų giesmės) Švnč), geležinkelis, kertantis
lauką (Šitam šóne geležinkelio bulbos geresnės Dglš.).
Veikėjo ir erdvės santykis yra dvilypis: erdvė supa
veikėją iš visų pusių (Miesto bandas gindavo pro mūsų
šalis Vdk.) arba atsiveria pažvelgus į vieną ar kitą pusę
(Seniau vienam šone mergaitės, kitam šone berniukai –
ir kad traukia, tai net laukai skamba LTR(Grv)), tačiau
dažniausiai tai artima, su veikėju tapatinama erdvė –
pašonė (Svotuliai ant suolo, pajaunėliai už suolo, savo
mielą draugelę prie šono LLDII261(Dkšt); Bagočiaus
sūnelis pro šalį jojo, vargelio mergelę pasidabojo LTR
(Rdš)). Žodžiai „šalis“ ir „šonas“ skiriasi daugiskaitos
vartojimu (reikšmės 3a; 3b) – šalių gali būti daug, o
šonų visada tik du, vadinasi, „šonas“ siejamas su puse,
o „šalis“ – su dalimi, tačiau abu žymi priklausomybę ir
artimumą. Galima daryti išvadą, kad ši reikšmių grupė
nusako labai glaudų žmogaus ir vietos ryšį.
3. Kryptis – žodžiais „šalis“, „šonas“, „kraštas“ galima nusakyti pasaulio puses, kryptis. Tai tarsi orientyrai, padedantys susigaudyti nepažįstamoje teritorijoje. Žodyne nusakant kryptį paprastai įvardijamas ir
atskaitos taškas (Čia kelias suseina iš visų šalių̃ Btg.;
Atsigula an žemės ir klausosi, kurian šóne loja šunys
Lz.; Kraštuose gerai šveičia (lyja), o pas mus lašnoja
tik su saulele Jnšk.). Susidaro įspūdis, kad krypčių yra
be galo daug ([...] iš visų šalių̃ Btg.; [...] iš visų šalelių
LTR(Lp), An visus šonus (visiems) [...] Ėr.; Kraštuose
... Jnšk.), o vieta yra tik viena (Čia kelias suseina [...]
Btg.; Atsigula an žemės [...] Lz.; o pas mus lašnoja [...]
Jnšk.). Taip atsiranda ne tik „sava“ / „svetima“ skirtis, bet ir santykis „vienas“ / „daug“. Iš centro galima
judėti įvairiomis kryptimis, tačiau grįžtama ten, iš kur
atėjai. Jei žodžiai vartojami vienaskaita, visada įvardijama, kieno arba kokia tai šalis, šonas, kraštas (Vienas
kelias eina vienon šaliñ, kitas – kiton šaliñ Dv.; Atėjom
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Reikšmių grupė

ŠALIS

ŠONAS

Pusė

– Viena daikto pusių;
šonas
– Šoninė dalis, pusė
– Kita pusė

– Dešinė arba kairė
žmogaus, gyvulio,
paukščio ar pan. pusė,
šalis
– Šoninė dalis

Vieta, greta ko
nors

– Vieta prie ko nors šono,
pašonė
– Vieta, esanti į kurią nors
pusę nuo centro

– Vieta greta ko nors,
pašonė
– Vieta, esanti į vieną ar
kitą pusę nuo vidurio

Kryptis

– Kryptis, pusė
– Viena iš keturių pasaulio
pusių

– Kuri nors pusė,
kryptis

– Šonas, pusė,
šalis (krypties
reikšme)

Pakraštys
(tolimesnė vieta)

– Vieta ar erdvė, esanti
tolėliau nuo ko nors
– Pakraštys, tolimesnė
gyvenamoji vieta

– Vieta ar erdvė, esanti
tolėliau nuo ko nors,
nuošalė
– Pakraštys, tolimesnė
vieta

– Pakraštys,
pašalys

Krantas

– (Upės, ežero, jūros ir
pan.) krantas

– (Upės ežero, jūros ir
pan.) krantas

– Krantas

– (Daikto) kraštas,
pakraštys
– Ko nors kraštas

– Galas, pabaiga,
riba, siena

– Kraštas, siena, riba,
saikas
– Lenta iš vežimo
priešakio ar užpakalio,
kad kas vežama neiškristų
– Vieta, kur baigiasi koks
ilgesnis daiktas; daikto
kraštinė dalis (pradžia,
pabaiga)

– Gabaliukas
sklypelis; truputis
– Viršutinė indo
dalis

– Mažas kokio daikto
gabalas
– Kelio ar laiko tarpas
– Dugnas
– Pabaiga

Pakraštys (riba)

Gabalas (dalis)

Teritorinis
vienetas

– Vietovė, kraštas,
teritorija
– Valstybė
– Gimtasis kraštas, tėvynė

– Šalis, kraštas, vietovė,
teritorija

Gyventojai

– Žmogus ar jų grupė,
kuo nors priešinga kitam
žmogui ar grupei – Krašto
gyventojai

– Žmogus ar jų grupė,
kuo nors priešinga
kitam žmogui ar grupei

Giminė

– Vieno iš sutuoktinių
giminė, pusė
– Giminių, savųjų pusė
– Vienas kuris asmuo ar
asmenų grupė šalia kitų
– Vieno iš sutuoktinių
giminė, pusė

– Vieno iš sutuoktinių
giminė, pusė
– Vieno iš sutuoktinių
giminė, pusė

Požiūris

– Atžvilgis, požiūris
– Bruožas, požymis

– Atžvilgis, požiūris

KRAŠTAS

GALAS

– Šalis
– Tam tikras
teritorinis
vienetas

– Atžvilgis,
požiūris
– Bruožas,
požymis
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iš kairios šaliẽs LKKIX217(Dv); Mūs pirkia buvo anam
šóne Eiš.), o daugiskaita neįpareigoja – įprasti žodžių
dariniai „visus šonus“, „visų šalių“, o jei visų – tai ir
niekieno. Galima daryti išvadą, kad šalis, šonas ir kraštas – tai ne vien erdvės nuoroda. Taip įvardijama, „kur
galima išeiti“ ir „kur galima grįžti“. Plg. priešpriešą:
„kas esi“ ir „kuo gali būti“.
4. Pakraštys (tolimesnė vieta) – taip apibūdinama
vieta, esanti tolėliau – nuošalė, pašalys. LKŽ pavyzdžiuose atsiskleidžia skirtingi reikšmės aspektai. Žodis
„šalis“ nurodo tolimesnę, niūresnę, netinkamą vietą
([Kapinių] šaliñ pakavoj[o] [savižudę] Lp.; Į šãlį vadinti KŽ.). „Šonas“ nurodo nutolusius (Važiuojant in
Nočią Dubičiai liekti šóne Vrn.), užmirštus (Jau man
visos giesmės šóne (pamirštos) Vlk.), aplenkiančius
objektus (Šitas debesys lyg nori eit šonu, pas mus mažum ir nelis Smn.). Žodis „kraštas“ išryškina vidurio /
pakraščio priešpriešą (Eidamas per mišką, išėjo į kraštą
Mps.; O kad ėjau kraštu kelelio, – mano vargeliai vidur
kelelio DvD385). Šie žodžiai atskleidžia skirtingą nuotolį: „šalis“ žymi vietą, kuri konkrečioje teritorijoje yra
nutolusi nuo centro. „Kraštas“ reiškia ribą, o „šonas“ –
vietą už ribos. Šiuo žodžiu gali būti nusakoma tai, kas
buvo praeityje, pamiršta. Šis erdvės ir laiko persiklojimas yra įdomus, taip įvardijama erdvės ir laiko atžvilgiu
tarsi nereikšminga vieta (jos dabar nėra). Prisiminkime
pavyzdžius: giesmės pamirštos, bet jos buvo išmoktos,
Dubičiai liko šone, bet pro juos pravažiuota.
5. Krantas – žodžiais „šalis“, „šonas“, „kraštas“
apibūdinamas ir upės, ežero, jūros ar kt. krantas. Bet jie
vartojami skirtingai. Žodis „kraštas“ reiškia kranto šlaitą (Iki kito krašto upės tu nenuplauksi Vrb.; Tik mane
išnešk į kraštą [iš marių]! Lkš.; Kraštužio nepriplaukiau, dugnužio neprisisiekiau LTII544). Žodžiai „šalis“
ir „šonas“ įvardija žemyninį vandens telkinio pakraštį
(Iton šalỹ upės čaika stovi Pls.; Šonais tos upės buvo
primėtyta daugybė kaulų LTR(Ut); Pirma tam šóne
[upės] ganė karves, dabar šitam Klt.). Visi žodžiai reiškia ribą tarp vandens ir žemės, tik žodis „kraštas“ akcentuoja ribą arba jungtį, o „šalis“, „šonas“ – vandens
telkinio pakraštį (Pirma tam šóne [upės] ganė karves,
dabar šitam Klt.; Vienam šone marių kamanos blizga,
kitam šone – kumelys žvengia (griaustinis) LTR(Antz);
Plauk, dalele, šiton šalin, šiton šalin... Dunojėlio
TŽI181). Žodžiai „šalis“, „šonas“, „kraštas“ ne vien atskiria skirtingus objektus, bet ir jungia.
6. Pakraštys (riba) apibūdina tam tikro materialaus
objekto pabaigą. Žodžiu „šonas“ dažniausiai apibūdinama konkretaus objekto siena (Laivo šónas NdŽ.; Kalno šone dvi žvakės šviečia (akys) LTR(Sml)), „kraštas“
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vartojamas ir teritorijos ribai įvardyti (Eitum ir krašto
niekur nerastum P. Cvir.; Ėjo per tą mišką visą dieną,
bet krašto negalėjo pasiekti J. Balč.). Žodžiu „galas“
taip pat nurodoma kokio daikto ar ploto riba (Nei galų,
nei kraštų girios nerado Dglš.), pabaiga (Ilgas su galu,
gilus su dugnu Sln.). Šiuo žodžiu nusakomas ir objekto
pobūdis – pailgo ploto pakraštys (Iš katro galo gyvenat
[sodžiuje]? Jnš; Trumpi galai (maža tėra) PrLXVII 24).
7. Gabalas (dalis) – šia reikšme vartojami žodžiai
„kraštas“ ir „galas“ apibūdina kokį nors nedidelį daiktą arba nedidelę dalį, plotą (Turi kraštelį žemės, ir viskas Gs.), „galas“ nusako ir atstumą, laiko tarpą (Jau
gerą galiùką nuvažiavom Ll.; Gãlo minutės nepabūna
be darbo Krsn.). Taip pat tinka gyliui (dugnas), laikui
(gyvenimo pabaiga, mirtis) nusakyti. Šis žodis reiškia
ne patį objektą, o tik jo dalį: neseniai nuvažiuotą kelią (Jau gerą galiùką nuvažiavom Ll.), giliausią šulinio
vietą (Negaliu atsiekt šulnio galo, labai gilus Jnšk.),
paskutinę gyvenimo minutę – mirtį (Kaip kas daro,
ras ant galo Skr.). Žodžių „kraštas“ ir „galas“ reikšmės
kiek skiriasi: žodžiu „kraštas“ apibūdinamas maža, o
žodžiu „galas“ – menka objekto dalis.
8. Teritorinis vienetas – žodžiais „šalis“, „šonas“,
„kraštas“ apibūdinama ir tam tikra vietovė, teritorinis
vienetas. „Šalis“, „šonas“ ir „kraštas“ nėra valstybės
sinonimai. Pavyzdžiuose dažni būdvardžiai „svetimas“
(Dieveris išeis anta vainelės, moša svetimon šaliñ
DrskD134.; Oi duosiu nuduosiu svetimon šalẽlėn (d.)
Pb.; Iš svetimo šóno atvažiavo Dg.), „tolimas“ (Turbūt
jis bus iš tolimo krašto atvykęs Gs.), bet pasitaiko ir
„savas“ (Nemisliau, kad savo šónas užvyst teks Dglš.),
„mano“ (Kai aš augau, mano kraštè visai kitep nešiojo Gs.). Savas ar svetimas „šonas“ ar „kraštas“, lemia
ne vieta, o žmogaus santykis su ja, pavyzdžiui, savam
krašte – savi papročiai (Kai aš augau, mano kraštè visai kitep nešiojo Gs.; Kas galva – tai protas, kas kraštas – tai paprotys Slk.).
9. Gyventojai – šia reikšme vartojami žodžiai „šalis“
ir „šonas“. Abu žodžiai padeda priešpriešinti žmones ar
jų grupes, dvi ar daugiau (Sutarties šãlys NdŽ, Nemaniau, kad jis palaikys mano šóną, rods, ne tam žmogus
Srv.). Kiekviena „šalis“ ir „šonas“ gali atstovauti savitai pozicijai (pvz., šalys teisme arba sutartyse). Žodžiu
„šalis“ apibūdinami ir krašto gyventojai (Nebegaiškit
laiko, važiuokit namo, svetima šals ažeina Krns.; Ateis svetima šalis, nutremps tavo darbą su žirgų kojomis
V. Piet.). Tad „šalis“ ir „šonas“ – tai ir tarpusavyje susiję, vieningą poziciją turintys žmonės.
10. Giminė – ši reikšmė išryškėja, kai žodžiai „šalis“
ir „šonas“ apibūdina vieno iš sutuoktinių giminę, savuo-
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sius. Dažniausiai per vestuves jaunųjų giminės pavadinamos „šalimis“ (Muzikai (muzikantai) iš berno šaliẽs
Dv.; Kviesliai kviesdavo kiton šaliñ Kp.) arba „šonais“
(Tris dienas veseliojam vienam šóne, tris dienas – kitam šóne Ds.; Pas mumi veselija būna po abejais šónais
Kš.). Tai rodo, kad per vestuves svarbus ne tik dviejų
žmonių, bet ir dviejų giminių susijungimas. Jaunieji,
sukuria naują šeimą, arba naują šalį. Tad šalis yra ir šeima, arba giminė (Vaikas neturi šaliẽs: nei tėvų, nei giminių – našlaitis Rod.), kuri apsaugo ir gina – nesukūręs
šeimos žmogus lieka tik savo giminės, arba šalies, atstovu. Savo šalies neturintis žmogus yra menkas, našlaitis.
11. Požiūris – žodžiais „šalis“ ir „šonas“ gali būti
reiškiamas vertinimas, grindžiamas kalbėtojo nuomone ir patirtimi (Ižg abiejų šalių stebuklingas vertumas
mergos motinos: ižg abiejų šalių vertas pagyrimo pagerbimas majestoto DP617.; An vieno šóno – vyras gerai, an kito šóno – kam to vyro reikia Drsk.; Dabar iš
vieno šóno tai ir gražiau, ir geriau [gyvent], ale seniau
linksmesni žmonės buvo Dg.). Žodžiai „šalis“ ir „šonas“
virsta ir įterpiniais, nurodančiais skirtingas galimybes.

