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Pasakos, idėjos ir tretieji broliai,..
ta, jog pasakos esti vieningos struktūros.
Austė NAKIENĖ: Niekam ne paslap
Kalbamės su
Vadinasi,
jos iš esmės nesikeičia: žmo
tis, kad Jūs mokat ir mėgstat pasakoti. Bū
Bronislava KERBELYTE
nės kažką įterpia iš kitos pasakos, kažką
kit maloni, papasakokit tą istoriją, kurią
praleidžia, bet siužetai yra stabilūs ir to
visad pasakojat važiuojantiems į ekspe
kie pasiekė mūsų laikus. Ir aš iš pradžių
diciją.
tuo tikėjau! Matyt dar nedrįsau abejoti.
Bronislava KERBELYTĖ: Tą, kur aš
Bet atėjo laikas tai “atsitiktinei” idėjai,
aiškinu metodiką? Aš sakau taip: papras
ir viskas pajudėjo.
tai žmonės nori būti originalūs, nes mes
D.R.: Su kuo mintyse diskutavote, kas
visi norim būti originalūs, ir stengiasi pa
kėlė Jūsų nepasitenkinimą?
pasakoti mums ką nors nauja, nežinoma.
B.K.: Pradėjau abejoti Propu, kritiš
Todėl, kai pasakoja, nors mums ta pasa
kai teko pažvelgti į pripažintą tarptauti
ka seniai būtų girdėta, reikia sakyti, kad
nę A.Arnės ir S.Tompsono pasakų klasi
nežinom. Ir aš visuomet leidžiu sau šitą
fikaciją. Tarptautinė pasakų klasifikaci
šventą melagystę.
ja buvo pasiūlyta dar 1910 metais suo
Bet kartą pasitaikė tokia viena pasa
mių mokslininko A.Arnės. Jis pasakų
kotoja, kuri vis liepė man jos klaust, tada
siužetus sunumeravo (1 - 2330), vėliau
papasakos. Aš jos klausiu, tarsi mygtuką
amerikietis S.Tompsonas šią sistemą pra
paspaudžiu, ir ji pasakoja. Po kiek laiko
plėtė, ir dabar ji tebesiplečia. Europai
jai pasidarė įdomu:
tam tikra prasme ši sistema tinka. Bet aš
- Kaip čia yr’, - sako, - tu turbūt visa
dirbu pagal ją daug metų ir turiu teisę
tai žinai.
pasakyti, kad klasifikuodama pagal AT
Na, ką daryt, nebėr kaip meluot, sa
lietuvių pasakas turėjau daug sunkumų,
kau:
nebuvau patenkinta savo darbu. Ta sis
- Žinau.
tema labai “kieta”, tarsi etalonas, tary
- O iš kur žinai?
tum metras. Pridedi prie jo pasaką, - ir
- Kad mano darbas toks.
jei joje kažko daugiau, turi nukirst, ne- A, - sako, - dabar suprantu: tu ant
kreipt dėmesio, jei mažiau - vėlgi nekreipt dėmesio. Tai nėra
pasakų išsimokinusi! Pasirodo, kad ir tokių žmonių yra!
- Nedaug, bet yra.
taip paprasta. Yra lengvų tekstų, tinkančių prie etalono, bet
A. N.: Pasakodama apie savo darbą, Jūs dažnai pradedate:yra daug variantų, ir nebežinai: ar čia ta pasaka, ar ta. Kartais
“Man teko laimė daryti katalogą”. Juk ne kiekvienas darbuo atsiduri tarp dviejų etalonų. Su kuriuo lygint? Šis nepasitenki
tojas taip pradeda.
nimas ir vertė ieškoti kitų sisteminimo būdų. Iš jo atsirado
B.
K.: Taip, aš buvau laiminga, kurdama katalogą. Pradėjaukita klasifikacija. Bet aš neturiu teisės griauti AT sistemos.
nuo vienos kortelės, o dabar jau yra 85 tūkstančiai tekstų. Ko Tlio labiau, jog man algą mokėjo už tai, kad sudaryčiau kata
dėl laiminga? Dirbdama gilindavausi į kiekvieną tekstą, ir man logą pagal AT. Taip ir padariau. Bet viduje sugrupavau savaip
buvo labai įdomu. Kildavo daug idėjų, kol vieną dieną kilo - pagal semantiką ir struktūrą. Todėl atsirado daug skirtukų ir
viena, bet gera. Aš sugalvojau visai atsitiktinai, eidama gat pan. Faktiškai tai du katalogai vienoje vietoje.
Neįsigilinus tas mano katalogas atrodo keistas. Todėl, kad
ve... kad pasakos susideda iš elementariųjų siužetų, kad jas
galima “ardyti”. Vienos pasakos labai lengvai išsiardo, su ki tekstai iš pažiūros skirtingi. Jų panašumas paaiškėja tik tada,
tomis tenka ilgai vargti. Po to, kai atėjo ta viena gera idėja, kai jie išnarstomi pagal visas mano aprašymo procedūras, ku
man labai pravertė ir visa tai, ką buvau sugalvojusi anksčiau. rios, suprantama, vyksta mano galvoje. Kataloge to parodyti
Aš buvau laiminga todėl, kad stengiausi padaryti viską kaip negaliu. Žmonės mato tik rezultatą. Jei jie matytų aprašytas
galima geriau. Jeigu padariau ką blogai, tai ne todėl, kad pa versijas... Dabar tai ir darau. Sakykim, Amės ir Tompsono iš
tingėjau, o todėl, kad tai buvo mano galimybių riba.
skirtas siužetų tipas. Aš rašau dar vieną eilutę, savo tipą - he
Dalia RASTENIENĖ: Iš Jūsų pasakymo “atsitiktinai...” aki rojus užsimaskuoja nuo antipodo. Jei pagal mane pasakos ti
vaizdu, jog vyko nenutrūkstantis minties darbas, ir tikriausiai pas kitas nei AT, rašau dar vieną eilutę... Sudėtinga, bet tie
nuėjote ilgą problemų kelią.
aprašymai parodo, kaip pasaka pas mus varijuoja, tiesa, tik
B.K.: Žmogus nejaučia, kad bręsta kažkokiai idėjai. Štai sąlyginai galima sakyt “varijuoja”, kadangi iš tiesų tai skirtingi
mano pirmieji darbai - iš padavimų, nors visada žinojau, jog tipai, kažkada supanašėję išoriškai, bet atsiradę iš skirtingų
noriu tyrinėti pasakas. Ilgai dirbau įvairius planinius darbus, ištakų. Faktiškai kai kurie tekstai visiškai kitaip susigrupuotų,
o pasakų analizės ir klasifikavimo problemos buvo “laisvalai jei būtų klasifikuojama tik pagal semantiką ir struktūrą. Pasa
kis”. Tik tada, kai paskelbiau nemažai straipsnių apie savo pa kų tipų teoriškai įmanoma tik 117 (stebuklinių pasakų). Prak
sakų analizės metodą, maždaug apie 1984-uosius pasakų kla tiškai jų daug mažiau. Mano sistema atvira. Pagal ją galima
sifikacija tapo “įteisintu” darbu.
sugrupuoti visas pasaulio pasakas.
Apie pasakas rašyta daugybės žmonių, ir dabar teberašo
Įdomiausia, kad struktūrinio semantinio tipo versijas gali
ma. Jos buvo suvokiamos kaip vientisi, vienu metu sukurti kū ma prognozuoti. Kaip cheminiai elementai Mendelejevo len
riniai. Net labai įtakingų mokslininkų, sakykim, - Propo, teig telėje turi savo vietą, taip ir pasakos realūs variantai atsistoja
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B.K.: Neatstoja, deja. Juose nėra vietos mąstymui, vaizduo
į iš anksto apskaičiuotą vietą. Jei pas mus kokios nors versijos
nėra, pasaulyje būtinai yra. Dabar nebesistebiu, kai tai pasi tei, kadangi visą laiką atliekami tie patys veiksmai: kapoja į
tvirtina, bet iš pradžių buvo keista. Suprantate, filologijoje įma kairę ir į dešinę ar pan. Vienas personažas šimtu procentų ge
noma verifikuoti išvadas! Atrodo, - fantastika. Bet ne, kadan ras, o visi kiti labai blogi. Tai baisu. Gyvenimas prieštaringas,
ir žmogus taip pat. Mes linkę rūšiuoti į savus ir svetimus. Savi
gi žmonės mąsto vienodai.
Klasifikacija yra kiekvieno mokslo pagrindas. Jų gali būti geresni, svetimi - blogesni. Tai žmogaus prigimty, iš senų se
įvairių. Viena padeda spręsti vienus dalykus, kita - kitus. Gera novės tai įsiėdę, bet dabar reikėtų ieškoti, kaip šito išvengti.
Kai auditorijai, ypač mokytojams, šneku apie pasakas (mo
klasifikacija padeda mokslui eiti į priekį. Aš nemanau, kad
mano sistema galutinė. Be to, atsiranda naujų poreikių. Tik kytojai kartais net užduotį vaikams duoda tokią: suskirstyti
vienas dalykas turi būti žinomas: klasifikatorius turi užbėgti į personažus į gerus ir blogus), tai klausiu: “Podukra gera?” “Ge
ra.” Susitariam, kad pagal veiksmus vertinam. Bet ji neklauso
priekį, turi patenkinti tokius poreikius, kurių dar nėra.
A. N.: O kaip Jūs atsigaudavot, pailsėdavot nuo intensyvausmeškos, duoda pelytei maisto... Meškai sako, kad neduoda, o
iš tikrųjų duoda. Klausiu, ar ji meluoja. “Meluoja.” “O meluot
mąstymo?
B.
K.: Užsiimdavau kokiu nors paprastu darbu. Kai kūriaugerai?” “Negerai.” Tai kaip? Duodu daug pavyzdžių. Geri per
pasakų teoriją, labai daug megzdavau. Mezgant galva gerai sonažai elgiasi sudėtingiau. Gyvenimas taip pat sudėtinges
veikia. Jeigu nori visai atsipalaiduoti, geriausia kepti pyragus. nis. Visa bėda, kad mes visada atsistojam į kažkieno pusę. Au
Tada galva užimta labai įprastais dalykais: to įdėti šimtą gra tomatiškai blogo personažo gudrų poelgį vadinam klastingu,
o mūsų palaikomo personažo lygiai tokį pat poelgį vadinam
mų, ano - du šimtus, viską sumaišyti...
gudriu. Antoniminės poros vertinimas. Vienas - gudrus, kitas
D.R.: Pasakų raidos teoriją?
B.K.: Teorija tokia, kad pasakos, net sudėtingiausios, ste - klastingas, nors elgesys - toks pat.
D.R.: Elementams siužetas (ES) - Jūsų terminas? Kaip jis
buklinės, kažkada buvo labai paprasti kūrinėliai. Iš vieno ele
mento, iš vieno elementaraus siužeto. Tai buvo mūsų protėvių atsirado?
ir mūsų su jumis elgesio taisyklių iliustracijos. Dabar sakoma,
B.K.: ES istorija tokia. Aš konsultuodavausi su matemati
kad pasakos prasimanymas, o kažkada jos atstojo visus dabar ku iš Kauno, amžiną atilsį Algirdu Valužių. Jis mane su kiber
tinius mokslus.
netika supažindino. Taigi jis nuolat man užduodavo du klausi
D.R.: Ne tik prasimanymas! Štai neseniai per televiziją mus: “Kodėl taip yra?” ir “Ar negali būti kitaip?” Tarp kitko,
“Nakvišos” laidoje viena graži ir jauna mama skundėsi, kad užduodavo pačiu laiku. Ilgai jis netikėjo, kad pasakos sudurs
liaudies pasakos tokios baisios, na, tokios baisios, jog jos sū tytos iš gabaliukų. Jam labai patiko Propas, - ten viskas labai
nelis net naktimis pradėjęs nemiegoti... Kita tos pačios laidos aišku. O kaip aš sakau, atseit, negali būti. O aš jam rodau,
dalyvė aktorė patvirtino, kad tikrai per baisu, nereikalinga, aiškinu: “Taip yra.” Galų gale sako: “Na, gerai, tai kaip pavageriau nekenksmingi šiuolaikinių autorių kūrinėliai vaikams. dinsim? Yra elementai K.” “Kokie elementai K?” - klausiu.
Prisipažinsiu, pirmą kartą išgirdau bėdą verčiant pasakoms... “Na, kokie, Kerbelytės”, - sako. “Kokia čia Kerbelytė! Ele
B.K.: Pasakose yra baisumų, bet gyvenime - daugiau. Da mentarūs siužetai!”, - aš jam. Ir pati išsigandau. Karštligiškai
bartiniuose filmuose vaikams baisumai nemotyvuoti. Pasako pradėjau tikrintis, ką tai galėtų reikšti. Patys paprasčiausi siu
se baudžiama, kai herojus pasielgia neteisingai. Aiškinama, žetai... Viskas gerai. Bet nenustebčiau, jei dar kur nors rasčiau
tokį terminą. Svarbu, kas pavadinama, kaip su tuo dirbama.
kaip elgtis, kad baisumų neatsitiktų.
Mamos nori, kad vaikas išaugtų kaip šiltnamy. Betgi išėjęs
Vėliau Maskvoje išgirdau Meletinskį tokį terminą varto
į gyvenimą jis pasiklys! Dažnai tėvams aiškinu: kai vaikams jant, bet iki šiol gerai nežinau, ką jis taip vadino. Bet apskritai
nesekamos pasakos, jie patys baisumų susigalvoja, žaidžia bai terminams neskiriu daug reikšmės. Sąmoningai vartoju kiek
dymus - juodą kambarį su juodu lavonu ir pan. Jiems reikia įmanoma tradicinius terminus. Kai gyniausi Maskvoje dakta
ro disertaciją, vienas iš oponentų pastebėjo, kad esu drąsi mo
pergyventi baimę.
Vienas žinomas vokiečių folkloristas tyrinėjo dabartinių vai teriškė: mat žmonės, norėdami parodyti disertacijos naujumą,
kų santykį su pasakomis. Atrado tokią vokiečių šeimą, kuri įveda naują terminiją, o kai išsiaiškini esmę, pasirodą, kad vis
manė, kad išaugins vaiką be kompleksų. Nepasakojo apie ra kas tas pat. O čia - atvirkščiai. “Čia kaip iššūkis”, - sako. Taip
ganas, jokių vilkų, jokių baubų. Vieną vakarą atėjo svečių, ir ir buvo. Tai ir buvo iššūkis.
tėvai liepė vaikui eiti į savo kambarį miegoti. Tas vaikas po
A.
N.: Apie Jus kalba, kad Jūs išmanote sapnų simboliką, o
kiek laiko grįžta ir sako: “Aš bijau.” “O ko tu bijai?” Sako: pati sapnuojate tik gerus sapnus. Kartą girdėjau pasakojant,
“Aš bijau komplekso. Jis po mano lova.” Taigi, jei nėra raga kad susapnavote kažką negera ir tada sapne pati sau tarėte:
“Negerai sapnuoti tokius dalykus.” Ir ėmėte sapnuoti kažką
nos, galima bijoti komplekso.
O aš prisimenu savo vaikystę. Močiutė pasakodavo sakmes, kita. Stebėjausi: šitaip galima kontroliuoti savo sapnus!
tradicines, kaip dabar žinau. Patamsy, kadangi dieną nėr kada
B.
K.: Ne, aš į savo sapnus nesikišu, aš tiesiog iš vakaro taip
pasakoti. Susikeli kojas ant suolo. O paskui reikia eiti miego nusiteikiu, kad susapnuočiau ką nors gera. Žinau, kad gerai
ti, reikia kojas nuleist, ir kaip baisu! Būdavo, rėkiam: “Bai sapnuoti grybus, ir sapnuoju grybus! Tai reiškia sėkmę.
su!” Mano mama kad ir beveik beraštė buvo, bet pedagogė.
D.R.: Sėkmė - toks nepastovus dalykas. Kaip reikėjo save
Paimdavo už rankos ir sakydavo: “Einam žiūrėt: matot, nieko įtvirtinti? Su kuo diskutuoti?
nėra, viskas gerai”. Dabar aš bijau tik žąsų, jaučių... daugiau
B.K.: Dar nereikia būtojo laiko. Dar nereikia. Iš pusės žo
niėko. Vaikystėj reikia nugalėti baimės jausmą. O nuo kaimy džio mane supranta tik tiksliųjų mokslų atstovai - matemati
nų žąsų visada bėgdavau. Su kuo nesusidūrei, nesusigrūmei, kai, fizikai. Štai sistemų teorijų specialistai teigia, kad pas juos
neradai išeities, kaip...
- tas pat (braižiau, rodžiau, kaip tekstas organizuotas dauge
D.R.: O gal siaubo filmai dabar mums turėtų atstoti pasa liu lygmenų). Aš nežinojau, kad pas juos - tas pat. ES tipus
kų baisumą?
vienas išradimų teorijos specialistas palygino su žmonių tech
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ninių sprendimų klasifikacija. Pasirodo, yra tokia. Jis sakė, jog žęs viską dėl jo paaukoti. (Bet ką gi aš nauja pasakau? Argi tai
santykis - vienas prie vieno. Žmonės kurdami techninius išra nežinoma?) Kiekvienas tada turi pats nuspręsti, kokio tikslo
dimus naudoja tuos pačius principus. Pavyzdžiui, sutepami guo jis siekia. Deja, dažnai apsisprendžiamą ne svarbiausio tikslo
liai. Pasakose tai yra. Reikia šokti į verdantį pieną ir, žinoma, naudai. Vertybių hierarchija supainiota.
D.R.: Bet niekada nebūna monolitinė.
nesuvirti. Išsitepa taukais. Apsauginis sluoksnis. Nemanau, kad
B.K.: Taip. Bet dauguma turėtų turėti aiškią vertybių ska
tam išradimui tiesioginę įtaką padarė pasakos, bet vis dėlto...
iš vaikystės jos mūsų smegenis tvarko. Gali kilti mintis, ir net lę. Materialios vertybės iškeltos į pirmą vietą tuo metu, kai
nežinosi, kad iš pasakų ji gimė. Todėl taip dažnai kartoju, jog neturėtų būti iškeltos. Ir nemanykit, ne ekonomiką mes sta
tom ant kojų. Kodėl? Todėl, kad daug veidmainystės. Pagal
su pasakomis reikia draugauti.
Aš pasakininkė, aš žinau, ką reikia daryt. Pasakose viskas pasakas, jei žmonės siekia to paties tikslo, jie negali būti prie
pasakyta apie trečią brolį: kai esi kvailas namie, reikia eiti iš šai. Aš net tokį personažų tipą išskyriau: savipagal tikslų ben
namų. Pirmieji mano straipsniai, o ir knyga parašyti rusiškai. drumą. Tai reiškia absoliutų pasitikėjimą vieni kitais. O pas
Specialiai rašiau rusiškai, nes žinojau, kad skaitytojų Lietuvo mus? Skelbiantys siekią to paties tikslo yra priešai. Thda da
rau labai paprastą išvadą: iš tikrųjų jie siekia skirtingų tikslų,
je neturiu. Negi turėjau rašyti pati sau?
D.R.: Ar įmanoma populiariai apie tai parašyti ne specia ne tų, kuriuos deklaruoja.
A. N.: Kaip Jūs manote, kokią pasaką visiems labiausiai reik
listams?
B.K.: Populiariai apie tai jau rašiau knygoje “Liaudies pa tų žinoti?
B.
K.: Aš visiems pasakoju apie trečią brolį kvailį... Namie
sakos prasmė” (V, 1986).
D.R.: Dažnai kartojate, kad pasakų pragmatinė vertė labai jis kvailys, o kai išeina kitur - jau nebe kvailys. Todėl, kad nau
jovės visada sunkiausiai priimamos savo aplinkoje, savi joms
didelė. Ką jose rastume pamokomo sau?
B.K.: Elementariųjų siužetų tipai suskirstyti į penkias kla įnirtingiausiai priešinasi. Ir žmonės turi žinoti, kad taip ir turi
ses pagal herojų tikslus. O kai įsižiūri, matai, kad tai amžini būti, ir kad jiems reikia neišsigąsti, nenustoti tikėti savo idėjo
žmogaus tikslai. Mes norim to paties, kaip ir pasakų herojai. mis, ir jos bus pripažintos. Aš sakau: “Jeigu tikras kvailys, tai
Žmogaus tikslai nesikeičia. O kokie tikslai? Taigi pirmas - mes viskas bus gerai.”
A. N.: Šita pasaka tinka kalbant ir apie mokslinę drąsą.
norim būti laisvi, valdyti aplinką (antra pakopa). Antras - mes
norim materialinių gėrybių (antra pakopa - norim prašmatnu
B.
K.: Taigi visa žmonijos pažanga pagrįsta “kvailių” veikla.
mų, patogumų). Ilgai neradau trečios klasės, o tai yra mūsų Tik pasakoj aiškiau: kvailys grįžta karietoj, karalaitė prie šono...
noras būti lygiateisiais (antra pakopa - norim aukšto statuso). O gyvenime žmogus lieka lyg ir toks pat, be jokios karietos...
Ketvirtas tikslas - idealus vedybųpartneris. Penktas - normalūs
O dėl mokslo, tai naujų idėjų greitai niekam neprireikia.
santykiai šeimoje ir visuomenėje. Galiu pasakyt iš patirties, kad
A. N.: Tai jų ne tik kad nesupranta, bet jų ir nereikia?
žmogus elgiasi gerai, kai svajoja tik apie pirmą pakopą - nori
B.
K.: Žinoma. Ką reiškia suprasti? Supranti tik tada, kai
normalių dalykų. Kai pradeda norėti daugiau, jis pradeda ne tau reikia. Ir ne tik šitą, daug pasakų reikia žinoti, kad būtų
gerai elgtis...
aišku, kaip elgtis, o kaip nesielgti.
A. N.: Žinau, kad gyvenimo patirtis Jums padeda suprasti A. N.: O ar nėra taip buvę, kad vakare pasidarytų baisu be
pasakas, panašiai kaip rašytojai sukurti gerą romaną.
dirbant prie pasakų katalogo?
K.: Nežinau, kodėl turėtų pasidaryti. Gyvenime yra daug
B.
K.: Gyvenimo patirtis padeda suprasti pasakas, ir atvirkš B.
čiai, pasakos - pažinti gyvenimą. Tai kaip du susisiekiantys in baisių dalykų, o pasakose nė kiek ne baisiau.
dai.
A. N.: Jūs nebijojote, kad pasirodys kokia nors mitinė būty
Kodėl pasakose pasakojama tiesa apie gyvenimą? Todėl, bė ir paklaus: “Kodėl Jūs mane taip susisteminote, aš visai ne
kad ten pasakojama apie nepažįstamus žmones, karalius ar tokia!”
karalaites, o kalbėdami apie nepažįstamus žmones mes ne
B.
K.: Ne, pasakoms aš nieko bloga nepadariau. Yra toks
meluojame. Kai kalbam apie pažįstamus, tada šiek tiek pagra- tikėjimas, kad tiems, kurie mokosi pasakų išminties, padeda
žinam, o jei jie mums nelabai patinka, atvirkščiai, - pabrėžia pasakų šeimininkai.
me nepatrauklius dalykus. O pasakų herojai nėra nei geri, nei
A. N.: Vadinasi, Jūs tikitės, kad Jums padės pasakų šeimi
blogi: jie tokie, kokie yra iš tikrųjų žmonės. Todėl pasakos yra ninkai?
geras šaltinis pažinti žmogui - homo sapiens.
B.
K.: Taip. Manau, kad pagal pasakas mano gyvenimas bu
A. N.: Vadinasi Jūs, studijuodama pasakas, kurias pasakojovo geras. Aš visą laiką dirbau, ir man buvo malonu. Žinoma,
kartų kartos, pažįstate žmoniją.
visko nepasiekiau, ko norėjau, nes ir neįmanoma visko pasiekti.
B.
K.: Taip, ir žinau, kad žmonių būdas ir elgesys nė kiekBet dar norėčiau išleisti savo gyvenimo darbą - pasakų katalo
nepasikeitė. Net ir dabar pagal pasakas galima prognozuoti jų gą. Thrbūt ir išleisiu, jei pasakos man padės.
elgesį. Pavyzdžiui, numačiau dabartinę apatiją.
Ideas, tales and the third brothers...
D.R.: Kaip? Kodėl?
B.K.: Todėl, kad buvo labai didelis entuziazmas. Entuziaz
The article deals with the interview given by the well-known
mas be paskaičiavimo. Niekas rimtai netikėjo, kad bus taip
Lithuanian tale investigator Bronislava KERBELYTĖ.
The sdiolar has compiled the catalogue of Lithuaniantales. The
sunku, nors apie tai ir buvo kalbėta. Todėl, kad yra tikslų kon
tales are classifiednot onlyaccording to the international ATdaskurencija. Kai žmogus nelaisvas, svarbiausias jo tikslas - lais
sification but also according to the author’s original systemrela
vė. Bet kai pasijunta laisvas, nori greitai realizuoti visus kitus
ting to semantics and structure.
tikslus. Būtinai. Tada ir užmiršta, kad vis dėlto svarbiausias
The significanse of tales to a morden person is noted in the
tikslas - pirmasis. Tada jis pradeda daryti klaidas, niurzgėti,
interview. The illustrations of aman’s behaviour canbe seen inthe
būti nepatenkintas. Tai pirmasis požymis, kad žmogus ima už
tales. While noting the pragmatic value of tales, she affirms that
eternal purposes of a man reflect in the tales.
miršti pirmąjį ir svarbiausią tikslą. Nors teoriškai buvo pasiry
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LAUREATAI

1994-ųjų Jono Basanavičiaus premija —
etnologui daktarui Jonui Baliui
Prof. Norberto Vėliaus pristatomoji kalba,
pasakyta 1995 m. vasario 15 d. Vilniaus Rotušėje
Jonas BALYS buvo naujos, mokslinės lietuvių folkloris
tikos ir etnologijos eros pradininkas Nepriklausomoje Lie
tuvoje, pirmasis lietuvių folkloristas, etnologas profesiona
las, įgijęs aukštąjį išsilavinimą Kauno, Graco, Grenoblio,
Vienos universitetuose, gilinęs profesines žinias Suomijo
je, apsigynęs daktaro disertaciją Vienoje ir visą savo gyve
nimą pašventęs lietuvių tautosakos, etnologinės medžia
gos rinkimui, rinkimo organizavimui visos valstybės mastu,
Tautosakos archyvo steigimui Kaune (1935), surinktos me
džiagos sisteminimui, publikavimui ir tyrinėjimui.
1935-1940 m. jo vadovaujamas Lietuvių tautosakos archy
vas sukaupė apie pusę milijono lietuvių tautosakos kūrinių,
kuriuos kartu su Lietuvių mokslo draugijos medžiaga skel
bė tęstiniame leidinyje „Tautosakos darbai“ ( 1 - 7 t.,
1935-1940), leidiniuose „Lietuvių liaudies sakmės“ (K.,
1940), „Šimtas liaudies baladžių“ (1941), „Lietuviškos pa
sakos“ (1944, 1951) ir kt.
Karo metais nublokštas į Vakarus, organizuoja tautosa
kos rinkimą iš lietuvių išeivių, pats ją renka ir kartu su atsi
vežtais iš Tautosakos archyvo nuorašais skelbia ir tyrinėja.
Persekiojamas sunkios tremtinio, priverstinio emigranto da
lios, atkakliai dirbdamas, Jonas Balys parengė ir įvairiose
Vokietijos, Anglijos, Amerikos leidyklose išleido per dvide
šimt tautosakos ir etnologinės medžiagos knygų, kurių su
žiburiu ieškodavome mes, pavergtos Lietuvos folkloristai ir
etnologai. Tai buvo ne šiaip pasiskaitymui, o mokslo reika
lams leidžiamos knygos su spausdinamą medžiagą apiben
drinančiais įžvalgiais įvadais, rodyklėmis, komentarais, ku
riuose būdavo įkūnytas paskutinis, naujausias pasaulinės
folkloristikos ir etnologijos žodis, įvesdinama lietuvių me
džiaga j tarptautinį kontekstą. Emigracijoje Jonas Balys to
liau tęsė dar Nepriklausomoje Lietuvoje su dideliu entuziaz
mu pradėtas lietuvių mitologijos, mitologinės tautosakos,
papročių, baladžių studijas ir šalia jau visuotiną pripažini
mą pelniusių darbų („Lietuvių pasakojamosios tautosakos
motyvų katalogas“ (1936), „Perkūnas lietuvių liaudies tikė
jimuose“ (1937), „Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų
tautosakoje“ (1939), „Lietuvių liaudies baladės“ (1938), „Ge
ro ir pikto kova lietuvių liaudies tradicijose“ (1938) paskel
bė suvestines lietuvių mitologijos apžvalgas tarptautiniuo
se mitologijos ir folkloro žodynuose (1950, 1965), studijas
„Lietuvių vestuvių papročiai“ (1946), „Lietuvių pasakojamo
sios dainos“ (1954), „Lietuvių pasaulėjauta liaudies tikėji
mų ir papročių šviesoje“ (1966) ir daugelį kitų. Iš viso Jo
nas Balys yra parašęs, parengęs ir išleidęs 34 knygas ir per
600 straipsnių iš lietuvių folkloristikos ir etnologijos srities.
Už visus šiuos reikšmingus lietuvių folkloristikos ir etno
logijos darbus Jonui Baliui ir suteikiama 1994 metų Lietu
vos valstybinė Jono Basanavičiaus premija. Ir ne tik už juos.
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Lietuvos okupacijos laikotarpiu Balys atidžiai sekė pa
vergtos tėvynės folkloristų ir etnologų darbus, sielojosi dėl
jiems valdžios daromų kliūčių, recenzavo ir populiarino jų
atradimus, griežtai kritikavo už pataikavimą okupantams ir
jų ideologijai. Lietuvos folkloristams, etnologams jis visą
laiką buvo kelrode žvaigžde, švietusią iš už jūrių marių. Jo
no Balio, kaip ir Jono Basanavičiaus, gyvenimas ir visa
mokslinė, visuomeninė veikla juodžiausios priespaudos me
tais įprasmino atkaklią kultūrinę rezistenciją, siekiančią iš
saugoti visam pasauliui pačią vertingiausią lietuvių etninę,
tautinę kultūrą, o mums, lietuviams - tautinę savimonę ir
tautinį susipratimą.
Norbertas VĖLIUS
R S. Basanavičiaus premijos regalijas ir pačią premiją
laureatas įgaliojo paimti etnologijos habilituotą daktarą pro
fesorių Vacį Milių. Premiją jis skiria Lietuvos kultūros reik
mėms. į Lietuvą laureatas ketina atvykti per Jonines, o da
bar tik paklausysime jo žodžių.

Atsakomoji laureato daktaro
Jono BALIO kalba
GERBIAMIEJI VYRIAUSYBĖS ATSTOVAI, MALONŪS
TAUTIEČIAI IR SVEČIAI,
Labai norėjau po 50-ies metų apsilankyti Lietuvoje ir ypač
Vilniuje, kuriame pragyvenau sunkiuosius Antrojo pasauli
nio karo metus. Tačiau kelionės sunkumai žiemos metu ir
nestipri sveikata verčia susilaikyti.
Dėkingas esu visiems, kurie skaitė mano raštus ir juose
rado mūsų praeities ir liaudies kūrybos atšvaitalus. Man di
delį pasitenkinimą ir džiaugsmą sudaro tyrinėjimas mūsų
liaudies kūrybos, atsekimas jos pradų ir kaitos amžiams
bėgant. Ne viskas jau surasta ir išaiškinta, bet „grūdas prie
grūdo pripildo aruodą“, sako patarlė. Deja, tik dešimt metų
Lietuvoje tegalėjau tuo darbu užsiimti, būdamas prie pirmi
nių šaltinių. Tačiau ir vėliau, gyvendamas Vokietijoje ir Ame
rikoje, nesilioviau visu tuo domėtis ir džiaugtis, nelaukda
mas nei pagyrimo, nei pelno. Tai meilės dalykas.
Didelis mano atradimas buvo Amerikos lietuvių senoji
karta, išlaikiusi iš senosios tėvynės atsivežtą etninį turtą.
Daug jų aplankiau 1949-1952 metais, užrašydamas fonog
rafu į kaspinus ir ranka Į kelionės dienoraščius jų dainas,
legendas, pasakas ir prisiminimus. Susidarė septyniasde
šimties valandinių rutulių rinkinys. Jų kopijos yra trijose vie
tose saugiame užjūry. Didžiąją tų užrašų dalį jau paskel
biau serijoje „Lietuvių tautosakos lobynas“, kurio nuo 1951
iki 1989 m. išleidau vienuolika knygų. Šiandien visi tie ma
no atrasti seneliai .(-ės) iš senovės laikų jau yra išmirę. Tai

buvo paskutinieji lietuviš
kieji mohikanai, atsidūrę
užjūryje ir nepamiršę iš tė
vynės atsinešto dvasinio
turto. Toj pat serijoje paskel
biau ir daug iš Lietuvos, jos
Tautosakos archyvo, nusi
rašytos tautosakinės me
džiagos. Viską palikau, bet
tuos rankraščius, visą ne
mažą lagaminėlį, ir savo
šeimą išgelbėjau. Karo me
tu iš lėktuvų krentant bom
boms, j slėptuvę tempda
vau savo mieguistus vaikus
ir tą lagaminėlį su tautosa
kos rankraščiais. Per baisųjį
1944 m. lapkričio 27 d.
bombardavimą britų lėktu
vai sunaikino seno ir gra
žaus Freiburgo miesto visą
centrą. Padegamoji fosforo
ši nuotrauka daryta 1994 m. lapkričio 3 d. dr. Jono Balio namuose. Viduryje - šeimininkas, iš kraštų
bomba pramušė stogą ir
svečiai iš Vilniaus - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius habil. dr. Leonardas Sauka ir
įkrito į mūsų saikutę, kurią
šių eilučių autorius (virš mūsų - žinomos išeivijos dailininkės Magdalenos Stankūnienės paveikslas
išnuomojo mums vokietė,
„Bet susirūstino smarkus Perkūnas“). Deja, tai vienintelė tos mūsų kelių valandų viešnagės pas J. Balį
įamžinta akimirka. Man, tautosakininkui ir žurnalistui, itin apmaudu - apsilankyti pas žymiausią užsienio
kai jai daviau gerą gabalą
lietuvių folkloristą ir parsivežti fotojuostą tik su neaiškiomis dėmėmis vietoje vertingų kadrų, kur J. Balys
iš Lietuvos atsivežtų rūkytų
trumpam prisėdęs prie senos spausdinimo mašinėlės, kuria buvo perrašomi vertingiausi jo moksliniai
lašinių. Tą naktį Freiburge
darbai, arba kai jis perduoda mūsų instituto tautosakos archyvui iš Amerikos lietuvių dar 1949-1950
žuvo 13 iš apie 350-ies lie
metais užrašytų pasakų rankraštį. O ši nuotrauka atsirado, savo fotoaparato mygtuką spustelėjus J. Ba
tuvių pabėgėlių. Taigi turė
lio žmonai Elenai, su kuria čia, jaukiai sutvarkytame dviejų aukštų namuke, esančiame Silver Spring
jome laimę, išlikome gyvi
miestelyje, Vašingtono pašonėje, jiedu gyvena jau porą dešimtmečių.
Gediminas RADVILAS
mažo namo rūsyje, ir sun
kiai tampyti rankraščiai išli
Žodis apie dr. Joną BAL|
ko nesunaikinti bombų ir ugnies. Tai laikau didžiausiu savo
gyvenimo pasisekimu. Visokie teoretiniai samprotavimai
Lietuvių folkloristikos Nestoras dr. Jonas Balys yra di
straipsniuose ir knygose, parašytose vėliau, yra jau antra
džiai nusipelnęs ir etnografijai. Ketvirtame dešimtmetyje, kai
eilės reikšmės. Ir jų nebūtų buvę, jeigu nebūčiau atsivežęs
etnografai dar tebebuvo rengiami, jis savo redaguojamuo
atrinktinės medžiagos. Teorijos keičiasi, bet autentiška me
se „Tautosakos darbuose“ skelbė ir papročių aprašymus.
džiaga išlieka.
Tokią klasifikuotą papročių medžiagą su komentarais J. Ba
Man labai malonu, kad pokario Lietuvoje tautosakos ir
lys skelbė ir išeivijoje paties leidžiamoje „Lietuvių tautosa
etniniai tyrinėjimai sėkmingai tęsiami, kad išaugo nauja dar
kos lobyno“ serijoje. Jau 1946 metais paskelbtas darbas
buotojų ir tyrinėtojų karta. Prieš karą Tautosakos archyvas,
„Lietuvių vestuvių papročiai“ („Litauische Hochzeitsbrauįsteigtas 1935 m., turėjo tik penkis nuolatinius darbininkus
che“) yra pirmasis šių papročių kompendiumas. Ilgus poka
(na, ir eilę pagalbininkų visame krašte), o dabar girdžiu,
rio metus jis lietuvių etnografijos ir folkloristikos tyrinėjimus
kad Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Vilniuje jų
pristatydavo Bazelyje redaguotoje, Bonoje leistoje „Tarptau
turįs per trisdešimt. Tik ką gavau didžiojo „Lietuvių liaudies
tinėje tautotyros bibliografijoje“. Ir sovietmečiu dėjusieji pa
dainyno“ storą septintąjį tomą, kuris mane tolimame Ame
stangų J. Balio knygų įsigydavo per Paryžių ir Varšuvą. Su
rikos užkampy pasiekė iš Vilniaus per vienuolika dienų. Tai
krašto ir tautos atgimimu mūsų periodikoje imta perspaus
kapitalinis veikalas, pareikalavęs visos eilės darbuotojų di
dinti išeivijoje skelbtus jo straipsnius. Gražiai jį pagerbė
delio triūso. Gavau ir „Tautosakos darbų“ serijos, kurią pra
mūsų tautosakininkai atnaujinę „Tautosakos darbų“ leidimą,
dėjau Kaune 1936 m., du nauju tomu. Tai tik pora pavyz
dalj ll-ojo tomo jam paskyrę. O jaunosios kartos etnografas
džių, kurie mane labai pradžiugino. Aplanko mane iš Vil
Vytis Čiubrinskas parengė ir „Minties“leidykla išleido J. Balio
niaus visa eilė kolegų, su kuriais pasidaliname mintimis, ir
„Lietuvių kalendorines šventes“. Šios knygos honorarą au
malonu išgirsti apie jų naujus planus. Susirašinėju su dau
torius paskyrė Lietuvos kraštotyros draugijai, „Liaudies kul
geliu Vilniuje ir Kaune man nepažįstamų darbuotojų, pasi
tūros“ žurnalui ir Kupiškio muziejui, o Jono Basanavičiaus
daliname mintimis, nors mano pirštai jau sugrubę nuo am
premijos dalį paskyrė irgi Kraštotyros draugijai, kitą dalį žiaus ir gal nelengva mano raštą jiems išskaityti.
Lietuvos kultūros reikmėms. Kai mes praturtėsime, turėtu
Visu tuo džiaugiuosi ir dėkoju visiems.
me išleisti solidžią Jono Balio darbų rinktinę, nes jie ir šiuo
metu nėra praradę mokslinės vertės ir aktualumo.

Dr. Jonas BALYS

Vacys MILIUS
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DANGAUS SKLIAUTAS
Jonas BALYS

Jau ir pačiose pirmykštėse tautose žmogaus žvilgsnis
dažnai nukrypdavo į dangų. Jis stebėjo Saulę, Mėnulį ir
žvaigždes. Dangaus šviesuliai darė jam didelį įspūdį, jis
jautė jų atžvilgiu tam tikrą baimę ir kartu reiškė jiems savo
pagarbą. Jis numanė, kad tie dangaus kūnai turi žemės ir
žmogaus gyvenimui didelės įtakos, tačiau tik, praėjus il
gesniems šimtmečiams, pamažu pradėjo suprasti tikrąją
šių gamtos reiškinių prasmę ir jų įtaką žmogaus gyveni
mui.
Kronikos ir seni raštai nuolat mini, kad senovės lietu
viai garbino Saulę, Mėnulį ir žvaigždes. Tokių žinių ne
trūksta iki pat naujųjų laikų, tačiau jos yra labai šykščios
turinio atžvilgiu: pažymima tik pats garbinimo faktas, o
kokiomis formomis jis pasireikšdavo, istoriniai šaltiniai pa
prastai nutyli. Tad nelieka kitos išeities, kaip tik kreiptis į
šių dienų mūsų liaudį ir atsidėjus paieškoti tokio gerbimo
pėdsakų tautosakoje. Pasirodė, kad šis kelias yra teisin
gas, nes pasisekė surinkti gana gausi ir vertinga medžiaga.
Apskritai viskas, ką mes viršuje, arba danguje, mato
me, yra šventa. Kadangi Saulė, Mėnulis ir žvaigždės yra
šventi, tai reikia juos gerbti. Užtat negalima į dangaus kū
nus ir iš viso į dangų rodyti pirštu, bet prireikus galima
rodyti tik visa ranka. Kas rodys pirštu, tam nudžius ar nu
pus pirštas, tą žmogų trenks griaustinis. Pirštu rodoma
Saulė užpyksta, be to, ji gali įtraukti žmogų į dangų. Vėly
vesnių laikų yra pažiūra, kad rodant pirštu į dangų išbadysi
Dievui akis, todėl taip elgtis yra nuodėmė. Jeigu netyčio
mis pasitaiko pirštu parodyti į Saulę ar Mėnulį, tada reikia
pačiam kąsti tą pirštą iki kraujo, tai nepakenks. Į Saulę
gryna arba nepridengta akimi gali žiūrėti tik tas, kas nėra
padaręs didelės nuodėmės.