„Krašto“ samprata
Ką iš kalbos duomenų sužinome apie „krašto“ sampratą lietuvių pasaulėžiūroje? „Kraštas“ visų pirma
siejamas su tam tikra teritorija. Bet, nusakant kiekvieną „kraštą“, svarbūs ir gyventojai (8 reikšmių grupė).
Gyventojų kalbos, papročių, elgesio, verslų skirtumai
atskiria vieną „kraštą“ nuo kitų, suteikia galimybę vieniems iš kitų įgyti stokojamų gėrybių, sąlygoja ekonominius ir kultūrinius mainus (3 reikšmių grupė).
Žodžiais „šalis“, „šonas“ įvardijami artimieji ir
giminė (10 reikšmių grupė) arba vieninga pozicija,
kultūrinis bendrumas (9 reikšmių grupė). Taip apibūdinamas vientisas savitas socialinis darinys (1 reikšmių grupė), šeima (10 reikšmių grupė). Kalbant apie
teritoriją, svarbūs ir jos gyventojai. Pasak istoriko Artūro Dubonio, „istoriniais tyrimais nustatyta, kad žemės savininku tapdavo tas, kuris pirmas užvaldydavo
niekieno žemės plotą, išlydydamas girios gabalą, savo
ženklu pažymėdamas bičių drevę, nusišienaudamas
pievą, užmesdamas tinklą į ežerą. Kitaip tariant, galiojo „pirmos rankos“ arba pirmumo teisė“ (Dubonis
2001, 786). Kitaip sakant, žmogus ateidavo į tuščią
vietą ir paversdavo ją savo kraštu. Šią nuosavybę nebuvo lengva išsaugoti. Nors XIII–XIV a., manoma, jau
buvo susiformavusi paveldima ir tėvonine žemėvalda
(Dubonis 2001, 786), socialinę gerovę ir prestižą lėmė

giminės platumas (Petrauskas, 2001, 183). Giminė ne
vien teikė socialinį saugumą, bet padėjo saugoti nuosavybę. Anot Rimvydo Petrausko, viduramžiais kerštas,
išpirkos buvo priimtini teisingumo įgyvendinimo būdai, todėl „valstybinių teismų trūkumus kompensavo
artimų asmenų grupės, iš kurių svarbiausia (nors ir ne
vienintelė) buvo giminė“ (Petrauskas 2001, 189).
Nenuostabu, kad teritorija arba valda įgydavo gyventojų vardą. Vietovardinius asmenvardžius tyrusi Milda
Norkaitienė teigia, kad tam tikros vietovės žmonių toponiminis savivardis turi tarsi antros pavardės statusą,
nes jis nurodo asmens santykį su gimtąja gyvenama erdve, kita vertus – su ten gyvenančia bendruomene. Tai
yra vienas iš seniausių leksikos sluoksnių (Norkaitienė
2011, IX–XI). Asmenvardžių ir vietovardžių sąsajas
analizuojančių tyrimų būta ir seniau. Pavyzdžiui, remdamasis XIII a. šaltiniuose pateiktų lietuvių asmenvardžių ir Lietuvos vietovardžių analize, Edvardas Gudavičius atsekė giminystės ryšiais susijusių asmenų ir vietovardžių sutapimus, kurie gali būti laikomi galimomis
to meto kunigaikščių valdomis (Gudavičius 1984). Šiuo
požiūriu įdomus Medininkų pavadinimas. Anot Alvydo
Nikžentaičio, Medininkų valsčius yra vienas vėliausių
teritorinių darinių Žemaitijoje, jo susikūrimas siejamas
su dalies Kuršo prisijungimu prie Lietuvos (Nikžentaitis, 1996, 61). XIII a. jame išsiskyrė keletas svarbesnių centrų – Medvėgalis, Girgždūtė (Butrimas, Žulkus
1997, 49; Tučas 2005, 183–184), gal ir miestų užuomazgos. Pagrįstai Medvėgalis yra laikomas Medininkų
žemės administraciniu centru (Almonaitis 2010, 100).
Šis pavadinimas sudarytas iš dviejų dalių: med ir galis.
Pirmoji sietina su vietovės gyventojais – medininkais,
antroji – galu, vietovę nurodančiu dėmeniu. Gyventojų vardo suteikimas vietovei liudija jos nuosavybę, taip
įsteigiamas bendras teritorinis vienetas. Medininkų apgyventos vietos tampa Medininkų žeme.
Lietuvių pasaulėžiūroje „krašto“ geometrinė forma
nėra aiški. Remiantis LKŽ, „kraštu“ vadinamas tam
tikras uždaras plotas (4 reikšmių grupė), nedidelė kultūriniu ir gamtiniu požiūriu vientisa teritorija. Visos
atsišakojusios šio ploto dalys vadinamos „galais“ (7
reikšmių grupė). Upės, marios ir kitos gamtinės kliūtys, matyt, suvokiamos kaip riba, skirianti du gretimus
kraštus, o maži upeliai ir vandens telkiniai, jungiantys
skirtingus krantus, priklauso vienam kraštui, formuoja
savitą kraštovaizdį (5 reikšmių grupė). LKŽ duomenimis, „kraštas“ gali reikšti ir tam tikros teritorijos ribą (6
reikšmių grupė). „Būti savo riboje“ reiškia elgtis, kaip
pridera, o „išeiti iš ribų“,„išeiti iš krašto“ – elgtis netinkamai. Bet ką gi ši riba skiria ar jungia? Norėtųsi ma-
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nyti, kad kraštas – tai plotas, turintis centrą, tačiau LKŽ
pateikiamuose pavyzdžiuose centras neįvardijamas. Jei
„kraštas“ turi pakraštį, kas jo viduje? Pasak prancūzų
kultūrologo Rémi Brague’o, reikėtų skirti centro ir
vidurio sąvokas. Cituodamas Simplicijaus tekstą, jis
rašo: „Visatoje kaip visumoje yra taip: tiek, kiek vidurinė dalis yra dydžio ir sferinio kūno dalis, centras
(kentron) yra vidurys (meson). Bet tiek kiek [vidurys –
A. R.] yra tai, kas garbingiausia ir analogiška širdžiai,
turime ieškoti ko nors kito, kas būtų vidurys.“ Kitaip
sakant, „vidurys“ ne visada „centras“, jis gali būti ir
periferijoje. Stebina tai, kad tokia centro – periferijos
inversija buvo aiškiai suvokiama antikos ir viduramžių
mąstytojų ir laikoma kanonine (Brague, 2001: 48–49).
Tai būdinga ir lietuvių pasaulėžiūrai. Kartais „šalis“
ir „šonas“ nusako erdvę konkretaus veikėjo atžvilgiu
(1, 2 reikšmių grupės), bet ją apžvelgdamas jis visada
mato tik tai, kas yra priešais, o pats tarsi lieka žvilgsniu aprėpiamo ploto pakraštyje. Atkreipkime dėmesį į
tradicinės sodybos struktūrą – visi pastatai yra sodybos
erdvės pakraščiuose, o centre – tuštuma, kiemas. Panaši ir kaimo struktūra: bažnyčia ir turgus yra centrinė,
vieša, tačiau negyvenama kaimo dalis, žmonės gyvena
pakraščiuose. Todėl ir nedidelis sklypelis vadinamas
„krašteliu“ arba žmogui priklausančia kaimo žemės
dalimi (7 reikšmių grupė). Vadinasi, pakraščiai sudaro
kompaktiškos formos uždarą erdvę. Tad „krašto“ prototipas – tai nedidelė, kultūriniu ir gamtiniu požiūriu
vientisa teritorija.
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Visos ištįsusios, asimetriškos ploto dalys vadinamos „galais“ (7 reikšmių grupė). Upės, marios ir kitos
gamtinės kliūtys tikriausiai būtų suvokiamos kaip riba
ar siena, skirianti du gretimus kraštus (5 reikšmių grupė). Remiantis E. Gudavičiumi, toks ribos žymėjimas
yra vėlyvesnis reiškinys. Sprendžiant iš prūsų ir lietuvių istorinių aktų sugretinimo, anksčiausiai ribos buvo
siejamos su stambiais gamtos objektais – iš pradžių
dideliais miškų masyvais, vėliau – stovinčiais vandenimis. Mindaugo donacijose ribų aprašymams jau pasitelkiami ežerai ir upės, kurios tuo metu iš apylinkes
siejančio veiksnio virsta ribomis. Analogiškai upes
pakeičia keliai, o vystantis žemėnaudos teisėms, ribų
žymėjimas tampa dar tikslesnis – naudojami natūralūs
orientyrai – medžiai ir akmenys, kuriuose netrukus atsiranda ir dirbtiniai žymenys bei ženklai (Gudavičius,
1980, 92–96).

Vietovardžiai su žodžiais „kraštas“,
„šalis“, „šonas“, „galas“
Lietuvių kalbos instituto (toliau – LKI) Vietovardžių kartotekoje užrašyta daug vietovardžių, sudarytų
su žodžiais „kraštas“, „šalis“, „šonas“, „galas“. Vietovardžių su žodžių „kraštas“ ir „šonas“ vediniais nebuvo užfiksuota. Nedaug vietovardžių ir su žodžio „šalis“
vediniu. Šie vietovardžiai paplitę dviejuose arealuose:
vidurio Lietuvoje ir pietinėje Lietuvos dalyje.
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Vietovardžių pavadinimuose pirmasis jų dėmuo dažniausiai nurodo tam tikrą vietovės ypatybę: Liekno šalis – pelkėta vieta; Lankošalis – pieva; Plikšalis – plika,
medžiais neapaugusi, neapgyvendinta vieta; Daržašalis,
Dzirvašalis – dirbamos žemės gabalėlis. Vietovardžiai
su asmenvardžiais nurodo, kam šalis priklauso (pavyzdžiui, Jankelių anošalis), o vietovardžiai su mitinių būtybių, gyvūnų pavadinimais vaizdingai nusako vietovės
kitoniškumą, kuris lietuvių pasaulėžiūroje atskleidžiamas ne vien per mitologinę (laumių šalis – Laumašalis),
gamtinę (kiškių šalis – Kiškašalis), bet ir socialinę (Karalių anošalis), etninę plotmę (Gudo šalis).
Vienas žymiausių – Čepkelių raisto pavadinimas
Gudo šalis. Remiantis Vinco Gaidžio prisiminimais,
Gudo šalies pavadinimas buvo duotas Gardino gubernijai priklausančiai teritorijai, tvarkomai pareigūnų,
vietinių gyventojų vadinamų gudais. Riba tarp Gardino
ir Vilniaus gubernijų ėjo per Gudų (Dainavos) girios
miškus ir buvo gerai pažymėta: „iškirsta plati proskyna su atribojimų ženklais – kapčiais ir užrašais, kurie
rodė, koks plotas priklauso vienai gubernijai, ir koks
kitai“ (Gaidys 2002, 40). Gudo šaliai priklausė pelkėtoji Gudų girios dalis, kurioje buvo valdiški miškai –
mažai tvarkomi, baloti ir sunkiai įžengiami. Išsipirkę

raistinių pievų plotus, juose šienaudavo aplinkinių
kaimų gyventojai. Vilniaus gubernijai priklausiusioje
Gudų girios dalyje buvę žymiai sausesni pušynai, priklausę Musteikos ir kitų gretimų kaimų gyventojams
(Gaidys 2002, 40 – 45). Taigi Gudo šalies pavadinimas
turėjo dvejopą reikšmę: jis sietas su skiriamąja administracine riba ir miškų, balų gūdumu. Gudo šalis Petro
Zalansko įvardijama kaip kurčios vietos – tyli, nebyli
miško giluma. Kurtumas taip pat gali būti vartojamas
norint pabrėžti tuštumą, žmogaus aplenkiamą, negyvenamą vietą ir jos grėsmingą, baugią, laukinę prigimtį
(Vaitkevičienė 2012, 46). Gudo šalies svetimumo, kitoniškumo reikšmę patvirtina ir kalbininko Simo Karaliūno etnonimų tyrimai. Remiantis jais, pavadinimas
gudas nėra sietinas su konkrečia tauta arba teritorija.
Gudu paprastai įvardijami kita tarme, nesuprantamai
šnekantys, sava kalba „vogruojantys“, „čiauškantys“
žmonės, taip pat dar nemokantys šnekėti vaikai (Karaliūnas 2005, 163–164).
Vietovardžių su žodžio „galas“ vediniais surinkta
daugiau kaip 300, ne visus pavyko lokalizuoti. Kai kurie
kortelėse buvo užrašyti tarmiškai, tad nurodytoje teritorijoje ieškota panašių, pavyzdžiui, Pažūseliai pakeisti
į Pažąselius (Kazliškio sen., Rokiškio r. sav.). Sunkiai
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įskaitomiems vietovardžius stengtasi surasti atitikmenį
10 kilometrų spinduliu nuo valsčiaus (1935 m. kortelėms) arba apylinkės (kortelėms nuo 1965 m.) centro.
Surinkti vietovardžiai sugrupuoti pagal vedinio tipą:
1) „-gala“,
2) „galai“,
3) „-galas“,
4) „-galalis“.
Vietovardžių su pirmojo tipo galūne „-gala“ pasiskirstymas yra gana lokalus. Daugiausia vietovardžių su
galūne „-gala“ yra šiaurės ir vidurio Lietuvoje. Dažniausiai šiais vietovardžiais yra vadinamos pievos (33
objektai), kaimai (19), balos (14), dirbamos žemės plotai (7). Pateiktame paveiksle parodytas šių vietovardžių
pasiskirstymas visoje Lietuvoje ir turtingiausiose šių
vietovardžių vietose.
Vietovardžių kartotekoje nedaug išsamesnių jų aprašymų. Vis dėlto pasitaiko informacijos apie kaimų
vardus, tiksliau – jų kilmę. Vienos istorijos buitinės,
pavyzdžiui, prie kaimo pavadinimo Puodegala (2 iškarpa žemėlapyje) rašoma: „Ančiškių kaimo ankstesnis pavadinimas. Pavadinimas kilęs: važiavęs per kaimą žydas su puodais, vežimas sulūžo, o iškritę puodai
sudužo.“ Kitos istorijos didingos, mena LDK laikus,
pavyzdžiui, Eiriogalos (3 iškarpa žemėlapyje) vardo
kilmė: „Pasakojama, kad Kernavėje gyveno kunigaikštis Eirys. Čia buvo jo lauko galas. Gyventojai ir pavadino Eiriogala.“ Įdomu, kad kai kurie vietovardžiai
įvardija keletą objektų, iš to galima spręsti, kad abu jie
yra susiję ir greičiausiai yra vienas kito istorijos dalis.
Pavyzdžiui, Dievogala vadinamas kaimas ir upelis:
„upelis tekėjęs pro Poderiškių kaimą link Kačerginės.
Sakoma, kad šis upelis tekėjęs į Nemuną. Dabar upelio
vietoje iškastas kanalas. Kanalas šiuo vardu nevadinamas.“ Kaimo pavadinimas išlikęs iki šiol.
Kitų objektų aprašymai trumpesni, paprastesni. Dažnai tik pranešama apie specifinę objekto ypatybę: „ariamas laukas, dirvos blogos. Anksčiau pempės perėdavo, į
pietus nuo gyvenvietės“ (Pempagalė) arba „labai seniai
buvo miškas, dabar dirbama žemė“ (Laibgala), „Gatvelė
trumpa, gyveno vienas žmogus“ (Vienuogalė).
Vietovardžių su dėmeniu -gala kilmė domino daugelį mokslininkų (Būga 1958; Vanagas 1996; Karaliūnas
2005; Taluntytė 2007). Paprastai šis dėmuo siejamas
su latvišku žodžiu gals, kuris, anot Kazimiero Būgos,
turi pabaigos ir srities reikšmes (Būga 1958, 251). Lietuvių enciklopedijoje pateikiamas toks paaiškinimas:
„vietovardžiuose galas iš senovės dar tebereiškia „apylinkę, sritį, kraštą“, pvz.: Ariogala (t. y. Ario gyvento-
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jai ir gyvenamoji vieta) (Lietuvių enciklopedija 1955,
478). N. Taluntytė Nevėžio žemumoje paplitusius vietovardžius su dariniu -gala sieja su asmenvardžiais. Šio
tipo vietovardžių struktūra yra lietuviška, bet antrasis
elementas kildinamas iš latviškos ir kuršiškos kalbinės
terpės (Taluntytė 2007, 11–13). Taigi šie vietovardžiai
mena baltų genčių formavimosi laikus. Aleksandro Vanago teigimu, vietovardžiai su galūne gala labai seni,
susidarę tais laikais, kai jungiantis dviem žodžiams
antrojo sando kamiengalis galėjo ir nepakisti (Vanagas 1996, 186–192). Seniausi vietovardžiai su dėmeniu
-gala rašytiniuose šaltiniuose minimi nuo XIII a. (Salys
1930; Būga 1958, 1959, 1961), aptinkami ir XVI a. archyvuose (J. Sprógis). Žemiau pateiktoje lentelėje matyti, kad iš daugelio gyvenviečių ilgainiui susiformavo
valsčių administraciniai centrai (Daugirdas 2002, 243).
Vietovardžiai su galūnėmis „-galas“, „-galalis“ ir
dėmeniu „galai“ tolygiai pasiskirstę šiaurinėje Lietuvos dalyje. Dažniausiai šiais vardais vadinamos pievos
(30 objektų), dirbamos žemės plotai (19), balos (8),
kaimo dalys (5), laukai (5), dirvonai (5).
Lyginant su anksčiau aptarta grupe, šiais vietovardžiais dažniau vadinami žemės sklypai ar jų dalys
(dirbamos žemės plotai, dirvonai, laukai), neretai įvardijamas ir jų savininkas, pavyzdžiui, Krivickio galai,
Guščiaus galas. Paprastai tai yra didesnio ploto pakraščiai, miškų, pievų galai: „3 ha pievos kaimo gale.
Dar vadinamos Galų pievos“ (Galai, Grėžieniškės,
Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.) arba „dirbamo lauko
pakraštys“ (Kūlio galas, Morkūnai, Saločių sen., Pasvalio r. sav). Galais gali būti pavadinamos ir miestelių
dalys, pavyzdžiui, Vyžuonos miestelio dalis pavadinta
Bėdžių galu. Prie Pirkikų galo pateiktas komentaras:
„Pirmųjų Labučių kaimo dalis, kur dabar parduotuvė
ligi Malinskų kapelių, vardas, matyt, iš to, kad ši dalis
buvo atpirkta iš Malinsko.“
„Galai“ turi tam tikrą formą. Paprastai taip vadinami
ištįsę plotai, įvardijama, į ką šis plotas panašus, pavyzdžiui, Kūlio galas: „Taip vadina augštagojiečiai Talkonių kaimo lauko prie Aukštagojo kaimo, šiapus Įstros
upelio, plotą (pagal panašumą į kūlį, t. y. rugių pėdą).“
Žemiau pateiktos dviejų vietovių ortofotonuotraukos. Pirmojoje – Girių galai – ištįsę dirbamos žemės
ir miško plotai Kulalių kaime (Notėnų sen., Skuodo r.
sav.). Antrojoje – laukas, vadinamas Keliuko galu
(tariamas Keluko galas). Čia svarbi ne Keliuko galo
forma, o vieta – tai laukas kelio pabaigoje. Tokių pavyzdžių yra ir daugiau, pavyzdžiui, Karališkių ežero
vakarinė dalis vadinama Plaštakos galu, nes iš šios
dalies išteka Plaštakos upelis (Plaštaka, Kurklių sen.,
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Vietovardis

Originalus vietovardis

Paminėjimo data

Remiantis autoriumi

Administracinis centras
(Daugirdas, 2002, 243)

Ariogala

Eregalle

1253

Salys, 1930, 43

Taip

Erogeln
Eragolen
Eragel
Heragala

1390
1407
1418

Būga, 1958, 251

Ойрегола

1418

Спрогис, 1888, 208

Бойсакгола

1561 – 1565

Būga, 1958, 251

Бойсагола
Бейсагола

1575

Спрогис, 1888, 26

Betegalle

1253

Salys, 1930, 39

Бетыгола

1575

Спрогис, 1888, 22

Бетигола
Бетыкгола

1595

Būga, 1958, 251

Довкшаголя

1592

Спрогис, 1888, 99

Baisogala

Betygala

Daukšiogala

Довкшагола
Dievogala

Девагола

Būga, 1958, 251
1595–1653

Девагола
Gerdžiogala

Ramygala

Geidegallen

1348

Salys, 1930, 45

Гердягола

1574

Спрогис, 1888, 72
Būga, 1958, 251

Мойшагола
Мейшаголи
Meysegallen

1528
1545

Būga, 1958, 252

Мойшагола

1575

Спрогис, 1888, 193

Ромигола

1575

Спрогис, 1888, 276

Ромигола
Tendžiogala
Vandžiogala

Thanyagel

1406

Būga, 1958, 252

Тондягола

1575

Спрогис, 1888, 311

Вондзягола

1593

Спрогис, 1888, 61

Витоголe

Taip

Taip

Būga, 1958, 252

Вондзягола
Wand–gal–er
Vytogala

Спрогис, 1888, 92
Būga, 1958, 251

КгирдзякголыКельмы,
Герджягола
Maišiagala

Taip

Taip

Būga, 1958, 252
1588

Витагола

Спрогис, 1888, 56
Būga, 1958, 252

Žąsūgala

Sausugale
Sansu–gele

1253

Būga, 1958, 252

Žemygala

Semegallen
Жимигола

1385
1561

Salys, 1930, 66

Жемигола
Жимигола
Symygal
Semegallen

1595

Būga, 1958, 252
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Anykščių r. sav.), Balelės galas – tai pieva ir upelis šalia pelkutės, kuri, matyt, kažkada buvusi bala (Šiauliai,
Širvintų sen., Širvintų r. sav.).
Vietovardžiai su galūne „-gala“ ir „-galas“, „-galalis“, „galai“ vartojami šiek tiek skirtingai: vietovardžiai
su dėmeniu -gala dažniau rodo savarankišką objektą,
su dėmenimis -galas, -galalis, galai dažniausiai įvardijama nedidelė teritorija didesniame plote, paprastai jo
pakraštyje. Skiriasi ir šių vietovardžių paplitimas. Kita
vertus, abiejų grupių vietovardžiai turi tą pačią struktūrą – pirmasis dėmuo dažniausiai yra siejamas su as-
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menvardžiais arba ypatybe, antrasis – su teritorija, jos
pakraščiais. Tai patvirtina taisyklę, kad „daugumos
kaimų pavadinimai yra kilę iš asmenvardžių – pirmųjų
gyventojų arba savininkų pavardžių, rečiau pravardžių“
(Vaitkevičius 2012, 54). Vietovardžių su -gala analizė
reikalauja istorinių, lingvistinių tyrimų. Svarbu paminėti A. Vanago mintį, kad žodis galas senovėje galėjo
turėti ir nekatrosios giminės lytį *gala (Vanagas 1996,
186–192), o tai leistų spėti, kad vietovardžiai su dėmenimis -galas, -galalis, galai susiformavo iš ankstesnių
istorinių vietovardžių su dėmeniu -gala. Tai patvirtintų
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ir persidengianti šių vietovardžių paplitimo teritorija:
pirmieji yra daugiau lokalūs, būdingi šiaurės ir vidurio
Lietuvai, antrieji pasklido po visą šiaurinę Lietuvos dalį.
Dėmesį patraukė ir žodžio „-kamp“ vediniai. Jų paplitimas taip pat lokalus, daugiausia šių vietovardžių
yra pietryčių Lietuvoje, palei Baltarusijos pasienį.
Dėmuo -kamp leidžia šiuos vietovardžius sieti su
netaisyklingos formos plotais. Jie gali būti susiję su
Valakų reforma, pavadinama planinio Lietuvos žemės
tvarkymo istorijos pradžia (Balčiūnas 1938, 22; Butkevičius 1971, 41; Bučas 1988, 44). Vykdant reformą,
išmatuotos visos didžiojo kunigaikščio žemės ir atskirtos nuo valstiečių žemių, todėl pakito iki tol buvusios
žemės valdymo formos. Valstiečiai buvo įkurdinti kaimuose, kiekvienai šeimai duota po valaką žemės, o
senas sodybas, paveldėtas arba pirktas tėvonijas, jiems
teko palikti (Šešelgis ir kt. 1965, 7–8). Norėta atmatuoti stačiakampio formos laukus (Butkevičius 1971,
41), tačiau taisyklingos keturkampės formos kaimus
matininkai galėjo suformuoti tik tose vietose, kurios
įsisavintos miškų ūkio sąskaita, pavyzdžiui, menkai
apgyvendintoje Užnemunėje (Prascevičiūtė 2013, 80).
Taigi Valakų reforma sukūrė ne tik naujo tipo kaimus,
bet ir tam tikro tipo viensėdžius. Dėl gamtinių kliūčių – ežerų, pelkių, upių, upelių ne visur pavyko suformuoti taisyklingos formos žemės masyvus, tarp kaimų
likdavo žemės gabalai (Šešelgis ir kt. 1965, 8). Juose
kūrėsi atskiri vienkiemiai, vadinamieji užsieniai, arba

zastenkai. Jie būdavo įvairaus dydžio, kaimo žemių
pakraštyje arba tarp gretimų kaimų žemių, miškuose
(Butkevičius 1971, 43). Nusakančiais jų kilmę ar pobūdį: osoka – eigulių kaimas, dziegciarnia – degutinė,
lydim – lydimas, skynimas ir kt. (Butkevičius 1971,
47), paplito ir specifiniai kaimų pavadinimai (Bagdonas 1978). Tarp jų – ir vietovardžiai su dėmeniu -kamp.
Ortofotgrafinėse nuotraukose analizuojant jų pasiskirstymą, matyti, kad jais buvo įvardijama upės, upelio ar
kito vandens telkinio apribota vieta, kuri, įsikėlus naujakuriams, ilgainiui galėjusi virsti gyvenviete.

Išvados
„Kraštas“ lietuvių pasaulėžiūroje suvokiamas kaip
kultūrinė kategorija. Ankstyvaisiais laikais jį sudarė giminystės ryšiais susijusi bendruomenė, dabar jis
siejamas su vietovės gyventojais. Jie sukuria „krašto“
savitumą – suteikia vardą ir nustato teritorines ribas,
savais vietovardžiais pavadina pažįstamas aplinkines
ir svetimas vietas. Pagal juose naudojamus dėmenis
„šalis“, „galas“, „kampas“ galime krašto sampratą praplėsti naujomis reikšmėmis.
Vietovardžiais su žodžiu „šalis“ pabrėžiamas vietovės kitoniškumas, kuris siejamas su mitologine, gamtine, socialine, etnine plotmėmis. Vietovardžiai su dėmeniu -gal dažnai susiję su asmenvardžiais, nurodo vieto-
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vės valdytoją, bet gali būti susiję ir su konkrečios vietos forma. Senesni vietovardžiai su dėmeniu -gala, jie
turi savo istorinį, legendinį pagrindimą, jie negausūs,
paplitę šiaurės ir vidurio Lietuvoje. O -galas, -galalis,
galai pasklidę plačiau – po visą šiaurinę Lietuvos dalį.
Vietovardžiai su dėmeniu „-kampas“, matyt, vėlyviausios kilmės, susiję su Valakų reforma. Taip vadinta netaisyklingos formos, upės, upelio ar kito vandens
telkinio apribotas plotas. Pietrytinėje Lietuvos dalyje
šio tipo vietovardžių išliko daugiausia. Galbūt tai lėmė
socialinės ir politinės aplinkybės – Vilniaus krašto okupacija, prasta žemė ir vangiai vykęs kaimų išskirstymas
į vienkiemius.
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The Conception of kraštas in the
Lithuanian Language
Alma RAGAUSKAITĖ
Kraštas (land) is a small territory, homogenous in terms
of culture and nature. In the dictionary of the Lithuanian
language, several meaning groups can be identified for the
words kraštas, šalis, šonas, galas (land, country, side, end):
side (1), location near something (2), direction (3), frontier (distant location) (4), shore (5), edge (boundary) (6),
piece (part) (7), a territorial unit (8), population (9), family
(10), attitude (10). Of the usage examples for the provided
words it is clear that the main distinctive feature for the
word kraštas is not its territory, but rather the population,
their customs, cultural identity.
The article also discusses the place names that are made
with forms of the words šalis, galas, kampas (country, end,
corner). Place names with the word šalis are rare and relatively new. Derivatives of galas are the oldest, going back to
sources from the 13th c.; they are evenly distributed over the
northern part of Lithuania. Some of them indicate an independent object while others — a small part at the edge of a
larger territory. Place names with derivatives of -kamp are
widespread in south-eastern Lithuania, along the border with
Belarus, and are also rather new, related to the Wallach reform
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Karalių nuvainikavimas
Dainius RAZAUSKAS

Prieš kurį laiką perskaičiau istoriko Rimvydo
Petrausko straipsnį „Kunigas, karalius ar vis dėlto tik
didysis kunigaikštis?“ (Žinios gyvai/ Istorija, 2013 m.
gruodžio 7 d.; Naujasis Židinys-Aidai, Nr. 7)1. Straipsnyje
reaguojama į 2013 m. spalio 4 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusį seminarą „Lietuvos karaliai, arba Lietuvos valstybės statusas XIII–XIV a.“, kuriame nurodyto
laikotarpio Lietuvos valdovai buvo paskelbti karaliais,
o ne didžiaisiais kunigaikščiais. Rimvydas Petrauskas
straipsnyje kaip tik ir aiškina, kodėl jie vis dėlto laikytini
ne karaliais, o didžiaisiais kunigaikščiais.
Svarsčiau, o nutariau įterpti savo trigrašį ir aš, nors
tame MA seminare nedalyvavau ir sužinojau apie jį tik
iš paties R. Petrausko straipsnio. Nesu istorikas, todėl
iš anksto perspėju, kad dėl istorijos faktų ginčytis neketinu – priešingai, dėl jų gerbiamuoju Rimvydu galiu tik
kliautis ir remtis. Tačiau istoriją sudaro ne vien faktai,
bet – neišvengiamai! – ir jų interpretacija. Štai su ja ir
ketinu „iš savo varpinės“ šiek tiek nesutikti.
Dar noriu pabrėžti, kad siekiu ne pašnekovą ar ką
nors kitą pažeminti, o visai priešingai: kalbėti taip, kad
mintis nuolat būtų sutelkta į dalyką, ne į asmenis. Todėl
tikiuosi niekam neduosiąs pagrindo suabejoti mano
pagarba Rimvydui Petrauskui, juolab kad kitados turėjau progą, kad ir menkai, susipažinti su juo asmeniškai.
Visi pajuodinimai citatose – mano.
***
Rimvydas Petrauskas rašo: „Visų pirma apie šaltinių
terminus, kuriais paprastai mėginama manipuliuoti,
atsirenkant tinkamiausius. Vokiečių ordino ir kitose
to meto kronikose lietuvių ir kitų baltų genčių ‘karalių’ sutiksime labai daug. Netgi šiek tiek per daug,
jei tikėsime, kad karalius vis dėlto reiškia monarchą.
Mindaugas (kaip ir jo anoniminis tėvas) karaliumi
vadinamas dar iki karūnacijos, taip pat galime skaityti
apie ‘žemaičių karalių Mažeiką’, ‘žiemgalių karalių
Nameisį’, o Vygandui Marburgiečiui karaliai apskritai
yra visi Gediminaičių kilmės kunigaikščiai. Taip pat ir
dokumentiniuose to meto šaltiniuose ‘karaliaus’ ter1.	  <http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/istorija/rimvydaspetrauskas-kunigas-karalius-ar-vis-delto-tik-didysis-kunigaikstis-582-390467>.