Saulė
Dabar tik vaikų ir piemenų tarpe berandame giesme
lių į Saulę, kuriose prašoma, kad Saulė šviestų ir kaitintų,
nuvaikytų su botagėliais, t. y. spinduliais, lietaus debesis,
o vakare greičiau nusileistų, kad piemenys galėtų anks
čiau parginti namo bandą. Tokių giesmelių yra daug už
rašyta, tai seno Saulės gerbimo liekanos.1 Štai keletas
būdingesnių:
a

Saulele, motinėle,
Užtekėk, užtekėk!
Mes maži piemenėliai,
Mūs trumpi kailinėliai,
Mums šalta, mums šalta.
Kybartai
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b. Atvažiuok, Saulele,
Su pyragėliais,
Nuvaikyk debesėlius
Su botagėliais.
Kupiškis
c. Važiuok, debesėli,
Sunkiuose ratuose,
Atvažiuok, Saulele,
Rateliuose, rateliuose.
Alvitas
d. Tu Saulele, tu šiltoji,
Nesušildyk labai.
Tu Mėnuli, tu šviesusis,
Nesušviesink labai.
Gervėčiai
e. Debesėliai, juodulėliai,
Gudų šalelėn, gudų šalelėn.
Saulytėle, motinėle,
Mūsų žemelėn, mūsų žemelėn.
Salakas
f.

Saulele vakaran, vakaran,
Piemenėliai patalan, patalan.
Adutiškis

Labai įdomus yra piemenų burtas „Saulei užleisti“, už
rašytas Gervėčių apyl. „Padarysim vakarą, kad Saulė užsileist“, - sako piemenys. Užlenkiamas lankas, jo galai
įbedami į žemę, o lanko vidury pakabinamas duonos ga
balas. Paskiau lankas apdengiamas drabužiu, ir taip po
lanku pasidaro tamsu. Tada vienas piemuo, šliauždamas
nugara, palenda po ta palapine ir patamsy gaudo burna
duoną. Pagavęs iššliaužia iš palapinės ir ta duona pasi
dalija su piemenimis. Palapinėj būna tamsu: „Kad taip ir
Saulės nebūt“.
Saulės leidimosi ir tekėjimo metas - nepaprastas me
tas: tada vieni darbai, ypač būrimai, patariami daryti, kiti
draudžiami. Be to, tuo metu žmonės turi tam atitinkamai
užsilaikyti. Saulei leidžiantis arba tekant, daromi užkalbėji
mai nuo ligų. Tada geriausiai jie padedą. Todėl šiuo metu
užkalbama rožė, dedervinė, grižas, danties skaudėjimas,
priepuolis, išgąstis, drugys, gyvatės įkandimas. Užkalbė
jimuose nuo gyvatės įgėlimo, šalia žemės ir Žemynėlės,
dažnai minima Saulė, Mėnulis ir žvaigždės, šaukiamasi

jų pagalbos (Švenčionių aps.). Jei karvės mažai pieno
teduoda, reikia jas Saulei tekant plauti vandeniu. Negerai
yra Saulei tekant skersti kiaulę, nes ilgai nenusibaigia,
todėl skerdžia dar prieš Saulės tekėjimą: mat, manoma,
kad Saulė suteikia gyvuliui daugiau jėgų ir gyvybės. Sau
lės buvimas ar nebuvimas turįs didelės įtakos ne tik žmo
nėms ar gyvuliams, bet ir augalams, todėl sėjos metu į tai
atsižvelgiama.
Saulei leidžiantis baigiasi diena, ir po Saulės nusilei
dimo visa eilė darbų draudžiama dirbti. Negalima miegoti
Saulei leidžiantis, nes užpuls vištalaktis, arba vištakis: Sau
lei nusileidus nieko nebematysi. Po saulėlydžio negalima
nieko skalbti ir velėti, nes tada laumės velėja ir jas prisi
šauki. Apskritai, Saulei leidžiantis reikia baigti visus laukų
darbus, nes tada prasideda dvasių laikas. Užtat, Saulei
nusileidus, negalima dirbančiam sakyti padėk Dieve! nes
tuomet jam darbas nesiseka arba garbė eina ne Dievui,
bet velniui. Saulei nusileidus, negalima laukan pilti sąšla
vų ir pamazgų, negalima imti iš svirno grūdų ir miltų, nes
tada greitai išsinešioja; dargi naujas duonos kepalas ne
reikia prariekti, nes duona būna neskalsi. Apskritai, Sau
lei nusileidus pradeda vaikščioti velniai ir raganos, visoki
„pajokai“, vandeny sujuda skenduolių vėlės. Todėl pavo
jinga maudytis, o prieš Saulės tekėjimą visos dvasios vėl
išsislapsto, nes jos bijo Saulės spindulių.
Plačiai mūsų liaudyje yra randamas tikėjimas, kad Sau
lė ir Mėnulis sudaro vedusių porą: Mėnulis yra vyras, Saulė
- žmona, o žvaigždės esą jų vaikai. Iš pradžių Saulė su
Mėnuliu gerai sugyvenę, bet vėliau jie susipykę ir išsisky
rę, todėl dabar niekados kartu nei užteka, nei nusileidžia.
Susipykimo priežastis dvejopai aiškinama: jie susipykę
nepasidalydami savo dukters Žemės arba susipykimo
priežastis būvusi Aušrinė, kurią Mėnulis pamilęs ir pasi
daręs neištikimas Saulei. Kad Saulė ir Mėnulis esą sesuo
ir brolis ir tarpusavy gerai sugyveną, rečiau teminima.
Kartais Saulė ir Mėnulis vaizduojami kaip personifikuo
tos būtybės. Saulė pasirodanti žmonėms jaunos ir labai
gražios mergaitės pavidalu. Pasakojama, kad seniau Mė
nulis, pasivertęs karalaičiu, klaidžiodavęs žemėje ir vilio
davęs merginas. Jis labai gražiai atrodęs, turėjęs sidabri
nius drabužius.
Pirmykščiams žmonėms labai didelj įspūdį darydavo
Saulės užtemimas. Jie manydavo, kad koks nors slibinas
nori Saulę praryti, tad stengdavosi tą slibiną nuvyti, ypač
keldami didelį triukšmą ir tuo būdu norėdami Saulei pa
dėti. Tokio tikėjimo pėdsakų randame ir mūsų liaudyje.
Rytų Lietuvoje Saulės užtemimo metu sakoma, kad Sau
lę kažkas „gadina“. Čia kaltė dažnai suverčiama velniui,
kaip rodo tokie žmonių išsireiškimai:
a) Saulės užtemimas - tai velnio galybės ženklas; Die
vas galingas, bet velnias vis dėlto gali savo padaryti (Seiri
jai). b) Saulei užtemus žmonės sakydavo, kad tai velniai ją
pridengia (Vajasiškis). c) Velnias užkiša savo uodegą tarp
Saulės ir Žemės (Žeimelis).
Kaltinamos čia ir raganos: a) ragana apsiverčia miego
ti ant kito šono ir skvernu uždengia saulę (Krosna), b) kai
pavėlinus ragana grįžta iš susirinkimo, tai savo šluota, ant
kurios ji joja, uždengia Saulę (Gražiškiai).

Toms piktoms dvasioms nuo Saulės nuvyti buvo ke
liamas triukšmas. Senutė Juozevičienė iš Paketurių kai
mo (Kupiškio v.), Saulei užtemus, liepusi vaikams mušti
pagaliais į keptuves ir kitus metalinius indus, kad nubai
dytų piktas dvasias, kurios Saulę užtemdo. Tuo būdu pa
sikėlęs didelis triukšmas, indų skambesys ir vaikų riks
mas. Apie triukšmo kėlimą Saulės užtemimo metu yra ži
nių dar iš šių vietų: Marijampolės, Liudvinavo, Obelių.
Kitas liaudiškas Saulės užtemimo aiškinimas yra ma
nymas, kad tuo metu Saulė ir Mėnulis bučiuojasi, o kad
nematytų Žemė, jųdviejų duktė, tai jie prisidengia skara
ar apsidengia marška. Toks Saulės užtemimo aiškinimas
pastebėtas šiose apylinkėse: Zarasų, Dusetų, Utenos,
Daugų, Kražių.
Dabar mūsų liaudis paprastai Saulės užtemimą laiko
blogu ženklu - užsirūstinusio Dievo rykšte, kuri reiškia
kokią nors nelaimę: karą, badą, marą. Reikia rimtai užsi
laikyti ir melstis.
Liaudis laiko nepaprastu dalyku, jei Saulei šviečiant
lyja. Matydami tokį gamtos reiškinį, daro įvairius gan savo
tiškus spėliojimus, sakydami: Karalius miršta, ponai mirs,
karalius pietus valgo, karalius duonos pritrūko, velnias savo
pačią muša, kiaulė juokiasi, dangaus aniolai verkia ir pn.

Mėnulis
Atrodo, kad mūsų liaudis Mėnuliui teikia daugiau reikš
mės ir rodo jam daugiau pagarbos, negu Saulei. Jis daž
nai vadinamas tiesiog dievaičiu. Viena sena moteriškė nuo
Rodūnės taip pasakė: „Seniau mėnulio (žodžio) nebuvo,
jis iš mokyklų perėjęs, bet buvo tik dzievaicis.“ Labai įdo
mios yra maldelės į jauną Mėnulį. Mat, pirmąkart pama
čius jauną, trijų vakarų Mėnulį, reikia jį pasveikinti ir su
kalbėti tam tikrą maldelę, tada galėsi sau išprašyti sveika
tos ir šiaip visokios laimės. Tos maldelės labai įdomios ir
aiškiai prieškrikščioniškos kilmės. Jose Mėnulis vadina
mas dievaičiu ir karalaičiu, minima Perkūno karalystė, ku
rią vėliau pakeitė Dievo karalystė. Iš 60 mano turimų Mė
nulio maldelių, užrašytų įvairiose Lietuvos vietose, čia pa
teiksiu tik kelias būdingesnes2:
1. Mėnuo, Mėnuo, Mėnulėli, dangaus šviesus dievai

tėm Duok jam ratų, man sveikatų; duok jam pilnystj, man
Perkūno karalystį. Daugelis ūkininkų šią maldelę moka ir
tiki, kad ji sulaiko tekantį kraują ir padeda nuo visokių ligų
(Antalieptė). Visai panašią maldelę kitas rinkėjas užrašė
Tauragnų apyl.: vietoj dievaitėli ten sako dievulėli.
2. Jaunas Mėnesėli, mūsų karalėli, tu švieti visados,
mum linksmini. Pamatom jį ir visi nusiramenam, visi nusilinksminam. Ataneši tu mums visokių loimj. (Arba:...visa
dos švieti, visados mum linksmini, atneši linksmybį, naudų
ir gerų loimj). Kad tau Dievas dat pilnastį, o mum Perkūno
karalystį. (Rageliai, Rokiškio v.).
3. Tegul bus pagarbintas švies Mėnesėlis. Tau šviesy
bė, man gražybė; tau dievystė, man žmogystė. Kalbama,
norint išprašyti sau gražumo (Žeimelis).
4. Pamačiau jaunų jaunikoitj. Tau jaunystė, man ponys
tė (atrodo, bus sukeista, turėtų būti: tau ponystė, man jau
nystė); man sveikata, tau dievystė (Anykščiai).
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5. Jaunas Mėnuo, jaunikaiti, dangaus žemės karaiaiti,
- tau sudilti, o mum pražilti (Tauragė).
6. Jaunas Mėnulaiti, dangaus karalaiti, - kad mano dū
šelė būt su tavimi po smerties danguje (Kabeliai).
' 7. Tegul bus pagarbintas jaunas Mėnesėlis! Tau ant
dangaus su žvaigždėmis, man ant žemės su žmonėmis;
tau ant dangaus su šviesybe, man ant žemės su linksmy
be; tau pilnatis, man sveikata (Šeduva).
Jaunas Mėnulis padedąs žmonėms daugeliu atvejų.
Atitinkamai pasielgus, galima esą nusigydyti karpas, ret
karčiais dedervinę ar navikaulį. Pamačius jauną Mėnulį,
reikia staiga sustoti vietoje, nenuleidžiant akių nuo Mėnu
lio, pasilenkti ir paimti iš po kojų žemių, žvirgždų, sniego
ar šiaip kas ten yra, patrinti karpas ir tas žemes atgalia
ranka numesti, tada karpos pranyks. Numetant žemes ar
daiktą, sakoma: Tegul čia palieka (Dusetos). Arba, pama
čius jauną Mėnulį, pila ant rankų vandenį ir sako: Kad aš
būčiau toks švarus, kaip tu švarus esi (Antalieptė). Dar pa
prasčiau: norėdamas pašalinti karpą, turi ją gnaibyti del
čioje, sakydamas: Gnaibau, gnaibau, gnaibau. Kąašgnai
bau? - Karpą gnaibau. Talgnaibys(siu), kol nugnaibys(iu)
(Šilutė). Pažymėtina, kad karpos nėra jau tokia baisi liga,
tačiau liaudies medicinoj joms nugydyti yra labai daug
nukalbėjimų ir įvairių būrimų. Matyt, ši liga dėl savo atkak
laus pobūdžio, yra laikoma labai galinga. Tai nenuosta
bu, kad net Mėnulio pagalbos šaukiamasi jai išnaikinti.
Mėnulis padedąs ir ateitį atspėti. Jauna mergaitė, pir
mąkart pamačiusi jauną Mėnulį, turi nė žingsnio toliau ne
žengti, bet pasilenkusi paimti iš po kojų truputį žemių, su
rišti jas į skarelę, nė žodžio nepratarus atsigulti ir pasidėti
tą skarelę su žemėmis po galva, tad susapnuos savo bu
simąjį. Imant žemes reikia kalbėti: jaunas Mėnuli, dangaus
karalaiti, leisk man pamatyti (susapnuoti), su kuo reiks gy
venti (Alytus).
Apskritai, pamatyti jauną Mėnulį esąs geras ženklas,
ypač jei jį pirmąkart pamatai dešinėj pusėj: tada visą mė
nesį bus linksma gyventi. Mėnulis džiaugsmingai sveiki
namas, reiškiama jam pagarba, prašoma iš jo sveikatos,
grožio ir laimės.
Žmonės tiki, kad Mėnulis ir žmonėms, ir kitai gyvajai
gamtai darąs labai didelės įtakos, žymiai daugiau negu
Saulė. Pavyzdžiui, jauname mėnesyje gimęs žmogus vi
są gyvenimą liekąs jaunos išvaizdos, esąs gražus, negreit
senstąs, tačiau esąs bailus ir nedrąsus, silpnas ir nerim
tas, labai bijąs blogų akių (nužiūrėjimo). Sename mėne
syje gimęs žmogus esąs senos išvaizdos, susiraukęs, pik
tas, negražus, greit susenstąs, tačiau esąs sveikas ir stip
rus, patvarus, nebijąs akių, arba nužiūrėjimo. Krikštynas
reikia daryti jauname mėnesyje, tai žmogus negreit susensiąs, ilgai būsiąs jaunas ir gražus. Jauname mėnesy
je vedusieji ilgai gyvensią ir greit nepasensią, tačiau ves
tuves daugiausia taiko daryti pilnatyje, tada jaunieji turtin
gai gyvensią, jų gyvenimas būsiąs visko pilnas.
Tačiau Mėnulis sudarąs žmonėms ir pavojų. Reikia sau
gotis, kad naktį miegančio žmogaus Mėnulis pro langą ar
pro kokį plyšį neapšviestų, nes tada pristosianti Mėnulio
liga: žmogus miegodamas vaikščiosiąs naktimis. Ypač pa
vojingas esąs toks apšvietimas mažiems vaikams ir nėš
čioms moterims. Yra visa eilė priemonių Mėnulio apšvies
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tiems vaikams pagydyti: paprastai vaiko vietoje prieš švie
čiantį Mėnulį pastatoma lėlė.
Ūkininkas labai daug dėmesio kreipia į Mėnulio atmai
nas, ypač pradėdamas kokį nors ūkinį darbą. Apskritai,
nėra nė vieno svarbesnio ūkinio darbo, kurio imantis ne
būtų atsižvelgiama į Mėnulio fazes. Atitinkamos taisyklės
susidaromos, vadovaujantis panašumo dėsniu, pvz.:
skersti kiaules reikia pilnatyje, nes tada į puodą įdėta mė
sa nesusitrauks, bet išbrinks; gėles reikia sodinti jauna
me ir pilnatyje, tada ilgiau ir gražiau žydi ir pn. Apskritai,
liaudis mano, kad Mėnulis skatinąs žemės paviršiuj esan
čių augalo dalių, t. y. stiebų bei varpų augimą.
Mėnulyje žmonės tariasi matą žmogaus veidą. Pilna
ties metu esą matyti Mėnulyje moteris, rečiau vyras, su
naščiais ant pečių ir dviem kibirais, kaip einama vandens
semti. Kokiu būdu ta moteris atsiradusi Mėnulyje, įvairiai
aiškinama. Tuose aiškinimuose pastebime du motyvu: 1)
Mėnuliui patiko mergaitė, jis pasigailėjo našlaitės ir ją sau
pasiėmė; 2) Mėnulis pritraukė į save mergaitę ar moterį,
nubausdamas ją už tuštybę ar įžeidimą. Pagaliau įtrauki
mas į Mėnulį yra laikomas paprasta Dievo bausme už pa
darytą nuodėmę. Štai keletas tokių pasakojimų.
Močiaka vėlai vakare išsiuntė podukrą vandens parneš
ti. Ji bijojo, bet močiaka prievarta išvarė. Atėjusi prie šuli
nio, ji sustojo ir, žiūrėdama į Mėnulį, verkė. Ji kalbėjo Mė
nesėliui: „Mėnuli, Mėnuli, tu švieti aukštai ir nieko nebijai,
o aš siratėlė bijau viena. Paimk mane, Mėnuli, pas save. “
Kaip ji turėjo naščius ant pečių, taip Mėnulis ją ir paėmė
pas save (Kražiai).
Panašių pasakojimų, kaip vandens semti išėjusią mer
gaitę arba našlaitę Mėnulis pasiima į save, yra užrašyta
dar šiose apylinkėse: Anykščių, Ramygalos, Stakliškių,
Kaltanėnų, Namakščių, Tauragės. Kartais Mėnulis jam pa
tinkančią mergaitę apgauna.
Kartą mergaitė ėjo su naščiais į šulinį vandens. Ji suti
ko jaunikaitį, kuris ją vedė prie šulinio, o nuvedė į Mėnulį
(Nemakščiai).
Kituose pasakojimuose Mėnulis nubaudžia merginą
už tuštybę.
Ėjo merga į pirtį ir nešėsi su naščiais vandenį. Jai atėjo
į galvą palyginti, ar jos kūnas baltesnis, ar Mėnesėlis. Ji
nusirengė ir sako: „Mėnesėl, ar mano kūnas šviesesnis,
ar tu? “ Ir pakilo ji su visais naščiais ant Mėnesėlio (Žeime
lis).
Panašūs pasakojimai dar užrašyti Balninkų ir Pane
munio apyl.
Dar dažniau yra randamas pasakojimas apie Mėnulį
įžeidusią moterį.
Ji naktį ėjo su naščiais vandens parnešti, bet Mėnulis
menkai tešvietė. Ji, patamsyje paslydusi, sugriuvo ir išliejo
vandenį. Tada supykusi sušuko: „Kad švieti, tai šviesk, da
bar mano pasturgalis labiau šviečia. " (Arba: „Tai šviečia:
aš su savo uodega geriau pašviesčiauuir pn.) Dar atsikaišiuši norėjo parodyti Mėnuliui pasturgalį, kaip daro supykusios bobos, bet užsirūstinęs Mėnulis ją pritraukė su vi
sais naščiais prie savęs ir ji ten bus iki pasaulio pabaigos.
Labai dažnai yra užtinkamas aiškinimas, kad Mėnuly
je matome Kainą, kuris laiko ant šakių pamovęs Abelį ar
ba tiesiog brolis brolį laiko ant šakių pasmeigęs. Dar sa
koma, kad Kainas kibirais nešiojąs savo brolio kraują. Taip

pat aiškinama, kad Kainas nešąs ant pečių užmuštą Abe
lį, norėdamas jį paslėpti.
Krikščionybės įtakoje liaudis ir Mėnulį sutapdino su
šventaisiais: jis vadinamas Marijos sūnaičiu, Marija sto
vinti ant Mėnulio. Pirmąkart pamačius jauną Mėnulį, rei
kią sukalbėti tris Sveikamarijas ir pn.

Aušrinė
Iš visų dangaus kūnų daugiausia liaudies dėmesį į save
atkreipė Aušrinė. Ji, kaip matėme, šalia Saulės ir Mėnulio
užima tam tikrą vietą ir mūsų mitologijoj, dažnai yra mini
ma mitologinio pobūdžio darbo dainose kaip vakarinė
žvaigždelė. Aušrinę ir Vakarinę liaudis laiko dviem atski
rom žvaigždėm. Iš tikrųjų tai yra ne žvaigždės, bet viena ir
ta pati planeta Venus, vienintelė Saulės sistemoj, kuri at
kreipė į save jau mūsų protėvių dėmesį.
Pagal Aušrinę seniau mūsų ūkininkai pradėdavo ir
baigdavo darbo dieną: kai Aušrinė užteka, tuoj bus die
na, jau laikas keltis, o Vakarinei nusileidus, laikas eiti gul
ti. Kai užteka Vakarinė prieš šventą dieną, nebegalima
daugiau dirbti, nes jau šventa.
Venus ne visados danguje matyti. Jo nebematydami,
žmonės būkštauja, kad būsiąs karas ar blogi metai. Kar
tais Vakarinė pasirodanti su šluotele ar uodega (gal čia ją
maišo su kometa), tai reiškia pavojų, karą ar badą, mirsią
daug žmonių: Šluos jau dabar žmones, - sako žemaičiai.
Aušrinė esanti ne viena, o su famu. Tai kita šviesi žvaigž
delė, netoli Aušrinės. Kartais pirma einanti pati Aušrinė,
kartais - tarnas.
Jei pati Aušrinė eina pirma, tai bus blogi metai: tarnai
seks paskui gaspadorius ir prašys, kad tik priimtų, bus ir
už mažą algą. Jei pirma eina tarnas, o pati Aušrinė paskui,
tai bus geri metai: gaspadoriai eis paskui tarnus, mokės
geras algas, kad tik būtų (Girkalnis).
Pagaliau ir Aušrinė tapo sukrikščioninta: ji atsiradusi
Kristui gimus ir rodžiusi kelią Trims Karaliams arba ji reiš
kianti Mariją, paimtą į dangų.

Žvaigždynai
Iš žvaigždynų mūsų liaudis gerai pažįsta tik tris: Grį
žulo Ratus (Ursa), Sietyną (Pleiades) ir Šienpjūvius (Orion).
Taip pat liaudies dėmesį yra atkreipęs Paukščių Kelias.
Tuo tarpu kiti žvaigždynai ar atskiros žvaigždės minimi
gana retai ir iš liaudiškų jų pavadinimų ne visados yra
aišku, kokį žvaigždyną ar žvaigždę liaudis turi galvoj. Apie
paminėtą trijų žvaigždynų atsiradimą mūsų liaudis turi su
kūrusi eilę sakmių. Tatai rodo, kad jie seniai atkreipė žmo
nių dėmesį ir buvo bandoma išaiškinti jų atsiradimą.
Grįžulo Ratai (Ursa Major). - Rytų Lietuvoje šis žvaigž
dynas vadinamas Grįžulo (rečiau Grįžo) Ratais. Pavadini
mas prasmingas, nes šis žvaigždynas daro įspūdį, kad
jis grąžosi. Tik pietų ir vakarų Lietuvoje randamas pavadi
nimas ir Grigo Ratai. Mat, Grįžule yra 7 žvaigždės: ketu
rios žvaigždės sudarančios „ratus“, o trys „dišlių“. Apie
šio žvaigždyno atsiradimą pasakojama, jog labai seniai
kažin kokia aukštesnė būtybė važiavusi ratais per dangų,
bet vienas ratas užkliuvęs už peklos kampo ar vartų (arba
pasibaidę arkliai), sulūžęs dišlius, ratai apvirtę ir likę ant
dangaus gulėti. Iš šio žvaigždyno mūsų žmonės seniau

atspėdavo laiką ir pasaulio šalis. Mat, prieš dieną apsigręžia Grįžulo Ratai - atsisuka į rytus, apvirsta, kaip sako
ma Rytų Lietuvoje. Arba sakoma: vakare Grįžulo Ratų „ar
kliai“ stovi atsigręžę į žiemvakarius, vidurnaktį - į žiemius,
o rytą - į rytus (tinka lapkričio mėn.). Naktį pasiklydus
reikia žiūrėti, kaip Grįžulo Ratai eina, tai atgodosi pasau
lio šalis.
Sietynas (Pleiades). Sietyne mūsų žmonės mato sep
tynias žvaigždes krūvoje. Atrodo, kad mūsų liaudis kar
tais maišo Ursa ir Pleiades žvaigždynus arba pirmajam
dėl žvaigždžių gausumo irgi duoda Sietyno vardą. Tuo bū
du atsirado net du Sietynai: lietuviškas ir rusiškas, pirma
sis ir antrasis ir pn. Pavyzdžiui, pasakojama taip:
Seniau, kai dar Lietuva nebuvo rusų pavergta, buvo lie
tuvių Sietynas iš penkių žvaigždžių. (Gal Ursa Minor - ma
žieji Grįžo Ratai?) Kai rusai Lietuvą pavergė, atsirado rusų
Sietynas iš septynių žvaigždžių (Gal Ursa Major?) - aiš
kus, šviesus, o lietuvių Sietynas pasikėlė aukštyn ir liko
vos matomas, bet visai neišnyko. Žmonės kalbėdavę, kad
Lietuva dar atsigaus, o kai atsigaus, tai ir lietuvių Sietynas
vėl žemiau nusileis traiškiau matysis. Pasakojo E. Zaukienė, 76 m. a., iš Obelių apyl. Tokius pasakojimus ji girdėju
si jauna būdama ir abu Sietynus matydavusi. Ir dabar gal
pamatytų, jei akys šviesesnės būtų.
Tačiau liaudis gerai pažįsta ir tikrąjį Sietyną. Apie jo
atsiradimą turime eilę sakmių. Pavyzdžiui:
Buvo toks sietelis, kuriuo trys broliai niekaip nepasida
lijo - kiekvienas į save traukė. Tada vienas brolis metė
sietelį aukštyn, tas sietelis pakilo dangun ir pradėjo šviesti
(Obeliai).
Kitos sakmės rodo aiškią krikščionybės įtaką: veikia
Marija, Trys Karaliai, įvairūs šventieji ir velniai.
Iš Sietyno padėties mūsų žmonės teisingai spėja apie
metų laikus, pvz.:
a) Sietynas prieš Kalėdas nusileidžia žemyn, tai kalba
ma, kad diena eis ilgyn (Šakiai), b) Jei Žvaigždžių Sietas
leidžiasi su vakarų žaromis, greit bus šiluma (pavasaris),
jei aukštai - dar negreit (Plateliai), c) Pakol Žvaigždžių
Sietas nesileidžia į žarą, neleisi žirgo j balą (Plungė).
Plačiai mūsų liaudyje randamas įsitikinimas, kad Sie
tynas naktį einąs danguje tuo pačiu keliu, kaip dieną Sau
lė: jei Sietynas rytuose, tai tik pavakarys, kai vidury dan
gaus arba tiesiai virš galvos, tai vidurnaktis, o kai Siety
nas žemai arba vakaruose, tai jau netoli rytas. Iš tikrųjų
žiemą Sietynas daro panašų kelią danguje, kaip vasarą
Saulė.
Š ie n p j ū v i a i (Orion). - Mūsų liaudis Orione mato
septynias žvaigždes, kurios sudarančios dalgio formą. Ne
toli jų esančios^ trys žvaigždelės, vadinamos Sesutėmis,
jos nešančios Šienpjūviams valgyti (Tauragė). Žemaičiai
Orioną vadina Trimis Karaliais. - Laiką atspėja ir pagal
Šienpjūvius: stovėdami vidury dangaus, jie rodo vidurnak
tį; apie 2 - 4 vai. jie paslenka į priekį ir kai atsistoja dan
gaus kampe, žmonės sako, kad jau aušta (Zarasai). Ar
ba: jei Šienpjūviai ir Sietynas yra statmenai, tai dar anks
tus laikas, o jeigu jie yra paslinkę į vakarus, tai tuoj švis
(Birštonas). Šie spėjimai tinka gruodžio mėnesiui.
P a u k š č i ų K e l i a s . - Visoje Lietuvoje žmonės
žino Paukščių Taką Rytų Lietuvoje jį vadina Paukščių Keliu.
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Jis nurodąs paukščiams, ypač gervėms ir laukinėms žą
sims, kelią skristi į šiltuosius kraštus, arba dausas. Nak
ties metu paukščiai skrendą pagal tą kelią ir nepaklystą.
Tačiau senesnis bus kitas manymas, būtent: „Dūšios mi
rusių rojun (kiti sako dangun) lekia Paukščių Keliu“ (Barti
ninkai). Arba: „Paukščių Takai rodo mirusiųjų dūšioms ke
lią eiti ten, kur joms po mirties yra skirta“ (Imbradas).

Kometos, meteorai, pamėnai
Visoje Lietuvoje liaudis tiki, kad „uodeguotos žvaigž
dės“, kurias vadina „Dievo rykštėmis“, pasirodančios prieš
dideles žmonijos nelaimes, dažniausiai prieš karą, taip
pat prieš badą, marą ir kitas „pavietres“. Tokios „su šluo
ta žvaigždės“ nuo žemės nušluojančios daug žmonių, to
dėl senieji sakydavo: „Su šluota žvaigždė pasirodė, visa
ir iššluos“. Tatai esąs besiartinančios Dievo bausmės žen
klas. Kartais, pamačius kometą, kalbama ir apie pasaulio
pabaigą, nes bijoma, kad tokia žvaigždė nenukristų ant
žemės.
Visur plačiai yra randamas tikėjimas, kad kiekvienas
žmogus turįs danguje savo žvaigždę, kuri ten atsirandan
ti jam gimus. Todėl kiek yra žemėje žmonių, tiek esą ir
danguje žvaigždžių. Kai žvaigždė krenta, tai tada mirštąs
tas žmogus, kuriam ji buvo skirta. Užtat negalima dangu
je skaičiuoti žvaigždes, nes jei suskaičiuosi savąją žvaigž
dę, tai ji tuojau nukris ir pats numirsi. Kaip nevienodi yra
žemėje žmonės, taip nevienodos ir žvaigždės danguje:
kuris žmogus laimingas, tai jo žvaigždė šviesi, o kuris ne
laimingas, tai tamsi; kuris žmogus mokytas arba gudrus
iš prigimimo, to ir žvaigždė šviesesnė; turtingo žmogaus
žvaigždė šviesesnė, vargšo - išblėsus. Tad juo didesnė
žvaigždė krenta, tuo garbingesnis žmogus miršta. Apskri
tai, jei krenta daug žvaigždžių, tai atsitiks kokia nors dide
lė nelaimė, dažniausiai karas.
Visoje Lietuvoje žmonės tiki, kad raudona šiaurės pa
švaistė reiškia didelį kraujo praliejimą - karą, rečiau kal
bama apie marą ir kitas dideles nelaimes. Rytų Lietuvoje
ji vadinama pamėnais, kartais žiemių žarom.

Vaivorykštė
Šis įdomus gamtos reiškinys, matyt, labai atkreipė į
save žmonių dėmesį, nes jam pavadinti yra daug vardų.
Žemaičiuose dažniausiai randamas pavadinimas yra ora
rykštė, rytų aukštaičiuose - drignė, dzūkuose ir suvalkie
čiuose - smakas. Be to, dalis pietinių dzūkų žino vardą
straublys (rečiau straublė). Galop visoje Lietuvoje vaivo
rykštė vadinama kieno nors juosta: laumės (rečiau raga
nos) juosta, laimės juosta, dermės juosta, malonės juosta,
laivo juosta, Dievo juosta (stūgos). Kai kurie pavadinimai
su „juosta“ (laumės, laimės, raganos), atrodo, bus senos
kilmės. Biblinės legendos įtakoje susidarė tokie pavadi
nimai, kaip Dievo, malonės, laivo, gal ir dermės juosta.
Vaivorykštė, anot St. Westfalio, atsiradusi iš vario rykštė,
per *voverykštė.3
Visur Lietuvoje randame įsitikinimą, kad vaivorykštė
traukia iš upių, ežerų ir kitų žemės vandenų drėgmę į de
besis: juos tuo būdu pripildo vandeniu ir tada gali lietus
lyti. Užtat vaivorykštės galai paprastai nusileidžią arba atsiremią į vandenį. Kai pamatydavo laumės juostą prie de
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besies, tai seniau sakydavo: „Jau laumės juostas audžia.“
Kiti sakydavo, kad tos juostos iš ežerų ir upių siurbian
čios vandenį, idant debesys nepristigtų vandens. Apie
Simną sakoma: „Laumės juosta atsiranda, kai laumė ruo
šia vestuves, taip pasidabina.“ Visur Lietuvoje tikima, kad
vandenį traukdama vaivorykštė kartu įtraukianti ir žuvis,
varles, pasipainiojusius prie vandens gyvulius ir vaikus,
kurie paskum nukrentą iš debesų. Užtat reikią vengti tų
vietų, kur vaivorykštės galai atsiremia į vandenį. Taip pat
visoje Lietuvoje yra randamas tikėjimas, kad Vaivorykštė
yra Dievo duotas ženklas, jog daugiau tvano nebebus,
nustos lyti. Pirmiausia šį ženklą Dievas davęs Nojui. Užtat
pamatu vaivorykštę žmonės sprendžia, kad nebebūsią lie
taus. Si nuomonė, atsiradusi bažnytinėj įtakoj, yra vėly
vesnės kilmės, negu pirmoji, kur vaivorykštė kaip tik žada
lietų, kadangi ji „traukia“ į debesis vandenį.
Kaip ir į kitus dangaus kūnus, taip ir į vaivorykštę ne
galima rodyti pirštu, nes gali visą žmogų įtraukti į debesis
arba bent pirštą bei ranką nutraukti. Taip pat negalima
sakyti, kuri vaivorykštės juosta yra gražesnė, reikia saky
ti, kad visos yra lygiai gražios, kitaip užpykdyta vaivorykš
tė gali užlieti vandeniu.
Labai įdomus ir senas yra toks piemenų būrimas, užra
šytas Lyduoklių par. (Ukmergės aps.). Kad išnyktų laumės
juosta nuo dangaus, reikia traukyti sukabinus smilius pirš
tus ir sakyti: „Truku, truku, dievuliuku laumės juostą, kad
dievulis nesusijuostų: tau pusė, man pusė, o dievuliui ga
liukas.“ Taip kalbant, laumės juosta tuojau sutrūksta ir išsi
skirsto. Tuo būdu piemenys išdrįsta kažkokiam „dievuliukui“ pokštą iškrėsti, sutraukydami jo juostą.
Lietuviškoji dangaus skliauto tautosaka, kai ji bus su
sisteminta ir paskelbta, mitologiniams tyrinėjimams turės
didelės svarbos ir padės išaiškinti daugelį įdomių klausi
mų. Nesant galimumo juos čia plačiau panagrinėti, norisi
pabrėžti bent vieną esminį bruožą: lietuviai Mėnuliui ski
ria žymiai daugiau reikšmės, negu Saulei; maldelės j jau
ną Mėnulį ir tuo metu daromi būrimai yra ryški senojo dan
gaus kulto liekana. Lietuviai iš seno yra žemdirbių tauta,
o ten kaip tik vyrauja lunarinė mitologija.
Žvaigždynų lietuviai mažai tepažįsta, bet ir nenuosta
bu, nes mūsų krašte dangus, palyginti, retai tėra giedras,
todėl žvaigždėms stebėti nebuvo pakankamai progų. O
vis dėlto lietuvių liaudis senovėje dangų geriau pažinojo,
negu daugelis mūsų šių dienų šviesuolių, kurie be laikro
džio ir kompaso naktį jaučiasi visai netekę laiko ir erdvės
orientacijos.4

1. Žiūr. Lietuvių tautosakos lobynas, II (1951), p. 26-33, Nr. 103-160.
2. Ten pat, p. 17-25, Nr. 1-102.
3. The Slavonic and East Eiuvpean Review (London) 1953, t. 31, Nr. 77,
p. 608
4. Plačiau žiūr. J. Balys, Tautosaka apie dangų. Sodus, Midi., 1951
Perspausdinta iš knygos: Balys J. Lietuvių liaudies pasaulėjauta tikėjimų
ir papročių šviesoje.-Chicago, 1966.-P. 47-66.
Kalba netaisyta.

The publication is devoted to the year 1994 State Jonas
Basanavičius Prize which is the awarding prize for investiga
tions of Lithuanian ethnic culture and went to the well-known
Lithuanian folklorist and ethnologist Dr. Jonas Balys.
Speeches on giving the prize and a fragment fromthe bo
ok “World conception in Lithuanian folklore" (Chicago, 1966)
by Dr. J. Balys are presented.