minas vartojamas itin laisvai, antai 1385 m. dokumente
Livonijos ordinui ‘Polocko karaliumi’ (Rex in Ploscovia)
pasivadino Jogailos brolis Andriejus Algirdaitis. Tokių
pavyzdžių šaltiniuose galima semti saujomis, ir jie nieko
mums nepasakys apie Lietuvos valdovų statusą. Daug
svarbiau mėginti situaciją suvokti iš platesnės perspektyvos, įvertinant pagoniškos Lietuvos vietą to meto
tarptautinėje politikoje. Žodis ‘tarptautinis’ čia yra centrinis, nes valdovo titulo klausimas visų pirma ir iškyla
santykiuose su kitomis šalimis.“
Pirma, įžvelgiu čia dvi logines argumentavimo klaidas: 1) jei „pernelyg“ daug valdovų vadinami karaliais,
tai dar nereiškia, kad jie visi turi būti pervadinti kunigaikščiais; 2) jei karaliaus terminas tuomet buvo diskredituotas dėl pernelyg dažno nepelnyto jo vartojimo ir
jo vieton nuspręsta įvesti naują – kunigaikščio terminą,
tai kodėl šio naujo termino lygiai neėmus taikyti ir kitų
kraštų valdovams, kurie juk irgi vadinti karaliais, pavyzdžiui, kodėl tuometinės Lenkijos valdovų irgi nevadinus
didžiaisiais kunigaikščiais?
Antra, karaliaus sąvokos turinys istorijoje išties kito
(kaip, beje, ir visų kitų sąvokų). Ypač jis turėjo pakisti
didelių visuomenės gyvenimo virsmų, perversmų laikotarpiais, kaip kad Lietuvoje prasidėjus nepaliaujamam,
kelis šimtmečius trukusiam karui su kryžiuočiais. Lietuva tuo nėra išimtis. Štai senovės germanų kuningaz
„karalius“ (jį atitinka gotų kuniggs, dabar vokiečių
König, anglų king ir kt.), pasidarytas iš žodžio kunja
„gentis“ (lie. gentis yra tos pačios šaknies), pirmine
reikšme tėra „gentininkas“ (panašiai mūsų iš žodžio
šeima yra pasidarytas šeimininkas). Vadinasi, prieš įgaudama šiuolaikinę karaliaus reikšmę, ši germanų sąvoka
gerokai pakito, bet dėl to senųjų germanų karalių niekas nemėgina pervardyti kaip nors kitaip. Kultūrinė
antropologija mums iki šiol pasakoja apie vadinamųjų
pirmykščių tautų bei genčių karalius, kartais juos
paniekinamai vadindama „karaliukais“, bet priversta
pripažinti būtent karališką jų statusą, nes jie savose
gyvenimo aplinkybėse, savame socialiniame kontekste
yra suverenai. O karaliaus statusą kaip tik ir lemia suverenumas, kuris, beje, yra ne tik ir gal net ne tiek politinės, kiek religinės prigimties (kartais kalbama apie
religinį-maginį suverenumą). Karalius yra tasai, kuris
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Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Pasaka (Karalių pasaka). 1908 m. M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

niekam, be Dievo (kad ir kokiu vardu jis kurios tautos
būtų vadinamas), nepaklūsta, už kurį šiame pasaulyje
nieko aukštesnio nebėra. Todėl karaliaus vainikavimas
visuomet yra religinė apeiga, viena iš svarbiausių, reikšmingiausių religinių apeigų atitinkamoje visuomenėje.
Man, deja, nėra žinomas joks senovės lietuvių karaliaus
vainikavimo aprašymas. Bet tai gal nėra labai stebėtina, kai raštas buvo vartojamas vien svetimšalių kitatikių, tad svarbesnėse lietuvių religinėse apeigose jiems
dalyvauti buvo gal net nevalia. Šiaip ar taip, tuometėje
Lietuvoje, suprantant ją dar ne kaip politinį vienetą, o
kaip bendros tradicijos erdvę, karalių tikrai galėjo būti
ne vienas. Todėl karaliumi jau prieš krikštą tikrai galėjo
būti ir Mindaugas. Tik karalius jis buvo senosios lietuvių
religijos teisėmis, kuri buvo nepripažįstama aplinkinių
krikščioniškų valdovų, tad Mindaugo krikštas savaime
reikalavo atitinkamo naujo karūnavimo, šįsyk jau pagal
aplinkinių kraštų išpažįstamą religiją ir papročius. Taigi
čia neišvengiamai iškyla konfesinis klausimas: jei stojame krikščioniškosios ideologijos pusėn, tai karaliumi
Mindaugas tikrai tapo tik pasikrikštijęs ir gavęs karūną
iš popiežiaus; o jei stojame senovės lietuvių religijos
pusėn, tai krikštas ir persikarūnavimas gali reikšti jau
visai ką kita…
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Abejonių kelia ir pati „pagoniškos Lietuvos“ sąvoka.
Suprantu ją esant įprastą, sutartinę ir patogią skiriant
laikotarpius prieš valstybės krikštą ir po. Vis dėlto
sąvoka „pagonis“, „pagoniškas“ yra perdėm neapibrėžta, ir kitąsyk šis neapibrėžtumas gali iškraipyti
tikrovę. Šiaip jau lotynų k. žodis pāgānus yra sudarytas
iš pāgus „kaimas“ ir pirmiausia reiškė „kaimietį“, taip
pat perkeltine reikšme „neišmanėlį, prasčioką“. Vėliau
krikščionys taip ėmė vadinti kitatikius. Gal tokį pavadinimą ir galima pateisinti prietaringiems Romos provincijos žemdirbiams, neperkalbamiems dėl savo dievų ir
dievukų, bet ar tikrai „pagonis“ buvo neoplatonikas
Plotinas, vienas mokyčiausių ir kultūringiausių vėlyvosios antikos žmonių, Romos imperatorių mokytojas? O
patys imperatoriai iki Konstantino? Taip pat kitų Europos kraštų bei genčių karaliai, tarp jų – ir Lietuvos? O ne
Europos kraštų, antai Kinijos, Indijos, musulmonų karalysčių? Etnologas Libertas Klimka užtat mėgino patikslinti šio termino prasmę ir siūlė jį taikyti vien krikščioniškosios LDK tamsiems prietaringiems užkampiams,
bet ne ikikrikščioniškai Lietuvai, kai senoji religija buvo
valstybinė ir tikrai ne „kaimiška“.
Na, rusų komunistai tarpukario nepriklausomą Lietuvą irgi pravardžiavo buržuazine, bet argi mes jais
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sekame? Grobikai visuomet savo prievartos auką stengiasi dar ir pažeminti, taip sau ir kitiems tarsi pateisindami savo smurtą: antai dabartinė Rusijos propaganda
Maidano sukilėlius pravardžiuoja „fašistais banderovcais“ ir t. t. Bet ar turime mes jai pritarti ir antrinti?
Ar tai nereikštų, kad – galbūt nevalingai, nepakankamai
sąmoningai – stojame jų pusėn? Juk tai grynų gryniausias „informacinis karas“...
Priminsiu, kad neketinu nieko žeminti ar negerbti,
tik noriu iškelti aikštėn tikrąjį – ideologinį, ne istorinį –
klausimo pagrindą ir pabrėžti, kad būtent šiuo pagrindu
jį ir dera svarstyti.
Užtat nesutinku, kad „valdovo titulo klausimas visų
pirma ir iškyla santykiuose su kitomis šalimis“ – visų
pirma jis iškyla pačioje bendruomenėje, kai ji apsisprendžia nepaklusti jokiai kitai bendruomenei, bet gyventi
laisva, suvereni, ir šį apsisprendimą įkūnija įšventindama savo karalių. Nuo tada, žinoma, iškart iškyla
santykių su kitomis bendruomenėmis klausimas, ir tik
tada lemiamos reikšmės ima įgauti bendruomenės ir
jos karaliaus „smulkumas“ ar „stambumas“, atsiranda
būtinybė ieškoti sąjungininkų ir taip apriboti savo
(religiniu požiūriu besąlygišką) suverenumą, galiausiai
keliems karaliams sąjungininkams išsirinkti vyriausiąjį ir
jam savo valia nusilenkti dėl bendros galios ir laisvės.
Nes jeigu nesusitarsi su kaimynu, panašiu į save, tave
nusiaubs nuožmus priešas, kuris nė negalvoja su tavimi
tartis, nė karaliumi tavęs nelaiko, o tavo valdinių –
tauta. Ir tik deramą atkirtį gavęs jis yra priverstas skaitytis. Šia prasme išties negana tarp saviškių karaliumi
karūnuotis – dar reikia įrodyti, kad esi šio titulo vertas
santykiuose su kitomis šalimis. Su Dievo pagalba Lietuvai anuomet tai ne taip jau prastai sekėsi, ir kas jau kas,
o Gediminas tikrai savo titulo garbę apgynė.
***
„Po pirmojo ir vienintelio vainikuoto Lietuvos
karaliaus Mindaugo nužudymo Lietuvos valdovų
titulai dokumentuose įvairavo iki pat XIV ir XV a. sandūros. Lietuvos monarchai tituluodavosi (ir buvo kitų
tituluojami) atsižvelgiant į kitos pusės titulatūros
tradiciją. Todėl popiežiui Jonui XXII Gediminas lotyniškai prisistato kaip ‘lietuvių ir daugelio rusų karalius’
[rex]. Konstantinopolio patriarchui Algirdas graikiškai
tituluojasi ‘bazilėjumi’, o rusiškuose dokumentuose
ir metraščiuose žinomi tik ‘didieji kunigaikščiai’. Tai
buvo neabejotinai sąmoninga Lietuvos valdovų strategija – pabrėžti savo valdžios suverenumą kitos pusės
vartojamomis sąvokomis. Tokia įvairovė buvo su keliomis politinėmis sistemomis ir civilizacijomis (katalikiška
Vakarų, stačiatikiška Bizantijos) kontaktuoti įpratusio
Lietuvos politinio elito tradicija – pasitelkti tokią terminiją, kuri aiški ir suprantama kitai pusei. To meto lietuvių kalboje veikiausiai vartotas dar I tūkstantmetyje
perimtas germanizmas kunigas, kurį tik vėliau dėl slavų

kalbų įtakos pakeitė iš frankų valdovo Karolio Didžiojo
vardo nukaldintas karalius. Kita vertus, Lietuvos
valstybei išsiplėtus į rytus ir bent jau tarp dalies elito
(pavyzdžiui, stačiatikių kraštuose valdančių Gediminaičių) plintant rusėnų kalbai, vis dažniau turėjo pasigirsti
‘didžiojo kunigaikščio’ (‘didžiojo kunigo’) terminas. Šis
žodis buvo patogus ir dinastijos struktūros požiūriu,
nes leido pabrėžti viešpataujančios giminės senjoro
(didžiojo kunigaikščio) išskirtinumą tarp kitų tuo metu
dar gana ‘suverenių’ giminaičių (kunigaikščių).“
„Vienintelio vainikuoto Lietuvos karaliaus Mindaugo“ vaizdinys tėra gryna ideologema. Visai nė nesiimat vertinti, gerai tai ar blogai arba kam gerai, o kam
blogai, pati vienintelio, nes vienintelio krikščioniškomis
apeigomis karūnuoto, karaliaus samprata yra atvirai
ideologiška ir šališka. Vadinkime tuomet ir senovės
persų karalių Darijų didžiuoju kunigaikščiu, ir juolab
legendinį britų karalių Arturą…
„Lietuvos politinio elito tradicija pasitelkti tokią terminiją, kuri aiški ir suprantama kitai pusei“, išvis vargiai
yra argumentas Lietuvos valdovams nebuvus karaliais.
Juk pasirenkami terminai visose kitose kalbose reiškė
būtent aukščiausią valdovą, suvereną – karalių!
O tai, kad „rusiškuose dokumentuose ir metraščiuose žinomi tik ‘didieji kunigaikščiai’“, nėra visai objektyvi tiesa, bet irgi tik interpretacija. Nuo senų senovės
visame pasaulyje (hetitų, keltų, germanų ir kt.) karaliai,
kitų išrinkti vyresniaisiais ar (dažniau) per jėgą kitus sau
pajungę, pabrėždami aukštesnį už pajungtųjų statusą,
tituluodavosi karalių karaliais ar didžiaisiais karaliais.
Kijevo Rusioje vartotas terminas, reiškęs „karalių“, buvo
кънязь – irgi I tūkstantmečio germanizmas, dėsningus
fonetinius pakitimus patyręs skolinys iš minėto germanų kuningaz, kaip ir lietuviškasis kuningas ar kunigas.
Ir germaniškasis žodis, ir skolinys neabejotinai reiškė
„karalių“. Kijevo karalius, pajungęs savo valiai aplinkinius karalius, tapo didžiuoju karaliumi, rusiškai великий
князь. Bet ilgainiui князь rusų kalboje išties ėmė reikšti
„kunigaikštį“. O taip galėjo atsitikti ir atsitiko tik tada,
kai atsirado aukštesnę valdžią žymintis terminas, ankstesnį nustūmęs į antrą vietą. Ar taip atsitiko ne tuomet,
kai Maskvos valdovas Ivanas, pasišovęs jėga visą Rusią
suimti į savo rankas, iš anksto apsiskelbė vieninteliu
visos jos caru (pagal imperatoriaus Cezario vardą)? Jo
atžvilgiu tad visi buvę karaliai bemat virto kunigaikščiais,
nors tebevadinti tuo pačiu žodžiu князь, kurio reikšmė
užtat atitinkamai pakito. Ir dabar, sekant kelių šimtmečių Maskvos imperijos ideologija, senosios Rusios karalius jau įprasta pažeminti į kunigaikščius. Galbūt šį terminologinį virsmą galima patikslinti, bet jo esmė dėl to
nepasikeis: pradžioje iš germanų gautas senovės Rusios
кънязь reiškė „karalių“, o pastaraisiais laikais – jau tik
„kunigaikštį“. Tokie terminologiniai virsmai vyksta, bet
jų rezultato taikymas atgaline data nėra visai korektiškas. Ir juolab tuo remiantis argumentuoti Lietuvos
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valdovą Gediminą nebuvus karalių neišeina. Juolab kad
kitomis kalbomis jis vadintas būtent karaliumi, ir iškalbingiausias, mažiausiai abejonių galintis kelti čia turbūt
yra Romos popiežiaus vartotas lotyniškasis rex.
Beje, lietuvių germanizmas kunigas, neabejotinai
reiškęs karalių ir dėl santykių su vokiečiais nuolat buvęs
atpažįstamas atitinkamuose jų tarmių žodžiuose,
dar būtų pusė bėdos. O štai kunigaikštis, sudarytas
iš kunigo su mažybine bei priklausomybine priesaga
-aikštja-, tiesiog savo daryba reiškia geriausiu atveju tik
mažybinį „karaliuką“, o šiaip – būtent priklausomą nuo
karaliaus asmenį, visų pirma karalaitį (šis vėlesnis žodis
sudarytas su lygiaverte mažybine arba priklausomybine priesaga). Taigi kunigaikštis tikrai nieku būdu nėra
karalius ar jam lygus – pagal pačią žodžio darybą tai
visa galva žemesnis, kunigu vadintam karaliui vienaip
ar kitaip priklausantis, pavaldus žmogus, jo pavaldinys.
***
Rimvydas Petrauskas: „Kartais diskusijoje pasigirsta
teiginys, kad Lietuvos karaliai kunigaikščiais virtę tik po
unijos su Lenkija. Tačiau tendencija rinktis šį titulą pastebima anksčiau. 1379 m. Trakų sutartyje su Vokiečių
ordinu Lietuvos valdovai save tituluoja taip: ‘Jogaila,
aukščiausias lietuvių kunigaikštis, ir Kęstutis, Trakų
kunigaikštis’.“
Čia iškart krinta į akis supainioti 1) pavadinimas,
žodis, kuris perteikia sąvoką, ir 2) titulas. Renkamasis
buvo ne titulas, o tik kurios nors kalbos žodis, kuris
tuo metu reiškė būtent „karalių“. Bet dabar kai kurie iš
tokių žodžių mūsų jau suprantami reikšme „kunigaikštis“, taip kartu atgaline data iškraipant tikrovę.
O dėl unijos su Lenkija, tai tą uniją sudarė dvi lygiavertės karalystės (net jei kita pusė to iš aukšto nieku
gyvu nepripažintų). Mat kivirčų ir karų tarp Jogailos
ir Vytauto metu pastarasis buvo priverstas pripažinti
Jogailos pirmenybę, ir kaip tik tokiu būdu „tikrojo“,
aukščiausiojo karaliaus titulas perėjo jam. Prieš uniją
Jogaila tad buvo Lietuvos karalius, o po unijos tapo
Lietuvos ir Lenkijos karaliumi. Vytautas liko tarsi jo
vietininkas Lietuvoje, kuri jungtinės karalystės sudėtyje
tam tikrą savo autonomiją iš naujo įtvirtino kaip didžioji
kunigaikštystė – „didžioji“ gal pabrėžiant skirtumą
nuo Lenkijos kunigaikštysčių. Beje, ir pati Lenkija, jei
bendros karalystės sudėtyje būtų norėjusi pabrėžti
savo autonomiją nuo Lietuvos, būtų virtusi Lenkijos
didžiąją kunigaikštyste. Savo ruožtu kiek karalyste
unijoje su Lietuva liko Lenkija, tiek šio statuso unijoje
su Lenkija niekuomet neprarado ir Lietuva. Susidariusi
šiek tiek paradoksali padėtis, kai buvusi karalystė jungtinės karalystės sudėtyje virto kunigaikštyste, Lietuvos
nenaudai pasisuko dėl visai kitų priežasčių – pirmiausia
ideologinių, Lietuvos didikams tolydžio priimant lenkiškąją perspektyvą, o kartu su ja ir kultūrą, kalbą bei
savimonę.
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***
Rimvydas Petrauskas: „Keistesnis Jogailos apibūdinimas 1380 m. Dovydiškių sutartyje: ‘Jogaila, aukščiausias lietuvių karalius’, lyg būna ‘žemesnių’ karalių,
taigi čia veikiau regime ‘didžiojo kunigaikščio’ savimonės išraišką. 1382 m. Bražuolės paliaubomis su vis tuo
pačiu Ordinu prisiekia ‘du karaliai’ – koning Jagal und
koning Skirgal, o tų pačių metų Dubysos taiką Jogaila
skelbia panašiai kaip 1380 m. sutartyje – ‘didysis karalius’. Pagaliau Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Jogaila
tituluojasi 1385 m. Krėvos dokumente – tikrai ne lenkai
primetė tokį titulą Lietuvos valdovui.“
Kaip ką tik sakyta, „žemesnių karalių“ išties „būna“,
jų „atsiranda“ kaip tik tuomet, kai vienas tampa aukščiausiuoju, arba didžiuoju karaliumi. Antai Indijoje toksai nuo seno taip ir vadinamas: maharadža, t. y. didysis
radža, ir niekam dėl to nekyla jokių klausimų. O kad
Krėvos sutartyje Jogaila esą titulavosi didžiuoju kunigaikščiu, tai vėlgi, matyt, tik terminų interpretacijos
klausimas, ilgainiui pakitus jų reikšmei.
Pavyzdžiui, sovietiniais laikais mokslininkas, apsigynęs vieną disertaciją, buvo vadinamas mokslų kandidatu, o apsigynęs antrąją – mokslų daktaru. Dabar
mes vieną disertaciją apsigynusį mokslininką vadiname
daktaru, o apsigynusį antrąją – habilituotu daktaru.
Tad jei kokiame sovietinių laikų dokumente aptikome
mokslininką pavadintą daktaru, tai dabar jį turėtume
vadinti habilituotu daktaru, o jei laikysime tik daktaru –
nepagrįstai pažeminsime.
Žodis ir titulas – ne tas pat. Žodžiai ir jų reikšmės turi
savo istoriją, o titulo reikšmę lemia jo vieta hierarchijoje,
sinchroninis titulo santykis su kitais tos pačios sistemos
titulais. Šia prasme išties būtų galima Lietuvos valdovus
vadinti didžiaisiais kunigaikščiais, tik su sąlyga, kad didysis kunigaikštis bus karaliaus sinonimas, žymintis tą patį
titulą, ir juo vadinsime visus karalius. Bet pamėginkime
šitaip pervadinti pasakų karalystę ir pasakų karalių: „Vienoje didžiojoje kunigaikštystėje buvo didysis kunigaikštis ir turėjo sūnų, didįjį kunigaikštaitį…“
***
Rimvydas Petrauskas: „Tad ar prasminga vengti
Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulo, jei jo nebijojo
Jogaila ir kiti Lietuvos monarchai? Tikras karalius yra
ne tas, kuris juo vadinasi, o tas, kuris tokiu aiškiai ir oficialiai konkrečioje politinėje sistemoje pripažįstamas.
Svarbu suvokti, kad Lietuva XIV a. nebuvo karalystė
to meto svetimšalių akimis, nes tokia karalystė galėjo
būti tik krikščioniška. Todėl XIV a. derybose dėl krikšto
ir iškyla Lietuvos valdovų karūnacijos galimybė. Tai
labai gerai atsiskleidžia žymiajame 1358 m. Šventosios
Romos imperijos imperatoriaus Karolio IV laiške Lietuvos kunigaikščiams jų krikšto klausimu.“
Pirma, Jogaila didžiojo kunigaikščio titulo sau
netaikė! Jis save titulavo didžiuoju karaliumi, kaip ger-
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biamasis Rimvydas pats patvirtino. O jeigu jis kitąsyk
savo karališką titulą įvardijo slavišku žodžiu, kuris dabar
mums reiškia kunigaikštį, tai nėra visai jokio pagrindo
dabartinę žodžio reikšmę primesti titului, kurio ji nebeatitinka. Maža to, jeigu Jogaila ir būtų – pafantazuokime! – vienąsyk pasivadinęs karaliaus titulu, o kitąsyk
kunigaikščio, tai juolab lieka klausimas mums: kodėl
mes dabar renkamės žemesnįjį titulą, o ne aukštesnįjį?
Negalima nesutikti, kad „tikras karalius yra ne tas,
kuris juo vadinasi, o tas, kuris tokiu aiškiai ir oficialiai
konkrečioje politinėje sistemoje pripažįstamas“. Tačiau
ką laikysime tąja „konkrečia politine sistema“? Jei Lietuvą, tai ji buvo suvereni valstybė, vadinasi, jos valdovas – visavertis suverenas, karalius. Bet pasirodo, jog
mums „svarbu suvokti, kad Lietuva XIV a. nebuvo karalystė to meto svetimšalių akimis, nes tokia karalystė
galėjo būti tik krikščioniška.“ O tai tik iš dalies tiesa:
musulmoniškos karalystės buvo pripažįstamos karalystėmis, o jų valdovai – karaliais, nes kryžiuočiams gerai
davė į kaulus. Lietuva jiems irgi gerokai įkrėtė, todėl jų
ir popiežiaus buvo pripažįstama karalyste. Bet kryžiuočius nugalėjus ginklu, į pirmą vietą iškilo ideologinis
spaudimas, prieš kurį Lietuva, apsupta krikščioniškų
valstybių, nebeturėjo sąjungininkų, liko vienui viena.
Aiškiausiai tas ideologinis spaudimas ir pasireiškė
nekrikščioniškos Lietuvos nepripažinimu karalyste,
lygia su kitomis. Tad Lietuvos krikštas garantavo jos,
kaip karalystės, pripažinimą. Tik vėl iš to niekaip neišeina, kad karalyste ji nebuvo prieš tai.
Pavyzdžiui, Sovietų imperijos okupuotai Lietuvai
irgi grėsė jos, kaip nepriklausomos valstybės, nebepripažinimas, ir mes iki šiol dėkingi toms Vakarų šalims,
kurios per visą sovietinės okupacijos laikotarpį ją tokia
tebepripažino (atvirkščiai – nepripažino Lietuvos prijungimo prie Sovietų Sąjungos). Bet mums vėl paskelbus nepriklausomybę toli gražu ne visos šalys suskubo
ją pripažinti. Ypač kvaila tikėtis pripažinimo iš tų, kurių
tikslas – tave praryti. Bet jeigu niekas net Vakaruose
nebebūtų Lietuvos pripažinęs nepriklausoma valstybe,
ar dėl to būtinai būtume turėję nepriklausomybės atsižadėti ir mes? Taip būtų supainiota priežastis su pasekmėmis: juk pirmiausia už savo laisvę ir visavertiškumą
turi stoti pats žmogus, pati tauta, pati valstybė ir tik
tada siekti kitų pripažinimo, kuris irgi yra svarbus, labai
labai svarbus, bet ne lemiamas. Lemiamas yra mūsų
orumas ir mūsų ryžtas, ir dar kažkas tokio… kas apskritai žmogų įgalina stovėti stačią ir nenusilenkti, nesilankstyti. Būtent tai ir daro žmogų laisvą. Būtent tai ir
daro tautą karalyste, o jos valdovą – karaliumi.
Tenka pripažinti, kad anuomet mes neišstovėjome.
Ginklu atsilaikėme, o prieš svetimas nuomones – nusilenkėme. Ir praradome laisvę, kalbą, kartu su kalba –
žemes, galią ir kone pačius save. Paskui vėl iš paskutiniųjų atsitiesėme, – kai tik liovėmės paisę, kaip kas mus
pravardžiuoja, žemina ir loja, – bet vėl buvome palenkti,

tąsyk jau per jėgą. Dabar vėl bandome atsitiesti. Bet
norint atsitiesti, reikia suvokti, kad mūsų orumas ir ryžtas yra pirmaeilis, lemiamas dalykas, svarbesnis už kad
ir kokias nuomones, už visus šio pasaulio pripažinimus
ir nepripažinimus.
***
Pasak Rimvydo Petrausko, „verta skirti du dalykus:
1) brandžiaisiais ir vėlyvaisiais Viduramžiais karalystės
rangas galimas tik priklausant Romos krikščioniškajai politinei sistemai – todėl Mindaugas 1253 m. liepą
buvo popiežiaus Inocento IV pavedimu vainikuotas, o
praėjus kone dviem šimtmečiams, Vytautui toks sumanymas nepavyko; 2) XIV a. Lietuvos monarchai buvo
suverenūs valdovai ir jų statuso nenuvertinsime, jei ir
toliau juos tradiciškai vadinsime didžiaisiais kunigaikščiais, valdovais arba monarchais.“
Kad viduramžiais „karalystės rangas galimas tik
priklausant Romos krikščioniškajai politinei sistemai“ –
netiesa, pavyzdys tam ir pati Lietuvos karalystė, ypač
valdoma karaliaus Gedimino, ir kitos didžios bei mažesnės ano meto nekrikščioniškos karalystės. Ir jeigu jau
„Lietuvos monarchai buvo suverenūs valdovai“, tai
jie – tiesiog pagal apibrėžimą – buvo karaliai, nesvarbu,
kokiu žodžiu šį titulą įvardysime. O kad „jų statuso
nenuvertinsime, jei ir toliau juos tradiciškai vadinsime
didžiaisiais kunigaikščiais“, – vėl netiesa, nes didysis
kunigaikštis yra ne vien terminas, tai titulas, žemesnis
už karalių. Tai suvokia ir pats Rimvydas Petrauskas,
savo rašinio pavadinime pavartodamas tik: „Kunigas,
karalius ar vis dėlto tik didysis kunigaikštis?“
Dar kartą: esmė ne žodžiai, o titulų tarpusavio santykiai ir iš to plaukiantis jų turinys. Tik pamėginkime
Dievą, dangaus ir žemės Karalių, pavadinti dangaus
ir žemės Didžiuoju kunigaikščiu, ir iškart viską suprasime. Tik pamėginkite taip pertarti Kristaus žodžius
(Lk 17.20–21): „Dievo didžioji kunigaikštystė ateina
nepastebimai. Ir niekas nepasakys: ‘Štai ji čia arba ten!’
Nes Dievo didžioji kunigaikštystė jau yra tarp jūsų.“
Arba štai Tomo Evangelijos (3): „Jei vadovai jums sakys,
kad štai didžioji kunigaikštystė yra danguje, tuomet
dangaus paukščiai pralenks jus; jeigu sakys jums, kad
jinai mariose, tuomet žuvys pralenks jus. Tačiau didžioji
kunigaikštystė yra jumyse ir šalia jūsų.“ Maža to, karalystės ir kunigaikštystės sąvokų skirtumas krikščionybėje itin ryškiai pabrėžiamas, vos tik prisimenamas
neklusnusis Dievo valdinys, maištininkas ir galiausiai
priešas, vis dėlto už jį menkesnis ir jam pavaldus „šio
pasaulio kunigaikštis“. Kaip Lietuvos kunigaikštystė
Lenkijos karalystės atžvilgiu, tiesa?
***
Rimvydas Petrauskas: „Vienas svarbiausių argumentų renkantis ‘didžiojo kunigaikščio’ sąvoką yra Lietuvos istorinė tradicija. ‘Didžiųjų kunigaikščių’ termino
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mums neprimetė XIX a. lenkų ir rusų istorikai, kaip
kartais teigiama. Tradicija senuosius ikikrikščioniškos
Lietuvos valdovus vadinti didžiaisiais kunigaikščiais
kilo XVI a. pradžios Lietuvos metraščiuose. Būtent
tada pirmą kartą pamėginus parašyti visą Lietuvos
istoriją nuo pat legendinių Romos laikų iki gyvenamosios dabarties, iškilo ir senųjų valdovų titulo klausimas.
Lietuvos metraščių autoriai jiems pritaikė įprastą ir
savą ‘didžiojo kunigaikščio’ titulą. Todėl metraščių veikėjai yra ‘kunigaikštis Palemonas’, ‘didysis kunigaikštis
Kernius’, ‘didysis kunigaikštis Skirmantas’ ir, žinoma,
didieji kunigaikščiai Vytenis, Gediminas ir Algirdas. Nuo
to laiko visi vėlesni istorikai, aprašydami senąją Lietuvos istoriją (Motiejus Stryjkovskis, Albertas VijūkasKojelavičius ir kt.) Lietuvos valdovus vadino didžiaisiais
kunigaikščiais. Šiems istorijos žinovams ir Lietuvos
mylėtojams toks titulas buvo orus ir prasmingas, tad
nemanau, kad XXI a. nepilnavertiškumo kompleksai
galėtų priversti šios tradicijos atsisakyti.“
XVI a. pradžios Lietuvos metraščiai, kuriuose pirmąsyk aprašoma senosios Lietuvos istorija (anuometiniu jos supratimu), jei neklystu, yra parašyti Lietuvos
kanceliarijoje tuomet vartota rusėnų kalba, o „didysis
kunigaikštis“ čia įvardijamas žodžiais князь великии,
kurie, tikėtina, tuomet dar buvo dviprasmiški ir galėjo
reikšti „didįjį karalių“ (kaip ir kalbant apie Kijevo Rusios
valdovus). Kada rytų slavų князь virto „kunigaikščiu“,
kada Maskvos Rusijoje, kada LDK ir t. t. – rimto tyrimo
reikalaujantis klausimas. O štai Motiejus Stryjkovskis,
gimęs Lenkijoje ir kilme lenkas, rašė lenkiškai ir savo
„Kronikoje“ vartojo sąvokas wielki xiążę „didysis kunigaikštis“, Wielkie Xięstwo „Didžioji Kunigaikštystė“,
lenkų kalboje „karaliui“ pavadinti esant kitą terminą –
król. Bet tai nenuostabu, nes jau XV a. II pusės lenko
ir prolenkiško istoriko Jono Dlugošo (Jan Długosz)
lotyniškai parašytoje „Lenkijos istorijoje“, pavyzdžiui,
Gediminas vadinamas Dux Lithuanorum, t. y. „lietuvių
kunigaikštis“ (net ne „didysis“!) ar vos „lietuvių karvedys“ – ne kaip Lenkijos karalius, o kaip atskirų Lenkijos
sričių kunigaikščiai ar karvedžiai. Nors štai II a. pr. Kr.
tikrai dar nekrikščioniškos Bitinijos karalius Prūsijus, su
kuriuo Dlugošas sieja prūsus, pavadintas rex.
Tai gryna ideologija, kuria sekti nematau nė mažiausio reikalo. Kaip ir vadintis „litvomanu“ už tai, kad kalbu
lietuviškai. Ir nevisavertis išties būčiau, jei taip ištikimai
paisyčiau, kas ką pasakė ar kaip pavadino, ir drebėčiau
iš baimės nevisaverčiu pavadinamas. Pavadinsi – nepagadinsi.
Pabaigoje priminsiu, kad graikų kilmės žodis karūna
Europoje paplito per lotynų kalbos corōna – „vainikas“.
Taigi lietuviškai „karūna“ – tiesiog vainikas. Palūždami
po šimtmečius trunkančio informacinio karo vėzdu –
prisiimdami svetimšalių primestą senųjų savo karalių
nepripažinimo „tradiciją“ – mes patys savo rankomis
juos nuvainikuojame, o kartu su jais – ir savo protėvių
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valstybę, ir savo istoriją, ir savo tėvynę apskritai, patys
pavertę ją apgailėtina mažybine Lietuvėle, be kitų
pagalbos nebegalinčia nei apsiginti, nei išgyventi ir be
kitų leidimo šiukštu nebepasiekiama Dievo…
Šiaip ar taip, „tradicija“, ar veikiau įprotis, – rimtas
argumentas, bene rimčiausias iš visų išsakytųjų. Ir vis
dėlto nepakankamas. Nes būna įpročių, kurių reikia
kuo greičiau atsikratyti, kad ir nelengva. Kaip antai ligi
XIX a. pabaigos užtrukęs įprotis viešumoje kalbėti ir
rašyti lenkiškai. Ėmus rašyti lietuviškai, buvo šiurkščiai
pažeistas „politkorektiškumas“, ir susilaukėme kruvino
nepripažinimo, esmiškai tebesitęsiančio iki šiol. Ir tiek
teturime Lietuvos, kiek atsitiesę apgynėme.
Įprotis, apie kurį kalbame dabar, mano galva, yra to
paties plauko.
***
Priminsiu, kad neketinau nieko įžeisti ar pažeminti.
Tiesiog yra tam tikra vidinė padėtis, iš kurios dalykai
atrodo štai taip. Noriu patikinti, kad toji „vidinė padėtis“ įgalina būti oriai, tauriai bei ramiai ir niekam nekelia
grėsmės. Priešingai, ji yra atvira kuo gilesniam pažinimui, todėl pripažįsta nesanti galutinė ir nepajudinama.
Tiesiog ji turi teisę būti, todėl ir teisę nepasiduoti,
nenusilenkti ligi paskutinio atodūsio. Kaip ir Lietuva.
Kalbančiuosius iš kitos „vidinės padėties“ tad kviesčiau
nebe pulti, nebeiti „kryžiaus karo“, o veikiau pamėginti
suprasti. Gal iš tikrųjų tai net ne karas, o iššūkis mūsų
dvasiai, kurį deramai priėmę, drauge ilgainiui rastume
gilesnę bendrą tiesą ir kartu gilesnę bendrą būtį, tuo
laimėdami visi ir laimėdami Tėvynę.