KITOKS POŽIŪRIS

Sakralinės Vyčio herbo ištakos
Arūnas VYŽINTAS
Skiriu Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 5-osioms metinėms

joje ir religijoje nebuvo savų raitų dievų ir baltų žirgų, sim
bolikoje nežinotas raitelis ir šešiagalis kryžius, o Lietuvos
valdovai ėmė jodinėti žirgais ir savo simboliu pasirinko rai
Jau šešeri metai džiaugiamės susigrąžinę mūsų senąjį her- telį tik slavų „kultūrtregeriškos“ įtakos dėka. Žinoma, Jaribą - Vytį. Apie jį rašyta labai daug - tiek pastarųjų metų, los įvaizdis galėjo turėti įtaką kokių nors slaviškų heraldinių
tiek tarpukario ir net XIX a. - XX a. pradžios Tautinio At raitelių (kad ir to paties Jurijaus Pergalingojo) atsiradimui
gimimo spaudoje. Tačiau nežiūrint publikacijų apie Vytį gau ir, galimas daiktas, tipologiškai netgi būti kažkiek artimas Vy
sos iki šiol beveik netyrinėtos sakralinės mūsų herbo išta čio sakraliniam prototipui6, - bet visiškai nesuprantama, ko
kos, nors ir akivaizdu, jog Vytis, kaip ir daugelis kitų pana kiu pagrindu tyrinėtojas Vytį genetiškai kildina iš Jarilos? Žo
šių simbolių, iki „pakeliant“ jį į heraldinės figūros rangą, tu džiu, E. Zaikovskis nepateikia nė vieno rimto argumento,
rėjo ilgą sakralinę priešistorę. Tiesa, atskirų bandymų „at leidžiančio Jarilą laikyti Vyčio genetiniu prototipu, savo pub
kasti“ Vyčio sakralines ištakas būta jau praeito amžiaus pa likacija padėdamas ne tiek mokslui, kiek primityvokoms šian
baigoje bei šio amžiaus pradžioje. Antai J. Basanavičius kil dieninio baltarusiškojo nacionalizmo aspiracijoms, juo la
dino Vytį iš vadinamųjų „trakų raitelių“, deja, šią hipotezę biau kad ir faktinė medžiaga šio autoriaus straipsnyje yra
„argumentuodamas“ vien savąja (tuo metu labai populia gerokai pritempta.
rinta) lietuvių trakiškos kilmės teorija, ir niekuo daugiau.1
Rimtesnis yra G. Beresnevičiaus straipsnis „Dievas rai
Šiuo atžvilgiu mums įdomesnis yra primiršto lietuvių mito telis“, kuriame užsimenama apie L. Jucevičiaus raštuose mi
logijos tyrinėtojo J. Žiliaus-Jonilos (1870-1932) veikalas nimo lietuvių dievo Dziwswitis ir tautosakoje užfiksuoto bro
„Brūtėnas ir Vaidevutas“2, kuris, nepaisant gausybės grubių lelio Vyto genetinių sąsajų su heraldiniu Vyčiu galimumą. Ši
faktinių bei metodologinių klaidų ir net akivaizdžių pritem- hipotezė, pirmąsyk iškelta dar J. Žiliaus-Jonilos7, kaip vė
pimų, vis dėlto pasižymi keletu labai vertingų ir svarbių įžval liau matysime, tikrai verta dėmesio. Deja, G. Beresnevičius,
gų, manyčiau, užčiuopiančių (tai bandysiu įrodyti) Vyčio ge pelnytai ją vėl prikėlęs iš užmaršties ir papildęs naujais ver
netines bei tipologines sąsajas su kai kuriomis lietuvių ir prū tingais faktais bei pastebėjimais, vis dėlto hipotezę panagri
sų mitologijos ir tautosakos figūromis. Deja, minėtos įžval nėja tik probėgšmais, rimčiau neišrutuliodamas, nors tai jam
gos, būdamos daugeliu atžvilgių teisingos, šio autoriaus dar netrukdo aprioriškai daryti skubotą išvadą, kad tokioms są
buose vis dėlto irgi beveik neargumentuojamos ir iš esmės sajoms pagrįsti nėra jokio mokslinio pagrindo. Galima nu
nepakyla aukščiau paprasčiausių spėlionių lygmens, - bet manyti, jog tokių skubotų apibendrinimų priežastis yra ta,
kažin, ar iš amžiaus pradžios mūsų mitologijos tyrinėtojų ir kad G. Beresnevičius (beje, kaip ir E. Zaikovskis) nebando
tyrinėjimų galima tikėtis ko nors daugiau.
įsigilinti į paties Vyčio - kaip simbolio - pirminę sakralinę
Tačiau net ir praėjus beveik trims ketvirčiams amžiaus prasmę. Antraip Vyčio sakralinės kilmės problemos „siūlo
nuo minėtos J. Žiliaus-Jonilos knygelės pasirodymo Vyčio galas“ vargu, ar būtų taip lengvai išleidžiamas iš rankų vos
sakralinių ištakų tyrimui skirtas publikacijas galime suskai spėjus jį užčiuopti.
Daugiau publikacijų, skirtų Vyčio sakralinėms ištakoms,
čiuoti (ir tai su išlygomis) ant vienos rankos pirštų. Tarp gau
sių pastarųjų metų mitologijos darbų šiai problemai, berods, mūsų spaudoje man, deja, nepavyko aptikti.8 Tiesa, vieną
buvo skirti tiktai baltarusio E. Zaikovskio straipsnis „Sakra kitą trumpą, bet vertingą pastabą apie Vyčio sakralinę sim
linės Vyčio herbo ištakos“, prieš porą metų išspausdintas kny boliką galime rasti kai kuriuose A. Uždavinio straipsniuo
goje „Senovės baltų simboliai“3, ir G. Beresnevičiaus straips se.9Iš jų matyti, kad A. Uždavinys gana tiksliai ir pakanka
nis „Dievas raitelis“, pernai publikuotas „Kultūros baruo mai giliai užčiuopė kai kuriuos tokios simbolikos aspektus,
se“.4 Deja, pirmojo autoriaus publikacija yra labai paviršu tad belieka apgailestauti, kad konkrečiai šia tema jis nepa
tiniška ir tendencinga. E. Zaikovskis be jokių skrupulų įro rašė nieko daugiau.
dinėja Vyčio genetinę (!)kilmę iš slavų dievybės J arilos, rem
Taigi Vyčio herbo sakralinės ištakos faktiškai tebėra tik
damasis iš esmės vien tuo, jog slavų tradicinėje kultūroje buvo ra „baltoji dėmė“. Sunku pasakyti, kodėl šiai problemai ty
žinomos raitos dievybės, simboliniai raiteliai ir epiniai raiti rinėtojai iki šiol skyrė taip mažai dėmesio, juo labiau kad
karžygiai, Jarila kartais būdavo vaizduojamas ant balto žir kalbama apie vieną iš pagrindinių mūsų nacionalinių ir vals
go (ir, kai kurių tyrinėtojų nuomone, galėjo būti Maskvos tybinių simbolių. Tiesą sakant, netgi truputį keista, kad apie
herbo Jurijaus Pergalingojo prototipas), o keletas simbolių, Vyčio sakralinę kilmę nėra beveik jokių lietuvių autorių dar
primenančių šešiagalį Vyčio kryžių, aptikta slavų gyvenama bų ir kad net minėtam straipsnių rinkiniui „Senovės baltų
me areale.5 Galima pamanyti, jog lietuvių (baltų) mitologi simboliai“ šia tema neatsirado nieko geresnio, kaip tenden
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Natūralu, kad toks išraiškingas simbolis pateko į įvairių
indoeuropietiškų kraštų (ir ne tik jų)20valdovų herbus, tiks
liau —tapo vėlyvesnių laikų heraldinių raitelių prototipu ar
provaizdžiu. Šio simbolio populiarumą, be abejo, lėmė ir tai,
jog jis, be minėtos valdovo sakralinės prasmės, puikiai iš
reiškė karinę valdovų-raitelių luomo funkciją. Tiesa, krikš
čioniškųjų laikų Viduramžių Europos heraldikoje raitelis ne
Visų pirma, imantis nagrinėti šią problemą, reikia prisi retai siejamas su Šv. Jurgiu (ar net konkrečiai vaizduojajį)21,
minti, kokią sakralinę prasmę tradicinėse visuomenėse turėjo tačiau reikia nepamiršti, kad Šv. Jurgio-raitelio, besikaunan
pats valdovas, nes Vytis buvo Lietuvos valdovų ženklas, vėliau čio su slibinu, įvaizdis pats yra išsirutuliojęs iš ankstesnio lai
tapęs ir valstybės herbu.10 Čia pirmiausia būtina atkreipti kotarpio ikikrikščioniškosios simbolikos.22
Iš senovinio tradicinio raitelio įvaizdžio, turinčio jau mi
dėmesį į valdovo, kaip sakralinės figūros, kosmogoninę ir
kosmologinę simboliką, nes gerai žinoma, jog valdovo insti nėtą kosmogoninę bei kosmologinę prasmę (su visomis iš to
tutas, asmuo, funkcijos ir veiksmai visose tradicinėse kultū išplaukiančiomis prasmėmis: iniciacine, mediacine irkt.), be
rose simboliškai atkartodavo pirminius kosmogoninius ir kos jokios abejonės, yra kilęs ir mūsų heraldinis Vytis. Tipolo
mologinius archetipus.11Šia prasme valdovai pasireikšdavo giškai jis nėra kažkokia išimtis. Visų pirma tai yra labai se
kaip mikrokosminiai „kosmokratai“ ir dažnai būdavo simbo nas, dar iš pagonybės laikų paveldėtas Lietuvos valdovų sim
liškai sutapatinami su dievais demiurgais, mitiniais kosmogo bolis. Antra, jis vaizduoja ginkluotą karį-raitelį su kalaviju
niniais didvyriais (ypač vadinamaisiais kultūriniais didvyriais, (kai kuriuose ankstyvuose herbo variantuose - su ietimi),
mitiniais dieviškaisiais dvyniais ir pan.), taip pat su Pasaulio jojantį žirgu. Trečia, Vyčio žirgo spalva —balta (ar sidabri
medžiu, ašimi ar centru (= genties, valstybės centru) ir pan.12 nė), o būtent tokios spalvos indoeuropiečių mituose dažniau
Savaime suprantama, tai vienaip ar kitaip būdavo išreikšta siai23būna kosmogoninių dangiškųjų dievybių arba jų hiposįvairiuose simboliuose bei ritualuose, susijusiuose su tokią tazių žirgai (taip pat ir žirgai-dievybės; pavyzdžiui, Tištrija
sakralinę prasmę turinčia valdovo figūra. Antai Indijoje nuo balto žirgo pavidalu24). Ketvirta, yra žinomi net du Vyčio
seno žinotas ritualas, kurio metu su valdovu paeiliui būdavo herbo variantai - Jogailos (1388) ir Vladislovo Varniškio
sutapatinami kiekvienas iš keturių šventųjų medžių (ašvat- (1438), —kuriuose pavaizduotas ir slibinasP5 Net jeigu šis
ha, njagrodha, udumbara ir palaša), simbuolizuojančių Pa slibinas būtų „pasiskolintas“ iš kitur, tai tik dar sykį patvir
saulio medį, t. y. Pasaulio ašį (Axis mundijP Ne veltui net tintų, jog toks atributas prie Vyčio puikiai dera ir yra simbo
valdovų rūmai įvairiose tautose kariais būdavo statomi man- liškai prasmingas elementas, nepažeidžiantis tradicinės to
dalos principu (pavyzdžiui, Kinijos imperatorių14), o valdovo kio raitelio simbolikos semantikos.
įžengimas į sostą, kaip ir dinastijos pradžia, tarsi atkartojant
Šiuo atžvilgiu būtų įdomu patyrinėti ir kitus Vyčio herbo
kosmogoniją, simbolizuodavo naujo laiko, naujos „eros“ pra simbolinius atributus —vadinamuosius Gedimino stulpus ir
džią15(tai iki šiol atsispindi Japonijos metų skaičiavimo tra šešiagalį kryžių lygiais skersiniais (paprastai vadinamą Vy
dicijoje). Per valdovų įšventinimo ar vainikavimo apeigas daž čio kryžiumi), kurie, įvairių tyrinėtojų nuomone, taip pat ga
nai būdavo deklamuojami ar giedami kosmogoniniai him lėjo turėti kosmologinę sakralinę prasmę. Taip, pavyzdžiui,
nai16; netgi valdovo vainikas, karūna ar skeptras, be kita ko, Gedimino stulpus aiškina kai kurie orientalinio meno tyri
taip pat turėjo kosmologinę simbolinę prasmę.17
nėtojai, beje, teigiantys, jog lygiai toks pat (!) simbolis ap
Toks simbolinis valdovo figūros ryšys su kosmogoniniais tinkamas ir Rytų tradicinėse kultūrose.26Kosmologinę sim
ir kosmologiniais vaizdiniais mitologijos tyrinėtojams gerai boliką Gedimino stulpuose bando įžvelgti ir L. Klimka (tik,
žinomas ir išsamiai išnagrinėtas įvairioje literatūroje. Todėl, deja, be reikalo „suplaka“ tradicinę kosmologiją su astrosmulkiau jo neanalizuodamas, pabrėšiu tik tai, jog proheral- nometrija).27 Na, o šešiagalį kryžių kai kurie autoriai laiko
dinėje simbolikoje šis mikrokosminis ir makrokosminis para netgi vienu iš Pasaulio medžio simbolinių variantų.28 Įdo
lelizmas paprastai būdavo išreikštas itin ryškiai, pasitelkiant mu, kad ir šis simbolis buvo žinomas Bizantijoje, Senovės
lakoniškus, bet kartu semantiškai talpius įvaizdžius, glaustai Egipte, budizmo simbolikoje ir kt. Visa tai verčia radikaliai
peržiūrėti paplitusius paviršutiniškus Gedimino stulpų ir Vy
perteikiančius minėtą valdovo figūros sakralinę prasmę.
Vienas iš tokių simbolių ir yra raitelis ant žirgo. Primin čio kryžiaus aiškinimus. Nenagrinėsiu klausimo, kiek pagrįs
siu, jog tradiciniame simbolizme raita ar kinkyta žirgais dievy tos šios hipotezės, nes tam reikėtų atskiro straipsnio. Tačiau
bė, besikaunanti su slibinu ar gyvate (kaip, pavyzdžiui, ir ere į tai, kad net keli skirtingų sričių specialistai laiko Gedimino
lis, kapojantis ar draskantis gyvatę), paprastai simbolizuoja stulpus ir šešiagalį kiyžių kosmologiniais simboliais, verta
kosmogoninį aktą - Chaosą vaizduojančio slibino įveikimą atkreipti dėmesį.
ir Kosmoso centro (Axis mundi) įtvirtinimą, Pasaulio-Gy
Žinoma, Gedimino stulpų ir Vyčio kryžiaus kosmologi
vybės medžio išaugimą.18Tiesa, slibinas, kaip simbolinis atri nė simbolika kol kas tėra tik hipotezė. Tačiau ir be šių atri
butas, greta raitos ar ratuotos dievybės vaizduojamas ne vi butų mūsų heraldinio raitelio sakralinės ištakos yra gana aki
sada ir nebūtinai, nes jau vien pats kosminis karys-raitelis vaizdžios. Juo labiau kad sakralinę jo simboliką visapusiškai
indoeuropiečių mitologijose šiuo atžvilgiu yra pakankamą atskleidžia ir jo pavadinimas, nesunkiai dešifruojamas ben
simbolinį „krūvį“ turinti kosmogoninė ir kosmologinė figū drame semantiniame tradicinės simbolikos kontekste. Daž
ra.19Be to, kosmogoninio raitelio įvaizdį labai dažnai papil niausiai tyrinėtojai, remdamiesi P. Skardžiumi ir kitais pa
do ir kiti analogišką sakralinę prasmę turintys simboliniai našios nuomonės besilaikančiais kalbininkais, mano, jog Vytis
atributai, mitinės figūros, vaizdiniai ir ženklai.
yra S. Daukanto naujadaras - vertinys iš lerikųpogon arpocinga ir gana lėkšta E. Zaikovskio publikacija. Todėl šiuo
straipsniu norėčiau iš dalies užpildyti tą apmaudžią „baltąją
dėmę“. Sakau „iš dalies“, nes, pernelyg neišsiplėsdamas, pa
teiksiu ir glaustai interpretuosiu tik pačius svarbiausius Vy
čio sakralinę kilmę bei pirminę (giluminę) simbolinę pras
mę suvokti padedančius faktus.
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gonia (plg. lenk.pogonič, poganiač „vyti, ginti, varyti“).29Drįs
tu tvirtinti, jog tai klaida, kilusi visų pinna iš paviršutiniško
Vyčio simbolikos suvokimo, aiškinant mūsų heraldinio rai
telio pavadinimą absoliučiai desakralizuotoje plotmėje. Kaž
kodėl niekam nė motais, kad vyti juk galima ne tik priešą,
žvėrį ar žirgą, bet ir siūlų kamuolį (lizdą, virvę, vytinį, vijas ir
1.1.) ir kad vijimas šia vyniojimo, sukimo reikšme daugumo
je tradicinių kultūrų buvo vienas būdingiausių kosmogoni
nių įvaizdžių.30 Pati Kosmoso emanacija dažnai buvo vaiz
duojama kaip jo vijimas, kas simboliškai ekvivalentiška Pa
saulio-Gyvybės medžio Lšaugimui (anot E. Usačiovaitės, dėl
to lietuvių liaudies mene aptinkami netgi spirališki Pasaulio
medžio vaizdiniai31). Ne veltui, tarkime, indų Pradžiapatis
(Puruša), kaip ir egiptiečių dievas demiurgas Chnumas, mi
tuose neretai vadinami „puodžiais“32, turint omenyje ne tik
„molį“, iš kurio buvo nužiestas pasaulis ir pirmieji žmonės,
bet ir patį spiralinį-žiedinį pasaulio vijimo principą. Todėl
vienas svarbiausių Chnumo atributų yra žiedimo ratas, o vie
nas iš jo simbolių —spiralė.33 Su suvytomis spiralėmis pa
keltoje dešinėje rankoje buvo vaizduojamas ir keltų dievas
Taranis34, kurį romėnai lygino su lotyniškuoju Jupiteriu (įdo
mu, jog labai panaši statulėlė, kai kurių tyrinėtojų laikoma
Perkūno atvaizdu, praėjusį šimtmetį rasta Kernavėje35). Ne
atsitiktinai įvairiose pasaulio tautose yra aptinkamos spira
linės mandalos, kurios kartais turi ir dvigubą (išviją —įviją)
spiralę, kas, be kita ko, simbolizuoja Kosmoso cikliškumą.
Panašūs įvaizdžiai figūruoja daugumos tautų tradiciniame
mene, ikonografijoje, tautosakoje, jie taipogi užfiksuoti įvai
riose iniciacinio pobūdžio (virsmo) apeigose, ritualuose ir
kone visų tradicinių kalendorinių švenčių papročiuose.36
Analogiškų įvaizdžių apstu ir lietuvių (baltų) tradicinia
me mene, ritualuose, tautosakoje. Pavyzdžių galima būtų pa
teikti labai daug ir pačių įvairiausių. Gaila, čia aptariamu
aspektu jie kol kas mažai tyrinėti. Iš mūsų tradicinės simbo
likos tyrinėtojų bene plačiausiai juos yra aptarusi E. Usačiovaitė37, kurios įdomias publikacijas vertėtų paskaityti vi
siems, besidomintiems vijimo-spiralės simboline reikšme ir
prasme tradicinėje lietuvių kultūroje. Šiek tiek šiuo klausi
mu taip pat yra rašę G. Beresnevičius38 ir A. Uždavinys.39
Taigi visai tikėtina, jog mūsų heraldinio raitelio pavadi
nimas, kaip ir pats šio raitelio įvaizdis, koduoja tas pačias
prasmes - šiuo atveju kosmogoninę.40
Kita vertus, lietuviškas veiksmažodis vyti yra artimas daiktavardžiams vytis, vytelė, vytinė, žil-vitis ir pan., taip pat aibei
analogišką šaknį turinčių indoeuropietiškų žodžių, reiškian
čių vegetatyvius, liaunus, gyvybingus augalus (ievą, gluosnį,
žilvitį, karklą ir kt.), šakas, šakeles, ūglius, virbus, rykštes,
įvairius kitus aksialinius objektus, augaliją, vegetatyvumą,
vaisingumą, gyvybę...41 O juk visos šios reikšmės, apiman
čios aksialinius objektus ir kartu vegetaciją bei gyvybingu
mą, kaip žinia, glaudžiai siejasi su Pasaulio-Gyvybės medžio
simbolika. Ieva, karklas, gluosnis, žilvitis, vytis, įvairūs vijok
liniai augalai ar tiesiog pačios medžių ir augalų šakos, ver
bos, rykštės, ūgliai, kurių pavadinimai daugelyje indoeuro
piečių kalbų turi artimą Vyčiui šaknį, indoeuropiečių tauto
sakoje, mituose, papročiuose labai dažnai figūruoja kaip Pa
saulio medžio ekvivalentai.42Na, o Medžio (= Axis mundi)
ir Raitelio simbolikos tiesioginį ryšį vargu ar reikia plačiau
komentuoti juoba, kad apie tai jau buvo kalbama straipsnio

pradžioje. Juo labiau, kad tokia aksialinė-vegetacinė-vitalinė simbolika būdinga visiems dieviškiesiems demiurgams,
kosmogoniniams didvyriams, Slibino-Chaoso nugalėtojams
ir Axis mundi įtvirtintojams. Antai gerai žinomas Dzeuso,
Jupiterio, Indros, Perkūno, mitologinių dieviškųjų dvynių,
įvairių kultūrinių didvyrių, mitinių karžygių ir pan. ryšys su
Pasaulio-Gyvybės medžiu, vegetacija, gyvybingumu, vaisin
gumu.43Ne veltui tokie dievai ir dievybės, taip pat jų hipostazės, netgi vėlesnieji krikščioniškieji „pakaitalai“ (pavyz
džiui, Šv. Jurgis-raitelis) dažnai turėjo ir adekvačia simboli
ka pasižyminčius epitetus ar prievardžius, neretai analogiš
kas reikšmes kodavo ir jų pagrindiniai vardai.44
Todėl mūsų heraldinio raitelio pavadinimą galima sieti
ne tik su veiksmažodžiu vyti, bet, pavyzdžiui, ir su daiktavar
džiu vytis bei kitais šios semantinės eilės daiktavardžiais. Tai
nė kiek neprieštarautų Vyčio siejimui su vyti, nes, tarkime,
vyti ir vytis yra ne tik lingvistiškai, bet ir simboliškai labai
artimos sąvokos, išreiškiančios du tiesiogiai susijusius Pasau
lio tverties aspektus arba modusus —kosmogonUų (t. y. veiks
mą - kosminį vijimą) ir kosmologinį (t. y. šio veiksmo rezul
tatą - vytį kaip Pasaulio medį). Tiesą sakant, žodis vytis iš
reiškia ir kosmogoninį (dinaminį) Tverties modusą, atsispin
dintį jau vien mito-lingvistinėje šio daiktavardžio sandaro
je45,juoba vytis, kaip pasaulio medžio ekvivalentas, nėra vien
statinis objektas - ji (iš)auga, kyla, stiebiasi, sprogsta, ža
liuoja, pagaliau nuvysta ir miršta (plg. vytėti, vyti, nuvyto),
taip simboliškai atkartodama kosmogenetinį ciklą. Taigi net
toks, atrodytų, paprastas daiktavardis pasižymi tikrai tobula
simboline polisemantika, atsiskleidžiančia tradicinių kosmo
goninių įvaizdžių kontekste. Panašia polisemantika pasižy
minčių Vyčiui artimų žodžių su šaknimis vyt-, vit- lietuvių kal
boje yra ir daugiau, bet ir čia pateiktųjų, manau, visiškai pa
kanka, kad užčiuoptume heraldinio raitelio pavadinimo sim
bolinį semantinį kontūrą.
Norint jį suvokti pilniau ir giliau, būtina pabrėžti, jog visi
aukščiau minėti spiraliniai, aksialiniai, vitaliniai ir kiti kos
mogoniniai bei kosmologiniai įvaizdžiai, koduojami šakni
mis vyt-, vit- ir pan., dar turi ir mediacinę bei iniciacinę pras
mę. Juk Axis mundi arba Pasaulio medis (= vytis) yra mediacinė jungtis tarp skirtingų pasaulių, o kartu ir dvasinio
virsmo tiltas. Ne veltui vienas iš Pasaulio medžio sinonimų
yra Išminties arba Pažinimo medis.46Kaip gražiai apie jį sa
koma „Kalevaloje“: „Kas pasiėmė sau šaką —amžiams lai
mę apturėjo; kas viršūnę nusilaužė —amžiams burtininku
tapo“.47Taigi Pasaulio medis, jungiantis visus tris pasaulius
ir teikiantis galimybę žemės gyventojams bendrauti su die
vais, simbolizuoja ir sakralinę žiniją bei dieviškąją išmintį.48
Neatsitiktinai įvairūs aksialiniai objektai, Axis mundi ekvi
valentai, taip dažnai aptinkami mediaciniuose ir iniciaciniuose ritualuose —pradedant aukojimo apeigomis, baigiant ša
manų įšventinimu ir valdovų vainikavimu (pavyzdžiui, ne sykį
aprašytas iniciacinis būsimų šamanų kopimas į Pasaulio me
dį simbolizuojantį stulpą49). Analogišką prasmę turi ir Her
mio Kaducėjus, krivio lazda, pretorijaus vindicta50, valdovo
skeptras ir begalė kitų panašių aksialinių simbolių. Simpto
miška, jog daugelyje jų įvairiai derinama aksialinė ir spirali
nė simbolika (tiesi ir kartu sukta-vyta mediacinė virvė arba
pynė; tiesi ir kartu vingiuota ar riestu galu žynio lazda (kri
vūlė); įvijos ritualinės žvakės ir šventyklų kolonos; spirališ-
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kai vedantys į šventą kalną (= Pasaulio kalną) ar šventyklą skyrę vertinių ar išmislų kategorijai ir lietuvišką heraldinio
(pavyzdžiui, Borobudūrą) laiptai ir 1.1.)51. Tai savaime su raitelio pavadinimą Vytis. Jei šie tyrinėtojai būtų įstengę at
sisakyti savo pernelyg negatyvių nuostatų vadinamųjų roman
prantama. Juk mediacinis aktas arba iniciacinis virsmas tai ir archetipinio kosmogoninio akto, kosminio vijimo re- tikų atžvilgiu ir bent minimaliai įsigilinti į Vyčio ir Vytolio
aktulizacija, jo savotiškas atkartojimas: virsmo subjekto sim simboliką, nebūtų galėję nepastebėti akis badančio fakto,
bolinė52mirtis-atgimimas, pirma mirštant, t. y. tarsi grįžtant jog sakralinė abiejų šių figūrų simbolika visapusiškai sutam
į pirminį ikikosminį būvį (Chaosą —Marias —Slibino pil pa beveik visuose įmanomuose lygmenyse.61
Visų pirma, be abejo, į akis krinta stulbinantis heraldinio
vą), o paskui, perėjus Chaoso zoną (= įveikus Slibiną), vėl
„išnyrant“ iš jos, kaip iš naujo atgimsta, išauga, pražysta, iš- raitelio pavadinimo Vytis ir mitinio didvyrio vardo Vytolis arti
si-veja Pasaulio-Gyvybės medis.53Todėl irtos pačios jau mi mumas. Antra, Vytolis yra raitas pusdievis-karžygis. Trečia,
nėtos spiralinės mandalos, būdamos Visatos, kaip dieviško jis, pasak T. Narbuto, yra burtininkas, kerėtojas, pažįstantis
sios kūrybinės valios sklaidos, kosmogoniniu modeliu, kartu praeitį, suprantantis dabartį, įspėjantis ateitį. Jis kalbasi su
žymi dvasinio piligrimo kelionės „maršrutą“ ir daugelyje tra mėnuliu, pažįsta be galo daug žvaigždžių, valdovai klauso jo
dicinių religijų paprastai buvo naudojamos įvairiose inicia- patarimų ir valios.62 Be to, Vytolis nepaprastai greitai per
cinėse apeigose.54 Taigi iniciacinę-mediacinę prasmę tradi plaukia marias63 nuo vieno pasaulio krašto iki kito, turi žir
ciškai turėjo ir kosmogoninio raitelio įvaizdis, tuo pačiu ir gą, su kuriuo pralenkia vėją. Žodžiu, pasižymi būdingomis
mūsų Vytis, kuris šiame jo simbolikos lygmenyje pasireiškia mediatoriaus savybėmis ir turi ryšį su magija bei sakraline
kaip mediatorius, dvasios raitelis ir sakralinės žinijos simbolis. Žinija. Ketvirta, Vytolis pasižymi (tai mums labai svarbu) ryš
Į tai pravartu įsigilinti norint visapusiškiau suvokti Vy kiai išreikšta kosmogonine simbolika, atsiskleidžiančia visų
čio, taip pat istoriniuose šaltiniuose bei lietuvių tautosakoje pirma motyve jo kovos su chtoniškuoju slibinu Pūkiu (Pū
minimų mediacinių raitelių, dangiškųjų „bernyčių ant Die kis), kuris tūno ties kalnu (= Pasaulio kalnu = Pasaulio me
vo žirgyčio“55ir daugybės kitų panašių mediacinių figūrų kil džiu = Axis mundi) ir saugo nesuskaičiuojamus turtus. Kar
mę ir prasmę. Juo labiau kad tai padeda geriau suprasti ne tu šis motyvas turi ir iniciacinę prasmę ir dar sykį atskleidžia
tik mūsų heraldinio raitelio pavadinimo prasmę, bet ir kai Vytolio ryšį su sakraline Žinija, nes lobius saugančio slibino
kurių Lietuvos valdovų, kunigaikščių, didikų varduose pa įveikimas (kaip ir perėjimas per slibino nasrus ar pilvą) ir šių
stebimą kamieną ar šaknį vyt-, vit-, kuri, be jokios abejonės, lobių užvaldymas yra vienas iš tipiškiausių bei dažniausiai
aiškintina visų pirma sakralinėje plotmėje ir yra logiška ir pasitaikančių sakralinės žinijos įgijimo simbolių.64
nuosekli valdovo, kaip sakralinės figūros, simbolikos išdava.
Šis Vytolio kovos su slibinu Pūkiu motyvas mums svar
Juk valdovas, mikrokosminis „kosmokratas“ ir žemiškasis bus dar ir tuo, kad smakas Pūkis ar Pukys, išžiotais nasrais
„minister Dei“, reaktualizuojantis kosmogoniją ir stovintis tūnantis papėdėje kalno, į kurį kopia mirusiųjų vėlės, yra
makro-mikrokosminės Ašies linijoje, kartu yra mediatorius lietuvių tautosakoje užfiksuotas J. Basanavičiaus65, tad šios
dvasregys ir tautos dvasinis vedlys (plg. Vy(d)-toutos ar Vy(t)- chtoniškosios būtybės autentiškumu vargu ar turime pagrin
tautasY6. Ne veltui senovės Tibeto valdovai cenpai būdavo dą abejoti. Juoba kad tas pats Pūkis (tik jau Vyžūno vardu ar
įsivaizduojami tiesiogiai „pririšti“ prie Dangaus mediacine- epitetu), detaliai atitinkantis J. Basanavičiaus užrašytame pa
aksialine mu (dmu - t’ag) virve, besidriekiančia nuo jų vir davime minimą, aptinkamas ir kitoje T. Narbuto raštų vieto
šugalvio ar šalmo smailės.57Šiuo atžvilgiu valdovas tradiciš je, apie senovės lietuvių pomirtinio pasaulio vaizdinius.66Tai
kai buvo laikomas netgi ne tiek pasaulietiniu, kiek visų pir gi mes turime vieno iš svarbiausių Vytolio mito fragmentų
ma sakraliniu asmeniu ir savo pasaulietines funkcijas labai autentiškumo paliudijimą.67
dažnai derindavo su žynio (neretai vyriausiojo) pareigomis.58
Tačiau tai dar ne viskas. Vytolio žirgas, pasirodo, turi ir
Neatsitiktinai lietuviškai dvasininkai ir dabar vadinami ku savo antrininkę —kumelę-meilužę, kuri savo ruožtu priklau
nigais (plg. kunigaikštis, kunigas, latv. kungs).
so šeimininkui - karaliui-burtininkui (savotiškam Vytolio
Taigi, kaip įsitikinome, mūsų heraldinio raitelio pavadi antrininkui-antipodui?), su kuriuo Vytolis tai pykstasi, tai
nimo semantika tiesiog idealiai ir visapusiškai atspindi Vy vėl susidraugauja. Vargu ar bereikia pridurti, jog šiame pa
čio, kaip simbolio, sakralinę prasmę. Galbūt tai tik įdomus davimo apie Vytolį fragmente akivaizdus tipiškas dvynių mi
sutapimas, keistas atsitiktinumas? Deja, ne. Nes lietuvių mi to68atgarsis. Todėl Vytolį galime laikyti vienu iš mitologinių
tologijoje ir tautosakoje aptinkamos net trys (!) figūros, tu dvynių (tiksliau - vėlesne dvynio transformacija), juoba kad
rinčios ne tik labai artimus ar net tapačius Vyčiui vardus, bet šią versiją absoliučiai atitinka ir kiti jau išvardytieji Vytolio
ir adekvačią simboliką. Pirmoji iš jų - tai T. Narbuto apra požymiai. Juk indoeuropiečių, tarp jų ir lietuvių, mitologi
šytas Vytolis (Witol)59, visai nepagrįstai laikytas ir tebelaiko joje dvyniai paprastai siejasi su žirgais ir vaizduojami raiti,
mas T. Narbuto romantiniu prasimanymu, dėl to niekieno važiuoti arba zoomorfiniu - žirgų - pavidalu.69Mituose jie
net nebandytas rimčiau panagrinėti.60Be abejo, į praeito am dažnai dalyvauja kosmogoninėse kovose su įvairiomis chtožiaus pradžios romantikus (T. Narbutą, L. Jucevičių, I. Kra niškomis būtybėmis ir kitais chaoso reprezentantais.70 Vė
ševskį, S. Daukantą ir kt.) reikia žiūrėti atsargiai, tačiau bū lesniuose mitų variantuose, padavimuose, pasakose jie (ar
tent toks atsargumas ir reikalauja kuo kruopščiau patikrinti ba vienas iš jų) labai dažnai būna transformuoti į įvairius
kiekvienos minėtų autorių aprašytos mitinės figūros auten didvyrius ar pasakų jaunikaičius, besigrumiančius su ofiditiškumą šiuolaikinio mitologijos mokslo ir tradicinio simbo nėmis pabaisomis, milžinais, slibinais (beje, neretai tūnan
lizmo šviesoje, o ne lengva ranka „nurašyti“ dalį visai rea čiais kalno ar medžio papėdėje, oloje, drevėje) ir šiaip su
laus ar bent tikėtino lietuvių panteono, kurį ir taipjau gana visokiomis blogio ir tamsos jėgomis, kurias nugalėjus įgyja
atsainiai „apkarpė“ kai kurie tyrinėtojai, visai be reikalo pri ma didelių turtų, nepaprastų stebuklingų daiktų, išvaduoja
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ma karalystė, karalaitė ir pan.71Tuo pačiu dvyniai yra tipiški
mediatoriai, turintys dvejopą prigimtį, priklausantys abiems
pasauliams, žinantys praeitį, dabartį ir ateitį, apdovanoti ne
paprastomis virsmo galiomis, pasižymintys maginiais, gydo
maisiais ir kitais sugebėjimais, besisiejantys su sakraline Ži
nija.72Be to, jie siejasi ir su jūra, mariomis, keliauja per jas
nuo vieno pasaulio krašto iki kito savo mediacine valtimi
arba peršoka su stebuklingaisiais žirgais.73Taip pat gerai ži
nomas dvynių ryšys ir su Mėnuliu, žvaigždėmis, ypač ryškiai
išreikštas vadinamuosiuose soliariniuose, lunariniuose ar
„dangiškųjų vedybų“ kosmogoniniuose mituose.74 Žodžiu,
Vytolis (kartu ir Vytis) atitinka visus mitinių dvynių požy
mius ir jų simbolikos aspektus, įskaitant netgi minėtą Vytolio ryšį su valdovo asmeniu ir institutu, kurio sąsajos su dvy
nių archetipu mitologijos tyrinėtojams gerai žinomos.75
Ši Vytolio dvyniškoji kilmė mums nepaprastai svarbi, nes
ji padeda patikimai įrodyti Vytolio autentiškumą, o kartu,
remiantis Vytolio —Vyčio paralelėmis, atskleisti ir Vyčio ge
netinę kilmę, nes lietuvių tautosakoje yra užfiksuota auten
tiška daina, kurioje mergelė kalba apie brolelį Vytą (!), sesu
lę žvaigždę, motulę Saulę ir tėvulį Mėnesį.76 Atkreipkime
dėmesį: žvaigždė - Saulės ir Mėnulio dukrytė lietuvių tau
tosakoje yra Aušrinė, kuri baltų mitologijoje kartu yra ir die
viškųjų dvynių sesuo ir / arba meilužė, neretai, ypač archaiš
kuose dvynių mito variantuose, sudaranti vieną porą su vie
nu broliu (meilužiu) dvyniu.77Be to, Aušrinė, kaip ir kiti jos
indoeuropietiškieji analogai, taip pat tiesiogiai siejasi su žir
gu ir labai dažnai figūruoja zoomorfiniu —kumelės —pavi
dalu (tai yra nurodęs ne vienas mitologas, tarp jų ir A. J. Grei
mas, atlikęs puikią Aušrinės - „jūrų kumelės“ - rekonst
rukciją).78Taigi, turint omenyje akivaizdų Vytolio žirgo ku
melės ir brolelio Vyto sesutės Aušrinės, taip pat vardų Vyto
lis ir Vytas atitikimą bei aukščiau įrodytą Vyčio ir Vytolio
simbolikos sutapimą, galima konstatuoti, jog T. Narbuto ap
rašytasis Vytolis yra visai ne romantikų „išmislas“, o reali
mitologinė figūra. Juo labiau kad brolelio Vyto ir Vytolio
ryšį, be aukščiau pateiktų įrodymų, papildomai patvirtina ir
minėtoje dainoje aptinkamas mediacinis-iniciacinis Vyto,
kaip „kelio rodytojo“, motyvas, Vyto sesutės Aušrinės ryšys
su mariomis (plg. Vytolio ir marių sąsaja) ir kai kurie kiti,
mums mažiau aktualūs faktai. Tiesa, T. Narbutas galėjo Vy
tolio įvaizdį ir kiek transformuoti, „suliteratūrinti“, gal net
ir „susintetinti“ iš įvairių mito apie tokį dvyniškos kilmės raitą
didvyrį-pusdievį nuotrupų, kurių XIX a. pradžioje, ko gero,
dar buvo galima prisirankioti ir gyvojoje tautosakoje. Tačiau
bet kuriuo atveju akivaizdu, jog tiek šio raito didvyrio įvaiz
dis, tiek jo vardas, be jokios abejonės, turėjo realų mitologi
nį pagrindą.
Visa tai įgalina nesunkiai identifikuoti dar vieną —treči
ąją - mitinę figūrą, turinčią vardo šaknį vyt- ir besisiejančią
su Vytoliu, broleliu Vytu bei heraldiniu Vyčiu. Tai, be abejo,
ne kas kitas, o jau minėtasis Dziwswitis.79Šios dievybės, kaip
ir Vytolio, autentiškumu iki šiol irgi buvo abejota, tačiau,
drįstu tvirtinti, irgi be reikalo. Visų pirma čia vėlgi į akis krinta
„keistas“ šio teonimo lingvistinis artimumas (sakyčiau, net
tapatumas) Vyčiui, nes Dziwswitis, be abejo, rekoastruotinas kaip dievas Vytis (Dzi(e)ws - Witisj.80 Antra vertus, šis
dievas L. Jucevičiaus užrašytoje žvejų dainoje-maldoje sie
jasi su jūra, mariomis ir figūruoja kaip žvejų ir žūklės globė

jas - jo prašoma gero, palankaus oro, gausaus laimikio, „pa
daboti eldijėles“ ir 1.1.0 juk būtent visomis šiomis funkcijo
mis ir pasižymi indoeuropietiškieji dieviškieji dvyniai. Antai
viena iš būdingiausių Ašvinų funkcijų buvo globoti jūra ke
liaujančius jūrininkus, žvejus, gelbėti mariose žūstančius, į
laivo katastrofą patekusius ir, bendresne prasme, padėti vi
siems „skęstantiesiems“, nelaimės ištiktiems žmonėms ir die
vams.81 Ir apskritai indoeuropietiškieji dvyniai, kaip minė
jau, siejasi sujūra, mariomis, vandenimis, laivininkyste ir pan.
(plg. Vytolis, perplaukiantis nuo vieno marių krašto iki kito,
Aušrinė - „jūrų kumelė“, latvių Dievo sūneliai, vežiojantys
savo sesutę aukso laiveliu po marias).82 Be to, visose seno
siose indoeuropiečių religijose dvyniai buvo laikomi ir viso
keriopų gėrybių žmonėms nešėjais, dovanų teikėjais - to
dėl jų buvo prašoma gausaus laimikio, derliaus, prieauglio,
turto, ąėkmės darbuose ir 1.1.83Taigi jie pasižymėjo visiškai
tokiomis pat funkcijomis kaip ir L. Jucevičiaus aprašytasis
Dziwswitis, t. y. dievas Vytis. Žinoma, vien tik šių mitinių
dvynių ir dievo Vyčio funkcijų analogijų dar nepakaktų L. Ju
cevičiaus dievą Vytį laikyti tokiu dvyniu ir įrodyti jo genetinį
ryšį su Vytoliu, broleliu Vytu ar heraldiniu Vyčiu. Tačiau at
sižvelgdami į šio dievo vardo ir visų trijų aukščiau išvardytų
figūrų vardų ir pavadinimų artimumą ar net tapatumą, mes
tokia identifikacija ir sąsajomis vargu ar turime pagrindą abe
joti - jos gana akivaizdžios. Savo ruožtu, teonimo Dziwswi
tis rekonstrukcija ir juo įvardytos dievybės simbolikos bei
funkcijų analizė padeda dar labiau įsitikinti T. Narbuto Vy
tolio autentiškumu, taip pat jo, brolelio Vyto ir heraldinio
Vyčio dvyniškąja kilme.
Beje, su mitiniais dvyniais L. Jucevičiaus dievą Vytį, mė
gindamas jį reabilituoti, teisingai bandė sieti ir G. Beresne
vičius, irgi atkreipęs dėmesį į šio dievo ir indoeuropietiškųjų
dvynių funkcijų ir atributų panašumus.84 Deja, kaip minė
jau, tyrinėtojas kažkodėl net nebandė paanalizuoti paties Vy
čio raitelio pirminės simbolikos, tik probėgšmais užsiminė
apie brolelį Vytą, o mitinį didvyrį Vytolį apskritai išleido iš
akių, prarasdamas vienintelę galimybę ne tik įrodyti realiai
egzistuojantį heraldinio Vyčio ir L. Jucevičiaus dievo Vyčio
genetinį ryšį, bet ir rimčiau pagrįsti savo vertingą hipotezę
apie šio dievo autentiškumą, jo egzistavimo tikimybę pakel
ti ne tik į prielaidos rangą, bet ir aukščiau. Nepaisant to,
G. Beresnevičiaus nuopelnas yra tai, kad jis aktualizavo ap
leistą heraldinio Vyčio sakralinės kilmės problemą ir į jos
tyrimo ratą vėl įtraukė tokias nuo J. Žiliaus-Jonilos laikų ne
pelnytai užmirštas ar ignoruotas figūras, kaip tautosakos bro
lelis Vytas ir L. Jucevičiaus Dziwswitis, be to, pateikė nema
žai vertingų argumentų dėl pastarojo dievo autentiškumo,
įžvelgė jo artimumą mitiniams dvyniams. Kaip matome, šios,
taip pat kai kurios kitos tyrinėtojo iškeltos hipotetinės prie
laidos visiškai pasitvirtino. Netgi jei L. Jucevičius, aprašyda
mas dievą Vytį, būtų šį bei tą „pritempęs“ ar sufantazavęs
(pavyzdžiui, lietuviškame žvejų kreipimesi į dievą Vytį ne
taisyklingai pavartotas šauksmininko linksnis), tad net tokiu
atveju jis tai galėjo padaryti tiktai remdamasis konkrečiais
tautosakos motyvais ar kokia nors kita autentiška medžia
ga. Tik, žinoma, ne nusižiūrėjęs T. Narbuto Vytolį, nes visiš
kai nesuprantama, kam gi, panorėjus sukurti kažkokį žvejų
ar jūros dievą („opiekuna žeglarzy i boga morza“85), kurio
žvejai prašo „padaboti eldijėles“ ir gausaus laimikio, L. Ju
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cevičiui juo reikėtų paversti... raitą didvyrį Vytolį, be to, dar
perdirbti pastarojo vardą į tokį „griozdišką“ teonimą kaip
Dziwswitis ( tarsi negalima būtų sugalvoti kokio nors nau
jo). Norėdamas prasimanyti kažkokį lietuvišką jūrų dievą ir
laivininkystės bei žūklės globėją, L. Jucevičius aiškiai tai bū
tų padaręs daug paprasčiau ir įtikinamiau.
Taigi, apibendrinant visa, kas aukščiau pasakyta, galime
teigti, jog heraldinio Vyčio konkretus sakralinis prototipas
tikriausiai buvo vienas iš mitinių lietuviškų dieviškųjų dvy
nių,86 mitologinis Dievo (ar Perkūno?) sūnus, vėlesniuose
padavimuose, matyt, transformavęsis į kultūrinio didvyrio
bruožų87turinčio raito karžygio-pusdievio Vytolio įvaizdį, pa
mario žvejų liaudies tikėjimuose išlikęs „žvejų dievo“ Vyčio
(Dziwswitis)pavidalu, tautosakoje žinomas kaip brolelis Vy
tas (ir daugybė „anoniminių“ aiškiai dvyniškos kilmės „per
sonažų“), na, o S. Daukanto raštuose mus jau pasiekęs kaip
senovės lietuvių karžygys vytis (plg. Vytis - vytis, Perkūnas
- perkūnas, Dievas - dievas ir pan.). Ši heraldinio Vyčio
sakralinio prototipo rekonstrukcija yra gana patikima, nes
Vytolio —brolelio Vyto —dievo Vyčio —Vyčio simbolika,
kaip buvo įrodyta, atitinka praktiškai visuose lygmenyse, o
daugeliu atvejų (pavyzdžiui, Vytolio —Vyčio) sutampa ir kai
kurie „išoriniai“ požymiai. Pernelyg akivaizdžių paralelių ir
sutapimų per daug, kad juos būtų galima paaiškinti vien at
sitiktinumu ar tipologiniais atitikmenimis, nes tokio atsitik
tinumo tikimybė matematiškai beveik yra lygi nuliui. Kitaip
tariant, tipologiškai ar tikimybiškai būtų galima paaiškinti
tik kai kuriuos sutapimus, bet ne visą didelį daugialypį jų
kompleksą, įskaitant net keturiskart (!) pasikartojančius labai
artimus ar net vienodus vardus, pavadinimus ir teonimus.
Tiesa, neįmanoma pasakyti, iš kur konkrečiai paėmė
T. Narbutas Vytolį, o S. Daukantas - vytį. Taip pat neaišku,
ar L. Jucevičius pats girdėjo žvejų kreipimąsi į dievą Vytį, ar
pasinaudojo kokiais nors kitais šaltiniais, liudijimais, pasa
kojimais. Galbūt šis tas galėtų paaiškėti (nors apie viltį sa
koma ir ne itin gražiai) aptikus kokių nors dar nežinomų
šaltinių, T. Narbuto, L. Jucevičiaus, S. Daukanto archyvinių
dokumentų ir pan. Aišku, apmaudu, jog nei toks Vytolis,
nei Dziwswitis, nei vytis ar Vytis neužfiksuoti jokiuose apie
Lietuvą kalbančiuose žinomuose šaltiniuose ir žodynuose (vi
sų pinna K. Sirvydo) iki pat XIX amžiaus. Tačiau tai mūsų
neturėtų stebinti. Ne veltui dar 1810 m. A. Klementas laiš
ke Žemaičių vyskupui J. A. Giedraičiui apgailestavo, jog
K. Sirvydo žodyne „ne visi žodžiai yra išguldyti“, esą jame
„be galo daugel... aplenktų“.88Panašios nuomonės, svarsty
dama žodžio \ytis (kario-raitelio ar herbo pavadinimo reikš
me) autentiškumo galimybę, laikosi ir istorikė I. Lukšaitė.
Pasak jos, „K. Sirvydas sudarė žodyną, remdamasis pasirink
tais prototipais - N. Folkmaro ir G. Knapskio žodynais, rė
mėsi jų žodžių straipsnių sąrašu —regestru. Nebuvo žodžio
regestre —nepateikė jo atitikmens lietuvių kalba ir K. Sir
vydas“.89Istorikės nuomone, „neduoda pagrindo spręsti apie
žodžio buvimą ar nebuvimą gyvojoje kalboje jo neužrašymas XV-XIX a. raštuose lietuvių kalba. Šie raštai buvo tai
komi daugiausia apibrėžtai paskirčiai ir fiksavo gana api
brėžtą kalbos klodą; kas netilpo jame —liko neužrašyta“.90
Papildydamas istorikę, norėčiau pridurti, jog dar labiau ne
duoda pagrindo spręsti apie žodžio vytis buvimą ar nebuvi
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mą jo neužrašymas rusiškuose, lenkiškuose, vokiškuose ar
lotyniškuose metraščiuose bei kituose panašiuose šaltiniuo
se, kuriuose, deja, aptinkame tik menkas lietuvių kalbos nuo
trupas. Ką jau kalbėti apie senovės lietuvių mitologiją ir re
ligiją, kurios realijas tokie šaltiniai ir žodynai atspindi labai
menkai, juo labiau kad dauguma jų parašyti palyginti vėlai,
jau sunykus ar nykstant ikikrikščioniškajai lietuvių kultūrai.
Užtenka akį užmesti į kitų indoeuropiečių (indų, graikų, ger
manų ir kt.) mitologiją ir religiją arba žvilgterti į mūsų pačių
tautosaką (deja, beveik neišsaugojusią mitinių vardų ir ter
minų), kad įsitikintume, jog išlikusiuose šaltiniuose tėra už
fiksuotas vos žiupsnelis buvusio milžiniško senovės lietuvių
dvasinės kultūros lobyno.
Taigi neigti kokių nors lietuviškų žodžių, vardų, teonimų, mitinių figūrų ir kt. autentiškumą vien dėl to, jog jų ne
randame išlikusiuose senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose,
yra ir neteisinga, ir, sakyčiau, nemoksliška. Juo labiau kad
jei ir nebūtų žinomi nei T. Narbuto Vytolis, nei Dziwswitis,
nei brolelis Vytas, —vis viena lietuvių kalboje, tautosakoje,
mitologijoje, istoriniuose šaltiniuose rastume nemažai įdo
mių faktų, verčiančių suabejoti: ar tikrai Vytis yra S. Dau
kanto vertinys ir ar negali lietuviškas heraldinio raitelio pa
vadinimas „slėpti“ kokį nors prototipinį, jam lingvistiškai ar
timą teonimą ir juo įvardytą mitologinę figūrą? Juk tokią
prielaidą leidžia daryti jau vien Vyčio —kaip simbolio pirminių sakralinių prasmių analizė, kuria, pavyzdžiui, buvo
pradėtas šis straipsnis ir kuri minėtą prielaidą vėliau padėjo
akivaizdžiai įrodyti. O kur dar aibė kitokių nepaprastai įdo
mių faktų, nors tiesiogiai ir nepaneigiančių „vertinio“ hipo
tezės (tiksliau tariant, paprasčiausios nuomonės, kažkodėl
daugelio laikomos kone įrodytu ir neginčytinu faktu), bet
vis dėlto verčiančių įją žiūrėti gana skeptiškai. Gaila, straips
nio apimtis neleidžia jų visų čia aprėpti, tačiau vieną kitą,
svarbesnį ir įdomesnį, vis dėlto pateiksiu.
Tarkime, ar vien atsitiktinumas, jog lietuviškas mūsų her
bo pavadinimas taip neįtikėtinai artimas šį herbą, pasak met
raščių, „sugalvojusio“ ar „įvedusio“ Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Vytenio vardui?91 Nesvarbu, ar ši metraščių legen
da atitinka istorinę tikrovę, —simptomiška pati tradicinė
Vyčio - Vytenio sąsaja, beje, randama ne tik metraščiuose,
bet ir kai kuriuose šiek tiek vėlesnio laikotarpio Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės literatūros (dramos) kūriniuose.92
Ar šiam keistam sutapimui negalėjo turėti įtakos tai, jog lie
tuviškas mūsų heraldinio raiteliopavadinimas93LDK laikais
kurį laiką vis dėlto buvo pamenamas ir žinomas? Juo labiau
kad Pogonia herbas pirmąsyk pavadinamas tik XVI a. vidu
ryje (!), Bielskio kronikoje, o pirmuosiuose jo paminėjimuose
XV a. jis apskritai niekaip neįvardijamas, o tik detaliai ap
rašomas.9'1Bet juk iki to laiko jis, kaip Lietuvos valdovų her
bas, jau gana ilgai egzistavo, o kaip proheraidinis simbolis
ar ženklas - dar ilgiau, nes raitelis vaizduojamas jau 1366 m.
Algirdo antspaude.95Tad savaime iškyla logiškas klausimas:
kaip tuo metu (arba dar anksčiau, turint omenyje senąsias
ištakas, siekiančias dar archaiškesnę epochą) šis simbolis bu
vo vadinamas? Juk vargiai įtikėtina, jog toks archaiškas ir
populiarus simbolis, - imtas vartoti dar tada, kai Lietuvos
valdovai, kunigaikščiai ir kariūnai tebekalbėjo lietuviškai, —
nebūtų turėjęs jokio pavadinimo lietuvių kalba.