The Dethronement of the Kings
Dainius RAZAUSKAS
Over the last several centuries the pre-Christian
Lithuanian sovereigns have been given the title of
Grand Duke. As it were, nowadays this tradition is
sometimes put under question: why then did the
pope himself, for example, overtly use the title of
“king” (Latin rex, not dux) for Gediminas in 14th
century? However, Lithuanian historian Rimvydas
Petrauskas has argued recently for the usual title of
Grand Duke. This paper consist of some contra-arguments, mainly of non-historical character, for the title
of King. In short, the content of the title consists not
in the word by which it is or was expressed, but in its
position among others in a synchronous system —
while a ruler is a sovereign, he is a king as well.

Išlydint

Augustas KUBILIUS
(1933-09-28–2014-02-07)
Mirė Augustas. Apie išėjusįjį norisi tarti kuo šiltesnį žodį.
Bet rašyti apie artimą draugą sunkiau nei apie kokį pašalinį.
Jei bandyčiau aprėpti visą jo interesų lauką, išeitų vos ne
disertacija. Viskas, ko jis imdavosi, jam sekėsi, visur jis buvo
neeilinis. Biržų mokykloje sportavo ir tapo Lietuvos jaunių rutulio stūmimo rekordininku. Mokyklą baigė sidabro
medaliu. Studijavo inžineriją. Dirbdamas tapo mokslų kandidatu (dabar būtų – daktaru). Pamėgo alpinizmą. Įkopė į
aukščiausias Pamyro ir Tianšanio viršukalnes. 1970-aisiais
kalnuose vos nežuvo. Tvarkė savo giminaičio keliautojo
Antano Poškos archyvą, vaizdingai aprašė jo konfliktą su
Matu Šalčiumi.
Kodėl apie Augustą Kubilių rašau „Liaudies kultūros“
žurnalui? Todėl, kad jo vaga, išvaryta folkloro dirvose, yra
visų giliausia ir plačiausia. Liko jo sudaryta knygelė „Nebark
manęs, tėveli“, kur paskelbtos gimtinės – Biržų krašto – liaudies dainos. Paminėtinas ir jo straipsnis „Liaudies kultūroje“
(1998, Nr. 4) „Kaip dainuoti liaudies dainą“. Beje, Augustas,
labai vertindamas autentiškas senoviškas dainas, neniekino
ir tarpukario bei pokario romansų. Cituodavo tėvą, taip pat
gerą dainininką: „Vedantis balsas turi imti tokiu aukščiu,
kokiu tik pajėgia. Tada ir pritarimas skamba daug gražiau.“
Kartu dainuodavome Vilniaus kraštotyrininkų ramuvoje,
sunaikintoje 1971 metais. Vėliau rinkdavomės padainuoti
pas Julių Šalkauską. Augustas buvo „Sadaujos“ ansamblio
primarijus, pirmavedys. Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje
jo pavardę rasime tarp kitų Povilo Mataičio vadovaujamo
folkloro teatro dalyvių. Yra dainavęs ne viename vyrų
chore. Su vargonininke Jūrate Landsbergyte koncertavo
Vokietijoje. Vokiečiams labai patiko „Kur bakūžė samanota“, vis prašė padainuoti „Die Hütte“. Turėdamas reto
grožio balsą, domėjosi ir profesionaliu operiniu dainavimu.
Pats yra rungtyniavęs su operos solistais, dainavęs baritono
partijas – Rigoletą, Renatą iš „Kaukių baliaus“. Išklausėme
dešimtis solistų konkursų Muzikos akademijoje. Prorektorius Juozas Antanavičius net juokavo: „Pažymėsime vardines jūsų kėdes.“
Vertingiausias Augusto palikimas – įdainuotos kasetės.
Yra jų net esperanto kalba! Dainuojančią revoliuciją ir partizanų laikus bendražygiams primena „Nepriklausomybės
aikštės dainos“. Tačiau gausiausia – biržietiškųjų, atliekamų
su aukštaitišku mažoru, kaip jas apibūdino vienas bičiulis.
Taip ir girdžiu: „...tiktai dave šviesų veidų ir juodas akelas“.
Išėjai, Augustai. Mums liko šviesus tavo atminimas, tavo
balsas, tavo dainos.
Vladas MOTIEJŪNAS

Augusto Kubiliaus įdainuotos ir išliestos garso
kasetės:
„Biržiečių dainos“ (Strolių kaimo). Senovinės I.
© Augustas Kubilius, 1993
„Biržiečių dainos“ (Strolių kaimo). Senovinės II.
© Augustas Kubilius, 1993
„Biržiečių dainos“ (Strolių kaimo). Populiarios.
© Augustas Kubilius
„Biržiečių dainos“ (Strolių kaimo). Tarpukario.
© Augustas Kubilius, 1993
„Biržiečių dainos“ (Strolių kaimo). Pokario.
© Augustas Kubilius, 1993
„Nepriklausomybės aikštės dainos“.
© Augustas Kubilius, 1994.
„Biržiečių dainos“ (Strolių kaimo). Tarpukario–
pokario. © Augustas Kubilius, 1995.

Augustas KUBILIUS
(1933-09-28–2014-02-07)
Vladas MOTIEJŪNAS
Final words of farewell dedicated to friend,
researcher, alpinist and Lithuanian folk music
performer with an exceptional voice. From the
early 1970s he participated in the activities of the
Vilnius ethnographers club, later he sang with
the Povilas Mataitis Folklore theatre and folklore
ensemble Sadauja.
In 1993–1995, seven audio cassettes were released, where one can hear A. Kubilius perform
songs from his homeland, Biržai region.
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Apie Julijos slibinus, avinėlius
ir deivės Laimos plunksnas
Nuo 2005-ųjų Vilniuje per rudens Lygiadienius Neries
krantinėse audžiamos ugnies juostos, upe plukdomos
švytinčios skulptūros, o per pavasario Lygiadienius
ugnies ženklai įžiebiami Šventaragio slėnyje. Prieš penketą metų rašėme apie šios šventės istoriją (LK 2008
Nr. 5), o šiais metais su Lygiadienių kūrėja – keramike,
nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos mokytoja
Julija IKAMAITĖ kalbamės apie jaunųjų menininkų sukurtus Deivės Paukštės pėdsakus, Jurginių šventę mokyklos
kieme ir slibinų nugalėtojus.

Kovo 22-osios vakarą Vilniaus Šventaragio slėnis virto
stebuklingu pasauliu – tarp medžių švytėjo milžiniškos
plunksnos, ant žemės žibėjo paukštės palikti pėdsakai,
fakyrai šoko su ugnimi, dar du fantastiniai paukščiai
vaikštinėjo priešais karaliaus Mindaugo sostą, aplinkui
būriavosi laimingi vaikai ir suaugusieji. Kaip buvo auginama Laimos – laimės ženklų Šventaragio slėnyje – idėja?
Pirmiausia turbūt reikėtų įvardyti, kodėl Šventaragyje ir kokiu tikslu kiekvieną pavasarį subėgame į
šitą erdvę, į šitą laiką ir tik vienai nakčiai įšviečiame vis
kitokį vaizdinį... Pirminė mano mintis buvo sugrąžinti
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Vilniui jo sakralias erdves ir vandenis, nes mūsų skubėjimas, ūžiantis miesto tempas jas sunaikina, paverčia
kasdieniškomis, negyvomis. Man visad atrodė, kad
šalia informacinio lauko labai svarbus, ypač jaunam
žmogui, poetinis, metaforinis savos erdvės, savos kalbos, savo šaknų pajautimas, gilus, tikras išgyvenimas...
Ir betarpiškas savęs suvokimas per kitus, žvelgiant į
praeitį ir į ateitį. Kalendorinis laikas, kai diena lygi nakčiai, manau, yra daugiaprasmis. Laikas, kada galima
„mesti burtą“. Nuo pirmojo lygiadienio iki šiandien,
rodos, tiesiog žaidžiame, o išties bandome poetiniais
vaizdiniais prakalbinti mitinį pasaulėvaizdį ir lyg vis iš
naujo jį kurti. Kūryba ir yra tąsa. Yra ir kita tų šviečiančių
lygiadienių idėjos pusė. Tai tie, kurie sukuria plevenančią vizualaus eilėraščio nuotaiką, jos kūną: begalinė vis
naujų veidų, draugų, paaugančių broliukų sesių kaita ir
sykiu – kažkoks jau nusistovėjęs, tarpusavyje be žodžių
susikalbančių bendraminčių būrys. Susitinkam ritmiškai – taip kaip šeima, giminė susitinka švęsti Kalėdų
ar Velykų – mes ties lygiadienių datomis v i e n i k i t u s
s u s i r a n d a m e . Tai, manau, labai svarbu, to tikėjausi,
vyliausi, kad taip bus – kad įsikurs, susikurs vieta, erdvė
ir laikas, kai smalsūs, kūrybingi, talentingi, suprantantys saugojimo, tęstinumo vertę galės susitikti ir kartu,

dukart metuose sukurti naują, kiekvieną kartą vis kitokį
šviečiantį ženklą. Ateiname tiesiog pabūti vieni kitiems,
šokti su ugnimi, pabudinti Šventaragį arba Nerį, dar
lipti į kalną, kurti ugnį...
Kai stebiu, kiek džiaugsmo teikia šie susitikimai, kaip
sustiprėja paaugančių čiurlioniukų kūrybinės ambicijos,
kaip subręsta rimti, kartais net, atrodytų, neįgyvendinami meniniai sumanymai, tyliai džiaugiuosi – Vilnius
turi niekad iš anksto nenuspėjamą, su kažkokiais burtais
susijusią, tik vieną naktį šviečiančią išties keistą šventę.
Ją sukuria visai jauni žmonės, vaikai... Puikai susikalba...
Padeda vieni kitiems... Ir nieko neaukojame. Tiesiog teigiame savo laiką čia ir dabar. Auga laisva, graži karta.
Kodėl Laima? Deivė Paukštė? Tiesiog. Prieš tai pasakojome Perkūną... 2012 metų ruduo su milžinišku ŽaibuŽalčiu Neryje. Dabar atėjo laikas likimo Lėmėjai, gyvybės
siūlo Verpėjai. Rodos, viską žinome, bet kiekvieną kartą
galime vis kitaip papasakoti. 2013-ųjų rudenį Neryje
sunkiai degėsi „Gyvybės siūlas“, krantuose žibėjo dvi
šimtaraštės, o dabar, pavasarį, iš Marijos Gimbutienės
knygų, iš neolito, iš Senosios Europos paėmiau deivės
Paukštės simbolį – plunksną... Dar pasiūliau visiems
norintiems sukurti savo plunksną deivei, prikelti dalelę
dieviško pasaulio vizijos... Jau kelintus metus pačios
Paukštės Šventaragyje nematome, tik jos paliktus
pėdsakus. Ji lyg ir šalia ar ką tik buvo, bet pažvelgti į

ją negali. Tai visų tikėjimų pagrindas – kalbėti atsargiai,
nusižeminus, jaučiant vertę.
Man atrodo, kad Laimos istorija per pavasario lygiadienius Vilniaus Šventaragio slėnyje pasakojama jau kelerius metus. Ji prasidėjo nuo medžius juosiančių margučių
raštų, ugninių sodų, vėliau – didžiuliai kiaušiniai, lizdas...
Matai, perskaitei, niekam nepasakoju, bet iš tiesų
visada turiu planą bent penkeriems metams į priekį.
Taip, ir šviečiantis sodas, paskui – kiaušinis, lizdas,
kuriame ir žalčiai, ir bažnyčios – bendras paveldas,
visuma, kurios nereikia ardyti. Taip pat aplinkui mažų
vaikų išdėlioti paukščių pėdsakai kaip ženklas, kad esi
sakralioje erdvėje. Šventaragio slėnis – labai dėkinga
vieta tokiems žaidimams... Mes kalbame ne tik apie
deivę Laimą, bet ir apie save – mes palikome tuos deivės ženklus, mes ta deivė ir esame, nes atsinešame
tūkstantį ar du tūkstančius švieselių ir kuriame ženklus,
kurie mus vienija, jungia.
Svarbus kūrybinis elementas, kad viskas būtų gyva,
tikra – nesuvaidinta, nepritempta ir daroma ne dėl
pinigų ar kad kas nors pliusą pasirašytų. Kiekvienas,
atėjęs su žvakele, sudėjęs sodą ar svastiką, paukščio ar
vilko pėdą, lyg pats save pratęsia niekad nesibaigiančiame mitiniame eilėraštyje. O gali tiesiog pasisveikinti
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su čia pat vaikštančiu paukščiu ar seniai matytu draugu,
o jeigu nori, gali su eisena ir ugnim kopti į kalną. Ateik ir
švęsk, taip šventė ir gimsta.
Išties ypatingai tą šventę pajaučia tie, kuriems
savaime suprantama pasiūlyti savo jėgas ir laiką gerokai
iki šventimo datos. Tai visada savanoriškas apsisprendimas. Tie, kurie jau ne pirmus metus triūsia, minėjo, kad
jiems širdyje šventė yra todėl, kad viską patys tvėrė, ir
tyliai džiūgauja, jeigu kiti sako: „Gražu!“ Šventė todėl,
kad ją sukuri kitam. Kai pirmiausia save atiduodi kitam,
o tada šventi, tada tau Sekmadienis. Tai labai gilu. Taip
mes grįžtame prie pamatinių dalykų.
Man didžiausią nuostabą šiame lygiadienyje kėlė
eisena, kuri sutemus pajudėjo iš Šventaragio slėnio,
apsuko Arkikatedrą, Valdovų rūmus, Gedimino kalną ir
palei Vilnelę patraukė ant Stalo kalno. Kartu ėjo daugybė
žmonių, gal net gerai nežinodami, kur ir kodėl eina, bet
pasitikėdami, kad kryptis teisinga...
Jie turbūt žinojo, kad lips į kalną. Kai žinai pačius
įvairiausius vertinimus – gal čia koks nors religinis judėjimas, kokia nors masonų ložė – atsakomybė nemaža.
Kaip atpažinti, su kuo tu čia eini? Kartais žmonės pri-
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eina ir klausia: „Kur jūs einat?“ – „Kopiam į kalną.“ –
„Kodėl?“ – „Uždegti pavasario ugnies.“ Visi juk skaitė
Joną Biliūną... Tad lipam į kalną uždegti ugnies. Daugiau
nieko, jokio teksto – to turi pakakti...
Ne vienas, išgirdęs Tavo pasakojimą, pamatęs šventės
vaizdus, pasakys – norime, kad ir mums Laima plunksną
numestų. Tad nuo ko pradėti?
Turbūt pirmiausia reikia turėti draugų ar bendraminčių, iš pradžių gal užtektų kokių trijų... Juokauju...
Aišku, jie turi būti išradėjai. Tokių Lietuvoje pilna. O
kiek yra tokių mokytojų!.. Jei jaunimas šoka su ugnimi,
alkakalniuose dėlioja ugnies ženklus, jei tikrų tikriausi
metalistai Sereikiškių parke gali vyriškai traukti sutartines, tai viskas įmanoma. Mūsų tautos paveldas atviras – semkis ir kurk. Įsigilinus į švenčių kalendorių – ten
tiek atspalvių, tiek vizijų kūrybai... O jau tada idėją
reikia išnešioti, išgryninti jos kūną, paskui belieka ją
sutverti. Ir per lazdyno šakelę gali daug pasakyti... Jei
išsyk pradedi kalbėti apie atlygius, apie savo vertę,
apie tai, kiek tai kainuoja – šventės nebus. Taip iš karto
subyrame į gabaliukus – pinigai suardo žmones, įsijungia elementarioji matematika. Žlunga ir savanorystės
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principas. Brangiausia yra ta šiluma, kuri perskaitoma
kūrinyje. Net nežinau, kiek laiko mano mokiniai čiurlioniukai išbuvo po pamokų prie savųjų plunksnų – matyt,
norėjo padaryti gerai... Žinau, idealistiškai skamba – ką
nors daryti dėl grožio.
Yra toks kūrybinis etapas – kai visi kartu ima jausti
visumą. Man, kaip dailininkei ar idėjos sumanytojai, tai
saldžiausias momentas, kai jauti, kaip tylomis visi vienijasi dėl to bendro eilėraščio ar meninio vaizdo.
Atsiranda idėja, po truputį ją augini, paskui sugalvoji
konkrečią konstrukciją – tarkim, iš ko tos plunksnos bus
daromos...
Medžiagos paprastos – balta sodo plėvelė, viela,
lazdynai iš miško. Žaidžiame su tuo, ką turime. Kartais
sodus riša mokiniai iš įvairių Vilniaus mokyklų, šiemet
Žemynos progimnazijos mokytojo Romo Čiupailos mokiniai sukūrė savo plunksnas, čiurlioniukai kūrė savąsias.
O jau tą plunksnos švelnumą užaudė kas tik norėjo – ir
studentai, ir įvairių mokyklų mokiniai. Net mažieji pradinukai darbavosi. Visų neišvardysiu – jų buvo labai daug.
Kai kurios plunksnos – puikūs autoriniai darbai,
pavyzdžiui, Žiedės Matonytės. Jų laukia galerijos. Jos
išlaiko visos šventės meninį lygį...
O tie, kurie jau daug metų kuria lygiadienius – čiurlioniukai, virtę Vilniaus dailės akademijos studentais,

labai norėtų ateiti su savo idėjomis ir dirbti jau su kitomis medžiagomis, imtis modernių dalykų. Juk prasmių
laukas labai platus, mitinis pasaulis gali būti išjaustas ir
įkūnytas labai įvairiai ir giliai. Laukiu to laiko, kai galėsime paimti truputėlį prabangesnes medžiagas.
Šventaragio slėnyje per pavasario lygiadienį renkatės
jau vienuoliktus metus...
Tęstinumas yra svarbu. Lyg gyvo kraujo pratekėjimas. Bet jei metų metus kartosi tą patį – žuvęs reikalas.
Todėl tenka viską daryti vis kitaip. Dvasinio darbo tarsi
niekas nemato, bet nereikėtų jo pamiršti, jis svarbus.
Man labai gaila, kad dar trūksta edukacinių dalykų. Iš
pat pradžių buvo sumanyta, kad vizualieji menai turi
būti tik ledkalnio viršūnė, o prieš tai – seminarai, paskaitos, filmai. Tiesiog visada galima ieškoti informacijos. O Vilniaus lygiadieniai tam ir yra, kad šviestume ir
šviestumės.
Jeigu tik imsiesi prievartos ar pasitenkinsi greitu,
lengvai pasiekiamu rezultatu – viskas sustings ir tęstinumo nebeliks, o kitą kartą jau reikės ieškotis naujų
žmonių. O juk svarbu juos užsiauginti, ir tam reikia
laiko. Reikia išsaugoti kažkokią proporciją tarp kūrybinio elemento, žinių paieškos ir darbo prasmingumo.
Kiekvienam, kuris ateina su gera energija ir nori ką
nors veikti, suteiki nišą – jis gali pražysti. Būdamas vie-
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nas iš daugelio, jis jaučiasi ir vienos visumos dalimi.
Kaip kiekviena medžio šaka yra su savo žiedais, su
savo pumpurais, bet jaučia šaknis, jaučia vėją, saulę
ir lietų. Tada atsiranda ir prasmė, ir malonumas.
Labai svarbu žmogiška šiluma, dėmesys kitam –
ar tai ką nors kainuoja? Aš visą laiką vaikų klausiu:
„Kodėl jūs man padedate?“ Man kiekvienais metai
kyla toks klausimas, aš nesuprantu šito dalyko.
„Kodėl jūs kiekvienais metais susirenkate padėti?“ –
„Nes mums patinka, čia viskas teisinga.“ Matyt,
tinka ši energija, ši erdvė... O menas nereikalauja
daug žodžių, jis veikia savo vizualumu.
Šiemet supratau ir kitką – jei sugalvotum dingti į
samanas, tai nebepavyks. Artėjant lygiadienio nakčiai kyla tarsi cunamio banga – skambutis po skambučio: „Kur ir kada, mes ateiname padėti.“ Už tų,
kurie klausia, dar ir kiti... Jeigu jau užaugo – viskas,
reikia veikti. Kartais jaučiuos įkaitu... Juokauju.
O ar svarbūs šios šventės žiūrovai?
Kokia gi šventė, jei neįvyksta apsikeitimas kokia
nors gera Žinia?.. Juk nėra prasmės kalbėti, jei niekas
tavo ženklų neskaito, nuo jų nesuvirpa... Tos šviečiančios naktys jau turi savo žiūrovus, tokį šiltą, geranorišką bendraminčių būrį. O šiemet neįtikėtina banga
atvilnijo tiesiog besimėgaujančių vizualumu, daug
klausinėjančių apie simbolius, prasmes. Štai ir dirbi,
o tie jauni keturiolikmečiai atrodo kaip seni vilkai, kai
supranta, kad dabar jau viskas – atvira miesto erdvė,
smalsūs žiūrovai, muzika, šokis su ugnimi... Natūraliai
imi jaudintis, ar gerai padariau.
Iš Šventaragio slėnio persikelkime į mokyklą. Prieš
keliolika metų Mikalojaus Daukšos mokykloje pradėjai su vaikais švęsti Jurgines, šią tradiciją dabar tęsia
kitos mokytojos. Jurginių papročiai neblogai žinomi,
bet, atrodo, visiškai nedera mieste. Kaip ji tapo svarbi?
Gal pirmiau išties – kodėl reikėtų ją švęsti mokykloje? Kaimo papročiai po truputėlį kartu su probočiais nueina į užmarštį... Kai šeimoje nėra tradicinių,
pamatinių dalykų, juos tam tikru būdu bando pakeisti
mokykla. Čia juk irgi bendruomenė, susiformuojanti
per paprastus žmogiškus ryšius: mokytoja – tarsi
mama, vaikai – šeima. Šiuo metu mokyklose gražiai
švenčiamos Užgavėnės, advento vakarai... Jei norime
išsaugoti šventes, kodėl neprisiminti ir Jurginių? Jurginės siejamos su žemės budinimu, gyvulėliais, įvairiais burtais. Jorės šventime išsaugotume daineles,
būrimus, vabalėlių kalbinimus, visą labai subtilų, nuotaikingą, linksmą vaikų folklorą, kuris tikrai pradings,
liks tik knygelėse surašytas.
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Idėja buvo tokia: vėl kūrybinis procesas, gimsta
ėriukas, arkliukas ar karvytė – iš sulčių pakelių, kokių
nors juostelių, drobės atraižėlių – niekam nereikalingų
daiktų. Kūrybiniame procese tas daiktas visada tampa
jaukiu, įsivaizduojamu, mylimu objektu. Gyvulėliai įgyja
dalį tavo šilumos, o tada jau galima su jais pradėti
kalbėtis – galima juos ganyti. Vaikų pasaulyje viskas
paprasta. Didžioji pasaulio dalis – vaizduotėje. Jeigu jie
iš akmenėlių gali kurti spektaklį, ką jau kalbėti apie pačių
pasidarytą mažą arkliuką arba karvytę, avytę. Tada jau
gali atverti visą tradicijų klodą – ir gyvulėlių išginimas,
ir ganymas, užkalbėjimas ir raliavimas, laistymasis vandenėliu – tai visi piemenėlių džiaugsmai. Atrodo, kad
miesto vaikui tai beveik nesuvokiami dalykai, bet jie tai
daro labai paprastai ir kūrybingai. Taip šventė vėl įgyja
tam tikrą kūną, o trūkstamas jos dalis susikuri savo rankomis. Juk dažniausiai prisimename, kaip mama Velykoms kepė pyragus, buvo tvarkomi namai... Laikas iki
šventės – neatsiejama tos pačios šventės dalis. Duoną
dalijamės pabaigoje – tai tarsi taškas, kurį padedame
sakinio gale. O visas sakinys – tai šventės kūrimas.
Pasiruošimas visada dvilypis – tai ir materialusis, ir
dvasinis darbas. Besiruošdamas išsiprausi. Vėl esi darnoje su savimi, o iš tos darnos atsiranda ir malonumas
švęsti, iš čia ir šventė. Tuo metu tarsi trumpam atsikabini nuo savo nelaimių, nuo kasdienybės, tarsi pakylėji
save truputį aukščiau... Iš to ir pagalba vienas kitam
gimsta. Ar šeimoj, mokykloj, ar Šventaragyje... Tuomet
atsiranda ir džiugesys... Nes nei džiugesys, nei šventi-
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mas nėra tikslas. Kiekvienos kalendorinės šventės, net
talkų, kurios vykdavo kaime, tikslas – ne tik darbai, kurie
turi būti nudirbti, bet ir pabuvimas su kitu, pasidalijimas
kito džiaugsmais ir nelaimėmis, vienas kito atjautimas.
Vis dėlto kaip ta Jurginių šventė vyksta?
Geriam sultis... Rimtai ruošiamės ekodizaino pamokai... Vaikai pasigamina iš tų pakelių gyvuliukų, išgena
koridoriais – kaip gatviniam kaime, skerdžius trimituoja ragu ir – į lauką su botagėliais. Karvytės – visos
su vainikais... Išties vaikai susikuria sau žaislelį, o jis
jam visada yra daugiau, negu mato akys. O jau toliau
nieko netrūksta: muzikos pamokose išmoktos dainelės, raliavimai, gandro erzinimai. Kiaušinienės kepimas
ant laužo – kada dar mokyklos kieme išsikepsi kiaušinienės? Vienais metais M. Daukšos mokyklos kieme
kūrėme tokią mandalą – iš akmenėlių, smėlio, pagaliukų, veidrodukų – tai ežerėliai. O karvytės ir arkliukai – degtukų dėžučių dydžio. Ką vaikai jaučia – sunku
pasakyti. Dabar jie užaugę prisimena, kad buvo labai
smagu. Atminty lieka šventės nuotaika, kūnas, kūrinys. Manau, svarbu įsigilinti į paveldą, perprasti, o jau
tada džiazuoti – nekartoti vis to paties, o tiesiog žaisti.
Gyvai, linksmai. Juk ir mūsų folkloras – visas ištisinėmis
variacijomis žaižaruoja. Tik reikia pagauti siūlo galą.
Vaikai pasitiki tais, kurie nori su jais draugauti, kurie
nori su jais žaisti, kurie jais pasitiki...

Gyvoji tradicija
Jie turi labai stiprų šeštą pojūtį (juokiasi), jie gerai
jaučia, kas yra tikra, kur jie gali nebijoti, ir iškart balsuoja:
„Taip, einam.“ Kūrybos erdvėje visi vieni kitus saugo, visi
svarbūs. Aš galvoju, pasaulis dėl to ir sukurtas.
Pradėjome pokalbį nuo miesto erdvės, miesto šventės, paskui perėjome prie mokyklos bendruomenės.
O kai kūrybos erdvė susitraukia iki klasės – keramikos
pamokos?
Modelis tas pats, slibinas – pasakos dalis, o kas
toliau? Kas žino. Pasakoju pasakas apie slibinus ir karalaites, o išties noriu papasakoti Lietuvos istoriją. Tai
pirmapradis pilietiškumo ugdymas. Giliai giliai paslėpta
meilė savo šaliai, viskam, kas joje įvyko ar kas įvyks.
Lipdom slibiną ir lygiagrečiai paminima Sausio 13-oji,
Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji... Prisilipdom visą armiją
slibinų. Blogis turi būti apčiuopiamas. Tik tada gali jį
nukauti. Jeigu blogis yra tarsi purvinas vanduo arba
pilki šešėliai, t. y. kai nėra konkretumo, sunku kautis.
O kai klasė jau pilna juodų slibinų, prasideda kitas etapas. Sakau: „Vaikai, o ką mes su jais darysime?“ Visuomet labai gražu stebėti, kad berniukai turi labai aiškią
poziciją: „Mes juos nukausime, nes jie puola mūsų
miestus.“ Miestai, bokštai būna sukurti jau anksčiau.
Berniukai yra gimę saugoti tai, kas švelnu ir gražu. O
tame mieste yra ir karalienė, ir mama, ir princesė –
visas mergaičių pasaulis. Berniukai fantastiškai lipdo
bokštus, pilis, jaučia struktūrą – taip gimsta architektai. Pavyzdžiui, keturi bokštai su labai aukštomis tvoromis. Klausiu, kodėl tos tvoros tokios aukštos? Nes
mergaitės soduose vaikščios, jos turi būti saugios. Tai
berniukų pasakojimai, jie puikiausiai archetipiškai viską
suvokia. Vyrai. Jie yra gimę saugoti tai, kas yra švelnu
ir gražu. Ši tema viską įprasmina, nes mergaitės lipdo
savo pasaulį, o jie – savo. Vieni su kitais ypač gražiai
bendrauja ir supranta, kaip yra vieni kitiems reikalingi,
svarbūs. O aš visą laiką skaitau jiems pasakas apie tris
slibinus, apie gyvybės vandenį, apie karalaites, apie virtimą paukščiu...
O paskui ateina Sausio 13-oji ir prasideda kova – berniukai lipdo baltus žirgus, raitelius su kalavijais, mergaitės kartais prilipdo labai gražių Vyčių. Kurdami vaikai
gyvai prisiliečia prie tų simbolių, su jais susipažįsta, juos
nusilipdo, ir tai išlieka atminty. Viena matyti, kaip Vytis
plazda vėliavoje, visai kas kita – kai tu pats jį nusilipdai
ir pasodini ant žirgo, nes žinai, kad už nugaros yra kalnas slibinų – jie įgyja realiai apčiuopiamą svorį. Kodėl
Vytis lekia ant žirgo? Nes yra slibinų.
Vaikai labai smalsūs, atviri tikrai, dar nenuvalkiotai,
dulkių neužpustytai istorinei informacijai ir labai įdėmiai klausosi, – nuo pirmokų iki vyresnių vaikų. Minėjimai juk irgi dažnai apauga dulkėmis, sustingsta tam
tikrais formatais. O jei yra gyvas liudijimas, nuoširdus