Be to, norėčiau atkreipti dėmesį į labai svarbų faktą, jog
lenkųpogofi beipogonia tuo laiku nebuvo vartojami nei ka
rio-raitelio, nei herbo pavadinimo reikšme. Tai akcentavo ir
istorikė I. Lukšaitė. Anot jos: „Lenkijoje pogonia buvo va
dinama valstiečių prievolė vyti piktadarius ir valkatas, o Piastų laikais tai buvo vadinama ,pieszym sladem“, t. y.,pėsčiojo
pėdomis“.96Taigi, kaip matome, šios sąvokos lenkų kalboje
tuomet dar nebuvo siejamos su karžygio-raitelio įvaizdžiu.
Pridursiu, jog tada nei raito karžygio, nei herbo pogonia ne
vadino ir rusai, analogiškiems objektams ir simboliams pa
vadinti vartoję tokias sąvokas kaip vsadnik, jezdec ir pan. (pa
vyzdžiui, Jezdec vadinosi Maskvos herbo raitelis97). Tad nori
ar nenori, savaime peršasi „įžūli“ prielaida, jog, priešingai
įsigalėjusiai nuomonei, ne vytis yra naujadaras, vertinys iš
pogoh arpogonia, o visiškai atvirkščiai - LDK herbas slavų
kalbomis parašytuose metraščiuose buvo pavadintas ,J*ogonios“ herbu dėl to, jog vėliau, iškilus reikalui juose įvardyti
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbą, buvo surastas jo
ankstesnio lietuviško pavadinimo semantiką kažkiek (tik ge
rokai siauriau) atitinkantis, nors ir ne visai tikslus slaviškas
atitikmuo. Kitaip tariant, visai tikėtina, jog mūsų heraldinio
raitelio lietuviško pavadinimo specifinė semantika sąlygojo
šio herbo slaviško pavadinimo atsiradimą, ir būtent „Pogonios“ herbas yra savotiškas „naujadaras“, o ne atvirkščiai.
Antraip šį herbą būtų galėję pavadinti ir kokiu nors kitu,
kario-raitelio vaizduliui išreikšti slavų kalbose labiau įpras
tu žodžiu. Ta proga norėčiau priminti, jog ir pats S. Daukan
tas neigė, kad \ytis yra vertinys, įvairiai spėliodamas, iš kur
gali būti kilęs šis žodis (wadinos wytejs nu to, jog torieię wyti
neprietelus giniodamos ar nu to. jog wijtoie gyweno ir neklajojię...9S), be to, dar nevykusiai bandė kildinti iš \yčio kraštovardį Vidžemė, kuri, anot S. Daukanto „etimologijos“, taip
vadinosi dėl to, jog buvo „vyčių žemė“.99 Jau vien dėl šių
mūsų klasiko spėliojimų galima būtų suabejoti, ar tikrai \ytis
yra S. Daukanto vertinys, ir bandyti paieškoti kitokių galimų
šio žodžio kilmės ir ištakų pėdsakų.
Tokių hipotetinių, daugiau ar mažiau tikėtinų pėdsakų,
aptinkamų gyvojoje kalboje, tautosakoje, mitologijoje, ra
šytiniuose šaltiniuose ir kt., kaip jau minėjau, būtų galima
pateikti ir daugiau. Savo kartotekoje, be aukščiau jau aptar
tųjų ir išnagrinėtųjų, turiu užfiksavęs ne vieną; keletą įdo
mių pavyzdžių yra pateikę ir I. Lukšaitė, G. Beresnevičius,
J. Žilius-Jonila, A. Uždavinys. Kai kurie iš jų galbūt ir nepa
sitvirtintų, tačiau panagrinėti juos Vyčio sakralinių ištakų ir
simbolikos kontekste išties vertėtų.100 Bet gal palikime tai
kitam kartui, juoba kad žadėjau neišsiplėsti, be to, heraldi
nio Vyčio sakralines ištakas ir taip, manyčiau, išsiaiškinome,
remdamiesi patikimesne medžiaga.
Tuo straipsnį būtų galima baigti. Tik dar norėčiau pri
durti, jog šios Vyčio sakralinių ištakų analizės išvados dar
nereiškia, kad dabar mes turėtume heraldinį Vytį laikyti die
viškojo dvynio, mitinio didvyrio ar pan. „atvaizdu“. Vytis,
vaizduojamas Lietuvos herbe, tėra jau vien beasmenė heral
dinė figūra, todėl tapatinti jį su konkrečia dievybe ar miti
niu „personažu“ vargu ar būtų teisinga, o gal net papras
čiausiai naivu. Juoba ir XIX a. - XX a. pradžios Tautinio
Atgimimo laikotarpiu lietuviškas heraldinio raitelio pavadi
nimas - Vytis —imtas vartoti ne remiantis kokiu nors teoni-

mu, o S. Daukanto raštų bendriniu daiktavardžiu vytis, dau
gumos kalbininkų ir tada laikytu vertiniu. Taigi šiuo atžvil
giu prasminga kalbėti tik apie mitologinį-sakralinį mūsų he
raldinio raitelio prototipą, kurio teonimas pasiekė mus kaip
visų trijų aukščiau išvardytų mitinių ir tautosakos „persona
žų“ vardai, taip pat kaip S. Daukanto užfiksuotas senovės
lietuvių karžygio pavadinimas - vytis. Juo labiau kad toks
teonimas101, kaip ir juo įvardytas konkretus sakralinis heral
dinio raitelio prototipas, kažin ar bebuvo pamenamas vėles
niais krikščioniškaisiais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
laikais, matyt, ilgiau išlikdamas (įvairių transformacijų pavi
dalu) tik kultūrinėje „periferijoje“, —t. y. palikdamas savo
pėdsakus lietuvių liaudies padavimuose, tikėjimuose, dainose
(plg. Vytolis, Dziwswitis, brolelis Vytas) ir apskritai gyvojoje
kalboje (plg. vytis „karys-raitelis“, tikriausiai kurį laiką var
totas ir heraldiniam raiteliui pavadinti). Savaime supranta
ma, jau sukrikščionintoje Lietuvoje sparčiai vykstant tradi
cinio baltų simbolizmo erozijai ir redukcijai (juolab Vyčiui
lapus to meto europietiškosios heraldikos reikalavimus ati
tinkančia heraldine figūra), palaipsniui taip pat tapo nebe
aktuali ir išblėso pirminė sakralinė Vyčio simbolikos pras
mė102, ir Vyčio herbas imtas traktuoti daugiausia paviršine,
siauresne raito valdovo-karžygio, vejančio priešą, ir apskri
tai bendresne „priešo vijimo“^prasme, kuri ir buvo užfiksuo
ta slaviškame LDK herbo pavadinimo variante.103Kitaip ta
riant, baigėsi „mitologinis“ ir prasidėjo „istorinis“ Vyčio eg
zistavimo laikotarpis, įvairių specialistų (E. Rimšos, E. Gu
davičiaus ir kt.) jau neblogai ištyrinėtas. Šios takoskyros, ski
riančios „mitologiją“ nuo „istorijos“, nederėtų užmiršti. Ta
čiau nevertėtų užmiršti ir to, jog Vytis mena ne tik garbingą
istorinę Lietuvos praeitį, bet ir mūsų senąją mitologiją, reli
giją ir seniai užmirštus ikikrikščioniškuosius lietuvių dievus.
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patį galima pasakyti ir apie daugelį „smulkesnių“ ryškiai išreikšta
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tikėjimuose buvo vadinamas Žaliuoju Jurgiu ir siejamas su pava
sariniu gamtos atgimimu, augalijos sužaliavimu, medžių sprogi
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59. Narbutas T. Lietuvių tautos istorija. - T. 1. —V., 1992. —
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anot T. Narbuto, buvoJodž, kuris paprastai rekonstruojamas kaip
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mės žirgai (žr. 23 išn.; taip pat: Ivanov V V Bliznečnyje... P. 174—176), —o tai, be abejo, galėjo turėti įtakos T. Narbutui
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Johdi (Juodas, Juodi - tam tikra nelabų dvasių lūšis), Juodukniginikas (juodaknygininkas) - žr.: Narbutas T. Min. veik. P. 139-140, 239.
62. Plg. Vyčio ir valdovo figūros simbolinį-sakralinį ryšį.
63. Marių (Jūrų, Vandenų) mediacinė funkcija gerai žinoma. Žr.: Grei
mas A. J. Min. veik. - P. 132-165,197-198; Astramskaitė D. Vestimentarinis kodas lietuvių mitologijoje: Linai ir lėmimai //Baltos
lankos. —1993. —Nr. 3. - P. 114-115,121-138; Beresnevičius G.
Dausos... - P. 97-103; Laurinkienė N. Min. veik. - P. 48-54; taip
pat žr. 53 išn.
64. Uždavinys A. Pasaulio... - P 183-184; Jevsiukov V. V Min. veik.
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abejoja irV. Toporovas (žr.: Balto-slavianskije etnojazykovyje kontakty.- M., 1980. - P. 32), G. Beresnevičius (žr.: Beresnevičius G.
Dausos... - P. 20, 133—139; Beresnevičius G. Nuo Pehlevi iki Ož
kabalių //Akademikas. - 1993. - Nr. 2. - P. 37-39) ir daugelis
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67. Minėto fragmento autentiškumo kontekste labai įdomu palyginti
ir mitinio didvyrio Vytolio bei chtoniškojo slibino Vyžūno vardų šak
nis, kurios savo semantika (plg. iyti - vyžti „pinti“) simboliškai
savotiškai siejasi ir papildo viena kitą, nes juk slibinas, reprezen
tuojantis Chaosą - Pirmine „medžiagą“, iš kurios tveriamas Kos
mosas, —yra ne mažiau svarbus kosminio vijimo (= vyžimo; plg.
tautosak. Pasaulis kaip pintas avilys su Dievo bitėmis) „dalyvis“ už
jo dieviškąjį priešininką, su kuriuo jisai susietas vienoje darnioje
kosmogenetinėje priešpriešoje. Kartu šaknis vyi-, kaip ir vyt-, glau
džiai siejasi su iniciaciniais-mediaciniais įvaizdžiais, sakraline Žini
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ja ir 1.1. Smulkiau šio vijimo-vyžimo simbolinio ryšio čia nenagri
nėsiu, nes tai esu nuodugniai aptaręs atskirame straipsnyje „Slibi
no Vyžūno pėdsakais“ (kol kas nepublikuotas).
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70. Toporov V. N. Ten pat; Meletinskij E. M. Kultumyj... —P. 26.
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74. Ivanov V. V, Toporov V N. Ten pat. - P. 154-155; Ivanov V. V,
Toporov V. N. Indoevropeiskaja.. - P. 529; Ivanov V. V. Soliamyje mify // MNM. - T. 2. - P. 461; Ivanov V V. Lunamyje mify //
Ten pat. —P. 78-79; Dundulienė R Lietuvių... —P. 75 ir kt.
75. Beresnevičius G. Prūsų... —P. 87—90; Ivanov V. V Bliznečnyje...
- P 176. Šį dvynių archetipo ir valdovo instituto (ypač diarchinio
pobūdžio) ryšį visų pirma sąlygoja jau minėtas dvynių ir valdovo
kosmogoninis-kosmologinis simbolizmas.
76. Smogą B. Dainavos krašto liaudies dainos//Tauta iržodis. - Kn. 3.
- K., 1925. - R522.
77. Dundulienė P. Lietuvių... -P. 71, 74-75; Ivanov V. V. Bliznečny
je... —P 174—175; Ivanov V. V., Toporov V. N. Baltijskaja... —
P 154. Beje, kai kas gali bandyti interpretuoti kaip Aušrinę ir pa
čią dainoje minimą mergelę, kuri kalba apie brolelį Vytą ir 1.1.,
tačiau ir tokiu atveju šios dainos „personažai“ išlieka tie patys:
Aušrinė, jos brolelis Vytas, motulė Saulė, tėvulis Mėnuo (tik „prisideda“dar sesulė žvaigždė, kuri tada, matyt, būtų Vakarinė).
78. Greimas A. J. Min. veik. - P 136-138, 163, 175; Dundulienė P.
Lietuvių... - R 48-49.
79. Juciewicz L. A. Litwa: podwzględem starožytnych zabytk6w, obyczaj6w i zwyezajow. —Wilno, 1846. —P. 24—25. Tiesa, L. Jucevi
čius šį dievą savo komentare įvardija ir kaip Dziwswits, tačiau, be
abejo, toks šio teonimo variantas paprasčiausiai yra su redukuota
galūne -b, kas akivaizdu iŠpačio žvejų dainos-maldos teksto, kur
minėtas teonimas figūruoja jau kaip Dziwswitb.
80. Šį teonimą taip pat rekonstruoja ir J. Žilius-Jonila bei G. Beresne
vičius. Žr.: Žilius-Jonila J. Min. veik. —P. 22; Beresnevičius G. Die
vas... -P. 44.
81. Beresnevičius G. Ten pat; Toporov V. N. Ašviny; Toporov V. N.
Bhudžju //MNM. - T. 1. - P. 202-203.
82. Toporov V. N. Ten pat; Beresnevičius G. Dievas... —R 44; taip pat
žr. išn. 63, 73, 78.
83. Toporov V. N. Ašviny: Ivanov V. V. Bliznečnyje... —P. 176; Iva
nov V. V, Toporov V. N. Baltijskaja... —P. 154. Kartu čia norėčiau
dar sykį priminti aukščiau jau minėtą šaknies vyt-, vit- ryšį su vai
singumu, derlingumu, augimu, gyvybingumu ir pan.
84. Beresnevičius G. Dievas... - P. 44.
85. Juciewicz L. A. Min. veik. - P. 24.
86. Dvynių archetipo ir valdovo instituto (ypač diarchinio pobūdžio)
ryšį jau minėjau (žr. išn. 75). Beje, kaip teisingai yra pastebėjęs
G. Beresnevičius, „Lietuvos valstybės tradicijoje glūdi neatmeta
mas diarchinis pamatas... Vien XIV a. tarp Lietuvos valdovų atra
sime bent tris Dvynių atliepimus. Tai Gediminas —Lizdeika, Al
girdas - Kęstutis, Vytautas - Jogaila. (Gedimino - Lizdeikos
pora nesusijusi aiškiu giminystės ryšiu, tačiau pasiskirsčiusi funk
cijomis taip, lygtokio pasiskirstymo provaizdisbūtų Dieviškieji Dvy
niai)“ - žr.: Beresnevičius G. Prūsų... - P. 88-89. Tai neblogai
paaiškina, kodėl būtent Vytis tapo Lietuvos valdovų, o vėliau ir
valstybės simboliu. Šia proga norėčiau dar pridurti, jog ir dvigalvį
heraldinį Rusijos (ir ne tik jos) erelį kai kurie tyrinėtojai irgi kildi
na iš mitinių dvynių - žr: Golan A. Mif i simvol. - M., 1993. P 135.

87. Jie gana akivaizdūs (žr.: Meletinskij E. M. Kultumyj...; Ivanov V. V
Bliznečnyje...; Beresnevičius G. Prūsų...). Todėl galime kalbėti ir
apie tam tikras Vytolio paraleles su prūsų kultūriniu didvyriu-dvyniu Videvučiu, kurio lietuviškas atitikmuo galėjo būti Vytolis-Vytis. Tokiu atveju dar suprantamesnis tampa Vyčio buvimas Lietu
vos valdovų, o vėliau ir valstybės simboliu, nes juk Videvutis seno
joje istoriografijoje buvo laikomas prūsų valstybingumo pagrindė
ju (žr.: Beresnevičius G. Ten pat), pradėjusiu pirmąją valdovų di
nastiją.
88. Lebedys J. Senoji lietuvių literatūra. —V, 1977. - P. 318.
89. Lukšaitė I. Dėl žodžio „vytis“ //Mūsų praeitis. —1990. - Nr. 1. P. 120-121.
90. Ten pat. - P. 121.
91. Pavyzdžiui, Gustynės metraštyje rašoma: „O Vytenis pradėjo val
dyti Lietuvą, sugalvojo sau herbą ir visai Lietuvos kunigaikštystei
antspaudą: šarvuotas riteris ant žirgo su kalaviju, jį dabar vadina
vyčiu“ - cit. iš: Zaikovskis E. Min. veik. - R 196. Na, o Lietuvos
Metraštyje (Bychovco kronikoje) Vytenis laikomas pirmuoju Vy
čio herbo paveldėtoju, perėmusiu šį herbą iš tariamai jį sugalvoju
sio legendinio kunigaikščio Narimanto (Kentauro giminės atsto
vo) ir pradėjusiu su šiuo herbu naująją - Gediminaičių - dinasti
ją (kitaip tariant, Lietuvos metraštyje Vytenis figūruoja kaip pir
mas realus, nclegendinis kunigaikštis, ėmęs vartoti Vyčio herbą)
- žr.: Lietuvos Metraštis. - V, 1971. - P. 65-66. Vienu žodžiu,
nepaisant kai kurių neesminių nesutapimų, su heraldinio Vyčio
pasirodymu Lietuvos valstybės istorinėje arenoje senoji istoriog
rafija dažniausiai sieja būtent Vytenį.
92. Pavyzdžiui, XVII a. sukurtos dramos „Vytenis“ (autorius nežino
mas) prologe LDK Didijį kunigaikštį Vytenį, sapne pasirodžiusį
valstiečiui, aukotojo iškviestas dievukas Pušaitis išaiškina kaip Lie
tuvos Vytį, kurį įveiks Prūsų (kryžiuočių) aras. Žr.: Biržiška M.
Rinktiniai mūsų senovės raštai. - K., 1927. - R 200; Lebedys J.
Min. veik. —P. 144—145.
93. Čia visų pirma turiu omenyje tik jau desakralizuotą herbo pavadi
nimą, o ne ankstesnį analogišką teonimą, nes nežinia, kaip ilgai
teonimas Vytis (ar kitas panašus su šakn. vyt-) ir juo įvardintas
konkretus sakralinis heraldinio raitelio prototipas jau sukrikščio
nintoje Lietuvoje galėjo būti siejamas su Vyčio herbu. Tačiau kaip
bendrinis raito karžygio, o gal net ir heraldinio raiteliopa vadini
mas žodis iytis šnekamojoje lietuvių kalboje galėjo gyvuoti gana
ilgai (plg. S. Daukanto raštų vytis).
94. Remiuosi asmenine konsultacija su istoriku E. Gudavičiumi.
95. Lietuvos valstybės herbas //Lietuvos aidas. - 1991. - rugsėjo 27.
- Beje, visai tikėtina, jog Vytis Lietuvos valdovų antspauduose ar
monetose buvo vaizduojamas dar anksčiau.
96. Lukšaitė I. Min. veik. - P. 124.
97. Zaikovskis E. Min. veik. —P. 198.
98. Cit. iš: Fraenkcl E. Min veiki. —P. 1268.
99. Daukantas S. Raštai. - T. 2. - V, 1976. - P. 13, 15.
100. Ypač atkreiptinas dėmesys į kai kuriuos senuosius vardus, topo
nimus ir pan. su šaknimis vyt-, vit-, vyč-, vič-, kurie, galimas daik
tas, galėjo turėti artimesnį įyšį ir su Vyčiu (pavyzdžiui, kad ir km.
Vyčiai —žr.: Būga K. Rinktiniai raštai. - T. 1. - V, 1958. - R 240).
Gerai būtų, kad kalbininkai patyrinėtų minėtas šaknis turinčius
senuosius vardus ne tik profaniškajame, bet ir sakraliniame-mitologiniame kontekste.
101. Čia jau turimas omenyje teonimas Vytis (ar pan.), o ne analogiš
kas heraldinio raiteliopavadinimas, kuris, skirtingai nuo teonimo,
kaip jau minėjau (žr. 93 išn.), Šnekamojoje kalboje galėjo išlikti ir
ilgiau.
102. Ir vis dėlto kažkokie Vyčio sakralinės simbolikos atgarsiai, gali
mas daiktas, pasiekė ir vėlesnius laikus. Šiuo atžvilgiu labai įdomusyra Vilniausjėzuitų pasveikinimas, skirtasvyskupui K. J. Šembekui (1729), kuriame Vytis vadinamas Palemono žirgu ir lygina
mas su Pegasu - žr.: Biržiška M. Min. veik. - P. 209. O juk Pale
monas Lietuvos legendinėje istoriografijoje atliepia prūsų kultūri
nio didvyrio Videvučio (plg. Vytolis, Vytis) archetipą —žr.: Vijūkas-Kojclavičius A. Lietuvos istorija. - V, 1988. - P. 58—63; taip
pat žr. iŠn. 86 ir 87. Nesunku įžvelgti ir kai kurias mitinio didvyrio

Belerofonto žirgo Pegaso ir Vyčio sakralinio prototipo žirgo (plg.
Vytolio žirgas) simbolikos paraleles —žr.: Botvinnik M. N. Belerofont // MNM. - T. 1. - P. 166-167; Tacho-Godi A. A. Pegas //
MNM. - T. 2. - P. 296. Žinoma, minėtus Vyčio palyginimus gali
ma paaiškinti ir daug paprasčiau, bet vis dėlto įtariu, jog čia „šuo
pakastas“ kur kas giliau...
103. Tačiau net irtoks Vyčio, vejančio ir kalaviju kertančio priešą, įvaiz
dis, šis „kšatrijinis“ jo simbolikos aspektas glaudžiai siejasi su tra
diciniais kosmogoniniais (taip pat iniciaciniais ir 1.1.) vaizdiniais,
būdamas savotiška pirminės archetipinės mitemos tąsa (tikjau ki
tame, žemesniame, „profaniškesniame“ lygmenyje), nes juk kos
mogoninis aktas ir yra tamsiųjų, blogųjų chaoso jėgų nugalėjimas,
jų iš-vijūnas, ką, vaizdžiai tariant, ir darė senovės Lietuvos valdo
vai ir kariūnai-vyčiai, iš savo žemės-mandalos vydami iš užribiochaoso užgriuvusius priešus. Šia prasme savaip „mitologiškas“ net
ir dabartinis Vytis - Lietuvos valstybės ir valstybingumo simbolis,
- kuris, po pusę amžiaus trukusio „kosminio miego“ vėl sugrįžęs
pas mus, padėjo mums įveikti ir išvyti iš Lietuvos žemės bene patį
didžiausią ją praryti bandžiusių „slibinų“.

S acral sources of the Vytis coat
OF ARMS
Arūnas VYŽINTAS
The article deals with sacral sources of the historic
Vytis coat of arms (the State Emblem of Lithuania later
on) of the rulers in the Grand Duchy of Lithuania. They
were unknown and were not investigated, practically,
up to this day. The author refering to plentiful mytho
logical, folklore, ethnographical, linguistic and histori
cal material studies thoroughly prelieraldic symbolics
of Vytis in the context of traditional sacral symbolics
(to begin with cosmogonical-cosmological and initiato
ry mediative) in the person of the ruler (rex) and of the
institution, ascertaining the concreate sacral heraldic
Vytis prototype which, as in the article is stated, was
one of the Lithuanian mythological divine twins, most
likely, the sun of Dievas (God) or Perkūnas (the Thun
der god) son, the image of which attained us in the form
of various transformations of later mythical versions,
legends, songs etc. The opinion of Vytis being only the
nineteenth century’s neologism derived from Polish
pogon or pogonia prevalent up to now is also denied as,
it appears, that the Lithuanian name of the heraldic ri
der not only codes all aspects of sacral symbolics of Vy
tis (the ruler’s too), but also corresponds to some of
the names of “personages”, having adequate symbolics
to Vytis (and are originally from mythological twins as
is stated in the article) from Lithuanian folklore and
mythology.
The authentisity of two mithic “personages” -Vyto
lis (Witol) described by T.Narbutas and the god Vytis
(Dziwswitis) described by L..Tucevičius is manifested, be
cause of which most investigations were in doubt till
now too.
Thus, all this denies E.Zaikovskis’ hypothesis of Vytis
origin from the Slavonic Deity Jarila.
In addition some probable, though not yet proved,
Vytis’ traces in the ancient historiography, literature,
the Lithuanian language and toponymy at the end of
the article are presented.
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Lietuvos augalai XX a. simbolikoje: sistemos paieškos
Regina MERKIENĖ
Kaimo ir miesto žmonės, ypač inteligentija, skirtingai
suvokia ir pažįsta gyvąją gamtą. Skirtingai ją supranta ir
įvairių kartų žmonės. Dėl to gamtos realijų daugiareikš
miškumo etnokultūroje problema, kaip ir kitos problemos,
gali būti tyrinėjama pasitelkiant įvairius metodus ir meto
dikas, tačiau kiekvienas tyrimo objektas turi būti apibrėž
tas. Ieškant pažinimo ir suvokimo tradicijos tąsos, tyrimui
buvo pasirinkti kaimo gyventojai, daugiausia iki 1925 m.
gimusios moterys. Todėl ir mūsų tei
giniai gali tikti šio visuomenės
sluoksnio pasaulėjautai apibūdinti.
Per porą paskutiniųjų dešimtmečių
lauko tyrimų duomenys buvo renka
mi aplinkiniais klausimais, prašant
papasakoti apie augalus ir individu
alų jų panaudojimą. Taip tikėtasi iš
vengti netikslumų, kurie paprastai
atsiranda, kai pasakotojai kalba ne
apie save, o apie neapibrėžtą ben
druomenę. Tokia apibendrinta infor
macija dažnai turi mito elementų, jo
je pasitaiko senokai išnykusių daly
kų, apie kuriuos duomenų pateikė
jai kalba kaip apie tebeegzistuojan
čius.
Mūsų tikslas, remiantis autorės 1956-1994 m. etno
grafinėse ekspedicijose surinkta medžiaga, Lietuvių tau
tosakos archyvo kartoteka, kurios didelę dalį paskelbė
dr. Jonas Balys, ir kitų autorių pastebėjimais, sudaryti ap
matus simbolių sistemos, kuri atitiktų XX a. lietuvių pa
saulėjautą ir apimtųJJetuvos augaliją. Į didesnį tyrimą čia
nepretenduojame. Ši sistema gali būti keičiama, o atski
ros jos dalys detalizuojamos.
Kaip žinia, žymus kultūros tyrinėtojas Ch. Morisas se
miotiką skirstė j tris dalis: semantiką, sintaktiką ir prag
matiką.1 Mes pasirinkome pragmatinį simbolių tyrimą, ku
ris atskleidžia santykį tarp ženklo ir jį naudojančio bei jam
prasmę suteikiančio žmogaus. Remsimės L. White’o tei
giniu, kad simbolis yra platesnė sąvoka negu ženklas,
t. y. „simbolis yra toks dalykas, kuris turi jam vartotojo su
teiktą vertę arba prasmę.“2
Lietuvos kaimo žmonės XX a. apie augalus žino daug.
Vienos žinios yra perimtos iš mikro aplinkos, kitos gautos
iš įvairių pašalinės, kitoje aplinkoje atsiradusios informa
cijos šaltinių: mokyklos, kursų, spaudos ir pan. bei sveti
mų žmonių, įsiliejusių į mikro aplinką. Visas jas laikysime
XX a. pasaulio pažinimo ir pasaulėjautos dalimi. Imtis šių
žinių genetinės analizės čia nenumatome. Visas šias ži
nias galime suskirstyti į naudojamas pragmatiniams tiks
lams kasdienėje buityje fiziniame pasaulyje ir žinias, skir
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tas metafizinei erdvei. Abiem atvejais vizualios realijos su
prantamos kaip vienareikšmių simbolių kompleksai, ir kiek
vienas simbolis turi pasaulėjautoje savo vietą, susijusią
su konkrečia žmogaus veiklos sritimi.
Jeigu mes pažvelgsime į žmogaus pasaulėjautą kaip į
gebėjimą realybę skaidyti į ženklus, turinčius įvairias pras
mes, turėsime pripažinti, kad augalai suvokiami kaip dau
giaprasmės realijos. Augalas į pragmatinę simbolių siste
mą įsiterpia taip: fizinio pasau
lio atžvilgiu jis yra maistas, dra
bužis, vaistas. Kiekvienu atski
ru atveju jis gali turėti ir daugiau
simbolinių reikšmių - statybi
nė medžiaga, žaliava muzikos
instrumentams, muzikos instru
mentas (pavyzdžiui, medžio la
1 pav.
pas) ir pan. Metafizinės erdvės
atžvilgiu augalas gali simboli
zuoti saugą, kaip antai dilgėlės
ar šermukšnio šakelės, kurio
mis per Jonines buvo kamšo
mos tvartų angos, kad niekas
negalėtų pakenkti juose užda
2 pav.
rytiems gyvuliams. Saugų pras
mę turi ir Žolinių ar Devintinių
žolės, dedamos mirusiajam į karstą, kad saugotų nuo pik
tųjų dvasių.
Augalas gali simbolizuoti pranašą, atskleidžiantį žmo
gaus ateitį, kaip antai ir dabar kartkartėmis Kūčių naktį iš
po staltiesės traukiamas šienas ar per Kalėdas XX a. pr. į
atkištas namiškių sterbles sėtieji įvairių javų grūdai, turėję
parodyti, kurio daliai pavasarį pasėti javai derės geriau
siai. Taip pat augalas gali simbolizuoti gydytoją per prie
vartą, kaip lauko dagys, kurį žadama paleisti iš po grumsto
ar akmenio, kai liga apleis žmogų. Taip pat augalas sim
bolizuoja tarpininką, patvirtinantį merginos sutikimą tekė
ti ir vyriškio vesti arba dviejų šeimų pasirengimą susigimi
niuoti, kai dovanojamas rūtų vainikas. Augalas gali sim
bolizuoti auką, kaip perkūnijos metu deginama kadagio
šakelė, Vėlinių išvakarėse dalijama elgetoms duona ar prie
Kūčių stalo laužomas kalėdaitis.
Kiekviena šios simbolių sistemos sudėtinė dalis suda
ryta iš kelių ar keliolikos simboliais suvokiamų augalų, tu
rinčių panašią ar tokią pačią vertę (1 pav.). Pavyzdžiui,
augalai - saugos, kaip antai Devintinių švęsti žolynai, se
nų moterų kartais ir dabar tebelaikomi ištisus metus, kad
būtų ką įdėti mirusiajam į karstą, be to, apsmilkyti nuo
piktųjų dvasių karstą ir kapo duobę. Kiti augalai ir jų pro
duktai skirti fizinio pasaulio apsaugai: Šv. Agotos duona
- žmogaus ir jo namų sauga. Dabar ji jau virto ir lengvųjų

mašinų sauga. Šventinta per Verbas gluosnio šakelė piet
rytiniame Lietuvos pakraštyje - sauga gyvuliams, pasta
tams ir laukams.
Galime išskirti grupę augalų, kurie simbolizuoja pra
našus (2 pav.). Manoma, kad perjuos galima sužinoti apie
būsimą laimę, vedybas ar mirtį. XX a. I-oje pusėje vedybų
pranašo prasmė buvo teikiama kanapėms, aguonoms,
apaštalo Andriaus dienoje nulaužtai vyšnios šakelei. Iki
pat paskutiniojo dešimtmečio vedybų ir meilės pranašo
prasmę išlaikė ramunės žiedas.
Kiekvienas augalas pasaulėjautoje sudaro skirtingus
simbolių kompleksus (3 pav.). Lietuvoje daugiausia sim
bolinių prasmių turi rugys. Rugiapjūtės
oracijoje jis dažniausiai įvardijamas
žiemkenčiu ir svečiu. Tai atitinka rugio
Fiziologiją ir santykį su rugius auginan
čiu žmogumi. Šis mūsų platumose iš
kviečių piktžolių išsirutuliojęs javas Lie
tuvoje jau buvo auginamas mūsų eros
pradžioje. Grūdai - žmonių maistas,
šiaudai - gyvulių žiemos pašaras. XX
amžiaus viduryje pirmąsias subrendu
sias rugių varpas vaikams paskrudin
davo liepsnoje. Šie tarp delnų patrynę
išlukštendavo grūdus ir juos suvalgy
davo. R Dundulienės duomenimis, Gu
džiūnų, Kriūkų apylinkėse varpas pa
tiekdavo per rugiapjūtės pabaigtuves
talkininkams kaip privalomą valgį, kuriuo pra
dedamos vaišės.3 Trys šio augalo dalys buvo
naudojamos vaistams. Dvilypė rugio varpa bu
vo laimės simbolis.4 Toji laimė taip pat buvo
suvokiama nevienodai, tačiau bet kuriuo at
veju siejosi su giminės pratęsimu. Zarasų ap
skrities Jakiškių kaime manyta, kad tas, kuris
rado dvilypę varpą, ves arba ištekės. Merki
nės valsčiaus Klepočių kaime ją atiduodavo
avims, kad atvestų dvynius ėriukus.5
Rugių grūdai simbolizavo šeimyninę sėk
mę. XX a. pr. to siekiant Dzūkijoje žengiančią
per slenkstį marčią apipildavo grūdais. Kėdai
nių rajone, Krakių apylinkėse, kitą rytą tuos
grūdus sušluodami sakydavo: „Jau grūdai iš
leido šakneles: bus vaisingi jaunieji.“6 Rugių
varpa, netyčia per Kūčias ištraukta iš po staltiesės, sim
bolizavo gerą gyvenimą, po staltiese rasti grūdai - gerą
jų derlių, ištrauktas trumpas šiaudas - įvairias nesėkmes:
trumpą gyvenimą, prastą derlių.
Kitokią simbolinę vertę žmonėms turi ypatingu būdu
iš lauko parnešti rugiai. Ir dabar Varėnos raj. iš pirmųjų
nupjautų varpų surištą diedą, dar vadinamą gaspadoriumi, laiko reikšminga sauga. Pagyvenusios moterys jį par
sineša glėbyje ir stato namie į kambario kertę: seniau po šventųjų paveikslais, dabar - ant šaldytuvo, veidro
džio (triumo) stalelio, spintelės ar kėdės. Čia jis laikomas
tol, kol parvežamas pirmasis rugių vežimas. Tada diedą
išneša į klojimą, deda į šalinės kertę, kad jis apsaugotų
nuo pelių visus ant jo sukrautus pėdus.
Nemažiau reikšmingi paskutinieji lauke nupjauti ir į vai
niką supinti rugiai. Jų varpos vainike simbolizavo būsi-

mojo rugių derliaus apsaugą. Iš vainiko išlukštentus grū
dus pildavo į sėklą, kad ji būtų daigesnė.
Viena iš simbolinių rugių pėdo prasmių - nuotakos
sauga. XX a. pr. dar buvo gyvas paprotys per vestuves
statyti rugių pėdą darželyje ar kambaryje, jį puošti ir apie
jį eiti ratelius, o XIX a. ir draikyti šiaudus kieme. Dabarti
niame Lazdijų raj. R Dundulienė užrašė verkavimų, kuriais
prie pėdo suklupusi nuotaka prašosi pagalbos išvykda
ma į vyro šalį.7
Ypatingą simbolinę vertę turi perdirbti rugių grūdai: ru
giniai miltai ir iš jų iškepta duona (4 pav.). Grynų rugių
duona simbolizavo sotį, su pelų ar bulvių priemaiša - ne
priteklių ar net badą. Rugi
niai miltai - simbolinė prie
monė apsaugoti namus nuo
perkūno trenksmo. Jų nau
dojimo būdas tam reikalui apeiginės aukos forma deginimas audros metu.
Duona kaip auka XX a. pir
mojoje pusėje dar būdavo
atnešama įvairiose Rytų Lie
tuvos vietovėse į šermenis,8
o kaip tarpininkas tarp fizi
nio ir metafizinio pasaulio
naudojama per Visų Šven
tųjų šventę: prie bažnyčių
3 pav.
susirinkę elgetos būdavo
apdalijami tam reikalui iš
keptos duonos kepalėliais
ar jos gabalais, kad pasi
melstų už namiškius miru
siuosius ir taip suteiktų
jiems dvasios ramybę. Aiš
kiai matyti, kad rugių kančia:
kūlimas spragilais, susilieti
mas su ugnimi ar jos buvei
ne, kai rugiai džiovinami
karštai prikūrentoje jaujoje,
o iš jų miltų karštoje krosny
je kepama duona, grūdų
malimas miltams ir duonai
jiems
suteikia reikšmingą
4 pav.
tarpininko tarp žemiško pa
saulio ir dangaus erdvės reikšmę. Tokią simbolinę vertę
įgauna ir kai kurie kiti deginami - smilkymui naudojami
augalai, ypač kadagys ir kietis, kuriems priskiriamajgalia
išsklaidyti audros debesis, taip pat linų produktai. Šią jų
prasmę XX a. ypač įtvirtina katalikiškomis apeigomis at
liekamas augalų šventinimas, paverčiantis augalus ir jų
produktus, ypač duoną, sakramentalijomis, turinčiomis ap
saugoti žmogų nuo visų galimų nelaimių.
Panašios kilmės kaip rugys Lietuvoje yra aguona. Ir
dabar laukuose pasitaiko savisėjės laukinės aguonos. Kul
tūrinės aguonos nuo XVI a. minimos Lietuvos dvarų in
ventoriuose. Jų patiekalai iki pat XX a. II ketvirčio dauge
lyje Lietuvos vietų kelis kart per savaitę buvo valgomi per
Adventą ir Gavėnią. Aguonų metafizinė simbolinė vertė
atsiskleidžia per tris tarpusavyje labai susijusius dėme
nis. Visų pirma - tai chtoniška auka, kuri išreiškiama sa-
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vita forma - aguonų „sėjimu“ - barstymu j vandenį, ant
žemės, ant lovos ar tik ant pagalvės. Tokio aukojimo va
riantu galėtume laikyti ir rugių varpų, duonos riekelės ir
druskos žiupsnelio paslėgimą rugių lauke rugiapjūtės pa
baigoje bei duonos užarimą pirmojoje vagoje. Aukojimo
aktu aguona tampa simboliniu tarpininku tarp žmogaus ir
dangaus sferos. Šio tarpininkavimo pasekmė - prielaida
gyvybės tąsai. XX a. Lietuvoje su aguonų pagalba buvo
prašoma dviejų dalykų: lietaus, kuris turi apvaisinti išdžiū
vusią žemę, ir atsakymo, su kuo jvyks santuoka. Pirmuo
ju atveju šiuo metu turime duomenų tik apie atliekamus
veiksmus. Pateikėjai teigia, kad tie veiksmai žodžiais ne
būna palydimi, taigj nėra galimybių kalbėti, kam tie veiks
mai adresuojami. Žinomas rezultatas - iš dangaus turi
pasipilti lietus. Antruoju atveju kreipiamasi į dangaus sfe
ros gyventoją apaštalą Andrių, paprastai vadinamą An
driejumi, ir prašoma, kad jis parodytų busimąjį ar busi
mąją. Aguonų sėjimas nurodomas kaip veiksmas, reika
laujantis atsako į prašymą: „Andriejau, Andriejau, aguo
nas sėju, parodyk man jaunikį.“ Kartais prašoma parody
ti „aguonų rovėją.“ Kai to klausia suaugusio vaikino ma
ma, sakoma: „Andriejau, Andriejau, kanapes sėju, paro
dyk, su kuo man reikės gyventi.“ Tačiau ir šiuo atveju lau
kiama, kad pranašingąjį sapną susapnuos tas, kam skir
ta sukurti šeimą.
Aguonų simbolinė prasmė lietuvių ir kitų tautų pasau
lėjautoje šiek tiek skiriasi. Tiesa, mažai tėra tyrinėjimų, kurie
leistų daryti patikimesnes išvadas. XX a. pradžioje išėju
sioje N. F. Zolotnickio knygoje „Cvety v legendach i predanijach“ aguonoms skirtas visas skyrelis.9 Jame pateik
ta tikėjimų ir apeiginių veiksmų aprašymų iš Vokietijos,
Lenkijos, Ukrainos, tačiau analogijų čia minėtiems lietu
viškiems simboliams nerandame. Gal artimiausia Tiuringijos legenda apie motinos kerštą už nekaltai vagyste ap
kaltintą sūnų. Ji aukso kasyklose papylė iš puodelio aguo
nų ir taip kasyklas paskandino. Tačiau jos prakeikime bu
vo minimas ne vanduo, o užkeiktų metų skaičius, atitin
kantis aguonų grūdelių skaičių. Vokietijoje žinomas toks
ateities spėjimo būdas: Kūčių naktį kryžkelėje reikia tris
kartus suduoti grūstuvu į piestelėn supiltas aguonas, tai
išgirsi kalbant apie kitų metų įvykius. Tikėta, kad nuotaka
bus vaisinga, jei į jos kurpaites bus pripilta aguonų. Uk
rainoje XIX a. aguonos naudotos apsaugai nuo raganų
užbūrimo. Tam tikslui jos buvo barstomos ant kelių ir apie
namus. Zolotnickis priminė Dikariovo hipotezę, kad maisto
su aguonomis statymas trijų kelių kryžkelėje yra iš Graiki
jos į slavų pasaulį atėjusi Hekatės kulto, o aguonų auko
jimas lapkričio 24 d. per šv. Kotryną, šaukiant vakaruoti
Dolią - Afroditės kulto variacija (Dolia - gr. apgavikė).
Suprantama, ukrainiečių ir vokiečių minėtosios sim
bolinės augalų prasmės XX a. galėjo sunykti ar transfor
muotis. Todėl šis jų sugretinimas su XX a. lietuviškomis
prasmėmis neleidžia daryti patikimesnių išvadų apie lie
tuvių etninės pasaulėjautos savitumus tiriamojoje srityje.
Jau XX a. pirmojoje pusėje Lietuvoje nemaža dalis au
galus apibūdinančių metafizinių simbolinių prasmių buvo
žinomos tik vienoje kitoje vietoje, o vėliau jų paplitimas
dar labiau sumenko. Jų vertė vartotojams kelia vis dau
giau abejonių. Fiziniai augalų simboliai - maistas, dra
bužis, vaistas ir pan. turi didelius paplitimo arealus, ta
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čiau XX a. antrojoje pusėje, ypač jos pabaigoje, kai kurių
lokalinė vertė žymiai sumenkėjo.
Tolimesni pragmatiniai semiotiniai mums prieinamos
XX a. simbolių sistemos tyrimai ilgainiui sudarytų patiki
mesnį pagrindą semantiniams ir sintaktiniams simbolikos
tyrinėjimams.
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Lithuanian plants in the sym b o u cs

of

the 20th century:

SEARCHING FOR ASYSTEM
Regina MERKIENĖ
The emotional attitude of the 20th century represents
a transformed continuation of emotional attitude of the for
mer ages. The created symbolic meanings of realities are
analysed in this paper in semiotical pragmatic aspect, on
the ground of people’s opinions about physical and me
taphysical properties of plants and data on practical use
of plants in domestic life in the end of the 19th century
and lst-3d decades of the 20th century. As representati
ves of physical world plants may serve as food, medicine,
cover (roof, clother) and material for created forms of the
world - tools, forniture and other things. Plant’s purpose
in domestic life corresponds to its symbolic meanings. The
latter may be included into systems corresponding to va
rious fields of human activity.
In relation to metaphysical space a plant may symbo
lize protection against the influence of unwanted outside
forces, portent of nearest future, compulsory cure against
serious illnesses, sign of concrete intentions and emotions
in people’s relations, sacrifice of mediator in the relations
between a man and creatures of metaphysical world.
In Lithuanian’s emotional attitude every plant forms
different complexes of symbols. Rye and their products
stand out for the abundance of their symbolic meanings.
This is undoubtadly related, with an exceptional traditio
nal economic value of rye in Lithuania and peculiarities of
their growing and processing which is perceived as a ro
ad of sufferings of rye. By the second half of the 20th cen- «
tury and especially by its end metaphysical symbolic me
anings of many plants had dissapeared. Local value of
some physical symbolic meanings lost its importance. The
refore, the attribution of plants to any system of symbols
is relative. It can be applied only attempting to reveal the
state of a definite period.

Svastika ir spiralė lietuviškų margučių raštuose
XIX a. pabaiga - XX a. pirmoji pusė
Elena EIMAITYTĖ
Svastikos ir spiralės - vieni iš dažniausiai lietuvių liau
dies mene pasitaikančių motyvų. Jas matome išdrožinėtas
verpstėse, prieverpstėse, nutapytas ant skrynių ir baldų. įvai
rių formų svastikomis ir spiralėmis puošiami keramikos dir
biniai, jos {audžiamos į audinių raštus. Tai labai seni prasmi
niai ženklai, pasiekę mus net iš neolito laikų, aptikti visuose
žemynuose, skirtingų rasių ir kultūrų tautose. Svastikos ir spi
ralės buvo paplitusios Senovės Egipte, Mesopotamijoje, Grai
kijoje, Turkijoje, Tibete, Indijoje, Japonijoje, ikikolumbinėje
Amerikoje, visoje Azijoje... Mitologinės simbolikos tyrinėtojai
svastikas ir spirales sieja su gamtoje ir kosmose vykstan
čiais dinamiškais procesais. Senovės Egipte svastika buvo
visuotinai pripažintas saulės simbolis, ji dažnai vaizduota kar
tu su saulės skrituliu. Tyrinėtojai svastikai priskiria daug reikš
mių: besisukanti saulė, polius ir apie jį besisukančios žvaigž
dės, keturios dangaus kryptys, keturi vėjai ir keturi metų lai
kai, besisukantis gyvenimo ratas, dinamiška kurianti jėga ir
kita. Dažniausiai svastika siejama su dangaus dinamika ir su
soliariniais, kūrybinę galią įprasminančiais simboliais. Kairės
ir dešinės krypties judėjimas išreiškia vyrišką ir moterišką (soliarinį ir lunarinį) aspektus.
Spiralė, kaip ir svastika, dinamiškas ženklas. Ji sugeba
ištįsti ir vėl susitraukti, todėl gali vaizduoti augimą ir ekspan
siją, taip pat nykimą ir mirtį. Ji gali įprasminti besisukantį dan

4. ČDMNr. 237. B. Buračo rinkinys.

gaus skliautą, saulės kelią, cikliškai besikartojančius metų
laikus, žemės sukimąsi ratu... Sūkurio formos spiralė asoci
juojasi su gyvenimo siūlo verpimu. Dviguba spiralė vaizduo
ja nykimą ir augimą, soliarinių ir lunarinių jėgų bei evoliucijos
ir involiucijos ritmus, dviejų priešingų polių vienybę.
Šie ženklai perteikia universalias apibendrintas idėjas. Sa
vaime suprantama, jog įvairiose kultūrose ir įvairiais laikotar
piais buvo labiau akcentuojami tam tikri universalių prasmių
aspektai.
Ypač dažnai svastikos ir spiralės vaizduojamos ant daik
tų, turinčių ryšį su įvairiomis šventinėmis apeigomis ir vaisin
gumo ritualais. Lietuvių pavasario ciklo kalendorinių švenčių
(Velykos, Jurginės) apeigose ir dabar neapsieinama be mar
gintų kiaušinių. Kiaušinis jau nuo priešistorinių laikų buvo
žmonių proto ir sąmonės objektas, apdovanotas unikalia ma
gine jėga. Jis turi daug simbolinių prasmių ir funkcijų, kurios
dažnai yra tik daliniai jo pirmykštės kosminės prasmės as
pektai. Iš gilios senovės paveldėtos ir šiandien su margu
čiais atliekamos apeigos rodo, kad mūsų protėviai su kiauši
niu siejo kasmetinį gamtos atsinaujinimą. Margučių ritualinę
paskirtį liudija ir jų ornamentai. Nors ankstyviausi margučių
raštai mums žinomi tik iš XIX a. pab. - XX a. pirmosios pu
sės (T. Daugirdo, B. Buračo, Lietuvių mokslo draugijos rinki
niai), juose gausu archetipinių ženklų, aptinkamų jau neolito

5. ČDMNr. 237. B. Buračo rinkinys.
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keramikoje ir geležies amžiaus žalvariniuose papuošaluose.
Naivu būtų įsivaizduoti, kad XX a. kiaušinių margintoja pa
saulį jautė ir suprato taip pat, kaip ir neolito laikų puodų lip
dytojas. Vis dėlto universalus ir paslaptingas archetipų turi
nys net šiandien stebina savo magiška galia, veikiančia žmo
gaus pasąmonę ir žadinančia vaizduotę. Simbolikos žody
nuose darniai surikiuotos archetipų prasmės vis dėlto neat
skleidžia jų turinio gelmės. Archetipai ir šiandien tebeturi
paslaptingos galios įteigti, patraukti, stebinti, netgi vilioti. Nors
ir gausu mokslo veikalų, tiksliai apibūdinti, kas jie yra ir kaip
reiškiasi, mes negalime.
Margučių puošyboje tarp daugybės prasminių ženklų
svastikos ir spiralės išsiskiria puošnumu ir ryškiais kontūrais.
Kaip stambūs savarankiški ženklai jos dažniausiai kompo
nuojamos kiaušinio šonuose. Svastikų šakos, rodančios ju
dėjimo kryptį, beveik visada būna suapvalintos, išdailintos
įvairiais geometriniais ornamentais. Kai kada svastika kom
ponuojama su kitais statiškais arba dinamiškais ženklais. Jos
šakos auga iš apskritimo, kvadrato, žvaigždės, lygiašonio kry
žiaus. Gan dažnos dviejų krypčių keturšakės svastikos, nors
nemažai yra ir sudvigubintų, aštuoniašakių. Dviejų - suap
valintais galais ir priešingos krypties keturšakių - svastikų
derinys labai primena keturlapį dobilą.
Margučių puošyboje paplitusi ir dviejų krypčių S formos
spiralė, lietuvių ir latvių vadinama žalčiu. Ji, kaip ir svastikos
šakos, puošiama geometriniais ornamentais, tačiau pasitai
ko ir augalinių motyvų: suapvalinti spiralės užraitai puošiami
žiedais, lapeliais. Priešingų krypčių S formos spiralių jungtis
sudaro 8 pavidalo ženklą, išreiškiantį uždarą judėjimo ciklą.
Sūkurio 6 formos kairės ir dešinės krypties spiralių kaip sa
varankiškų ženklų reta. Tokios formos užraitus turi kiti dina
miški ženklai, ypač svastikos šakos.
Lietuviškų margučių raštuose spiralės ir svastikos aptin
kamos ir jungtyse su kitais simboliais, ypač su pasaulio ar
gyvybės medžiu. Medelis kai kada auga tiesiai iš sūkurio for

10. ČDM Lta 5357. T. Daugirdo rinkinys.
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mos spiralės, o jo šakas su spiraliniais užraitais puošia svas
tikos pavidalo žiedai.
Iš pirmo žvilgsnio nesudėtingi margučių ornamentai yra
labai prasmingi. Atidžiau į juos įsistebėję, pajuntame nepa
aiškinamą trauką, neatskleistos paslapties nuojautą... Pasak
senosios lietuvių kultūros tyrinėtojo G. Beresnevičiaus, pats
šių mįslių aptarinėjimas, pats sąlytis su senojo pasaulio užslėptimis - didelis sielos nuotykis, ir net neišspręsta mįslė
palieka sprendimo džiaugsmą.

Swastika and spiral motifs on Lithuanian Easter eggs
The end of the nineteenth century
and the first half of the twentieth century
Elena EIMAITYTĖ

One can find a large number of various meaningful signs
and their combinations in the decoration of Lithuanian Easter
eggs. Swastika and spiral are the most frequent motifs. As in
dependent and massive intheir form, swastikas and spirals are
often arranged on the sides of an egg. The branches of swasti
kas are nearly always oval, trimmed with geometric ornaments.
The direction of motion of the swastika is shown by its bran
ches turned to the left and right. Sometimes swastika is arran
ged together with other static and dynamic signs. Two - direc
tion four -way swastikas are met most frequently, however, doub
le eight - way swastikas are also not rare. The combination of
two antipodal four-way swastikas resembles a four-leaf clover.
Two-direction spiral in the shape of S in the ornamentation
of Easter eggs is frequent and it is called Žaltys (a harmless
grass-snake) by Latvians and Lithuanians. Likethe branches of
swastika it isdecorated with geometric ornaments but plant mo
tifs can be met too. The joining of antipodal S shape spirals
makes the sign in the shape of 8 which is the symbol of closed
cycle of motion. As independent sign, vortical spiral 6 turned to
the left and to the right is met rarely. Other dinamic signs, espe
cially, the branches of swastikas have the bends of such forms.

11. ČDMLta 3557.
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Baltijos tautų kanklių ornamentika
Rūta ŠIMONYTĖ-ŽARSKIENĖ

Baltijos tautų etnomuzikologai bei etnologai yra gana
išsamiai išnagrinėję kanklių kilmę, paplitimą, sandarą,
skambinimo būdus bei repertuarą. Tačiau kanklių orna
mentikai pakankamai dėmesio neskirta, ji dažniausiai bu
vo aptariama bendrame instrumento tyrimo kontekste (1).
Manytume, jog ornamentika yra taip pat reikšmingas ir
nagrinėtinas kanklių sandaros elementas.
Betyrinėjant etnografines kankles išaiškėjo, kad Balti
jos tautų kanklių ornamentikoje, be bendrumų, juntami ir
kai kurie regioniniai skirtumai. Jie daugmaž sutampa su
kanklių tipų paplitimu. Todėl kanklių ornamentiką aptarsi
me besiremdami tyrimais apie viso kanklių arealo ben
drumus (2; 6 -1 9 ).
Tyrimams naudoti 331-o kanklių muziejinio ekspona
to piešiniai bei nuotraukos. Iš jų: 74 - lietuvių kanklių,
145 - latvių kokles, 32 - estų kannelt 34 karelų ir 20 suo
mių kantele, 7 - kitų Baltijos finų (vepsų, ižorų) instru
mentų bei 19-os rusų guslių pavyzdžiai (3).
Remiamasi R. Apanavičiaus kanklių tipologija, todėl
trumpai reikėtų priminti pagrindinius kanklių tipų bruožus
bei jų paplitimą.
Pirmojo tipo kanklės yra luoto arba karsto formos. Jos
paplitusios Pabaltijo rytuose: šiaurės rytų Aukštaitijoje Lie
tuvoje ir Aukšžemėje bei Vidžemės rytuose Latvijoje, la
tipo kanklės yra identiškos I tipui, tik turi plačiojo galo ilgą
iškyšulį. Jos paplitusios Latgaloje, estų Setu, prie One
gos ežero gyvenančių vepsų bei šiaurės vakarų rusų teri
torijose. Antrojo tipo kanklės nuo pirmojo skiriasi dides
niu plokščiadugniu korpusu, smailu priekio nukirtimu. Jos
Pabaltijo plotų viduryje: vakarų žemaičių ir aukštaičių teri
torijose Lietuvoje, latvių Žiemgaloje, Estijos vidurinėje da
lyje, vodų ir ižorų žemėse bei rytų Suomijoje ir Karelijoje.
Trečiojo tipo kanklės beveik tapačios antrojo tipo instru
mentams, tik pirmagalio smaigalys baigiasi nedideliu už
sukimu. Jos paplitusios Pabaltijo vakaruose: Suvalkijoje,
šiaurės vakarų Žemaitijoje, Latvijos Kurše, Estijos vaka
ruose bei salose, Karelijoje bei pietryčių Suomijoje.
Taigi matome, kad kanklių tipai išsidėstę vertikaliomis
zonomis iš pietų į šiaurės rytus. Jie palaipsniui kinta iš
rytų į vakarus. Vertikalios zonos aiškiai juntamos baltų ir
dar estų žemėse, bet, pasiekusios kitus Baltijos finus, jos
tartum nyksta, ir labiau išryškėja horizontalumas (2; 5 -3 0 ).
Kad būtų aiškiau, bandysime aptarti kanklių ornamen
tiką atsižvelgdami į kiekvieno tipo, o po to ir j atskirų tautų
ar jų grupių savitumus, t. y. dviem rakursais: vertikaliai ir
horizontaliai.
Kanklių ornamentikoje vyrauja trys pagrindinės orna
mentų formų grupės: pirma - segmentinė žvaigždė arba
rozetė, saulutė, žvaigždutė. Į šią grupę, be dažniausiai
pasitaikančių šešialapių ir keturlapių, įeina ir trilapės, pen
kialapės, septynlapės bei aštuonlapės žvaigždutės. Ant
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vienerių kanklių pasitaiko nuo vienos iki penkių saulučių.
Prie antros grupės priskiriame apskritimais, eilėmis, kvad
ratėliais, trikampiais ir kitaip išdėstytas skylučių (taškelių)
pabiras bei po du tris išmėtytus taškelius, esančius daž
niausiai prie segmentinės žvaigždės ar kokio kito orna
mento. Trečia grupė - tai įvairių formų kryžiai (žr. lentelę).
Aptardami kiekvieno tipo ornamentiką atskirai, mato
me, jog trylikos I tipo lietuvių kanklių ornamentikoje iš
pjautos viena ar net iš karto keturios segmentinės žvaigž
dės. Su apskritimais ir kitokiom formom išdėstytu taški
niu ornamentu - septyniolika kanklių eksponatų. Yra kan
klių su žvaigždutės - kryželio, kryžiuko, „f“ raidės pavi
dalo, vadinamųjų efų, ir kt. ornamentais.
Iš devyniolikos latvių I tipo koklių devynerios puoštos
rozetėmis, dešimt - taškiniu ornamentu.
Latgalos koklių ornamentikoje jau tik šeši eksponatai
papuošti segmentine žvaigžde. Aiškiai dominuoja taški
nis ornamentas.
Estų, vepsų, rusų la tipo instrumentuose nėra nė vie
nos segmentinės žvaigždės. Visos šios kanklės puoštos
taškiniu ornamentu, išskyrus vieną vepsų, puoštą kryžiu
mi, o rusų didelė dalis instrumentų turi po vieną rezonan
sinę skylę.
II tipo lietuvių bei latvių ornamentikoje vyrauja rozetės.
Lietuvių - dvidešimt vienas pavyzdys iš trisdešimt vieno.
Taškinis ornamentas - dešimtyje kanklių. Latvių koklėse
rozečių yra devyniuose iš šešiolikos eksponatų. Tašku
čiai - penkiuose eksponatuose. Atsiranda Auseklio bei
spiralės ornamentai.
Estų, ižorų, karelų bei suomių II tipo instrumentų turi
muose pavyzdžiuose matome tik vieną segmentinę žvaigž
dę. Dominuoja taškinis ornamentas. Yra įvairių kryžių bei
penkiakampės žvaigždutės ornamentų.
Dauguma III tipo lietuvių kanklių pavyzdžių puošti šešialapėmis žvaigždutėmis (septyni iš devynių eksponatų,
viena keturlapė, du efai).
Didelę saulučių įvairovę galime pastebėti Kuršo koklių
ornamentikoje, nors tarp jų taip pat vyrauja keturlapės ir
šešialapės. Salia rozečių yra ir minėtomis formomis išdės
tytų taškelių bei vien tik taškiniu ornamentu puoštų instru
mentų. Taip ęat - Auseklis, penkiakampė žvaigždutė ir kiti
ornamentai. Šio tipo estų instrumentų pavyzdžiuose mato
me ir segmentines žvaigždes, taškinį ornamentą bei kryžių.
III tipo karelų kantelėse dominuoja įvairūs kryžiai. Yra
taškelių, kryželio - žvaigždutės, efų, stačiakampio formų
išpjovų.
Suomių, kaip ir estų, instrumentų ornamentikoje taip
pat jau pasirodo segmentinė žvaigždė. Yra taškinio, efų,
rombo, širdelės ir kitokių formų ornamentų.
Aptarus kiekvieno kanklių tipo ornamentiką atskirai,
galime pastebėti tam tikrus jos dėsningumus. Jau lietuvių

I tipo kanklių ornamentikoje yra
Kanklės Tipas Išviso
šiek tiek daugiau eksponatų,
puoštų taškiniu ornamentu nei
Uatuvių Ii viso
74
segmentinėmis žvaigždėmis. Lat
34
1
vių senųjų sėlių koklėse šie or
1
31
namentai pasiskirstę maždaug
9
III
per pusę, bet latgalių instrumen
tuose jau aiškiai dominuoja taš
Latvių Ii viso
145
kučiai. Dar toliau į šiaurę - estų,
19
1
vepsų ir rusų instrumentuose
la
46
segmentinių žvaigždžių nebelie
1
16
ka, ir beveik visai įsivyrauja taški
III
61
nis ornamentas.
Estų
Ii viso
32
Panaši ornamentikos kaita
įžvelgiama ir II bei III tipų kanklė
la
21
se. Estų III tipo kanelėms, kaip ir
1
4
baltų instrumentams, rozetės yra
III
7
gana būdingos. Šis ornamentas
Vapaų
la
3
žinomas ir pietryčių Suomijoje bei
Rusų
la
19
Karelijoje, tačiau, turimais duome
nimis, tose teritorijose segmenti
Ižorų
4
N
nė žvaigždė aptinkama retai. Bal
Karatų Iš viso
34
tijos finų žemėse ją lyg pakeičia
1
8
įvairių formų bei dydžių kryžiai.
III
26
Taigi akivaizdu, jog, einant iš pie
Suomių Ii viso
20
tų į šiaurę, visų tipų ornamentiko
je palaipsniui mažėja segmentinių
N
11
žvaigždžių, daugėja taškučių, kol
III
9
segmentinė žvaigždė (I tipas) vi
Ii viso kanklių
331
sai išnyksta ir šalia skylučių pasi
rodo kryžiai.
Lyginant vieno tipo būdingiausią ornamentiką su kito,
taip pat galima atsekti kai kuriuos dėsningumus. Žiūrint
iš rytų į vakarus, t. y. nuo I tipo (kur, galima sakyti, domi
nuoja taškinis ornamentas), per II ir III tipų arealus, maty
ti, kaip mažėja taškelių ir kartu palaipsniui daugėja seg
mentinių žvaigždžių. Tai ypač akivaizdu baltų, lietuvių ir
latvių, kanklių ornamentikoje. Taškinis ornamentas taip pa
stebimai mažėja vakarų kryptimi, kad suvalkiečių kanklė
se jo visai nebelieka.
Antra vertus, taškinis ornamentas ir vakariniame kur
šių koklių areale išlieka, nors daugiausia šalia rozečių.
Įdomu, jog kuršių instrumentai pagal konstrukciją ir sty
gų skaičių labai panašūs į I tipo sėlių instrumentus. Orna
mentika lyg ir patvirtina hipotezę apie sėlių ir kuršių ben
drumą, K. Būgos įrodinėjamą kalbiniu požiūriu (4;
281-282).
Taigi lyginant kanklių ornamentiką vertikaliai, matome,
kad labiausiai išsiskiria I tipas, o horizontaliai, pagal tau
tas, - daugiau bendrumų turi baltų kanklės, nuo kurių
šiek tiek skiriasi Baltijos finų tautų instrumentai.
Visoms lietuvių kanklėms būdingiausia tai, kad jų orna
mentikoje aiškiai dominuoja segmentinė žvaigždė: maž
daug dvigubai daugiau, palyginti su taškučiais. Panašūs
dėsningumai pastebimi ir latvių koklėse, tik proporciją čia
gal kiek sumažina įsipynę latgalių instrumentai. Guslėse
ir estų kanelėse beveik dominuoja skylutės, išskyrus estų
III tipo instrumentus. Kitų Baltijos finų - ižorų, vepsų, suo
mių, karelų - visų tipų ornamentikoje, be kai kurių išimčių,
taip pat vyrauja taškinis ornamentas bei įvairūs kryžiai.
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* Kankliųviršutinė plokštė neornamentuota arba iki šių dienų neišlikusi.

Taigi ornamentika atspindi kanklių arealo dviejų etni
nių grupių - baltų ir Baltijos finų - savitumus. Baltiškasis
elementas (segmentinė žvaigždė) vyrauja pietinėje kan
klių arealo dalyje, ypač ryškiai - iki Dauguvos. Jo pavyz
džių yra ir vakariausioje Baltijos jūros pakrantėje (tarp va
karų estų ir dalies karelų bei suomių instrumentų). Latga
lių koklių būdingiausias ornamentas yra artimesnis Balti
jos finų ornamentui nei baltų. Šitai patvirtina ir kitų moks
lo šakų duomenys apie aiškų finiškąjį substratą šiauriau
Dauguvos (5). Tas pat pasakytina ir apie rusų gusles.
Gana aiškiai matyti ir vertikalūs (kanklių tipų) ornamen
tikos dėsningumai. Tai reikštų, jog ornamentikos simbo
liai, greičiausiai, kaip ir patys kanklių tipai, susiformavo
dar tuo metu, kai prie Baltijos gyveno palyginti vieninga
etninė gyventojų bendrija, neišsiskaidžiusi į atskiras tau
tas (6; 6 5 -7 3 ). Šią versiją patvirtintų nuomonė, jog neoli
to kultūroms būdingas taškinis ornamentas (7), bei kan
klių paplitimo arealo sutapimas su neolitine Narvos kultū
ra. Gal ir ne tokius senus laikus siekiantis, bet taip pat
labai archaiškas yra ir kitas būdingas kanklių ornamen
tas - kryžius. Ornamentikos tyrinėtojo R. Peesch nuomo
ne, pirminė segmentinės žvaigždės forma buvo būtent kry
žius (8; 32). Šiam pagoniškam ugnies ženklui artimiausia
keturlapė segmentinė žvaigždė, kuri, po šešialapės, kan
klių ornamentikoje yra viena iš mėgstamiausių. Kuršių koklės netgi puošiamos kiek dažniau keturlapėmis nei šešialapėmis rozetėmis. Kai kurios lietuvių bei latvių, taip pat
suomių bei karelų kanklės puošiamos ornamentu, pava
dintu žvaigždute - kryželiu, nes jis lyg ir tarpinis tarp kry
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žiaus ir rozetės. Yra karelų kantelių, kurių rezonansinė iš
pjova greičiau primena kerturlapę gėlytę - žvaigždutę nei
kryžių. Ugnies ženklo kryžiaus ir saulės, šviesos simbolio
segmentinės žvaigždės bendras šaknis liudija ir slavų tau
tose rozetės vadinimas Jupiterio ratu, Griausmo ženklu
(9; 455). Kanklių ornamentika galėjo simbolizuoti dangaus
sferą. Tą patvirtina ir graikų mitologija, kurioje dangaus
dievai skambino būtent styginiais instrumentais.
Sakralinę kanklių ornamentikos paskirtį patvirtintų he
lenistinio laikotarpio žydų laidojimo karstų puošimas seg
mentinėmis žvaigždėmis (10). Etnografiniai duomenys by
loja, kad Uetuvoje ant karsto buvo piešiamos gėlės, paukš
čiai, gyvybės medžiai. Gyvybės medis pieštas ir ant kan
klių (11). Lietuvių tautosakoje karstas vaizduojamas su
langeliais bei durelėmis. Ir karelai, komiai, udmurtai, ma
riai, mordviai karste išpjaudavo langelį (2; 19-26 ).
Suvalkietiškų kanklių šonų ornamentika labai panaši į
verpsčių kotų raižinius. Panašiai puoštas ir setų kanklių
iškyšulys bei suomių kanklių šonai ir iškyšulys, (domu,
jog mansių Sachel-Torumo kulto statinyje buvo aptikta la
bai panašiai išraižyta vandens paukščio figūrėlė (12; 138),
kuri galėjo būti naudojama šamano kulto reikalams.
Matyt neatsitiktinai taškinis ornamentas kartais išdės
tomas dvigubais ar nettrigubais koncentrinių skylučių ap
skritimais (su centrine skylute arba be jos). Maždaug nuo
XII a. pr. Kr. iki VI a. po Kr. mūsų protėviai įvairių dydžių
koncentrinius apskritimus, sudėtus iš akmenų arba supil
tus iš žemių, naudojo pilkapių architektūroje. Marijos Gim
butienės duomenimis, proistorinių ir ankstyvųjų istorinių
antkapinių paminklų su šio pobūdžio simbolika rasta vi
soje Europoje (13; 1 9-24 ). Greičiausiai šie apskritimai
reiškė daugelio tautų tikėtą magiškąjį apsisaugojimo ra
tą, įkūnijo dinamiškąsias dangaus ir pasaulio galias, ska
tinančias amžino gyvenimo atgimimą, augmenijos atsi
naujinimą, žmogaus gyvenimo ciklą.
Kanklių ornamentika, be sakralinės bei maginės pa
skirties, atlieka ir rezonansinės išpjovos paskirtį. Akusti
niu požiūriu tai yra visiškai teisinga, nes viršutinė plokštė
ir yra rezonatorius, o išpjova tik pagerina jos virpėjimą.
Tai patvirtina ir senųjų eksponatų, tarp jų ir XI a. archeolo
ginių Novgorodo guslių rekonstrukcijos (14; 6 -1 6 ). Antra
vertus, kanklių ornamentikos rezonansinė paskirtis nėra
svarbiausia. Tą rodo muziejiniai eksponatai, kurių viršuti
nėje plokštėje iš viso nėra jokių išpjovų.
Kanklių ornamentika - neatsiejamas ir labai svarbus
kanklių konstrukcijos elementas. Jis susijęs su pačia kan
klių kilme. Pirmųjų kanklių ornamentika tikriausiai atspin
dėjo kanklių paplitimo areale gyvenusios vieningos ben
drijos pasaulėžiūrą. Bendrijai besiskaidant į etnines gru
pes , o vėliau ir į tautas, amžiams bėgant, kito ornamenti
ka, kartu, tikriausiai, ir jos prasmė. Pagoniškasis kryžius,
gyvavęs, greičiausiai, ir ikiindoeuropietiškoje kultūroje, ma
tyt, dėl bendraeuropinių tendencijų įtakos baltų žemėse
transformavosi į segmentinę žvaigždę, kuri iš kryžiaus pa
veldėjo sakralinę bei mitologinę soliarinę prasmę. Bėgant
šimtmečiams ar net tūkstantmečiams, maginė, sakralinė
kanklių ornamentikos paskirtis virto instrumento puošimo
tradicija.
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The ornamentation of kanklės (box zithers)
in the Baltic nations

Rūta ŠIMONYTĖ-ŽARSKIENĖ
Atotal of331 drawings and photos ofmuseumholdings have been
used for the investigation, including 74 Lithuaniankanklės, 145Latvian
kokles, 32 Estonian kannel, 34 Karelian also 20 Finnishkantele, 7other
Balto-Finnish (Vepsian, Izhorian) instruments and 19examples of Nort
hwestern Russian gusli.
Among the various ornamental forms (rhomb, heart, five-pointed
starlest and others) three main groups of ornamentation dominate. The
first group contains a segmental star or rosette. Mostlythey are sixand
four-leafed, but sometimes five, seven and eight-leafed occur. Inthese
cond group the dotted ornament prevails. It is in the formof circles,
rows, squares triangles etc. Inthe third one there are different forms of
crosses (see the table).
Themost characteristicfeature isthesegmental star inall Lithuanian
kanklės ornamentation. Incomparison with the dotted ornament, there
are twiceas muchexamples of starred kanklės. Thesimilar regularities
are also observed among Latvian kokles, but the proportion is diminis
hed because of the instruments of Latgale in the type. With the excep
tionofthe 3d type of Estonian kannel the dots dominate almost absolu
tely in Russian gusli and all Estonia instruments. The dotted ornament
and various crosses also predominate inall types of kanklės ornamen
tation inother Balto-Finns (Izhorians, Vepsians, Karelians and Finns).
The sacral purpose of kanklės ornamentation would also confirm
the parallels inothercultures oftheworld. Theornamentationofkanklės
also performs the function of resonance opening. It is completely ac
ceptable fromthe acoustic standpoint That was proved bythe reconst
ruction of kanklės. However, the exhibits of museums without any ope
nings on the upper deck showthis purpose not to be the main.
The ornamentationof kanklės isan inseparable and veryimportant
element of kanklės design. It is related to the origin of kanklės. The
ornamentationofthefirst kanklės most likelyreflectedtheworldoutlook
ofthe unifiedcommunitysettled inthe areaof kanklės spreading. Inthe
process of splitting of the community into ethnic groups and later on
into nations, inthe course of ages, the ornamentation underwent chan
ges. Probably its meaning was also the subject ofchanges. The pagan
cross may have also existed untill the Indo-European culture. Under
influence of common European tendencies the cross, probably was
transfered into segmental star, that inherited the sacral, mythological,
solar importance. Supposedly, in the course of ages the magical and
sacral purposeofornamentationbecame onlythetraditionofdecoration.

Mosėdžio ir Salantų apylinkių
senosios šventvietės
Vykintas VAITKEVIČIUS
Šiandieninio Skuodo rajono pietvakarinėje dalyje, Mosėdžio apylinkėse tarp Erlos ir Bartuvos upių, yra nemažas
su vietos priešistore susijusių paminklų spiečius. Atrodytų,
istorinėje Keklio (Ceklis) žemėje Mosėdžio, Puodkalių, Kubiliškių, Daukšių (Šakalių) piliakalniuose, senovės gyvenvie
tėse gyvenusios bendruomenės sudarė vieną iš kuršiams pri
skirtinų teritorinių junginių (valsčių). Istoriniuose dokumen
tuose1XIII a. Mosėdis jau minimas kartu su kitomis šiaurės
vakarų Lietuvos vietovėmis.
Reikšmingiausi šaltiniai - 1971-1972 m. archeologiniai
tyrinėjimai (vad. habil. dr. V. Urbanavičius), kraštotyros me
džiaga. Beje, dar 1426 m. Lietuvos ir Livonijos sienos apra
šyme, be kitko, paminėti du šventieji miškai prie Erlos bei
toliau - prie Šventosios upės („van der Peszell tho gande
beth up tvve Schlotesberge, dar tvve hillige busche stahn, dar
eine beke under fluth, genomet de Erie; van der beke beth
in de Hillige Aa, den middelsten strangk tho volgen beth
indt vvilde mehr“2). Žinant, kad šiose vietovėse būta senųjų
šventviečių, tai labai reikšmingas paminėjimas. Įdomus ir tas
faktas, jog 1421 metais viena iš dviejų Žemaitijos vyskupui
tekusių valdų (kartu su šiandienine Žemaičių Kalvarija) Mosėdis.3Straipsnio tikslas - aptarti vietos mitologinius pa
minklus, objektus, apie kuriuos duomenų stinga, taip pat at
kreipti dėmesį į gausius su tais paminklais susijusius seno
sios pasaulėjautos vaizdinius, mitinius įvaizdžius.
Šventviečių aptarimą galima pradėti nuo Krakių (Nevočių) mitologinio akmens, vadinamo Stabo kūliu arba Štabo
kūliu, - respublikinės reikšmės archeologinio paminklo
(Ar-966).
Užrašytas padavimas, jog čia seniau rinkdavęsi stabmel
džiai. Aplink akmenį buvęs didelis ąžuolynas. Dar XX a. pir
moje pusėje laukuose rauti tų ąžuolų kelmai.4 Kraštotyri
ninkas J. Šliavas 1978 m. girdėjo padavimą esą apie tą vietą
žmonės šnekėdavę, kad tai senovės laikų šventovė - supil
tas kalnelis ir prie jo pastatytas stabakūlis. Kiti sakydavę, kad
tai Štabo kūlis: ant kalno stovėjęs švedų kariuomenės šta
bas, o apačioje prie jo buvo pastatyta žymė.5 Plačiau žino
mas padavimų motyvas apie tai, jog „senuose laikuose ėjusi
vieškeliu švedų kariuomenė ir tos kariuomenės vadas norė
jęs sugriauti Mosėdžio bažnyčią, bet toj vietoj, kur tas ak
muo yra, —nereginti galia juos sulaikiusi ir pats vadas pavir
tęs į tą akmenį.“6 Įdomu, jog kai kas manė visus kareivius
pavirtus akmenimis - todėl ten ir esama tiek daug didelių
akmenų.7
Archeologiniai šio akmens aplinkos tyrinėjimai 1971 m.
parodė, jog akmens apačia - 0,8 m gylyje nuo žemės pavir
šiaus, o lies ja akmens aplinkoje aptiktas nedidelių akmenų
grindinėlis. Vienintelis radinys - 1862 m. data pažymėta mo
neta8, greičiausiai pakliuvusi, kai tuo laiku buvo tiesiamas
šalia einantis kelias iš Skuodo į Mosėdį.