bendravimas – jie išklauso, tiesiog vyksta pilietinio
ugdymo pamoka naudojant molį. Aš manau, kad taip
molyje įkūnijama tam tikros darnos forma – vaikai
tarsi nulipdo tam tikrą darną. Šiuo atveju tai kova tarp
blogio ir gėrio, veiksmas ir atoveiksmis, blogis ir pasipriešinimas jam. Būna ir jungties momentų, galėčiau
pasakoti ir pasakoti, kaip berniukai vienijasi, kaip jie
tariasi, kas lipdys žirgus ir kiek jų bus – jie susiskaičiuoja
ant pirštų, ar atitiks slibinų skaičių, arba matuojasi, kas
didesnis. O kai klausiu, ką jie gins, sako – Lietuvą. Aš
klausiu, kas ta Lietuva. Jie sako – žemė, ežerai... Sakau:
„O žmonės?“ – „Mamos, sesės, mūsų mažos sesės.“
Jeigu tai mažesnieji vaikai – berniukai susigraudina, iš
tikrųjų susigraudina, kaip vyrai graudinosi per Sausio
13-ąją susikibę rankomis. Pradinukai supranta: jeigu slibinas pultų jų mažą sesę, mamą ar močiutę, jie gintų...
Tada atsiranda tikra gera energija, gyvas ryšys su savo
tautos istorija. Jis ne oficialus, o gimęs gyvai, nuoširdžiai bendraujant. Paskui parodomis visi džiaugiasi,
ištyrinėja viską iki detalių, o lipdytojai tuo metu būna
žvaigždės, jie yra tos kovos nugalėtojai, ne kas kitas.
Dar pastebėjome, kad vienagalvis slibinas yra savaime
suprantamas, trigalvis – taip pat, jie kažkaip mitologiškai pagrįsti, o šiemet vaikai prilipdė dvigalvių slibinų ir
visi sakė, kad jie yra atgrasūs, dviveidiškumas atgrasus.
Slibiną norėtum įkurdinti ir miesto erdvėje?
Slibinas – toks mitologinis personažas, kurį, manau,
vilniečiams jau seniai reikėjo išsitraukti iš Barbakano
(Vilniaus legendos pasakojama apie gynybinės sienos
bastėjoje tūnojusią pabaisą – baziliską – red.). Jis, tarkim, Kovo 11-ąją galėtų kuo puikiausiai įprasminti visą
blogį, kuris susikaupė per metus. Jei tik miesto valdžia
pasižiūrėtų į tai teigiamai, manau, kad berniukų, apsiginklavusių mediniais kardais, ilgai ieškoti nereikėtų. Jų
pilna, jie seniai laukia, kada galės slibiną nugalėti. Įsivaizduoju, kad Katedros aikštėje Kovo 11-osios šventę
galėtų užbaigti gyvas slibinas, kasmet su vis daugiau
galvų, jį nukautų savanoris, manau, kuo mažesnis žmogelis su mediniu kardu. Ši istorija galėtų kasmet kartotis, galbūt kaip gražiai sekama pasaka vaikams ir jaunimui. Tai galėtų būti mūsų tautos istorija, pasakojama
pasitelkus mitologinius personažus. Juk visos pasakos
yra gimusios iš realių įvykių. Svarbu susigrąžinti šį
amžiną ir tobulą formatą – vizualią ar muzikinę pasaką.
Jos dalyviai būtų gyvi žmonės – čia ir dabar. Pavyzdžiui,
vaikas su šeima.
Jeigu taip įvyktų, aš parūpinčiau ir slibiną, ir slibino
liežuvių, kuriuos galėtų parsinešti jį nukovęs vilnietis...
O ant liežuvio būtų užrašyti metai, tarkim, 2015-ieji...
(juokiasi). Savanorių pulkai tik ir laukia tos idėjos įgyvendinimo. Turiu jaunuolių iš teatro studijų, jie pasiryžę
judinti slibino uodegas, kojas ir visas galvas. Fakyrai
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pasiruošę slibinui iš nasrų pūsti ugnį – su visais jau sutarta.
Įsivaizduoju, kad tokiam Vilniaus miesto slibinui sukurti
tikrai būtų sutelktos M. K. Čiurlionio menų gimnazijos
mokinių kūrybinės pajėgos, ir jie tikrai su džiaugsmu, iš
širdies tai darytų... Ir džiaugtųsi, jeigu tas slibinas judėtų,
spjaudytų ugnį, o paskui būtų nukautas, ir jo galva nuriedėtų Katedros aikšte... Tai būtų atrakcijų atrakcija. Tik ar
miesto valdžia nepažiūrės į tai kaip į smurto propagavimą?
Esu tokio atsakymo jau sulaukusi. Žinome, kad ir lietuvių
pasakos daug kam atrodo per baisios sekti vaikams. Geriau
tegu jie žaidžia kompiuterinius žaidimus, kur smurto nė su
žiburiu „nerasi“.
O suvaldytas blogis, įgijęs tam tikrą formą, tampa nebepavojingas. Vilniaus Barbakane juk tikrai slibinas miega, Vilniaus mitologijoje jis yra. O miestas įgytų dar vieną veidą.
Juokauju: ar įsivaizduojate, ką pasakytų kokie gruzinai
arba ukrainiečiai: „Na, tie lietuviai... Jie Kovo 11-ąją išsitraukia medinius kardus ir nukerta slibinui galvą.“ Man atrodo
svarbu, kad žmogus mokėtų pats iš savęs pasijuokti arba
su džiaugsmu, nesikrapštydamas žaizdų pasakoti savo
istoriją, perteikti ją vaikams per gyvą veiksmą... Tai ir švietimas, ir pilietinis ugdymas. Man atrodo, kad nors kartą per
metus susikovus su slibinu žmonėse prabustų gyvybinė
energija, net jei visus apėmęs nusivylimas. Gal tikrai verta
išeiti su tuo kardu, nudurti slibiną ir grįžti didvyriu?
Klausinėjo Saulė Matulevičienė

90

About Julija’s dragons, lambs
and the feathers of the goddess
Laima
Vilnius has been celebrating the Equinoxes
(Lygiadieniai) since 2005. Julija IKAMAITĖ, a professional artist and ceramics teacher, together
with several hundred schoolchildren, creates
symbolic symbols of fire for these celebrations
— on the river bank they “weave” ribbons of fire,
on the river they float glowing sculptures and in
the historical Šventaragis valley every year different symbols of the goddess of fate, Laima, are set
ablaze. This year, over a hundred feathers were
created. According to the author of the idea, this
is a way to gather twice-annually curious and talented children who are able to create and continue traditions, through poetical images express
the Lithuanian mythical worldview. In making a
lamb or horse, children can celebrate St. George’s
Day (Jurginės); while molding dragons and heroes
they remember Lithuanian history.

Vėjo Aliuko, Mariaus Matulevičiaus
ir Vinco Matonio nuotraukos

Regionų kultūra

Raudėnų Jurginės
1999 metais Šiaulių rajono Raudėnų miestelio bendruomenė atgaivino Jurginių šventės tradiciją. Pirmaisiais
metais į savo namus ir laukus pakvietė ūkininkas Algimantas Brikas, o nuo 2000-ųjų Jurginės švenčiamos Jovitos ir
Vidmanto Lubių sodyboje. Šventė prigijo, ji suburia ne tik
kaimynus, į svečius atvyksta ir kitų Žemaitijos miestų –
Kuršėnų, Šiaulių, Mažeikių, Kelmės, Plungės, Telšių – moksleiviai, folkloro ansambliai.
Arūno BALTĖNO fotografijose – 2009 metų šventės akimirkos. Apie Jurginių tradicijas pasakoja Raudėnų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos, etikos ir etnokultūros
mokytoja, šventės siela Jovita LUBIENĖ.
Kaip nutiko, kad Raudėnuose jau keturioliktą kartą
švenčiamos Jurginės, atsakyti nelengva, bet gerai žinau,
kodėl ir šiemet jos bus. Nors ne vienus metus po šventės sau pasakydavome, kad tai turbūt paskutinis kartas,
užtenka žiemai baigiantis sulaukti vieno kito skambučio,
vieno kito mokinių klausimo: „Kada šiemet Jurginės?“
ir vėl pasidaro aišku, kad jos tikrai bus. Juk norint, kad
papročiai, apeigos, folkloras išliktų, labai svarbu šią tradiciją perduoti, kad būtų, kas ją perima, kad ji prigytų – būtų
kartojama, pritaikoma dabarties gyvenimui ir aplinkai,
kad būtų suvokiama švenčių svarba ir vertė, kad derėtų
teorinis išmanymas ir praktinis patyrimas, išgyvenimas.
2010 m. vasarą Raudėnų krašte vyko respublikinė
kompleksinė kraštotyros ekspedicija. Tuomet vyresnieji
Raudėnų seniūnijos gyventojai prisiminė, kad balandžio
pabaigoje, apie Šventą Jurgį, buvusi diena, kai reikėjo į
lauką išginti viščiukus. „(...) kad išperintų viščiukų vanagas neišgaudytų, išleidžiant pirmąkart į kiemą, juos reikia
pavaryti į pietų pusę. Jeigu pučia šiaurys – geriau palaukti
kitos dienos arba prakišti pro tekinio skylę, sudėjus į
krepšį, aprūkyti šventintu kadugiu.“1 Kaip konkrečiai
buvo švenčiamos Jurginės, jie nebeprisiminė, tačiau kai
kurie šventės fragmentai buvo išlikę atmintyje. Tai mus
paskatino įsitraukti į Pedagogų profesinės raidos centro
inicijuotą etnokultūrinį projektą „Pilietiškumas ir atviroji
visuomenė“ ir pamėginti atgaivinti, puoselėti Jurgines –
pirmosios ganiavos ir žiemkenčių javų apėjimo šventę. Pirmaisiais metais pabandėme atkurti pagrindines visoje Lietuvoje žinomas tradicijas – gyvulių išginimą, javų apėjimą,
supimąsi, kiaušinienės kepimą ir kt. Paskui pradėjome rimčiau gilintis į mūsų krašto, aplinkinių rajonų ir tik Žemaitijos
regione užfiksuotas tradicijas, papročius. Dabar Raudėnų
Jurgines – linksma ir patraukli šventė, kurią švenčiame
1. Raudėnų kraštas (Red. kolegija I. Seliukaitė, L. Klimka ir kt.),
Vilnius: Diemedžio leidykla,, 2007, p.147–159.

pagal žemaitiškus ir mūsų krašto papročius, prisimindami
ir kitose Lietuvos vietose išlikusias tradicijas. Mūsų Jurginių šventė yra dviejų dalių. Pirmoji dalis – edukacinė:
rengiame konferenciją, seminarą, integruotas pamokas,
kūrybines dirbtuves ir kt. Vėliau vyksta šventė su įvairiomis apeigomis, jurginėjimo vaišėmis ir linksmybėmis.
Tad kodėl Raudėnuose susigrąžinome Jurgines? Turbūt todėl, kad turėjome savo namus, gyvulius, žiemkenčius – buvo kur švęsti; nes buvome ir esame skatinami,
raginami ir sulaukiame visokeriopos pagalbos iš savo
artimųjų – tėvukų ir vaikų, kolegų mokytojų, moksleivių,
kultūros ir seniūnijos darbuotojų, bendruomenės narių,
Raudėnų folkloro ansamblio „Gerviki“ dalyvių ir kitų
bendraminčių – etnokultūros, tradicijų, folkloro mėgėjų
ir puoselėtojų iš visos Lietuvos. Nes patiriame šventės
džiaugsmą, malonumą ir manome, kad tai svarbu, vertinga ir reikalinga tiek mums patiems, tiek visiems jos
dalyviams. Jau keturiolika metų Jurginės kaskart kitokios. Prieš šventę, kaip minėjau, buvo rengiamos konferencijos, seminarai, vedamos atviros pamokos ir kūrybinės dirbtuvės, kas antrus metus vyksta „Jurjos“ – Šiaulių
rajono vaikų ir moksleivių, liaudies kūrybos atlikėjų
konkursas, organizuojama tautodailininkų ir amatininkų
mugė, liaudiškų sportinių rungčių varžytuvės ir kt. Kasmet ir gamta vis kitokia – kitokios jos spalvos, nuotaika,
net temperatūra, bet kad tai pastebėtume, vertintume,
brangintume, turime stabtelėti, apsidairyti, tiesiog
pajurginėti (ar nors žinoti, kad galime tai padaryti) tame
pačiame ciklinio laiko ir gimtosios erdvės taške – balandžio 23 d. mūsų Raudėnuose.
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1. Velykoms margučiai, o Jurginėms
jurgučiai – gausumui, turtingumui,
vaisingumui.
2. Merginos senuoju tradiciniu
būdu vejasi šiais laikais labai
populiarias „draugystės juosteles“.
3. Pavasarį ragais arba
daudytėmis kasmet pasveikina
nuolatinis Jurginių svetys –
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos
folkloro ansamblis „Vieversėlis“,
vadovaujamas Arūno Stankaus.
4. Tradicinės Jurginės – tai šeimos
ir kaimynų, bendruomenės šventė,
kiekvienas jos dalyvis turi savo
pareigas. Šiandien vyriausioji
karta dar gali perteikti dainavimo
tradiciją, ir noriai tai daro.
5. Prieš gyvulių išvarymą prie
slenksčio gaspadinė deda
užrakintą spyną – taip surakina
vilkams nasrus, porą jurgučių –
vaisingumui, gausumui,
turtingumui (žalias – pavasario
žaluma, rudas – žemės, grūdų,
gyvulių spalva). Jei išvaroma iš
tvarto avis užliptų ant jurgučio, jos
nuo vilkų niekas nebeapsaugos.
Kiekvieną išgenamą gyvulį reikia
aprūkyti švęstos verbos (kadagio)
dūmais – raganos neapstos.
6. Jurginės – pirmosios ganiavos
šventė: nesvarbu, koks tądien
oras, būtina gyvulius trumpam
išginti net ant sniego, kad jų niekas
nenužiūrėtų, kad jie nesirgtų,
kad netrūktų pašaro. Žemaitijoje
piemenukas tris kartus apibėgdavo
aplink bandą su tvarto raktu
ir rykšte rankose. Tada raktą
mesdavo į bandos vidurį, kad vilkai
nepjautų, o rykštę užkišdavo tvarte
už balkio, kad banda neišsibėgiotų.
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7. Gaspadorius su Jurginių
išvakarėse kepta duona, lašiniais ir
alaus ąsočiu apeidavo žiemkenčių
laukus 3–12 kartų.
8. Šventės išvakarėse išsikepdavo
ir apeiginės duonos kepaliukų,
kuriuose įkepdavo po 5 kiaušinius.
9. Vieną apeiginės duonos kepaliuką
užkasdavo apeito javų lauko
pakraštyje – taip prašydavo gero
derliaus, gyvulių apsaugos nuo
žvėrių ir ligų. Užkastą duonos
kepaliuką užliedavo alumi.
10. Kitą kepaliuką pasidalydavo
su šeimos nariais, artimaisiais –
bus geras derlius, žvėrys gyvulių
ir paukščių nekliudys. Apeiginės
Jurginių duonos duodavo ir
elgetoms, padėdavo bažnyčioje ant
šv. Jurgio altoriaus.
11. Vaišinimasis gamtoje per
Jurgines vadinamas jurginėjimu.
Čia dalyvavo visi: piemenys,
jaunimas, suaugusieji. Kaimynai
lankydavo vieni kitus, linkėdavo
derliaus, gyvulių sėkmės, žemdirbių
sveikatos.
12. Pirmąjį rastą laukinių paukščių
kiaušinį aukodavo dievams. Mūsų
Jurginėse dalyvaujantys piemenukai
(moksleiviai pradinukai) dievui
Ganikliui aukoja kraujo spalvos
kiaušinį, margintą paukščių paukštės
pėdele, ir duoda priesaiką gyventi
darnoje su gamta.
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JURGINĖS IN RAUDĖNAI
In the photographs of artistic photographer
Arūnas BALTĖNAS — the holiday of Jurginės (St.
George’s Day, 23 April), as resurrected for the
past 14 years by the community of the town of
Raudėnai in Šiauliai region. From the year 2000
Jurginės is celebrated in the homestead of Jovita and Vidmantas Lubys where they bring together schoolchildren, the town’s community,
folklore ensembles and guests from various
places across Lithuania. Before the holiday, educational workshops, lectures, folk art performer
competitions and other events are organised.
In the words of the holiday’s organiser, Jovita
Lubienė, teacher of Lithuanian language, ethics
and ethnoculture at Raudėnai primary school,
in order for customs, rituals and folklore to survive, it is important to adapt traditions to our
present life, to the environment around us and
pass it on to the younger generation, combine
theoretical knowledge with direct personal experience.
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