Krakių (Nevočių) akmuo, vadinamasis Stabo kūlis, pri
klauso Lietuvos menhirų - stovinčių akmenų - grupei. Tai
byloja jo išvaizda bei pasakojamoji tradicija apie šį akmenį
kaip apie suakmenėjusį žmogų. Tokius akmenis archeolo
gas P. Tarasenka priskyrė atskirai istorinių akmenų grupei.9
Būtina pažymėti, jog žodis „stabas“ šiandien turi pirmiąusia
religinio garbinamo objekto prasmę.10Tačiau žodis „stabis“
prūsų, jotvingių buvo vartojamas „akmens“ reikšme,11o sto
vintys, stulpo pavidalo, šventais laikyti akmenys dar buvo lai
komi žmonėmis, kuriuos ištiko stabas (plg. lig šiol sakoma
„sustojo kaip įbestas“, „sustojo it stabo ištiktas“). Be to, ko
ne visoje Vakarų Europoje žinomi pasakojimai apie menhi
rų kilmę: esą tai žmonės, kurie šokio, žaidimo, šventės, drau
džiamo darbo metu staiga suakmenėjo.12
Turėdami omeny menhirų mitinį įprasminimą praeity
je,13taip pat pas mus su menhirais siejamų padavimų moty
vus, galime spėti Krakių (Nevočių) Stabo kūlį atspindėjus
tikėjimo į sielos pomirtines keliones (po medžius, akmenis,
vandenis ar pan.), „persikūnijimo“ į atskirus šiuos objektus
vaizdinius. Padavimas esą suakmenėjęs žmogus buvęs prie
šas, ketinęs šauti į bažnyčią (kaip tik todėl jis ir suakmenė
jo), yra palyginti vėlyvas, iš tų laikų, kai jau tikėta, kad po
mirties į akmenis, medžius, vandenį pereina per anksti, ne
savo mirtimi žuvusiųjų, nelaimingųjų ir pan. sielos. Tai esan
ti jų skaistykla (čysčius).
Ypač įdomi būtų šio „stovinčio akmens“ kaip priešisto
rinių laikų šventvietės sąsaja su laidojimo paminklais kairia
jame Bartuvos upės krante šiandieniniame Tauzų kaime —
1,2 km į pietvakarius nuo jo (Tauzų senkapiai A r-1629; Tau
zų pilkapis Av-1150). Juos skirianti Bartuvos upė, plačios
užliejamos pievos, atrodytų, taip pat turėjo savo mitinį vaid
menį (kelionės į kitą, mirusiųjų, pasaulį ar pan.) vietos sim
bolikoje.
Labai įdomios praeityje buvo Budrių - Ūdralių - Tau
zų - Bobeliškių kaimų apylinkės. Pokario metais sunaikin
to didelio Tauzų pilkapyno14 aplinkoje gulėjo akmuo Bėskūlis. „Biesa akmeniu vadin, bouvo toki išspaudint lazda,
piedos bouvo tokios nedidelies, cha cha. Vadinosi Biesakūliu.“15 „Pasakojama, esą ant jo stovėjęs velnias, akmenyje
likę išvirkščios nei žmogaus pėdos. Vietos žmonės šią vietą
laiko klaidinančia, naktį pro čia keliaudamas, būtinai pakly
si. Žmonės tiki, kad čia piktoji dvasia tyčia vedžioja ir klaidi
na.“16Ir pačią vietą apie akmenį vietiniai vadina Biesakūliu.
Šis akmuo netoli (už 150-200 m) nuo laidojimo pamin
klo (buv. A v-1149). Tai gerai iliustruoja pėduotųjų akmenų
mitinį įprasminimą ar net paskirtį: akmenys pirmiausia sie
jasi su įsivaizduojama pomirtine sielos buveine.14
Netolimame Kusų kaime 1939 m., kaip rašo kraštotyrinin
kas I. Jablonskis, išplėštame Degsnių alksnyne „laidojant“ di
delį akmenį, priėjo šono buvo rastos trys masyvios DCamžiaus
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M osėdis - Salantai

1.
Puodkalių km. cilindro formos akmuo su plokščiadugniu dubeniu
0
1 km
(nerastas). 2. Puodkalių piliakalnis ir senoji gyvenvietė (Ar-974). 3. Puodkaliųsenkapiai(Av-2054).4. KubDiškėskm. piliakalnis(Ar-1565).5. Kusų
4A o 1
km. akmuo (sunaikintas). 6. Daukšių (Šakalių) km. piliakalnis (Ar-1720).
7. Budrių km. cilindro formos akmuo su plokščiadugniu dubeniu
( 2 Puodkaliai
(Av-2053). 8. Tauzųkm. pilkapynas (buv. Av-1149, sunaikintas). 9. Tau
zų km. akmuo, vad. Velnio, Bėskūliu (sunaikintas). 10. Udralių km. cilin
dro formos akmuosu plokščiadugniu dubeniu (pervežtas j Kretingą, Pušy
no g. 5). 11. Udraliųkm. Šventvietėsalkakalnis, vad. Skambančiukalnu, Sir
vydopapeikiu. 12. Tauzųkm. pilkapis (Av-1150). 13. Tauzųkm. senkapiai
(Ar-1629). 14. Nevočių(Krakių) km. akmuo, vad. Stabakūliu, Štabokūliu
(Ar-699). 15. Erslos km. cilindro formos akmuosu plokščiadugniudube
niu (Ar-976). 16. Šerkšnių km. cilindro formos akmuo su plokščiadugniu
dubeniu (užlietas tvenkinio). 17. Šerkšnių km. cilindro formos akmuo su
plokščiadugniu dubeniu (pervežtas j Mosėdžio akmenų muziejų). 18. Kūlalių km. cilindro formos akmuo su plokščiadugniu dubeniu (nerastas).
19. Šauklių km. cilindro formos akmuo su plokščiadugniu dubeniu 1
(Ar-967). 20. Šauklių km. cilindro formos akmuo su plokščiadugniu du
beniu II. 21. Šilalės km. cilindroformos akmuosu plokščiadugniu dubeniu
(Ar-969). 22. Šilalės km. akmuo su dubeniu (Ar-1719). 23. Igarių km.
cilindro formos akmuo su plokščiadugniu dubeniu (pervežtas j Mosėdžio
muziejų?). 24. Mosėdžio ml. piliakalnis ir senoji gyvenvietė (Av-2051).
25. Mosėdžio ml. pilkapynas (Av-2052). 26. Bobeliškio km. akmuo su Šv.
panelės Marijos pėdomis (sunaikintas). 27. Alkokm. alkakalnis, vad. Alkos
kalnu (Ar-497). 28. Alko km. akmuo su dubeniu (laik. aps. 199306 10
Nr. 304). 29. Alkokm. ąžuolas, vad. Aukuro, Šventuoju (laik. apsk. 1993 06
10 Nr. 304). 30. Alko km. šventas šaltinis (laik. aps. 1993 06 10 Nr. 304).
31. Salantų m. šventas Šaltinis. 32. Laivių (Salantų) akmuo, vad. Laumės
kūliu(Av-500). 33. Salantųakmuo, vad. Laumės kūliu I (Ar-548). 34. Sa
lantųakmuo, vad. Laumės kūliu II (buv. Ar-549, užneštas smėliu). 35. Sa
lantųm. šventas Šaltinis. 36. Salantų (Žvainių) alkakalnis, vad. Gaidžiokal
nu. 37. Žvainių pilkapynas (Ar-1529). 38. Žvainių senkapiai (Av-504).
39. Salantų(Žvainių) akmuonulyginta plokštuma (IP-2406 / A). 40. Gargž
delės km. cilindro formos akmuo su plokščiadugniu dubeniu (IP-54 / A).
41. Laivių km. senkapiai (AR- 495). 42. Laivių km. akmuo, vad. Laumės
kūliu (laik. aps. 199306 10 Nr. 304). 43. Laivių (Erlėnų) km. piliakalnis
(Ar-494). 44. Imbarės km. akmuo, vad. Laumės kūliu. 45. Imbarės kaimo
akmuo su dubenėliais (Av-2033). 46. Imbarės piliakalnis ir senoji gyven
vietė(Ar-493). 47. Imbarės km. senkapiai (IP-2404 / A). 48. Imbarės km.
akmuosudubenėliais (dingęs). 49. Imbarės km. akmuosudubenėliais (din Sutartiniai ženklai: ▲ piliakalniai, cu senkapiai,^pilkapiai,
A alkakalniai, • šventi akmenys, ©akmenys su plokščia
gęs). 50. Akmuo nulyginta plokštuma (IP-2043/A). 51. Skaudalių km.
šventvietės akmuosu dubeniu.
dugniu dubeniu,
šventi šaltiniai, • šventi medžiai.

vytinės sidabrinės antkaklės, kiekviena svėrusi po 0,4 kg.18 kiant skirtumą.21 O tam tikrą senojo ikikrikščioniškojo tikė
Tai labai įdomi bei reta žinia. Panašių faktų žinoma ir dau jimo apeigų, švenčių skirtumą („vyrai/moterys“) liudija ir ra
giau - prie gerbtų akmenų aukoti darbo įrankiai, papuoša šytiniai šaltiniai.22
Budrių ir Udralių kaimuose žinomi aukurų akmenys su
lai.19Tiesa, šiuo konkrečiu atveju, nežinant tikslių radimo
aplinkybių, negalima paneigti ir čia buvusio kapo galimybės. iškaltais plokščiadugniais dubenimis. Šie aukurai primena
Bobeliškių kaimo vietovėje, vadinamoje Kryžiške, pasa kone grubiai aptašytas akmenines kalades. Budrių miške
kota: „bouvo apsireiškims: nuėjo seni žmonės a vakare, a esantį tokį akmenį saistė „klasikiniai“ čia tikėjimai akmens
ryte (neprisimenu) atrado Marija bestovint ir Kristaus kryž dubenyje susirinkusio vandens galia. Dar ir mūsų amžiuje
ma šalia bouva pastatyta. I ten Marijos piedos bouvo įmynts, tokio vandens visada turėdavusi (be abejo, maginiams tiks
į ton akmenį, i nelik anos. I palik pavadyt ta žemė „Kryžiš- lams - aut.) Tauzų kaime gyvenusi senutė pribuvėja Riepkių žemė.“20Įdomu, jog tame pačiame kaime būta pelkėtos šienė, gimusi apie 1846 m.23 I. Jablonskis rašo, jog tikėta ir
vietovės, vadintos „pastauninku“ (palyginimui —Kretingos aukuro dubenyje po pirmosios perkūnijos susirinkusio van
mieste vieta, kur įrengtas lurdas, teka šventas šaltinis, vadi dens gydomosiomis savybėmis.24Ūdralių aukuro akmuo sto
vėjo kaimo alkakalnio papėdėje. Apie tą vietovę pasakoja
nama Pastauninko slėniu).
Nėra išsamesnio šio šventojo akmens aprašo, kad būtų ma, jog tai esąs Skambantis kalnas: „senus laikus, būk tai
galima svarstyti, ar kaimo vardas Bobeliškės kilęs iš atskiros kokia tai bažnyčia bouvus, kap ton, ei... kalbos. Sako ka se
vietovės (šiuo atveju tos, kur būta šventojo akmens su šv. nų senovės ka praryta a kap, ta bažnyčia, kas ten bouvusi...
panelės Marijos pėdomis) apibūdinimo, nurodančio vietą, „Skombontei kalnu“ vadinom, vaka buvom, liūbam biegiot,
kur rinkdavusios, švęsdavusios šventes moterys, merginos. kad ajom į mokyklą, a ten tam unt ledų - Skombontei kal
Įdomu, jog atskiri šventieji akmenys, taip pat šaltiniai netgi ną (patrepsi kojom, rodo, kaip darydavo, kad kalnas „skam
lig šiol gerbti, puoselėti merginų, moterų, labai aiškiai suvo bėtų“ - V. V.).“25
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iš rytų pusės
iš šiaurės pusės
Nevočių (Krakių) akmuo, vad. Stabakūliu, Štabo kūliu (Ar-699)

Šiuo metu Lietuvoje žinoma keliasdešimt aprašomosios
grupės aukurų akmenų. Didžiausias jų spiečius - apie Mo
sėdį (netgi Puodkalių kaimo vardas apie dubenų kalimo dar
bus bylotų?26), po kelis išlikę Kretingos, Sedos apylinkėse,
šiandieninės Latvijos pajūryje. Kiti pabirę Rytų Lietuvoje.
Archeologai, tyrinėję šias šventvietes (vad. V. Urbanavičius),
jas datuoja XVI-XVIII a. (klestėjimo laikas - XVI a. II
pusė - XVII a.27).
Spėjant apie galimą Katalikų bažnyčios įtaką šiai švent
viečių tradicijai, stebina aprašomi aukurai, paplitę kuršių gy
ventoje teritorijoje šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje. Tiks
linga prototipų, jų kilmės ieškoti senesnėje kuršių genčių
šventviečių tradicijoje.28
Turint omeny tapačią šventviečių tradiciją, matyt, gali
ma kalbėti apie XVI-XVII a. žmonių dvasinio religinio gy
venimo raiškos bendrumą šiandieninės Žemaitijos apylin
kėse.
Koks vaidmuo tekdavęs minimiems aukurų akmenims
senojo tikėjimo šventvietėse - atskiras klausimas. Viena iš
numanomų paskirčių —lietaus vandens surinkimas dubeny
se. Vanduo juose buvo reikalingas akių gydymui, strazdanų
naikinimui ar pan.29Patyrinėjus Katalikų bažnyčios įtaką se
nųjų aukurų dirbimo, naudojimo tradicijai, tuos akmenis tek
tų laikyti tapatinimo su šventa vieta (šventviete) forma. Ir
šiandien bažnyčiose prie įėjimų —akmenys su dubenimis,
kuriuose laikomas švęstas vanduo.
Galima nurodyti aukurų akmenis, kurie tikrai tarnavo
kulto apeigoms (žinomi „modifikuotų“ aukurų akmenys su
einančiais iš dubenų latakais30).
Didelį susidomėjimą kelia archeologo V. Urbanavičiaus
kasinėjimų prie vadinamųjų cilindrinių aukurų plokščiadug
niais dubenimis31 bei kitų šventų akmenų rezultatai32. Šalia
akmenų randamos duobės su ugnies kūrenimo pėdsakais,
laužavietės.33 Jos turėjo apeiginę paskirtį. Aptiktosios lau
žavietės nukreipia vien į aukų deginimo tradiciją (tiesa, ki
tokį aukojimą archeologui konstatuoti labai sunku ar faktiš
kai neįmanoma).
Pirštųsi mintis apie aukojimą į duobę, kur kūrenama ug
nis, kaip apie vėlyvesniąją formą, jungusią jau tradicijas au
kas deginti ir nedeginti (be abejo, tam tikroms dievybėms,
tam tikrų švenčių metų aukotos aukos deginant ir nedegi
nant - lygiagrečiai). Aukojant į duobes, atrodo, pirmiausia
turėta omeny mirusieji, su jais susijusios dievybės.34 Beje,
senųjų slavų šventviečių tyrinėtoja I. Rusanova yra pažymė
jusi, jog apeiginės aukų duobės, sprendžiant iš archeologi
nių tyrinėjimų rezultatų, liudija apie savitą su jomis sietų vaiz
dinių visumą bei išsiskiriantį tam tikrą apeigyną.35
(Bus daugiau)
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S eno sio s K retingos
PARAPIJOS KAPINĖS
Julius KANARSKAS

Svarbus Kretingos praeities pažinimo šaltinis - beveik
miesto centre, netoli Pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios
esančios senosios parapijos kapinės. Jos tarsi knyga, kurią
sklaidydamas gali rasti daug vertingų mūsų istorijos ir kul
tūros žinių.
Kapinės nėra pačios seniausios Kretingoje - pradėjo
veikti tik XVIII a. pabaigoje. Iki tol kretingiškiai savo arti
muosius laidojo priešingame Akmenos krante, - išlikusio
je, maro kapeliais vadinamoje dalyje ir šiandien tebestovi
koplytėlė su ornamentuotu kryželiu ir Švč. Mergelės Mari
jos skulptūra. Be to, Kretingoje pastačius katalikų bažnyčią,
1619 m. šventoriuje buvo pašventintos bažnytinės kapinės.
Dar vėliau, kai 1795 m. valdžia uždraudė laidoti kaimų bei
bažnytinėse kapinėse ir paliepė atokiau nuo bažnytkaimių
įsirengti parapijos kapines, šį nurodymą vykdydami, pran
ciškonai observantai nedirbamoje žemėje ties Akmenos ir
Pastauninko santaka atidarė naujas kapines.
Kapinės yra aukštumoje. Jos vakarinę papėdę skalauja
Akmena, pietinis šlaitas leidžiasi į santakos slėnį, šiaurėje
riboja gili dauba, o rytuose —Vilniaus gatvė, arba kelias iš
dvaro į bažnyčią ir miestą.
XIX a. pradžioje kapines juosė akmenų mūro tvora,1kuri
paskutinį kartą rekonstruota 1990 m. Nuo gatvės pusės įreng
Išraiškingi atradimai Lietuvos kapinynuose - plg. apie apeigines duo
ti ir tarp plytų mūro kolonų įtaisyti kaltiniai geležiniai vartai
bes ten mirusiųjų paminėjimo apeigas: BaMTKyncKene JI. KyjiLTOBbie Mecra —“ajiKuere” b MonuibiiMKe I7arpH6Hc. O apeBiiocTH ir dveji varteliai. Nuo jų atokiau yra dar vienas įėjimas.
Į kairę nuo pagrindinių vartų ant tvoros stovi šv. Jurgio
JlHTBhi m BejiopyccHH. -B., 1988. - C. 167-174.
35. PycaHOBa M.n. KyjibTOBhie Mecra h H3i»riccKHe CBamnnina skulptūra (1 ii.), 1990 m. išdrožta tautodailininko R. PuškocnaoHii VI-XIllB.//PoccHficKa« apxeojroina. -1992. - Ho.4.
riaus ir pastatyta koplytėlės vietoje. Antra koplytėlė kyšo virš
- C.54—56.
tvoros kitapus vartų. Skulptūrų būta medinių, su ornamen
tuotais kryželiais ir šventųjų skulptūrėlėmis (2 ii.)
Ar respublikinės reikšmės archeologijospaminklas.
Vienuolyno vizitacijos aktai ir inventoriai bei 1854 m.
A\> vietinės reikšmės archeologijospaminklas.
miestelio sklypų planas2liudija, kad katalikai ilgą laiką nau
IP - Objektas, įrašytas į naujai išaiškinamu paminklų sqrašus.
Laik aps. —Lietuvos Respublikos kultūrospaveldo inspekcijos nutari dojosi tik pietine kapinių dalimi. Tai patvirtina ir čia esanti
mu objektas įmšytas į laikinąją istorijos ir kulnuospaminklų apskaitą. koplyčia bei susitelkę seniausi memorialiniai paminklai antkapiai, kryžiai.
Nuo 1839 m. vienuolyno inventoriuose ir vizitacijos ak
The ancient holy places in the surroundings
tuose
minima akmenų mūro koplyčia, kurioje buvusi
of Mosėdis and Salantai
Švč. Mergelės Marijos skulptūra, medinis Nukryžiuotojo
altorius ir vargonėliai (manoma, kad ją mūrijo 1831
Vykintas VAITKEVIČIUS
-1839 m.)4. Iki tol stovėjusi medinė koplytėlė su Švč. Mari
There are plenty of prehistoric monuments in the districts
jos skulptūra3. 1857 m. koplyčioje atsirado ir Šv. Jurgio al
of Skuodas and Kretinga in northwestern Lithuania, the Curo
torius,5 perkeltas iš bažnytinių kapinių senosios Šv. Jurgio
nian homelands in the past. Among them there are many myt
koplyčios.
Nuo tada naujajai koplyčiai suteiktas Šv. Jurgio
hological monuments related to the ancient Lithuanian beliefs.
titulas
(3
ii.).
Čia šarvojo mirusiuosius, laikė už juos mišias.
The purpose of the article is to discuss the ancient sacred
1941 m. nudegus bažnyčiai, kelis mėnesius koplyčioje vyko
places and to draw one’s attention to their possible close con
pamaldos.
nection with the holy places tradition of Curonian tribes.
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1 0. Senosios parapijos kapinės. Fol. A. Lūža 1992 m.

1944 m. spalio 10 d. į Kretingą įsiveržusi
sovietinė armija koplyčią apgriovė, o griuvė
siai ilgus metus riogsojo neliečiami. Tik sta
tinį grąžinus religinei bendruomenei jos va
dovo S. Rumeikos rūpesčiu koplyčia atgimė,
architektas Edmundas Giedrimas parengė
atstatymo projektą.
Nuo koplyčios vartų link abipus pagrin
dinio tako buvo laidojami parapijiečiai: pie
tinėje pusėje vienuoliai, šiaurinėje pasaulie
čiai. Garbingiausiems kapo vietą parinkda
vo prie pat tako.
Senosiose Kretingos kapinėse labiausiai
gerbiamas ir net sunkiausiais okupacijos me
tais nebuvo pamirštas mokslininko pranciš
kono T. Ambrozijaus Pabrėžos kapas.
Kunigas Jurgis Pabrėža 1816 m. gruodžio
8 d. įstojo į vienuolyną ir pasirinko vienuo
lišką tėvo Ambrozijaus vardą. Mokytojavo

3 ii. Šv. Jurgio koplyčia. Dail. G. Bagdonavičius, 1924 m. piešinys (KMF).

parapinėje mokykloje, buvo vyresniuoju vienuolyno
pamokslininku, daugiausia dėmesio skyrė teologi
jos, botanikos ir medicinos studijoms. Mokslininkas
surinko aštuonių šimtų rūšių augalų herbarą, para
šė pirmą botanikos vadovėlį žemaičių tarme, sudarė
žemaičių ir lotynų kalbų botanikos terminų žodyną,
parengė sisteminės botanikos vadovą „Taislius auguminis“. Laisvalaikiu savo celėje paties pasigamin
tais vaistais gydė žmones. Baigdamas septyniasde
šimt aštuntuosius metus, tėvas Ambrozijus mirė. Ant
kapo vienuoliai pastatė akmeninį kryžių ir iškalė už
rašą: „Praed. Ambrosius Pabrėža. 15 ian 1771. Vixit
79. an. obiit 30 oct. 1849“.
Žmonės Pabrėžą laiko šventuoju. Jie teigia, kad
prie jo kapo apsižadėjęs pasveiko ne vienas ligonis.
1933 m. vienuolyno gvardiono tėvo Augusto Dirve
lės rūpesčiu ant kapo pastatyta pseudogotikos sti
liaus mūrinė koplytėlė su vie
nuolio ir angelų skulptūro
mis (4 ii.).
Kartu su Pabrėža gyveno
1814 m. į Kretingą iš Prūsi
jos atvykęs vienuolyno vika
ras, o nuo 1827 m. - definitorius tėvas Simonas Gro
sas.7Būdamas vokietis, jis ge
rai išmoko vietinių žmonių
kalbą ir prieš pat mirtį para
šė žemaičių gramatiką
„Kalbrieda Ležuve Zemaytyszka“ su lenkų—žemaičių
kalbų žodynėliu.8 Mirė
1835 m., palaidotas Kretin
goje. Kapo vieta nežinoma.
Šalia Pabrėžos kapo sto
vi ketaus kryžius su lotyniš
ku užrašu: „Ex-Minister Provincialis Ord. Bernardinorum Dominicus Szukiewicz
1800-1876 Mai 20 die“. Tai
2 ii. Buvusi kapinių tvoros koplytėlė
pranciškonų
observantų (dar
(Lietuvos nacionalinio muziejaus fon
dai, ucg. Nr. 13430; skelbta leidinyje vadinamų bernardinais) or
„Lietuvių liaudies menas: Mažoji ar- dino Lietuvos Šv. Kazimiero
chilektūra. —V, 1990. —Kn. 2.)
provincijos, kurią rusų val
džia 1842 m. panaikino,9pas
kutiniojo provinciolo D. Šukevičiaus kapas.
Senosiose kapinėse palaidotas 1848 m. Kretingoje mi
ręs pranciškonų observantų Lietuvos, Baltarusijos ir Voluinės provincijų provinciolas tėvas Henrikas Skačkovskis.10
Kitapus Pabrėžos kapo, tarp keturių aukštų ir senų me
džių, stūkso žemėn susmegusi didelė antkapinė akmens
plokštė, po kuria ilsisi vienuolyno gvardiono tėvo Silvestro
Stanevičiaus, mirusio 1856 m., palaikai.11Jam teko vadovauti
vienuolynui tais sunkiais laikais, kai po 1831 m. sukilimo
pranciškonus užgriuvo rusų valdžios rūstybė ir buvo panai
kinta Lietuvos provincija.
Tarp tėvo Stanevičiaus kapo ir koplyčios styro ketaus kry
žius su užrašu lenkų kalba: „X. Michal Julian Wolonczew-
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ski. Umarl 30 marca
1859 roku maiąc lat 64“.
(5 ii.) Tai Žemaičių vys
kupo Motiejaus Valan
čiaus vyriausiojo brolio
Mykolo kapas. Jis
1820 m. tapo pranciško
nu tėvu Julijonu ir likusį
gyvenimą paskyrė Kre
tingos bažnyčiai bei vie
nuolynui.12
Kryžiai su lotyniškais
užrašais liudija, kad čia
palaidoti vienuoliai
(6 ii.): „R. P. GREGORIJUS JWASZKIEWICZ Ord S. Francisci
de observantis 1808. +.
1887. Octobris 21 d.“,
„R. P. Sylvanus GIMUTT Ord Minor. S.
Francisci de observantia. Vixit An 66 + 1871
Martii
16 Die“, 4 ii. J. A. Pabrėžos paminklas koplytėlė. 1933 m.
J. A. Pabrėžos kapas. 1849 m.
„A. R. Pr. CYRUS SUFot. A. Lūža 1990 m. (KMF Nr. 16047)
Fot. J. Mickevičius 1962 m. (KMF Nr. 13115)
CHOMELL Praedicator Generalis Pater Provinciae Aggregatus
montas Wyncyntas, Gul cze
Vicarius Conventus Krelyng. 1800 + 1879.
palaydotas ąt Szvvętos wyitas. Par
Aprilis 5.“, „R. Pr. Syphronius Žabakievvicz
giwenys 72 metu ąt Swieta, Aprin
Vicarus Conventus Kretyngensis 1800 +
ka lig Sudnos Dyinos tą wieta Me
1877. Novembris 19. die“. Tai vienuolyno ku
tusy 1856 Mienesie Balądi Dyino
nigai bei vikarai, daug pastangų skyrę pas
11. —Skaytitoiaw raszta to, Nekutiniam Lietuvoje pranciškonų observantų
užmyrszk Duszys jo“, „Ant tos
vienuolynui išsaugoti. Tėvas Silvanas Gim
wietas palajdota S. P. Apolonija
butas 1864 m. į Kretingą atvyko iš rusų už
Jucali Andrzejewskieny pargiwedaryto Dotnuvos bernardinų vienuolyno.13
nusi 38 metus ant swieta 1876 m.
Įdomūs mūsų kalbos raidai pažinti yra
ntienesia Waseria 20 dieno Diewuj
vienuolių ir pasauliečių antkapinių kryžių
duszy adawusi“...
memorialiniai tekstai žemaičių tarme. Jie tuo
Kad ketaus kryžius su užrašais
labiau vertingi, kad lieti lietuviškos spaudos
liejo Prūsijoje, Klaipėdoje, liudi
draudimo metais. Keletas iškalbingų užrašų:
ja ant vieno kryžiaus išskaitomas
„Czionaj ylsas kūnas Kunigą Odoryka Lauliejyklos pavadinimas: „E. Ongley
rynawiczes zok. K. K Bernardinu Kursaj parMentei“. Ant visų —XIX a. ant
giwenis ant swieta 57 metus pasimiry 9 die
rosios pusės datos.
no Lapkryste mienese Eįnantin pro szali
Kapinėse yra išlikusių keletas
prasza sukalbiety po 3 amžina atilsi“, „Sta
didelių tašyto akmens antkapinių
nislaus JazdauskisNumyri Kaszutie Darbieplokščių, ženklinančių eksprovinnu parakwye metunsis 1830 mienesie apryciolo T. H. Skačkovskio, gvardiolie 15-a dieno Praszau sukalbietie už duszy
no T. S. Stanevičiaus, kunigo Floano po trys Swejka Maryja“, „Cze ilsas kū
rontino Moravskio, Jono Karmeii. Pranciškono tėvo Julijono Volončevskio
nas S. P Juzapa Pawlawsky. Pargiwenys 76. 5(vyskupo
litos kapus (XIX a. vidurys —
M. Valančiaus brolio) kapas.
metus mirus vvaseria 1872 metusy. PraejnanXX a. pradžia).
Fot. A. Lūža 1991 m. (KMF, Nr. 16710).
tio prasza, kad ne užmyrsztu duszys jo“,
Dėmesį patraukia kapinių ta
„Czionaj Omzyns Atylsis Jozapa 1856 m. 31 Liepos, yr We- ko šiaurinėje pusėje esantys Kretingos apylinkių dvarininkų
ronikas 1874 m. 29 Kowa, Styrbawicziu Pakajus Jums Mi- ir bajorų granito ir marmuro akmens paminklai. Netoli įėji
lausy Gimditojej“, „S. R BARBORA LUNKUTALY Ginty mo yra bajorų Šalkauskiu šeimos kapavietė, apjuosta tvore
26. Waseria 1854 m. Numiry 4. Birzėle 1870 m. Ko vverkat le - akmens stulpeliai ir geležinė grandinė (7 ii.). Juodo ak
Tievvaj nerniry mergaity ale mikt. Pawadinta ira idant netei- mens antkapiniame paminkle iškalinėta: „GROBY RODZIsibes ne prazuditu duszys Jos“, „Diewow Duszy adawys Tal- NY SZOLKOWSKICH. IGNACY + R. 1870 ZYL LAT 69
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vai, seserys, teta, močiutė. Generolo mama Marija Magdale
na Eitavičiūtė-Nagevičienė, visuomenės švietėja ir lietuviškos
spaudos platintoja, 1904 m. Kretingoje atidarė vieną iš pir
mųjų provincijoje lietuviškos spaudos ir knygų knygynėlį,
bendravo su lietuvių kultūros veikėjais - J. J. Palukaičiu,
R Višinskiu, M. Zauniūte.16Mirė 1927 m. Sūnus prie motinos
kapo pastatė medinį stogastulpį (9 ii.), kuris 1991 m. Kretin
gos muziejaus rūpesčiu atstatytas (projekto autorė dailinin
kė L. Skačkauskaitė, meistras taitodailininkas R. Puškorius).
Kapinėse išliko tarpukariu bei pirmaisiais pokario dešimt
mečiais statytų paminklų. Jie yra labai panašios formos, užsi
baigiantys kryžiumi, iš akmens arba betono. Išsiskiria advo
kato J. Kentrosšeimos kapavietės mauzoliejaus rau
dono marmuro paminklas (10 ii.). Čia palaidota ad
vokato žmona (portretinio bronzinio bareljefo au
torius dailininkas skulptorius Br. Pundzius, pamin
klą tašė Bajorų sunkiųjų darbų kalėjimo kaliniai).
Paminėtinas Nepriklausomybės kovose žuvusių
karių kapas su vienas greta kito stovinčiais kryže
liais, būdingais Lietuvos savanorių kapams (11 ii.).
dvarelyje (netoli JokūbąČia palaidoti Kretingos komendantūros kuopos vir
vo), iš kurio 1941 m. bir- ^
^
šila Petras Vilunis išTelšių apskrities Alsėdžių vals
želiu 14 d. n mi žmona
H
Jt-c
tfu
čiaus, antrojo pėstininkų pulko eiliniai J. Pavilonis
Elena ir dukra Irena Diir Jonas Čičiaskas, kilęs iš Rokiškio apskrities Obe
liene ištrėmė į Sibirą.15
r
i!
__
lių valsčiaus.17
Atokiau nuo tako stof £m
įĘĘ JSMtt
Išlikę memorialiniai paminklai liudija, kad pir
mieji akmeniniai antkapiai ir kryžiai pradėti staty
vi iš metalo apie 1879 m.
p£9SHSP
lietas plokščios koplytė
ti apie XIX a. vidurį. Seniausiais laikytini —akmens
lės pavidalo neogotikos
plokštė ant T. H. Skačkovskio ir akmeninis kryžius
stiliaus įdomus Juozapo
f
ant T. A. Pabrėžos kapų (1848—1849). Vėliau iš
Stančiko paminklas (8 ii.)
I
..
plito Klaipėdoje lieti ornamentuoti ketaus kryžiai,
{šiauręnuopagrindio nuo XX a. pradžios vėl įsigali akmeniniai pamin
klai, itin populiarūs ir mūsų dienomis. Kad prieš
nių vartų yra Nagevičių
.
r-s M k * -■ I f j į 'V*
šeimos kapavietė. Čia pa- vi
/' # -* |,
memorialinius paminklus iš akmens statyti ąžuoli
laidoti gydytojo, archeo*
niai kryžiai, liudija vienuolyno inventoriuose ir vi
logo,
žymaus
visuomenės
zitacijos
aktuose esantys kapinių aprašymai.
....
, _.. .
6 ii. Ornamentuotas ketaus kryžius prie pranciškono
Puošnius ornamentuotus, bet kuklius, t. y. pa
vetkcjo generolo Vlado c suchomelo kapo.
prasto darbo, kryžius, stogastulpius ir kitus mažo
Nagiaus Nagevičiaus tėFoi. A. Lnža 1992 m. (KMF Nr. 16732).
sios architektūros paminklus paprastai statė netur
tingi parapijiečiai. Deja, iki mūsų laikų išliko tik
vienas kitas.
Iš XIX a. vienuolyno dokumentų matyti, kad
kapinėse stovėjo du akmens mūro stogastulpiai su
medinėmis polichromuotomis ir paauksuotomis
liaudies meistrų darbo Švč. Mergelės Marijos ir
Šv. Jono Krykštytojo skulptūromis. Galbūt čia tu
rimos omeny minėtosios ant kapinių tvoros specia
liai paaukštintos koplytėlės?
Už katalikų pietinio kapinių sektoriaus, šiauri
nėje kapinių dalyje, laidojo stačiatikius. Katalikai
nepageidavo, kad kitatikius laidotų kartu, todėl
1873 m. pasirodžius Vilniaus generalgubernato
riaus įsakymui dėl atskirų stačiatikiams kapinių stei
gimo jam pavaldžiose gubernijose18Kretingos sta
čiatikiai savo mirusiuosius pradėjo laidoti prie
Gargždų kelio, šalia evangelikų liuteronų kapinių.
Tad XIX a. pabaigoje katalikams atiteko ir šiau
rinė senųjų parapijos kapinių dalis. Tiesa, čia, pa
7 it. BajoriĮ Šalkauskiu šeimos kapavietė.
Fol. A. Lnža 1991 iii. (KMFNr. 16414),
čiame pakraštyje, palikta vadinamoji nešventinta
ANASTAZIA + R. 1906 ŽYLA LAT 62 PAWEL + R. ZYL
LAT 36“.
Bajorai Šalkauskiai valdė tarp Kretingos ir Rūdaičių
esantį Senkų kaimą. Sodyba išlikusi. Istoriko Juozo Micke
vičiaus duomenimis, Ignas Šalkauskis (Ignacy Szolkovvski)
per 1831 m. sukilimą aktyviai dalyvavo kovose dėl Palangos.14
Arčiau koplyčios vienoje eilėje išsidėstę dvarininkų Parčevskių giminės antkapiniai paminklai, liudijantys, kad anksčiausiai(1879 m.) čia palaidota Kazimiera Parčevska, o vė
liausiai (1922 m.) —Vincentas Parčevskis.
Parčevskiai —XIX a. —XX a. pr. netoli Kretingos buvu
sio Mišučių ir Jokūbavo dvarų savininkai. Per žemės reformą
netekę Mišučių, jie buvo
priversti atsisakyti ir Jo
kūbavo dvaro, kurį
1926 m. įsigijo pre_
zidentas Aleksandras
Stulginskis. Po reformos
' '} '
daktaras Karlas Parčevskis apsigyveno Stančių ^
"Vj' »c-, ^ -
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žemė savižudžiams, nuo
bažnyčios atskirtiesiems,
žmogžudžiams, negy
viems gimusiems arba be
krikšto įnirusiems kūdi
kiams.19 Senieji žmonės
pasakoja, kad šioje vieto
je dažnai vaidenasi...
Senosios parapijos
kapinės veikė iki XX a.
septintojo dešimtmečio
vidurio. Pokariu susiklos
čiusių tradicijų nebesilai
kyta: kretingiškiai ir ap
linkinių vietovių gyvento
jai pradėjo laidoti ne tik
tuščiuose plotuose, bet ir
senų apleistų kapų vieto
je. Naujus kapus supylė ir
Parčevskių šeimos kapa
vietėje, vienuolių laidoji
mo sektoriuje ir kitur.
1893 m. grafas A. Tiš
kevičius priešais senąsias
kapines pastatė neogotikos stiliaus šeimos koply
8 ii. Neogotikinio stiliaus antkapinis
čią (projektavo architek
paminklas koplytėlė (Juozapo Stančiko
tas Karlas Štrandmanas),
kapas). XIX a. antroji pusė.
ir čia pradėjo veikti nau
Fot. A. Lūža 1991 m. (KMFNr. 16410).
josios parapijos kapinės,
kurias 1913 m. tikintieji
apjuosė plytų ir akmenų mūro tvora su neogotikiniais ir neobarokiniais vartais. Senąsias ir naująsias kapines atskyrė
Vilniaus (seniau Darbėnų) gatvė.
Kai miesto kapines įrengė Padvarių kaime (ten dabar lai
dojama), senąsias parapijos kapines uždarė ir apleido. Val
džia kėsinosi išvis jas sunaikinti, tačiau nespėjo. Atgimimo
banga 1989 metais bei visuomenės nuomonė rajono vadovų
užmačias įveikė, ir kapinėse vėl leista laidoti. Beje, tų pačių
metų rudenį kretingiškiai kapines sutvarkė, o lapkričio 1 d.
ant pagrindinio jų tako priešais koplyčią pašventino ir ati
dengė bene Lietuvoje pirmąįį paminklą lietuvių tautos kan
čioms atminti (projekto autorius architektas E. Giedrintas).
1991 m. pabaigoje šalia koplyčios palaidotas ir Kretin
gos miesto garbės pilietis kraštotyrininkas Ignas Jablonskis,
iškentęs tremtinio dalią, tyrinėjęs miesto ir aplinkinių rajo
nų archeologijos paminklus, etnografines sodybas, po karo
atkūręs Kretingos muziejų, apie savo gimtąjį Budrių kaimą
(Skuodo r.) parašęs monografiją.
1992 m. kapinėse palaidoti pokario rezistentai, 19461953 metais žuvę už Lietuvos laisvę. Jiems atminti kretingiš
kiai pastatė kuklų antkapinį paminklą (autorius ir architek
tas E. Giedrimas) (12 ii.).
Deja, kaip ir visoje Lietuvoje, nepavyko sustabdyti vadi
namosios akmens invazijos. Didžioji senųjų kapinių dalis pa
naši į naująsias. Tik nedidelėje salelėje abipus pagrindinio
tako ir aplink Pabrėžos kapą pavyko išsaugoti senųjų kapi
nių vaizdą.
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—Kretinga, 1971. —Mašinraštis, saugomas Kretin
gos muziejaus moksliniame archyve.
15.1941—1952metų Lietuvos tremtiniai. -V, 1993.
-Kn. 1. -P. 450.

9 ii. Generolo V. Nagevičiaus pastatytas stogastulpis prie motinos Marijos
Magdalenos Nagevičicnės kapo.
Fot. J. Mickevičius 1963 m. (KMF Nr. 13353).
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10fl. Kcntriį Šeimos kapavietė.

Fot. A. Lūža 1991 m. (KMFNr. 16412).
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Julius KANARSKAS
The old cemetry of Kretinga is almost in the central part
of the town available from the end of the eighteenth centuiy
is like the book of reference of our history and culture.
Visitation statements and inventory of the abbeyalso the
distribution of plots, as indicated on the town’s map of 1854,
testify to the fact that only the southern part of the cemetry
was used by catholics for a long time. The chapel and the
oldest memorial monuments concentrated round the chapel
confirm the fact.
From the chapel towards the gate on both sides of the
path parishioners, i.e., monks and laymen were burned. The
most honourable people were burried along the edges of the
path.
The grave of the priest Jurgis Pabrėža (father Ambrozijus) (1771-1849) is mostly respected. It was not even forgot
ten during the most difficult years of occupation. The elder
preacher of the abbey devoted all his powers to the studies of
medicine and botany. He wrote the first manual of botany in
the Žemaičiai (Samogitian) dialect. At his leisure time he

11 ii. Nepriklausomybės kovose žuvusių savanorių kapas.
Fot. A. Lūža 1991 m. (KMF Nr. 16708).

12 ii. Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę 1946-1953
metais (projekto autorius archil. E. Giedrintas).
Fot. A. Lūža 1992 m.

16. Raguotienė G. Knygynai XX a. pradžios Lietuvoje //
Knygnešys. -1990. -Nr. 2. —P. 42—44; Raguotie
nė G. Šviesi vieta Kretingoje //Švytuiys. -1991. -Ge
gužės 14 d.
17. Savanorių žygiai / Red. P. Ruseckas. -V, 1991.P. 324, 343.
18. MABR, f. 12, s. v. 930, L. 7-8, 39.
19. Navickas B., Kanarskas J., Mitkienė D. Kretingos ka
pinės//Pajūrio naujienos. —1994. -Nr. 11.

healed people of diseases with the cures made by himself. To this day he is
called the saint by Kretinga people. Many distinguished men for culture are
laid to their rest in the cemetry. They are Father Simonas Grosas from Prus
sia, Samogitian Bishop Motiejus Valančius’ brother Mykolas (Father Julijo
nas), families of landowners and noblemen, the general Vladas Nagius-Nagevičius’ close relatives, many fighters for independence, public enlighte
ners and cultural workers.
Significant tomb monuments, i.e., grave stone plates, sculptures, cros
ses (though simple in work) decorated with ornaments, roofed poles and
monuments of small architecture. (Unfortunately in later-times the so-cal
led stone cult invasion was not stopped here.) In order to get acquainted
with the evolution of our language one can find very interesting memorial
texts on the gravestone crosses in the Žemaičiai (Samogitian) dialect.
In the years of revival the desolated cemetry was put in order and saved
from functionerics’ wish to close it. People of Kretinga were, perhaps, the
first in Lithuania who unveiled the monument in memory of the tomment
of Lithuanians (the architcctor and the author of the project Edmundas
Giedrimas). Ignas Jablonskis, the archaeologist, the deportee, the regional
ethnographer, the honourable man of Kretinga was burried near the chapel
in 1991.
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atvaizduojamas momentas, kai jis šluostosi ašaras. O Kris
taus žvilgsnis į Petrą! Tas galvos pasukimas!“ (R K.)
Paskutinis toks vaidinimas Nemakščiuose įvyko 1932
metais. Tada vaidinimų organizatorė ir režisierė buvo kle
bonijos skalbėja. Niekas net jos pavardės nenurodė. „Tai
jau nejauna, bet dar gana vikri. Ji ir yra teatro spiritus movens. Ji taiso apgadintus marionečių rūbus, juos pakeičia,
ji prieš vaidinimą mokina „operatorius“, kaip elgtis su ma
rionetėmis, kad vaidinimas pa
siektų savo tikslą“. (R K.)
Legalioje lietuvių periodikoje iki Pirmojo pa
Nieko konkretaus nežinoma ir
saulinio karo apstu korespondencijų iš įvairiau
apie Nemakščių lėlių teatro isto
sių vietų apie pirmuosius lietuviškus vaidini
_
riją. 1931 metais vietiniai žmonės
mus, gegužines, koncertus ir kitus vietinės
teigė, kad vaidinimai vyksta nuo
reikšmės kultūrinius renginius. Deja, to laiko
neatmenamų laikų. Vienoje
tarpio spaudoje nepasitaikė aptikti jokios ži
skulptūroje buvo išpjauta XVIII a.
nutės apie senovinį lėlių teatrą Nemakščiuo
pabaigos data. Žinoma, kad to
se, nors tai buvo archaiška ir visuomenės dė
kie teatrai buvo paplitę Prancūzi
mesio verta tradicija.
joje ir Vokietijoje XVII—XVIII am
Nuo neatmenamų laikų kasmet, net ir karo
žiais.
audroms siaučiant, Didįjį ketvirtadienį, naktį
prieš Šv. Velykas Nemakščių bažnyčioje vyk
Pasitaiko spėliojimų, kad vai
davo Kristaus kančių vaidinimai. Matyt patys
dinimus Nemakščiuose įvedė
kunigai šiuos paprastų žmonių rengiamus Kris
Kražių jėzuitai, tačiau nerasta is
torinių žinių apie jėzuitų buvimą
taus kančios vaidinimus laikė nereikšmingais.
Kražiuose. Gal kokių duomenų
O gaila. Turime žinių, kad per Pirmąjį pasauli
apie šį lėlių teatrą pavyktų aptikti
nį karą vokiečių karininkai stebėjo velykinį lė
lių vaidinimą Nemakščių bažnyčioje ir buvo su
tarp Nemakščių bažnyčios doku
mentų.
žavėti. Rodos, lietuvių spaudoje pirmasis raši
nys apie Nemakščių lėlių teatrą pasirodė tiktai
Tikriausiai Kristaus kančios
Nukryžiuotasis. Utenos r., Kirdeikiai.
priešpaskutiniais jo gyvavimo metais (Kupčiū
vaidinimus Nemakščiuose įvedė
LM-818.
Stasio VAITKAUS nuotrauka.
nas R Viduramžių teatras Lietuvoje. // Aš ir jūs.
kunigai. Vėliau jie tapo tradici
niais.
- 1931. -N r. 1. — R 22-23 ). Pats šio rašinio
autorius irgi nematė viso vaidinimo, tik repeticijų epizodus.
Nebevaidinant medinės statulos gulėjo sukrautos Ne
makščių bažnyčios sandėlyje. Niekas nepasirūpino jų iš
Paskutinę savaitę prieš Šv. Velykas Nemakščių bažny
saugojimu. 1941 metais per karo veiksmus sudegė Nemakš
čioje prie Didžiojo altoriaus įrengdavo aukštoką sceną, po
čių bažnyčia. Rodos, tada sudegė Kristaus kančios vaidini
kuria tilpdavo 6 - 8 žmonės. Jie režisierei nurodinėjant vie
mams naudotos stovylos.
lomis judindavo lėles ir sukurdavo įdomių bei jausmingų
epizodų. Scenos figūros būdavo ant specialių važelių ir taip
Nemakščiai turėjo ir kitą tradiciją, kuri 1936 metais jau
buvo išnykusi: per Didįjį penktadienį prieš Šv. Velykas iš
vaikščiodavo. Pačios lėlės - tai apie metro aukščio medi
nės aprengtos skulptūros su plaukais, barzdomis. Ypač iš
bažnyčios vydavo Judą.
raiškingas būdavo Judas: margu rūbu, su barzda, ant gal
Kazys MISIUS
vos juodo avino kailio perukas, rankoje raudonas kapšys,
Literatūra:
kuriame skambėjo grašiai.
Vilainis A. Nemakščiai // Vakarai. - 1936. -Nr. 251.
„Kristaus veide matyti labai daug širdgėlos, jis išvargin
tas, iškankintas, su lendre rankoje, su erškėčių vainiku ant
St. Easter’s eve in Nemakščiai
galvos... Arba vėl nešantis sunkų kryžių. Kristaus figūra yra
in the nineteenth century, the year 1932
ne viena, nes jam daugelyje pozų tenka vaidinti. Pastebė
jau, kad marionetės, kuri vaizduoja Kristų einantį į Golgotą,
Kazys MISIUS
kruvini keliai. Paklausiau „režisieriaus“, kuriais sumetimais
Nemakščiai (formely the Raseiniai district) church had an
sukruvinti Kristaus keliai, gavau nelauktą atsakymą: „Vai
archaic
and worthwhile tradition. Every year before St. Easter
keli, juk žinai, kad Kristus net tris kartus puolė, - užsigavo
on Holy Thursday common people arranged here the perfor
į akmenis“, - rašė Petras Kupčiūnas.
mance of Christ’s pain. It was staged by themselves.
Vaidinimas prasidėdavo paskutine vakariene, paskui Six or eight dolls pulled by. aproximately, one meter height
Kristus alyvų darželyje, jo nuplakimas, vainikavimas erškė
wires were playing. They were dressed in clothes, natural hair
and heards sticked and faces painted. The special platformwas
čiais, apaštalo Petro Jėzaus išsigynimas. Vėliau rodydavo
fitted out near the High altar for the purpose.
kryžiaus kelius, Golgotą.
The last performance took place in 1932. The organizer of
R Kupčiūnas per repeticiją matė įspūdingų ir graudžių
the last performances was a laundress of the parsonage. Marscenų, kai Kristų sutinka Veronika ir nušluosto jo kruviną
rionettes never survived because nobody was careful about
veidą, kai Šv. Petras, Kristui į jj pažvelgus, verkia. „Paties
them after the performances had stopped. During the war in
verksmo, žinoma, teatras negali imituoti, bet labai gražiai
1941 the church burnt out.

Šv. Velykų išvakarės
Nemakščiuose
XIX a. - 1932 m.
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Motinos sąvoka laidotuvių folklore
Lidija Georgijevna NEVSKAJA

Sąvoka „motina“ įvairiomis prasmėmis ir leksiniais pavida
lais formuojasi raudose1dėl mirusios motinos ir motinos rypavime jai netekus dukters ar sūnaus; dukters, praradusios tėvą
ar kitus artimuosius, kreipimesi į motiną. Už spontaniško, at
rodytų, akimirką tetrunkančių emocijų išsakymo ryškėja dina
miškas, bet funkciškai tiksliai apibrėžtas personažas. Skirtingų
laikų raudose retai terasime nuorodą j konkretų gyvenimą, kon
krečios moters likimą. Nomenklatūrinis giminystės santykis su
„moteriškos lyties gimdytojo“ reikšme čia iškyla abstrahuotu
pavidalu ir nusakomas funkcijomis: 1) pagimdyti; 2) išauklėti,
t. y. ir išmaitinti, ir supažindinti su doroviniu ir socialiniu so
ciumo kodeksu; 3) išmokyti: a) įdiegti darbo įgūdžius, b) išmo
kyti vaikus socialinio elgesio taisyklių, taip pat duoti patarimų
dukrai-nuotakai dėl naujos šeimos kūrimo, c) supažindinti su
„slaptu žinojimu“; 4) būti užtarėja, globėja ir gyvenime, ir ypač
po mirties atliekant dvasinio protėvio vaidmenį. Funkcinė są
vokos „motina“ struktūra daugiausia realizuojama būdingų po
žymių sistema.
Vaiko gimimas raudoje turi ne biologinę prasmę, o įrėmina
pačią motinos sąvoką, nuo jo prasideda motinystė kaip funkci
jų visuma: Motinėle, o tu mano gimdytojėle, o tu mano augintojėlel Dėkui tavo rankelėms, kuriomis mane užnešiojai, dėkui
tavo kojelėms , kuriomis mane nešiojai, dėkui tavo protužėliui,
kad mane gražiai mokinai, dėkui tavo burnelei, kad mane gra
žiai kalbinai (Juška, 279); Tbi nocjiymaft xce počiimesib moh
MaTyuiKa! XoTb mchh zta tli podumenb cnopodma, Bo
6e3CHacTHhift aenb noGe/uiymicy 3aciuuia.2 Tbi He yuacTbio
TajiaiiOM Haaejuma... (EapcoB, 265). T\i paklausyk, gimdyto
ja mano, motinėle! Nors mane tu, gimdytoja, pagimdei, nelai
mingą dieną vargšelė atsiradau.2 Th nelaiminga dalia apdova
nojai (Barsov, 265).
Apozityvinė konstrukcija (motinėlė gimdytojėlė) dominuoja
ne tik kreipimesi, bet ir nominatyvinėje formoje, kartais išple
čiamoje pažyminiais - gimdytojėle mieloji motinėle, kartais su
trumpėjusioje iki gimdytojėle: fleHb ko Be^epy Tenepb fla
Koporaercfl, B nyn> - aopoxceHbKy po^HTejib cHapHacaeTCH,
flajieKO Moe acejianbe yuajweTCfl! (EapcoB, 65, žr. taip pat
EapcoB, 61, 62). Diena vakarop slenka, kelelin takelin gimdy
tojėlė ruošiasi, toli mano norai nutolsta! (Barsov, 65, žr. taip
pat Barsov, 61, 62)
Dažnai būsima vaiko našiaitystė būna numatyta jam gims
tant, t. y. gimime slapta dalyvauja mirtis. Iš dukros raudos mi
rus motinai: Eyoy ropbxa cwpoxa h 3acTpoiioHaH... B HecraTetooM 3naTb flBopmiiKe, r^e paaraiaca, 3;io-6e3uacTbe
TyT BejiHKo ycT05uiocfl, Bncpcflw oho ano^nitno .zioacimajiocff... Bo flbipHBoeft jnojibHOHKe 3HaTb co MHoft oho Kanajioch... (EapcoB, 63). Būsiu vargšė našlaitė... Nežinomame
kiemely, kur aš esu gimusi. Pikta nelaimė čia didžiai įsigalėjusi.
Priekyje ji manęs negailestingai tyko, ji skylėtam lopšely jau su
manimi suposi. (Barsov, 63)
Auklėjimo funkciją vykdo motina augindama vaiką iki so
cialinės brandos, maitindama jį (KopMHJimia-noranma - pa

stovus motinos epitetas): plg. Komy Merai noHTb-KopMHTb
(KocnpoMCKHe npnHHraHHH, 71). Kas mane maitins - gir
dys? (Kostromos raudos, 71). Lietuvių augintojėli sutalpina abi
šias reikšmes: etimologinę - išauginimo ir socialinę - išauklė
jimo: „Tai mes dėkavojam savo mocinėlai, kad mus jaunus gra
žiai augino, razumniai pamokino (Raudos, 34). Ši funkcija rei
kalauja taip pat išugdyti vaikų darbo įgūdžius: „Padėkavoju tau
iki sieros žemelės, iki pačių kojelių, kad mane mažą užauginai,
darbelių išmokinai (Juška, 287, žr. t. p. 291); noyro-KO Merai,
MOMOHbKa, KaK pa6ory pa6oxaTH, KaK raxcejiyK) aejiaTH
(KocTpOMCKHC npraiHTaHhh, 63). Pamokyk mane, motule,
kaip darbą dirbti, kaip sunkųjį daryti (Kostromos raudos, 63).
Reikalauja išmokyti socialinio elgesio taisyklių našlaičius: Bbi
xo/ufre Majibi fleTyuiKH yMHeuieHbKo, Bw Ha yjnrace-TO
flHTH He 6ajiyHTe-TKo, He o6i©KaftTe-TKo flurett fla xpHcTHancKHx; Y Merai mhjiocth Tor^a bm He ynpoenre: Eyzty
6nTb, GpaiiHTb cep^cuHbDc h Bac ^eTymeK, OčratcaTb 6y^y
cjioBeiiyuiKOMo6hoti>im (EapcoB, 156). Jūs vaikščiokite, mie
li vaikeliai, protingai... neskriauskit krikščionių vaikų, Mano
meilumo tada neišprašysite, mušiu, barsiu, mielieji, jus, vaike
liai, žeisiu skaudžiu žodeliu (Barsov, 156).
Ruošdama dukrą ištekėjimui, motina perduoda jai naujos
šeimos organizavimo taisykles:
Mokėk, dukryte,
T\i anksti kelkis
Bernelio lenktis,Ir vėlai gulki,
Kaip Dievas davė,
Kalbink bernelį
Taip turi būti.
Meiliais žodeliais.
(Juška, 377)

Motinos auklėjamoji funkcija reikalauja taip pat perteikti
vaikams visą kompleksą žinių. Vaikų supažindinimo su slap
čiausiomis sociumo žiniomis atgarsiu galima laikyti aktualius
ryšius praradusį ir kliše virtusį rusų raudų išsireiškimą maūnoe
CAoeenyuuco (slaptas žodelis). Apie šitą archainę funkciją, kaip
išimtinai motinišką, galima spręsti iš to, kad, ir užmiršus išsi
reiškimo maŪHoe aioeenyiuKO motyvavimą, - tekste jis sieja
mas tik su motina.3 Tbi moh na pajejibHHita, CoJiHbiuiKO
Kpacuoe, Tbi Moe o6orpejioe, Ha Koro Merai noiomaemb?
Hmmo KaK Miie 6e3 tc6« 6yaeT acHTb, C kcm .ztyMyniKy
flyMarb 3aeflHHyK), OioeenyiuKo maūnoe. flyMyuiKy KpenKyio? (KocrpoMCKHe nprainraHrai, 71). A Tenepb « craHy,
ropbKaw, rope MbiKaTb: Hhkto co nIhoR .nyMyuiKy He
noayMaeT, maūnoe aioeenyiuieo h*ikto He npoMOJiBaeT...
(EapcoB, 66). fla tm Bcraiib—BocraHb, KpacHo cojmbimKo,
BocnpoMOJiBH xon> e^HHoe cjioBenyniKO, Cnoeųo maūnoe
nenponocnoe Co mhoh n& cHpoTHHOUKoft (EapcoB, 71). T\i,
mano gimdytojėle, saulele skaisčioji, tu mano sušildančioji, Kam
mane palieki? Su kuo vieną mintelę dūmoti, slaptąjį žodelį, min
telę stipriąją“ (Kostromos raudos, 71); O dabar aš, vargšelė,
pradėsiu vargą vargti, Niekas su manim mintelės nedurnos, slap
to žodelio niekas neištars (Barsov, 66 su nuoroda į P. Šeiną);
Kilk - užkilk, skaisčioji saulele, Ištark nors vieną žodelį, žodį
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slaptą neištariamą man našlaitėlei (Barsov, 71). Galų gale jis
virto neatsiejamu motinos atributu: Murma tu moji MaTyuiKa,
cjiaflKan t u , moh MaTyuiKa, maimoe Moe CAoeenyiuKo tie
ebiHOCHoel (EapcoB, 62). Mieloji tu mano motinėle, saldžioji
tu mano motinėle, slaptas mano žodeli neištartas/ (Barsov, 62).
Atitinkamas lietuviškas motinos požymis - uitarėjėlė, užtarytojėlė (O aš neturiu Senos motinėlės, Senos močiutės Užtarytojėlės - Juška, 357). Vidinėje žodžio formoje glūdi tas pats
prasmių kompleksas: tarti - duoti patarimą4: O močiute moti
nėle! O kas mane tokiais žodeliais pakalbins, o aš nerasiu tokių
užvėjėlių, tokios pašnekėlės, kaip mano motinėlė (Juška, 285).
Mirus vaikui motinystė lyg ir baigiasi, o su motinos mirtimi
jos globėjiškos funkcijos ne tik nesibaigia, bet sustiprėja. Moti
na, įtraukta j mirusių protėvių būrį, rūpinasi dvasine vaikų glo
ba. Dėl vyraujančio mirusiojo įsivaizdavimo kaip pasiuntinio,
susiejančio gyvųjų ir mirusiųjų pasaulius ir labiau priklausan
čio antrajam5, mirusi motina įvardijama kaip viešnelė, keliau
ninkėje. Žr. dažną raudų kreipinį: O motinėle viešnele, o mano
motinėle keliauninkėle (Juška, 281). Jos buveine tampa vienas
iš mitologinei tradicijai būdingų mirties locus’ų: aukštas kalnas
(ypač charakteringas lietuviškoms raudoms): Mano motinėlė
Užtarėjužėlė Jau seniai kaip gul Aukštam kalnužėly (Juška,
361); medis, turintis visus pasaulio medžio požymius (moteriš
kas variantas —liepa), po kuriuo nuo šiol būna motina.
Ai pūdyme, pūdyme,
Pūdymėli žaliasis!6
Tame pūdymėly,
Tfcme žaliajam,
Aug žalioji liepelė.
Ai liepele, liepele,
Liepele šimtšakėle!
Po ta liepužėle,
Po ta šimtšakėle,
Gul mudviejų močiutė.
(Juška, 377)

Mirusi motina atlieka savo globėjišką funkciją aukščiausiu
lygiu. Pirmiausia tai susiję su vienu iš svarbiausių gyvenimo ciklų
- dukters vestuvėmis. Dukra, dėl per ankstyvos motinos mir
ties negavusi jos palaiminimo moterystei, nelaiminga santuo
koje (žr. Juška, Nr. 1229, p. 373-375). Dukra - nuotaka krei
piasi į mirusią motiną prašydama: Oncpotfrccb ouh flciibic,
CroBopHTe 30JI0TW ycTa! EjiorocjioBHTe Mena cnpoTy,
CnacTbeM-TajiaHOM HaaejiHTe (EapcoB, 74-75). Atsimer
kite, akys šviesiosios, Prabilkit, lūpos auksinės, Palaiminkit mane
našlaitę, laime sėkme apdovanokit (Barsov, 74-75, Čerepoveckij...); Taic npuft^H, poflHMa MaTyuiKa, Ti>i bo CBoft aa
6jiaro,ztaTHbifi ji om, Ha moio jia CBa,ab6y ropbKyio, Ha
ropbKyio jj a Ha cnporcKyio, Y* tm cKpacb-Ko CBajtb6y
ropbKyio, B3Bece;iH CBa^b6y cwpoTCKyio, Co uccthmm
6jiarocJioBJieHbHiieM, Co cepaeuHbiM HaaejieHbHucM, Ra
ra Bbncynn Mera, Bbipyra H3 hcbojuoiiikh bcjihkhh (Ten
pat). Thi ateik, miela motule, Tli į savo palaimingą namą, { ma
no vestuves graudžiąsias, Graudžias ir našlaitiškas, Jau tu pa
dailink vestuves graudžiąsias, Pralinksmink vestuves varganas,
Su garbingu palaiminimu, Su širdingu suteikimu, TU išpirk ma
ne, Išvaduok iš nelaimės didžios... (ten pat). Dukra gauna iš
mirusios motinos slaptą palaiminimą7, turintį ypatingą nesen
kančią galią, paremiančią ją svetimoje aplinkoje: Eor flaeT jj a
flopory rocTbio... H3-noa MaTyuiKH cbipotf 3cmjih... Tax
6;iarocjioBH potfMMa MaTyuiKa Mera ropioxy, 6enHy cnpoTy.
XOTb HeBKBb Aa JIIOAHM TIOČpblHM, TaiOLtH jja OT flOČpLDC
juoacit... Te6e cnacnčo MHJia MaTyuiKa Ha 4ecTHOMčjiaro-
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cjioBJicHbHuc, Ha cepaeuHOM HaaejieHbHije. Ha ome oho
He ropeno, Ha BOfle oho He TOHyjio, B h>okhxjikxohxočopomuio OčopoHtomKa BeJiHKra! (EapcoB, 77). Dievas siunčia
brangiąją viešnią... Iš po žemės juodos motinėlės... Tki palai
mink, miela motule... Mane vargdienėlę, vargšę našlaitę... Tfcu
ačiū, miela motule, Už garbingą palaiminimą, Už širdingą ap
dovanojimą. Ugnyje jis nedegė, vandenyje neskendo, Tkrp sve
timų žmonių apsaugojo, didysis sergėtojas (Barsov, 77).
XXX
Kai kurios motinos funkcijos dubliuojasi įvedant skirtingo
pobūdžio kodus. Thip atsiranda santykiai: motina - namai, kos
miniame kode motina - saulė (kitus giminystės terminus at
spindi kiti dangaus kūnai), ichtiologiniame kode motina - ly
deka, dendrologiniame motina - liepa, ir pagaliau motina žemė.
Motina - namų/šeimos globėja (pulkelio regėjužė) sudaro
su jais tokią visumą, kad našlaičiu likęs vaikas netenka ne tik
motinos, bet ir namų, po motinos mirties pasmerktų sugriūti:
He cncuiHTecb-KO Hapo/Į jja jiio^h aočpbie Bw Hecni mok>
poflHTejib acajiocjiHByio, Pa33opnTb aa TeruiOBHro Hauie
me3^biu[Ko (EapcoB, 66), Ee3 Te6u, jia KpacHO cojrabiuiKo,
PajBHJIOCH, pa330pHJ10CH HaiUC BHTO-TeiUIO me3AbimKO,
Bcc croji6bi jia nauianuiHCH... H ohb He 3Haio h, He Beaaio
- Mne Kynbi npuKaunyrocH CnpoTHHKe roperopbKoett
(Eapcon, 73). Neskubėkit, žmonės gerieji, Jūs nešti mano gimdytoją geraširdę, ardyti šiltą namų lizdelį (Barsov, 66); Be ta
vęs, o skaisčioji saulele, Išsiardė, išsivijo mūsų šiltas lizdelis,
visi stulpai susvyravo... Dabar nežinau aš, nematau - Kur man
pasvirti, našlaitėlei vargdienėlei (Barsov, 73).
Motinos prilyginimas saulei turi gilią, archainę pasaulėjau
tą siekiančią, mito poetinę tradiciją, tiek indoeuropietišką, tiek
turinčią tipologinių paralelių kituose arealuose.8 Pagrindinių
giminystės terminų ir įvairių dangaus kūnų santykį galima at
sekti šiame reprezentaciniame tekste: ... Saulė mano - Motė
mano! Mėnuo mano - Tėtė mano! ... Žvaigždės mano - se
sers mano! (Juška, 389); OTorpejio KpacHO coJiHbmiKO,
oTOHJia poflHMa MaiymKa (KocipoMCKHe npramaHra, 62).
Prišildė jau skaisčioji saulutė, atgyveno jau mano motutė (Kost
romos raudos, 62). Kai kurie šių sulyginimų, išimti iš paradig
minės eilės, tampa pastoviais epitetais arba sudaro apozityvinius vienetus: poflHTejib - Kpacuo coJiHbiuiKO, TeiuiOBHTO
cojiiibiuiKO ir pan.: He Mory, 6eflHa ropiouiHua, nopacioiHKaTb, nopa3roBopnTb 51 po,mrrejib cboio MaryuiKy, 3Han>
yčpajioch - ynoKOHJiocb TeiuiOBHTO Moe cojiHbiuiKO Bo
norpeča jja bo niyčoKHH (EapcoB, 72). Negaliu vargšė varg
dienėlė pašaukti, prakalbinti aš gimdytoją savo motinėlę, atgu
lė amžino poilsio šiltoji mano saulelė į požemius giliuosius (Bar
sov, 72).
Ichtiologinis kodas galbūt teikia didesnę laisvę siejant gi
minystės terminus ir žuvies rūšį. Tačiau lydekos kaip mirusios
motinos atitikmuo (kitais atvejais - plačiau - mirusios ar ta
pusios našlaite moters) yra neatsitiktinis, ypač dėl palyginti daž
no vartojimo laidojimo folklore (taip pat gretimuose žanruose
įskaitant ir lydeką - stebuklingą padėjėją pasakoje „Lydekai
paliepus“ ir pan.):
Velyk būtum
Nunešusi,
I Dunojų
Įmetusi:
Būč beplaukius
Su žuvelėms,
Su margosioms

Lydekėlėms!
Ši margoji
Lydekėlė
Būt man buvus
Motinėlė.
Šisai šamas
Šis didysis
Būt buvusis
Man tėtužis.
Šis margasis
Ešeriukas
Būt buvusis
Man broliukas,
Šiji baltoji
Aukšliukė
Būt man buvusi
Šešiukė.
Būč benardžius
Vandenėly
Ne siratos
Ašarėlės!
(Juška, 391-393)
Pateiktame išsamiame tekste susietos motina ir margoji ly
dekėlė,9 šamas ir tėvelis, ešeriukas ir brolis, aukšliukė ir sesuo.
Dendrologiniame kode liepa gali asocijuotis su šiais gimi
nystės santykiais: motina, dukra, sesuo, žmona; ąžuolą atitinka
tėvas, sūnus, brolis, vyras. Vis dėlto dvi pozicijos įtvirtintos vie
nareikšmiškai ir įkūnija griežtą opoziciją: tėvas: motina - ąžuo
las: liepa. Kiti terminai gali būti variantiškai siejami su įvairiais
augalais.
Žalioj girelėj
Žals ąžuolėlis,
Ant ąžuolėlio
Žali lapeliai,
Nubirs lapeliai,
Užaugs ir kiti,
Numirs tėvelis,
Jau nebus kito!
Žalioj girelėj
Žalia liepelė...
Numirs motušė
Jau nebus kitos...
Žalioj girelėj
Žalias klevužis...
Numirs brolužis
Jau nebus kito...
Žalioj girelėj
Žalia sedula...
Numirs seselė,
Jau nebus kitos...
(Juška, 367)
Žr. taip pat sudėtingesnės struktūros raudas Nr. 1230 ir
Nr. 1231 (Juška, 377-379): motina - liepa apverkiama dukrų-seserų, o tėvas - ąžuolas - sūnų-brolių. Ir pagaliau, re
miantis bendresniu žmogaus ir medžio izomorfiškumo suprati
mu, atskiros liepos dalys sulyginamos su motinos kūno dalimis,
o ąžuolo - su tėvo.
O aš prieidama,
Apsikabindama:

- Ba pavirsi, liepužėle,
Į mano močiutę?
Šakelės - rankelės,
Šaknelės - kojelės,
O šie žali lapužėliaiMeilieji žodeliai!
... Ar pavirsi, ąžuolėli,
Į mano tėvelį?
(Juška, 397-399)
Motinos kaip šietosios žemelės suvokimas priklauso folklo
rinei (ir dar ankstesnei - mitologinei) dangaus - tėvo ir že
mės - motinos priešpriešai, Atspindinčiai dar ikigimininių
(kraujo ryšiu neparemtų) santykių vaizdinius, tyrinėjamose rau
dose žemė iškyla kaip nomen agentis, apdovanota valia ir ini
ciatyva, galinti lemti žmogaus likimą, valdydama jo gyvybę ir
mirtį: O tu žemele, o tu, sieroji, Atėmei tėvą ir motinėlę... Atimk
ir mane, Vargų ir mergelę! (Juška, 369); Aft xce MaTyuiKa Cbipa
3CMJIH, Tbi npiiMii MeiiH CHpoTOHyuiKy (EapcoB, 64); Oi tu,
motule juoda žeme, Priimk mane, našlaitėlę. (Barsov, 64).
Aš išgulėjau
Tris nedėlmečius10
Nieks manęs nežinojo,
Tik težinojo
Viens Dievulėlis
Ir sieroji žemelė.
(Juška, 325)
Atrodo, kad vyriškų ir moteriškų personažų sugretinimas
(Dievas - žemė) pateiktame tekste nėra atsitiktinis.
„Įkaitų“ velionių, mirusių nenatūralia mirtimi, tema raudose
išreikšta blankiai, negausiais tekstais, atspindinčiais suvokimą
apie mirties be palaidojimo, t. y. be supažindinimo su žeme,
nuodėmingumą. Apie paskenduolius: Bo tokkhx rperax 6e3
riOKaflHHH. O iih npMimjiH CMepTyuiKy HanpacHyio. Tejieca
y hmx noitnyr 6e3 norpečeHHH. He npH/jaHu ko MaryuiKe
cbipoft 3eMJie (EapcoB, 258). Sunkioje nuodėmėje - be at
gailos, jie priėmė mirtį bereikalingą, Kūnai jų eis be palaidoji
mo, neatiduoti sierajai žemei (Barsov, 258).
Sąvokų ,plotina“ ir „žemė“ koreliatyvumas pasireiškia daugiariopai, tyrinėjamuose tekstuose tai nulemta skirtingo senu
mo vaizdinių jungtimi. Pirmiausia MaTb- Cbipa 3eMJW kaip
aukščiausio lygmens slavų panteono dievybė (žr. taip pat lat.
Žemes mate, liet. Žemyna).11 Raudose šis įvaizdis pateikiamas
kapo atvėrimo siužete, visa gmpe požymių susietame su mitu
apie Dievo Perkūno dvikovą su jo priešininku: Co BOCTOTOott
co cTopoiiyuiKH rioflbiMajiHCH /ja BeTpbi Gyfeue, Co epoMQMii /ja co rpeMyHHMH, C Ma/ionbaMH /jo co no/noTOMH...
PacniM6H-KO Tbi, rpoMosa cTpe/ia, Euje MaTyuixy, /ja
MaTb—cbipy 3eMJiio! Pa3BaJiHCb-Ko-c« tu MaTb-3eMJW, Hto
na Bce nerupe cropoiiu (EapcoB, 164); HaKa/mcb-Ka tu
KQAeHa cmpejia, JĮa npHuin6H-Ka t u rpo6oBy /jocicy, fla
OTKpOM-Ka Tbi TOHKO IIOJIOTHO... (KoCTpOMCKHe ITpMHHTahhH, 57). Nuo iytų šalelės, Kilo vėjai pašėlę, Su griausmais
dundančiais, Su žaibais degančiais, Perkirsk, griausmo strėle,
motinėlę, Motiną - žemę juodąją! Skilki, žeme, į keturias da
lis (Barsov, 164, cituota iš Permės rinkinio, 1860 m.). Įkaisk tu,
deginta strėle, ir perverk karsto lentą, ir atmesk plonąją drobę
(Kostromos raudos, 57). Kartais tie požymiai supaprastėja iki
tiesioginės nuorodos į audrą: Hto no/jyii, /ja MaTb —noro/jymKa, c BocTO'iHott cTopoHyuiKH, Hto pa3/jyft tu xejrruft
necoK, PacuiH6H rpo6oBy /joexy (KocipoMCKHe npirarrahmh, 58). Papūsk, motina - dargana, iš rytų šalelės, nupūsk
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geltonąjį smėlį, suskaldyk karsto lentą (...) arba eliminuojami
paliekant tik užuominą:
Kad man Dievs duotų
Giedrą dienelę,
kad nušildytų
Ryto raselę,
Kad nušildytų
Ryto raselę,
kad atsivertų
Siera žemelė.
(Juška, 375)
Motinos ir žemės sąvokos taip pat siejamos funkciškai su
lyginant sakralizuotą Motiną - sierąją žemę ir Dievo motiną,12
kas leidžia vartoti šiuos personažus kaip absoliučius sinonimus,
sustiprinančius vienas kitą pakartojimu analogiškose sintaksi
nėse konstrukcijose: XoTb OTnymeHO poxccho y Meha
ahtatko... Ko 3Toft FIpccBATOH Ra Eoropojinue, Bo
MaTymicy jia no cwpy 3cmjdo, Bo norpc6a on jia bo rjiy6oKMH
(BapcoB, 112). Nors išleistas mano gimdytas vaikelis pas Šven
čiausiąją Dievo motiną, į motiną sierąją žemę, į požemius gi
liuosius (Barsov, 112).
Dar vieno lygmens ,,motinos“ ir „žemės“ ryšį galima matyti
ten, kur Motina - sieroji žemė priima mirusį ir paverčia jį (t. y.
pagimdo iš naujo, realizuodama savo motinišką kuriamąją funk
ciją) į medį, paukštį ir pan. Daugybę tokio virsmo pavyzdžių
randame mitologinėse dainose:
Už jūrų, už marelių,
Už aukštų kalnelių,
Ir išdygo liepužėlė
Devynioms šakelėms.
O aš prieidama,
Apsikabindama:
- Bent pavirski, liepužėle,
Į mano močiutę!
Šakelės - rankelės,
Šaknelės - kojelės,
Šie žali lapužėliai Meilieji žodeliai.13
(Juška, 409).
Ir galiausiai motinos žemės ir mirusios tikros motinos suly
ginimas. Kalbiniame lygmenyje tai realizuojama konstrukcijų
izomorfizmu ir parinktų leksinių priemonių, esančių koreliatyviose pozicijose, sinonimiškurnu: ripnirany h ko MonuiyiiiKe,
R nocjiyiuaio 6c3ciiacniaA, Hoiil ne crroiieTjih eupa tcama,
He bofiht jih moa MamyiuKa, ne vKajineT jih o6nunyrukm;
Oil He crrojieT MaTb cbipa 3eMJiH —He boiiht moh popurejil
acajiocjiHBaa (BapcoB, 68 ir KocrpoMCKHe npH'iHTaHHA,
60). Parpulsiu ant kapelio, paklausysiu nelaimingoji, Ar nede
juoja juodoji žemė, ar nerypuoja mano motutė, ar nesiguodžia
skriaudžiama; Oi, neverkia juodoji žemė, nedejuoja mano gim
dytoja gailiaširdė (Barsov, 68).
Kita vertus, galimas jų supriešinimas kaip gyvo negyvam,
savo svetimam. (Iš dukters apraudojimo:) ajib Tbi noJiio6HJia
cepyio MaTb 3eMJiio, 3a6buia cboio poflHyio (BapcoB, 125).
Ar tu pamilai juodąją motiną žemę, Užmiršai savo tikrąją (Bar
sov, 125 - cituota iš „Rusų liaudies buities“, A. Tereščenko).
Iš rusų kalbos vertė Jurga SABALIAUSKAITĖ
HeBCKaaJl.r. MaTb b norpečajibiioM U)OJibKJiope//Bajrro-cjiaBHiicKHe HccjieaoBaHHfl. 1982.-MocKBa: Hayica, 1983.-C.197-205.

44

NUORODOS:

1. Daugiausia naudoti šie rusiški ir lietuviški šaltiniai: IlpHHHTaHHH
CcBepnoro Kpaa, coč.E.B. EapcoBbiM. H.l. FLnaHHnoxopoHHbie,
Haanx)ūHbic h HąaMonuibHbie. -M., 1872 (trumpinta - BapcoB);
Cmhphob Bac. Hapojuibie noxopOHbi h npHHMraHHH b Koctpomckom Kpae. - KocipoMa, 1920 (KocrpoMCKHe npHHHraHHfl);

Lietuviškos dainos. Užrašė A Juška, t. III.-Kazanė, 1882 (fotogra
fuotas leidinys - Vilnius, 1955) (Juška). Lietuvių tautosaka. T. II. Vilnius, 1963; Lietuvių raudos iŠvisur surinktos su d-ro J. Basanavi
čiaus prakalba. Vilniuje, 1926 (Raudos).

2. Išskirt inio dėmesio reikalauja semantinė žemės ir moters apvaisinimo
paralelė, reiškiama vienu veiksmažodžiu 3acejm>. Žr. toliau apie mo
tiną - juodąją žemę.
3. Plačiau apie atitinkamų sampratų kompleksą žr.: <PpeftaeH6epr O.M.
BBeaeiiHe b TeopHio aHTHHHoro <Į)CJibKJiopa.//<PpeftaeH6eprO.M.
Mh<1> h jiHTepaiypa jtpeBHoeTH. -M., 1978 -P 77.
4. Plačiau žr.: Fraenkel E. UtauischesEtymologisches W6rterbuch.-Hei
delberg, 1962.-S. 1063-1064. Apie priešdėlio už-, modifikuojančio
veiksmažodžio tarti reikšmę, žr.: Skardžius P Lietuvių kalbos Žodžių
daryba. - Vilnius, 1943. - R555.
5. HcBCKan JI.T. CcMaHTHKa jioporn h CMexeHux npe^craBJieHHft
b norpeOajibHOM o6pazte.//CTpyKrypa TCKcra. -M., 1980.
6. Liet. pažyminys žalias semantiškai platesnis nei rusiškas atitikmuo.
7. Žr. aukščiau mauHoe cjioeeuywxo. Paslaptis, slaptumas - mirties sfe
ros požymiai, sutinkami įvairių raudų siužetuose. Žr. prisakymus mi
rusiajam perduoti sveikinimus gimdytojams. Ši tema toliau vystoma
pabrėžiant mirusiojo svetimumą gyviesiems (svečias ir pan.), minint
specialius ženklus, iš kurių bus atpažįstama aname pasaulyje: O tu,
mano broleli, o ant ko pažinsi? O kibą ant linų laiškelių, o kibą ant
plonų drobelių... (Juška, 333); Čysta gromatėlė gimdytojams ir pan.
Reikšminga liet. laiškelio homoniminė reikšmė.
8. HBauonB.B. CojwpHbie MH4)u.//MH<I)bi HapoaoB MHpa, t.2.M., 1982. -P.461-462.
9. Apie liet. mainas reikšmę, susijusią su aklumu ir priklausančią mirties
sferai, žr.: HBauoB B.B. TonopoB B.H. MccJienoBaHHH BoūjiacrH
cnaBHHCKHX apCBHOCTefi. -M ., 1974. -P. 126-130.
10. Apie panašios sandaros žodžius žr.: HeBcxafl JI.T. Chhohhmhk
K3K ojihh M3 cnocoOoB opraiiH3auHH (pojibKJiopHoro TeKcra.//
OiaBHitcKoe m 6ajiKaHCKoe H3i,iK03HaiiHfl. -M., 1983.
11. MoaiioB B.B., TonopoB B.H. CnoBmicKaa MH4>anorHsi.//MH<l>bi
napoKOB MHpa,T.2. -M ., 1982. -P. 450.
12. Apie kitus Dievo Motinos ir motinos- juodosios žemės siejimo pavyz
džius žr.: YcneHCKHHEA. PennrMoauo- MHcpojiorHMecKHft acneicr
pyccKott oKcnpeccHBHoft <ppa3eojToiMH.//CTpyiaypa TeKcra-81.
Tc3hcm CHMno3HyMa. -M., 1982,. -R 52-53.
13. Šiuo ir daugeliu kitų panašių atvejų liepa turi visus Pasaulio medžiui
būdingus požymius. Plačiau apie Pasaulio medžio ir moters paraleles
žr.: HBanoBB.B., TonopoB B.H. HccnejiOBaHHfl... p.96. Moters
- motinas ir žemės lyginimo tema galėtų būti plėtojama prisimenant
lietuvių legendą apie verbą, kuri kažkada vaisingumu nenusileido že
mei, už ką ir buvo nubausta, žr.: Kolberg O. Dzieta wszystkie, t. 53.
Litwa. - Wroclaw-Poznan, 1966.-S. 369.

The concept of mother in burial folklore
Lidija Georgijevna NEVSKAJA
The essay deals with the publication called “Balto-slavianskyjc issledovanija -1982”(“Balto-Slavic investigations - 1982”), which
is translated from the Russian language. The investigation is con
cerned with the many-sided mother concept in Lithuanian and Rus
sian raudos (songs of lamentation). Motherhood in raudos is an
abstract notion and it is expressed by the functions: 1) to give birth;
2) to bring up, i.c. to feed up and to acquaint with moral and social
code of social environment; 3) to educate: a) to introduce the ha
bits of work, b) to teach children the rules of social behaviour, to
advice a daughter-bride for the creation of a new family, c) to ac
quaint with “secret learning”; 4) to be the intercedcr and patro
ness both in this life and after death, especially, performing the
role of spiritual ancestor.
Some of the mother’s functions become duplicated while in
troducing different codes. Mother is the home, in the cosmic code
she is the sun, in ichthyological - she is a pike, in dendrological she is a lime tree, and she is the earth after all.

= KEPURIŲ KELIONĖS =
Rūta GUZEVIČIŪTĖ
Bašlykas
Kepurė - sistemą „kostiumas“ (tai
rūbai, avalynė ir galvos danga) vaini
kuojantis aprangos elementas - iš
tiesų gali nemažai papasakoti ne
vien apie jos nešiotoją, bet ir pri
minti daugybę nuo mūsų ne
grįžtamai nutolusių dalykų.
Atrodytų, kas galėtų būti
bendra tarp įstabaus Žygiman
to Augusto galvos apdangalo, Hunų raitelis su charakteringa klajoklių gal
sarmatiško* bašlyko, lietuvio vos danga // PamioiutKacTJT O jcįikh no
valstiečio žieminės kepurės ir MCTOpHK OflCXJIH HSCCJTCHMH CCBepafrygiško** kalpoko? Tačiau to 3anaanoro KaBKaaa.-Jl., 1990.-R 63.
limi ir beveik neapčiuopiami
saitai sieja visas šias formas, suvedančias į vieną
galvos apdangalo tipą, kuris mūsų kraštą pasiekė
neatmenamais laikais. Tie laikai skendi mitų, legen
dų, padavimų ir hipotezių ūkanose. Prisimindami
tolimiausią praeitį, save siejame su romėnais. Ta
čiau tuo pačiu metu, kai ši legenda buvo kuriama,
t. y. Renesanse, kai Europos tautos „perrašinėjo“
savo praeitį, ieškodamos genealogijos ir naujų že
mių (dažnai senų ryšių pagrindu), tada gvildenta ir
sarmatiškosios kilmės koncepcija.
M. Stryjkovskis „Lenkijos, Lietuvos, Žemaitijos ir
visos Rusijos kronikoje“ (1582 m.) teigė, jog sarma
tai esą Dorybės ir Dievo išrinkta tauta, o jų palikuo
nys - senosios Romos respublikos šlovės ir laisvių
paveldėtojai (1,475).
Antikoje, iš kurios
pasiskolintas pavadi
nimas Sarmatia, Sauromatija arba Sarmatija buvo vadintos vi
sos žemės už graikų
ir romėnų kolonijų ri
bų: tarp Vyslos ir Vol
gos, šiaurinės Juodo
sios jūros pakrantės ir
pietryčių Europos ly
guma (2,504).
Patys sarmatai
(lot. sarmatae) - ira
nėnų kalbų grupės
gentys (alanai.roksolanai, jazygai ir kiti),
klajojusios Sarmatijos
Sankiulotas su frygiška kepure, 1793 m. // Boehn von
Max. DieMode.-T. 11.-Mūnchen, 1976.-P. 95.
teritorijoje ir gavusios

bendrinį sarmatų vardą, III a. prieš mūsų erą iš
stepių tarp Tobolo ir Dunojaus pajudėjo Prieuralės ir Pavolgio link. Nukariavę vietines gentis, įsi
kūrė į šiaurę nuo Kaspijos jūros, iš kur ilgainiui
paplito po pietryčių Europos lygumą. Kai paver
gė jau anksčiau čia gyvenusias skitų gentis ir už
ėmė jų teritoriją šiaurinėse Juodosios jūros pa
krantėse, pasiekė Dunojaus žiotis ir Karpatų kal
nus bei Vyslą. 274 m. įsiveržę j Romos provinciją
Dakiją ir čia susikovę su romėnais, IV mūsų eros
amžiuje buvo sutriuškinti hunų, bet viena sarma
tų gentis - alanai drauge su gotais ir hunais da
lyvavo didžiajame tautų kraustymesi ir prisidėjo
prie Romos imperijos žlugimo.
Beje, A. Vijūkas-Kojelavičius 1650 m. „Lietu
vos istorijoje“ Lietuvos
pavadinimą sieja su čia
įsikūrusia alanų gentimi:
Alanija virtusi Litalanija ir
Lituanija (3, 47).
D. Kuolio nuomone,
dar M. Stryjkovskio iškel
ta „etnolingvistinė baltų
kultūrinės vienybės sam
prata bei legendomis pa
remta jų politinės vieny
bės idėja suteikė Lietu
vos istorijai visiškai nau
ją atskaitos tašką - tam
pa suprantamas ir Lietu
vos
kunigaikščių verži
Medžiojantys persai su
masis
rytuosna, ir jų pa
šalmais - bašlykais iš
lengvo audinio apsimutu stangos įsitvirtinti senųjų
riavę veidus // Mepuano- prūsų žemėse, perėda
Ba M.H. Koctjompajirux
BpeMcit h napo,aoB.-T.I. masis su Vakarais dėl
krikšto, Algirdas reika
-M ., 1993.-R 57.
lavo grąžinti jam kaip tė
voniją Kuršą, Žiemgalą ir Prūsiją, visa Rusija, jo
įsitikinimu, taip pat turinti priklausyti Lietuvai.)“
(4, 91).
Tad istorijos ir mitų pynės, užuot išaiškinusios,
dar labiau sunarplioja mūsų kilmės bylą... Gal
painioje kelionėje laiko labirintais galėtų talkinti
visai konkretus daiktas - kepurė?
Jau Herodotas minėjo, kad skitų gentis sakai
„ant galvų turėjo stačias smailėjančias kietas mi
lines kepures“ (5, 384). Sarmatai, kaip anksčiau
minėta, nukariavę skitus, pasisavino jų meninį
braižą ir kostiumo formas. Viena sarmatų genčių
roksolanai pirmaisiais amžiais iki mūsų eros taip
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žiaus žmonių pamėgtus dėl jų praktiškumo ir patogumo
dabinosi: „Jie nešioja šalmus ir šarvus iš žalių jaučio odų
(11, 139). Juos vadina „kapuza“ - t. y. kepure, o gamina
ir nupintus iš vytelių skydus, o puolamuosius ginklus jiems
iš lapių kailio. | ją galėjai susisupti, užsidengti nuo šalčio
atstoja ietys, lankas ir kardas“ (6,16). Naujosios eros pra
veidą, o užpakalinę dalj nuleisti ant sprando. Teigiama,
džioje roksolanai buvo išstumti alanų ir apie tą metą susi
kad su tokia žalia aksomine kepure ir kažkokio Lietuvos
dūrė su romėnais. Tai atsispindi imperatoriaus Trajano
dvarininko dovanotais vilko kailiniais iš rusiškosios kam
triumfo kolonos reljefuose, kur barbarai pavaizduoti su
panijos grįžo Napoleonas, palikęs šalti visą savo armiją
užmaukšlintais ant galvos kūgio formos odiniais šalmais.
(11,139).
Nuo seniausių laikų tokią galvos dangą nešiojo kla
Matyt ir iki XIX a. jau vyko tikras
jokliai, kurių raitas gyvenimo būdas lėmė viso kostiumo,
„kepurių karas“, nes, anot Starotaip pat ir galvos dangos maksimalaus funkcionalumo po
volskio, miestietis be sabalų kepu
reikį. Šalmo pavidalo aukštas, dažniausiai su suapva
rės gatvėje jau nebepasirodo, gė
lintu, į priekį palinkusiu smaigaliu, kartais pasmakrėje
susegamas galvos apdangalas idealiai atitiko pa
dindamasis iš lapės kailio pasiūto
skirtį. Kai kurie šalmai su standžia danga buvo nau
kalpoko (11, 173).
Z. Glogerio nuomone, „liaudis
dojami kaip apsauginė priemonė mūšyje, tik tada
juos padengdavo specialiomis auksinėmis makš
kai kuriuose savo pasidabinimuose, pavyzdžiui, kepurėse,
timis arba ornamentuotomis plokštelėmis (7, 13).
paveldėjo bajorišką nešionę“
Svetimiems papročiams ir drabužiams imlūs
(12, 263). Vadinasi, šis dar
persai taip pat nešiojo aukštas veltines kepures
XVI a. labai prestižinis galvos
su besileidžiančiomis žemyn mentimis bei analo
apdangalas - socialinės pri
giškos formos, tačiau iš minkšto audinio kalpokus,
primenančius frygiškus
Etnografinė skitų bašlyko analogija - baš- klausomybės ir ekonominės
(5, 64; 8, 52). Su tokiais
kyrų kepurė// Oaejtcaa napo;ioB IJoctob- padėties simbolis - XIX a.
uofi Eliponu b pamieM )KCJie3HOM Bene. antroje pusėje tampa jau vien
kalpokais ant galvų
Ckm(|>u, capMaiu h rpcKO-naKH//HpeBHJw valstiečių buities elementu.
persai kovėsi su Alek
oneacaa napojiOB UocTomiott EBposandru Makedoniečiu
Taigi lyg ir užsidaro gigantiš
nu.-M., 1986.-R 11.
kas šios formos egzista
(9, 65). Šis galvos ap
vimo ciklas: viešnia iš ste
dangalas su „skiaute
re“ ir ilgomis mentimis
pių, piemenų kepurė,
tyrinėtojų pavadintas
pradėta nešioti dar gero
kai prieš mūsų erą, Rene
baslyku (7, 11). Etno
grafinė skitų bašlyko
sanse pasiekusi ženklingą kulminaciją, XIX a. vėl
analogija - kailinė baš- Kailinė kepurė, nešiota XIX a. Es
tijoje // McTOpHKO-3THOrpa(|)Hvirsta piemenų atributu.
kirų kepurė, nešiojama HCCKHii aTJiae ripHbaJITHKH.
kailiu į vidų ir Herodoto Ojiexuta.-PHra, 1986.-P 119.
Bet ir čia dar ne vis
minima kaip „lapės ke
kas.
1862 m. kapišono pa
purė“ (5, 385).
vidalo galvos apdanga
Vėlyvojo helenizmo laikotarpiu šiaurinės Juodo
las - su dviem ilgais ga
sios jūros pakrantės buvo nusėtos įvairiausių gen
čių, kurių sinkretizmas reiškėsi tikėjimų ir atributų Piemenukas. Ukmergės apyl. V. Gersono pieš. lais, kuriuos galėjai ap
maišymusi. Greičiausiai šiame verpete ir suartėjo XIX a. antroji pusė // Lietuvių liaudies menas. sukti aplink kaklą - per
darganą užsidedamas
lengvo frygiško kalpoko ir veltinio, odinio ar kailinio Drabužiai.-V., 1974.-R XXVI.
ant kitos kepurės, t. y.
bašlyko formos (6, 11).
bašlykas tapo Rusijos kariuomenės Dono ir Kaukazo da
Pabaltijo istorinis ir etnografinis atlasas pateikia bašly
linių uniformos elementu. Bašlyką siuvo iš baltos arba juo
ko tipo kailinę kepurę kaip senovinę ir būdingą daugelio
dos gelumbės ir puošė spalvota tasma su kutais, pagal
šiaurės tautų nešionei (10, 119). Pagal archeologinius ty
oriento madą. Si galvos dangos forma pasirodė tokia funk
rinėjimus, Latvijoje tokios kepurės buvo žinomos jau V -X
cionali, kad ją noriai perėmė ir kitų kraštų kariuomenės amžiais. Galima tik spėlioti, kaip buvo nueitas kelias nuo
iš pradžių Vokietijos, vėliau - Prancūzijos (13, 41).
Juodosios iki Baltijos jūros, tačiau akivaizdu, kad XIV a.
jis buvo įveiktas, tik priešinga kryptimi.
Bet Prancūzija su bašlyko tipo galvos apdangalu arba
Į bašlyką panaši kailinė kepurė XVI a. antroje pusėje
jo analogija - frygišku kalpoku - turėjo ir savų sąskaitų.
atsidūrė ant mūsų valdovo Žygimanto Augusto galvos: ta
„Bonnet rouge“, kaip jį vadino prancūzai, staiga blykste
pati aukšto kalpoko arba šalmo forma, toks pat stačia
lėjo Prancūzijos padangėj Didžiosios revoliucijos metu.
kampis, įrėminantis veidą, ir j vientisą masę susiliejančios,
Kaip šankiu lotų““ aprangos elementas - laisvės ir lygy
pakaušį dengiančios ir kaklą siekiančios “ausys“. Esminis
bės simbolis - jis veikiai buvo perimtas jakobinų ir įas
skirtumas - brangus sabalo kailis, šiuo atveju, matyt, pa
menino tuo metu išvaduotą iš monarchijos pančių Pran
brėžiant prestižinę semantiką, - nešiojamas kailiu į viršų.
cūzijos respubliką.
L. Golenbiovskio žodyne, skirtame Lenkijos ir Lietu
Kaip frygiškas kalpokas pasiekė Prancūziją? Tiesio
vos aprangai nuo seniausių laikų iki 1830 m., apie tokio
giai atsakyti neįmanoma. Akivaizdu viena: frygai, kaip ir
tipo galvos apdangalus rašoma kaip apie vyresnio am
sarmatai su skitais ir persais - indoeuropiečių kalbų gru-
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pės gentis - „virė“ viename „katile“. Šiaurinių Juodosios
jūros pakrančių regione, kur, kaip minėta, maišėsi gentys
ir tikėjimai, aptinkama frygų dievų atvaizdų. Antai dievas
Men - Mėnulio dievybė putlaus pusnuogio vaikigalio pa
vidalo - pavaizduotas su masyviu frygiško tipo kalpoku,
kurio viršutinė dalis išlenkta į priekį, ir jį tyrinėtojai laiko
bašlyku (6, 10). Ši dievybė sėdi raita
ant gaidžio - aušros ir derlingumo
simbolio... Taigi kyla asociacijų su ga
lišku gaidžiu, o galais, kaip žinia, ro
mėnai vadino keltus (keltai, savo
ruožtu nukariauti germanų genčių,
V a. pateko Frankų karalystės val
džion ir t. t.).

8. Mercalova M. H. Kostiumraznych vremion i narodov.-T. 1.-Mosk
va, 1993.-Rusų kalba.
9. Boucher F. History of Costume in the West.-New York, 1987.
10. Istoriko-etnografičeskij atlas Pribaltiki. Odežda.-Riga, 1986.-Rusų kalba.
11. Golębiowski L. Ubiory j Polszcze.-Warszawa, 1830.
12. Gloger Z. Encyklopedia staropolska.-T. 1.- Warszawa, 1985.
13. Kirsanova R. M. Rozovaja ksandreika i dradedamovyj platok.-Moskva,
1989,-Rusų kalba.
14. Encyclopėdie illustrėe du Costume
et de la Mode.-Paris, 1980.
15. Mercalova M. N. Istorija kostiuma.-Moskva, 1972.-Rusų kalba.
xSarmatizmas (pagal iranėnųgenčių sar
matą, iš kurių save kildino lenkų šlėktos,
pavadinimą), XVII—XVIII a. lenkų šlėktų
gyvensena, papročiai, pasaulėžiūra.
^Frygišką kepurė - raudona, aukštu,
siauru, užlinkusiu į priekį viršumi.
xxxPranc. sans-culottes < sans —
be + culotte - trumpos kelnės.

Caps travelling...
Rūta GUZEVIČIŪTĖ
Bashlik
Bashlik (the hood-cap) is one
of the oldest head-dre'sses in the
Eurasian continent, the form of
which was destined by rigorous
Sukilėlis lietuvis, 1863-1864 m. // Greimas A. J.,
climate and nomadic life of its first
Žukas S. Lietuva Pabaltijy.-V., 1993.-R 133.
wearers. Its stream - like form ca
me of a rider's wish to have a cap
that fits well on his head vhile he rode on
a horse back against the wind. It also ca
me of a soldier’s wish to protect his head
from strikes, thus, the hardened “crest"
ŽygimantasAugustasšalmopavidalosabalųke
of a bashlik served for it.
pure// Kuolys D. Asmuo, tauta, valstybė Lietu
The appearance of the helmet in the.
vos Didžiosios Kunigaikštystės istorinėje litera
tūroje: Renesansasirbarokas. -V, 1992. -R 59.
shape of a bashlik is connected with the
theory of sarmatian origin because sarmatian tribes were the ones who spread
Bet tai vėl iš mitų ir padavimų. Tik
it throughout large territories. With us the
ra apie frygišką kalpoką tai, kad iki
bashlik was worn by men of various esta
1789 m. revoliucijos jis buvo privers
tes, e.i., it is fixed on the ruler Žygimantas
Augustas’ head in the iconography from
tinis katorgininkų atributas (14, 223),
the sixteenth century; it was already worn
o revoliucijos metu tapo komunos na
by shepherds in the nineteenth century,
rių ir miesto policijos oficialaus kos
and
by revolt participiants in 1863. Thus,
tiumo dalimi (15, 134).
its initial social-prestige change is evident.
The amazing longevity of the bashlik
LITERATŪRA:
is determined by its utility: in southern re
1. Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska,
gions where it was worn in order to esca
Žmodska i vvszystkiej Rusi.-T. 1 .-Wars
pe from the heating sun, light cloth was
zawa, 1846.
substituted for fur and the “ears” were
2. Lietuvių enciklopedija.-T. 26.-Boston, Valstietis nuo Švenčionių. A. Remerio pieš.
lengthen out so that one could wrap up
XIX a. antroji pusė //Lietuvių liaudies menas.
1953.
his neck or some part of the face with
3. Vijūkas-Kojelavičius A. Lietuvos istori Drabužiai.-V, 1974.-R XXX.
them.
The universal features of one of the
ja.-V., 1988.
oldest head-dresses destined its fitness
4. Kuolys D. Asmuo, tauta, valstybė LDK istorinėje literatūroje.-V,
in many troops of the nineteenth century.
1992.
The bashlik of the nineteenth century, formed in B.C. as
5. Herodotas. Istorija.-V., 1988.
the element of soldiers’ and shepherds’ clothes finished its
6. Ravdonikas T. D. Očerki po istoriji odeždy naselenija Severo-Zaexistance cycle and became again the part of shepherds’
padnogo Kavkaza.-Leningrad, 1990.-Rusų kalba.
and soldiers' equipment.
7. Drevniaja odežda narodov Vostočnoj Europy.-M., 1986.-Rusų
kalba.
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PARODOS

TAPYTŲ SKRYNIŲ PIEŠINIAI
M. K. Čiurlionio dai
lės muziejus praeitų me
tų visą vasarą ir rudenį
kvietė pasižiūrėti liau
dies meno skyriaus pa
rodos „Spalva ir orna
mentas tapytose skry
niose“. Skrynių piešiniai
(skrynios XIX a.) ekspo
nuoti pirmą kartą. Fon
duose jų saugoma 460:
iš Suvalkijos regiono 242, Žemaitijos - 170,
Aukštaitijos - 48. Dzū
kiškų skrynių piešinių
muziejus neturi. (Pačių
skrynių fonduose yra 44ios). Visus suvalkietiškų
skrynių piešinius piešė
lietuvių liaudies meno ty
rinėtojas Antanas Tamo
šaitis 1934 m. (piešiniai
paženklinti monograma
^), aukštaičių - Gr. Kinderytė ir K. Šimonis, že
maičių - VI. Vaitekūnas
ir J. Varnelis.
Parodoje skrynių pie
šiniai eksponuoti regio
nais: suvalkietiški (64),
žemaitiški (37), aukštai
tiški (22), - mat norėta
akivaizdžiai lankytojui
parodyti regioninius
skrynių skirtumus bei
kiekvienos etnografinės
srities specifinius bruo
žus (skrynių konstrukci
ją, spalvą, ornamentų
formą ir jų kompoziciją).

Aukštaitija (1 - 3 ii.)
1. Biržų apskr.,
Saločių vis.
2. Rokiškio apskr.,
Rokiškio vis.
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Aukštaitija (1 —3 ii.)
3. Rokiškio apskr.,
Rokiškio vis.,
Izduniškio vnk.

Trijų laukų skrynių vidurinysis laukas
mažesnis nei šoniniai, laukų fono spal
va tamsesnė už pačią skrynią. Skry
nių galai dekoruoti geometriniu orna
mentu (taškais, brūkšneliais, eglutė
mis, spiralėmis...). Apkaustytų skrynių
Suvalkijoje nedaug.
Žemaičių ir suvalkiečių skrynių kon
strukcija panaši, tik žemaičių mažes
nės. Lyginant su kitais regionais fono
spalvos tamsiausios: tamsiai žalia,
tamsiai mėlyna, tamsiai ruda. Žemai
tiškos dekoruotos dviem būdais: kai

Aukštaičių skrynios pagal sa
vo konstrukciją yra didžiausios,
dažniausiai j viršų platėjančios.
Fono spalvos su kitais regionais
palyginus yra šviesiausios, domi
nuoja žalia ir mėlyna spalva. Au
galiniu ornamentu dekoruota tik
priekinė plokštuma. Jo elemen
tai - gėlių žiedai, lapai, stiebai,
pumpurai - smulkūs, neryškūs,
linijos plonos. Kartais vidurinę dalį
išryškina tarp apkaustų kompo
nuotas ornamentas. Skrynių ant
vožas ir šonai dažniausiai ne
puošti. Skrynios apkaustytos ly
giais arba ornamentuotais juodai
apvedžiotais geležiniais apkaus
tais.
Suvalkietiškos skrynios - ly
giais antvožais, statmenais šo
nais. Jos yra mažesnės konstruk
cijos nei aukštaitiškos. Fonas rau
donas, rudas arba rausvo, rusvo
atspalvio. Suvalkijoje paplitusios
laukų sistemos skrynios, kai prie
kinė plokštuma ir antvožas pada
lyti j du, tris, rečiau keturis laukus.
Populiariausios dviejų laukų skry
nios su abiejuose laukuose nu
tapytais augaliniais ornamentais.

Žemaitija (4-7 ii.)
4. Telšių apskr., Varnių vis.,
Graužų k.
5. Telšių apskr., Rietavo vis.,
Labardžių k.
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Žemaitija (4-7 ii.)
6. Šiaulių apskr.,
Pašvitinio vis.
7. Telšių apskr.,
Alsėdžių vis., Rotinėnų k.

nę plokštumą dalija j vieną, dvi,
tris ar keturias dalis. Skrynios
paviršius vienspalvis, augalinis
ornamentas įkomponuotas tarp
apkaustų.
Visų regionų skrynių puošy
bai būdingas Pasaulio Gyvybės
medis. Aukštaitijoje Gyvybės
medis lakoniškas, labiau stili
zuotas, kartais kelių linijų, ne
ryškių spalvų. Suvalkietiškų
skrynių puošyboje pastebėtas
dėsningumas: iš vazono au
gantis Gyvybės medis turi tris,
penkias, rečiau septynias ša
kas, kurios bajgiasi stambiais
lelijų žiedais. Šakos su lapais
arba be jų, žiedai - raudonos,
geltonos, baltos spalvos. Jeigu
žemaitiškas Gyvybės medis
vaizduojamas visoje plokštu
moje, jis yra stambus, sodriais
dideliais lapais, storu stiebu su
ryškių spalvų žiedais. Laukuo
se vaizduojamas Gyvybės me
dis panašus į neaukštą tankų
krūmą: daug šakelių, įvairių žie
dų (lelijų, tulpių, ramunių), pum
purų, lapų.
Įvairūs augalinio bei geo
metrinio ornamento motyvai, be

skrynios priekis, antvožas ir šo
nai puošti augaliniu ornamen
tu ir kai dviejų laukų priekinė
plokštuma nudažyta šviesiau
nei skrynios pagrindas. Kiek
viename lauke nutapytas auga
linis ornamentas simbolizuoja
Gyvybės medį, į kurj kartais
įkomponuoti paukščiai - lakš
tingalos, gegutės, balandžiai,
gandrai. Laukus paprastai jun
gia segmentinės pynės. Že
maitijoje paplitusios apkausty
tos skrynios. Apkaustai prieki-

Suvalkija (8—11 ii.)
8. Šakių apskr.,
Barzdų vis., Ambrasų k.
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dekoratyvinės, turėjo ir simbo
linę reikšmę. Lelijos žiedo ir ko
to vaizdavime pastebėtas vai
singumą simbolizuojančio žal
čio motyvas. Lelija žaltys, au
galas žaltys būdingas suval
kietiškų, kiek mažiau žemaitiš
kų skrynių puošybai. Aukštai
tiškose skryniose žalčio moty
vas retas. Gyvybės medyje
dažnas yra Saulės motyvas.
Žiedą saulutę, sūkurėlį, žvaigž
dutes piešė visų regionų tapy
tojai. Krinta j akį spirale susuk
ti Gyvybės medį vaizduojantys
elementai - šakos, lapai, žie
dai. Spiralė — nuolatinis atsi
naujinimas, atgimimas, amži
nybė. Žemaitiškose skryniose
labiausiai paplitęs rombas
reiškia vaisingumą, derlingu
mą.
Kraičio skrynių puošybos
simboliką, savaime supranta
ma, sąlygojo vestuvių papro
čiai.
Gražina DAUNIENĖ

Kęstučio ŽITKAUS
nuotraukos

The drawings of painted
chests
Gražina DAUNIENĖ
In the Mikalojus Kon
stantinas Čiurlionis art Mu
seum the drawings of 460
painted chests (the chests
themselves - 44) are collec
ted. The regional features the construction of chests,
their colour, ornamentation
and composition were pre
sented in the arranged exhi
bition of drawings. The
chests were done in the ni
neteenth century. The dra
wings were exhibited for the
first time.

Suvalkija (8-11 il.)
9. Šakių apskr.,
Griškabūdžio vis.,
Griškabūdžio k.
10. Šakių apskr.,
Barzdų vis., Barzdų k.
11. Šakių apskr.,
Griškabūdžio vis.,
Bliuviškių k.
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KONFERENCIJOS
B altijos tautų kanklių ir folkloro tyrimai
1994 m. pabaigoje Vilniuje surengtos dvi tarptautinės
konferencijos, kuriose nagrinėtas Baltijos tautų etnokultū
rinis palikimas: lapkričio 16-17 d. Menininkų rūmuose vy
ko antrasis tarptautinis kanklių tyrėjų simpoziumas „Balti
jos tautų kanklės: nuo kaimo gryčios iki koncertų salės“, o
gruodžio 1-2 d. Pedagoginiame universitete ir Lietuvių li
teratūros ir tautosakos institute surengta konferencija „Pro
fesorius Augustas Robertas Niemis ir baltų bei Baltijos finų
folkloro lyginamieji tyrimai“, skirta įžymaus suomių folklo
risto, daug nusipelnusio ir Lietuvai, 125-osioms gimimo me
tinėms.
Kanklių tyrėjų simpoziume 20 mokslininkų iš JAV, Suo
mijos, Estijos, Latvijos, Rusijos ir Lietuvos perskaitė 23 pra
nešimus, buvo surengtos lietuvių muziejinių, rekonstruotų
ir šiuolaikinių kanklių parodos bei Baltijos tautų tradicinių
ir koncertinių kanklių muzikos koncertai bei parodos. Etnomuzikos instituto, Lietuvos menininkų rūmų, Lietuvos
liaudies kultūros centro, Lietuvos nacionalinio muziejaus ir
Lietuvos bei Suomijos draugijos surengtame simpoziume
nagrinėti senųjų kanklių paplitimo ir jų identifikavimo (prof.
Timo Leisio, prof. Marija Baltrėnienė, Ilkka Kolehmainenas), kanklių reikšmės Baltijos tautų etnokultūrai klausimai
(dr. Anatolijus Mechnecovas, dr. Irisą Priedytė, dr. Alfon
sas Motuzas, Rūta Šimonytė-Žarskienė, Igoris Tonuristas),
kankliavimo poveikis JAV imigrantų suomių ir estų tautinei
savimonei (dr. Joyce E. Hakala, dr. Carlas Rahkonenas),
kanklių ir kankliavimo raida XIX-XX a. (habil. dr. Romu
aldas Apanavičius, prof. Pranas Stepulis, doc. Vytautas
Alenskas, Ismo Sopanenas). Aptartas ir kanklių tapimas kon
certiniais instrumentais, jų repertuaro bei mokymo groti
klausimai (doc. Lina Naikelienė, Ismo Sopanenas). Daug
dėmesio kreipta į senojo bei šiuolaikinio kankliavimo išsau
gojimą ir diegimą švietimo sistemon (Tuule Kann, Hannu
Saha, Vida Palubinskienė, Alvyda Česienė), tradicinių kan
klių rekonstrukciją ir gamybą (Egidijus Virbašius, Antanas
Butkus).
Iš visos Lietuvos sukviesti kankliavimo specialistai turė
jo progą aptarti senųjų ir naujųjų kanklių vartojimo bei rai
dos bendrumus ir skirtumus, jų pritapimą šiandieninėje kul
tūroje. Simpoziumui Etnomuzikos instituto leidykla išleido
iš anksto atsiųstų trumpesnių pranešimų rinkinį užsienio kal
bomis, platino savo bendradarbių bei kilų autorių knygas,
plokšteles, kasetes ir kompaktinius diskus. Liaudies muzi
kos instituto, įkurto 1974 m. nedideliame šiaurės vakarų Suo
mijos mieste Kaustinene, ir Suomijos Kantelės draugijos va
dovai Etnomuzikos institutui padovanojo knygų, kankliavi
mo vadovėlių, gaidų, kompaktinių diskų ir kasečių, papil
dančių šios 1992 m. įkurtos nevalstybinės mokslinės įstaigos
dar negausią biblioteką.
Kitą simpoziumą nutarta surengti 1997 m., greičiausiai
Taline, kviečiant ir visų Baltijos tautų imigrantų JAV atstovus.
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A. R. Niemiui skirtą tarptautinę konferenciją surengė
Lietuvos ir Suomijos draugija, Lietuvių literatūros ir tauto
sakos institutas bei Etnomuzikos institutas. Konferencijoje
dalyvavo 15 Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos moksli
ninkų. Prisiminti profesoriaus nuopelnai Lietuvai: liaudies
dainų rinkimas ir išleidimas, mokyklų reformos parengimas
1920 m., poveikis Suomijos vyriausybei, kad būtų pripažinta
Lietuvos Respublika, Lietuvą ginančio požiūrio dėl jėga už
grobto Vilniaus krašto formavimas (prof, habil. dr. Stasys
Skrodenis). Aptarta A. R. Niemio veikla Suomių literatū
ros draugijoje (dr. Urpo Vento), folkloro studijos. Nagrinėti
baltų ir finų mitologijos (dr. Ulo Valk), senųjų kanklių (ha
bil. dr. Romualdas Apanavičius), skudučių tipo dūdelių (Rū
ta Šimonytė-Žarskienė), liaudies dainų melodijų ir tekstų
(Vilis Bendorfs, Anų Vissel, Austė Nakienė), užkalbėjimų
(Mare Koiva), liaudies kalendoriaus (dr. Mali Hiimae) ben
drumai. Perskaityti pranešimai apie latvių ir lyvių dainų tra
dicinius ketureilius (dr. Beatrise Reidzane), liaudies pasakų
klasifikavimą (habil. dr. Bronislava Kerbelytė), samių etni
nio vardo vartojimą latvių liaudies dainose (Janis Rozenbergs).
Konferencijoje dalyvavo ir prof. A. R. Niemio anūkas,
Helsinkio universiteto matematikos profesorius Hannu Nie
mis, išrūpinęs šio universiteto paramą renginiui. Jis perskai
tė pranešimą ir vėliau dar plačiau papasakojo apie savo gi
minės istoriją. Dalyviai susipažino su A. R. Niemio knygų
bei suomių etnologinės literatūros paroda, galėjo įsigyti nau
jausių šios srities lietuviškų leidinių. Baltijos šalių moksli
ninkai domėjosi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
Tautosakos skyriaus darbu, tautosakos rinkimu ir sistemini
mu, sužinojo ir apie Suomių literatūros draugijos, kurios il
gamečiu sekretoriumi buvo A. R. Niemis, tautosakinę veik
lą. Svečiai išgirdo šiaurės rytų aukštaičių sutartinių bei dai
nų, šio amžiaus pradžioje suomių mokslininko užrašytų Bir
žų krašte, koncertą, aptarė ir tolesnio bendradarbiavimo gai
res. Numatyta konferencijos pranešimus atskira knyga išleista
Vilniuje, rengti konferencijas ir ateityje, periodiškai leisti Bal
tijos tautų folklorui skirtą bendrą rinkinį.

Romualdas APANAVIČIUS
T he investigations of kanklės ( box zithers)
AND FOLKLORE OF THE BALTIC PEOPLES

Romualdas APANAVIČIUS
The article is concerned with the information on the two
international conferences: “Kanklės of the Baltic sea nations:
from a village house to a concert hall” (on November 16-17,
1994) and “Professor August Robert Niemi and comparative
folklore investigations of the Balts and Baltic Finns” devoted
to the Finnish folklorist A.Niemis 125th anniversary (on De
cember 1-2,1994) held in Vilnius.

Kantelė —suomių profesinės muzikos instrumentas
Ismo SOPANENAS

Praeitame šimtmetyje kantelė buvo liaudies muzikos instru
mentas, juo grojo daugelis puikių Suomijos muzikantų. Įžymiau
sioji —ūkininkė Kreta Hapasalo, kankliavusi ne tik Suomijoje,
bet ir kaimyninėse šalyse, beje, už pinigus. Šiaipjau kanklinin
kai grodavę veltui, tik vienas kitas negalintis dirbti ūkio darbų
arba apakęs valstietis skambindavęs ir už pinigus.
XIX a. Suomijoje tebebuvo nemenki luomų skirtumai. Kan
telė daugiausia skambėjo kaimuose, valstiečių trobose. Aukš
tesniųjų sluoksnių žmonės kantele grojo labai retai. 1835 m.
paskelbus suomių epą „Kalevala“, kantelė netrukus virto tauti
niu instrumentu: *epas taip išgarsino senąsias penkiastygęs kan
kles, kad skambinimu pradėjo domėtis visų visuomenės sluoks
nių atstovai. Kitose kanklių paplitimo šalyse šilo neįvyko, tik
Suomijoje.2
Nuo tada instrumentą, juo skambinant, imta kitaip laikyti.
Pažinoję natas kanklininkai apgręžė tradicinę kantelę atvirkš
čiai —ilgosiomis stygomis į atlikėją. Pagausinus stygų skaičių,
padidėjo ir instrumento galimybės. Gimė naujosios suomių kan
klės, kurios tuo metu dar neišstūmė ir tradicinių penkiastygių.
Kankliavimo raidai, ypač kaime, stygų pagausinimas įtakos ne
turėjo ir XX a. pradžioje, nes kaimo muzikantai mieliau linko
prie armonikos nei prie kanklių.
Kantelės muzika po truputį ėmė kįsti, kai kankliuotojai, be
liaudies šokių ir dainų, pradėjo skambinti nesudėtingus įvairių
laikų kompozitorių kūrinius, skirtus kitiems instrumentams. Pir
masis vadinamojo naujojo stiliaus atlikėjas kantele buvo Akilas
Okenstriomas (Akilles Ackenstrom, 1868—1898). Jis skambi
no daugiausia kankliavimui pritaikytas liaudies dainas. Tuo metu
dauguma puikių kanklininkų buvo ūkininkai, o ne profesiona
lūs muzikantai. Profesionalais laikytini tik keli to meto kanklių
meistrai (tarkim, Kilpinenų šeima, pagaminusi apie 4000 kantelių).
Kantelių garsynas iki XX a. pradžios buvo diatoninis. Eli
jas Lionrotas (Elias Lomirot), gydytojas, surinkęs ir išleidęs „Kalevalos“ epą, irgi skambino kantele, pats pasigamino netgi chro
matinį instrumentą ir dar keletą jo kopijų. Tačiau šitokios kan
klės Suomijoje neprigijo. Kantelės raidoje reikšmingiausiais lai
kytini 1920-ieji metai, kai Ingrijoje3gimęs muzikas trombonis
tas Paulius Salminenas (Paul Salminen-Hinkkanen) (18871949) ankstesnėms 35-37 stygų kantelems pritaikė garsų aukš
čio kaitos įtaisą, perimtą iš arfos. Nuo tada buvo galima skam
binti visomis mažorinėmis ir minorinėmis tonacijomis, atlikti
klasikinę muziką bei kūrinius kitiems instrumentams. P. Salmineno kantelės modelis vadinamas koncertine kantele, kuria
Suomijoje grojama ir šiandien.
P. Salminenas, kaip sakyta, buvo profesionalus muzikas, gro
jęs trombonu Helsinkio simfoniniame orkestre. Jis buvo ir įžy
mus kantelės pedagogas, sukonstravęs ne tik koncertinį instru
mentą, bet pagrindęs ir grojimo juo būdus. P. Salminenas kantelei pritaikė daug kūrinių, išleido kankliavimo pradžiamokslį,
dėstė kankliavimą Helsinkio konservatorijoje, rengė kantelės
muzikos koncertus. Todėl jis pelnytai laikomas kantelės muzi
kos patriarchu.
P. Salminenas išmokė dešimtis studentų. Kai kurie iš jų ta
po profesionaliais atlikėjais. Žymiausioji —Ūla Katajavuori (Ulla Katajavuori). Ji koncertavo Suomijoje, Švedijoje, JAV ir bu
vo viena iš geriausių kankliavimo pedagogių po P. Salmineno
mirties. U. Katajavuori kankliuoti išmokė daugiau kaip 600 stu
dentų, Suomijos ir Švedijos radijuje įrašė daug kūrinių, tebes
kambančių ir šiandien.
Kanklių suomiškasis pavadinimas kantele nereiškia kokio
nors vieno šio instrumento tipo, taip vadinamos įvairiausios suo
mių kanklės.

P. Salmineno koncertinė kantelė ilgainiui tapo ne tik aka
deminio, bet ir liaudiškojo kankliavimo instrumentu, nes pa
plito Suomijoje ir tarp liaudies muziką skambinančių mėgėjų.
P. Salmineno ir U. Katajavuori kankliavimo mokykloje naudo
jami įvairių liaudies kantelių skambinimo būdai.
Po Antrojo pasaulinio karo kankliavimas Suomijoje labai
atslūgo —net trims dešimtmečiams. Kankliavo tik entuziastai:
broliai Alaspis (Alaspaa), Lauris Kahilainenas, Viljo Karvonenas, Ūla Katajavuori, Tiūne Nyko (Tyyne Niiko), Martis Pokela, Ilona Porma, Ismo Sopanenas, Hanu Siurjialahtis (Hannu
Syrjalahti) ir kiti. Jų dėka grojimo kanklėmis tradicija ne tik
neišnyko, bet buvo atgaivinta ir nuo 1970 m. įdiegta į Suomijos
muzikos mokymą.
1974 m. šio straipsnio autorius parengė pirmąją mokymo
skambinti koncertine kantele programą. Ji buvo numatyta tik
skambinantiems P. Salmineno konstrukcijos kantelėmis,4 ne
apėmė liaudiškojo kankliavimo. Pirmieji kankliavimo egzami
nai pagal šią programą surengti jau 1975 m. Tamperės muzi
kos mokykloje. Praėjus keleriems metams, Suomijos Kantelės
draugijos iniciatyva ši programa buvo papildyta (prie to prisi
dėjo ir kiti kankliavimo pedagogai), apie 1980 m. mokyme ta
po šiuolaikinio akademinio kankliavimo pagrindu.
Kantelė dabar įdiegta visose Suomijos muzikos mokymo
grandyse: vaikų muzikos mokyklose, konservatorijose5ir Sibe
lijaus muzikos akademijoje. Akademijos Muzikinės pedagogi
kos katedroje, kuri rengia pradinių mokyklų muzikos mokyto
jus, 1975 m. kankliavimą pradėjo dėstyti M. Pokela. Jis kan
kliuoti mokė tik kelias valandas per savaitę, tačiau tai buvo la
bai svarbi kankliavimo raidos pakopa, nes kantelę įteisino aukš
tojoje mokykoje. 1983 m. Sibelijaus muzikos akademijoje įstei
giama Liaudies muzikos katedra, kurioje kankliavimas jau tam
pa specialiąja disciplina. 1984 m. P. Salmineno kantele, kaip pro
fesiniu instrumentu, pradėta mokyti groti ir Suomijos konser
vatorijose. Nuo 1987 m. kantelės atlikėjus rengia ir Sibelijaus
muzikos akademijos Solistų katedra. Dabar Muzikos akade
mijoje galima rinktis: ar tapti profesionaliu atlikėju ir pedago
gu koncertinėmis kanklėmis (Šolistų katedroje), ar būti profe
sionaliu liaudies muzikos specialistu ir liaudiškojo kankliavimo
atlikėju bei pedagogu (Liaudies muzikos katedroje).
Gera proga gaivinti liaudiškąjį kankliavimą buvo 1985 m.
Suomijoje iškilmingai švęstas „Kalevalos“ išleidimo 150-metis.
Tada Liaudies muzikos institutas Kaustinene, Suomijos banko
paremtas, paskelbė akciją —„penkiastygę kantelę —kiekvie
nai mokyklai“. Šiandien senosiomis kanklėmis skambinama apie
tūkstantyje Suomijos pradžios mokyklų.
Akademinio kankliavimo koncertine kantele egzaminuose
grojama įvairių stilių muzika - nuo J. S. Bacho iki šiuolaikinių
kompozitorių kūrinių. Liaudies muzikos egzaminams įvairių tipų
kanklėmis skambinamos liaudiškos melodijos, naudojami skir
tinguose Suomijos kraštuose paplitę instrumentai.
Profesinis mokymas kankliuoti Suomijoje dar labai naujas
reiškinys. Keturiose konservatorijose6 —Tamperėje, Lahtyje,
Juviaskiulioje (Jyvaskyla) ir Helsinkyje parengta tik dešimt kan
telės pedagogų, o Sibelijaus muzikos akademijos Liaudies mu
zikos katedroje —dar penkiolika profesionalių kanklininkų.
Kaip solistė tik Susana Heinonen 1994 m. gavo šios akademi
jos Solistų katedros diplomą. Minėtose konservatorijose ir Mu
zikos akademijos Liaudies muzikos katedroje mokosi nemažai
būsimųjų specialistų, o Solistų katedroje —dešimt studentų ruo
šiasi tapti koncertuojančiais kanklininkais ir pedagogais.
Be to, Suomijoje yra dar 140 pedagoginių institutų,7 ku
riuose rengiami muzikos mokytojai. 40-yje išjų mokoma ir kankfiuuti. Daugumai šių institutų studentų (maždaug keturiems

53

šimtams) kankliavimas yra tik lavinimosi priemonė, bet dalis
vėliau studijuoja kankliavimą ir tampa netgi profesionalais. Kan
kliavimą pedagoginiuose institutuose būtų galima dėstyti ir pla
čiau, bet trūksta pedagogų. Antra vertus, tai nemenkas aksti
nas studijuojantiems kankliavimą, nes jie žino, kad baigę moks
lus nesunkiai įsidarbins.
Kankles šiandien gamina mažiau kaip dešimt profesionalių
meistrų.
Nuo 1980 m. vis daugiau suomių kompozitorių kuria kantelės solo ir ansamblių repertuarą, tačiau specialių kūrinių vis
vien stokojama. Todėl skambinama nemažai ir perdirbinių. Tai
nelaikytina blogybe, nes atlikėjas įsisavina įvairių laikų ir auto
rių, pavyzdžiui, J. S. Bacho, V. A. Mocarto, K. Debiusy ir kt.
muziką.
Sibelijaus muzikos akademijoje šiuo metu studijuoja kan
klininkė iš Estijos Kristi Miūling (Mūhling). Ji chromatine estų
kanele Solistų katedroje rengiasi tapti soliste ir kankliavimo
pedagoge. Estų kanklininkę moko žymiausia šios katedros dės
tytoja Ritva Koistinen.8
Kankliavimo sąjūdžiui Suomijoje vadovauja Kantelės drau
gija. Jos pastangomis kankliuojama visose mokymo grandyse
- nuo vaikų muzikos mokyklų iki aukštosios mokyklos. Tai tei
kia pagrindą tikėti, kad kantelės laukia graži ateitis. Ir aš to
tikiuosi.
Vertė Romualdas APANAVIČIUS
Isnio SOPANEN. The Emergence o f Knntele as an Instrument o f Pro
fessionalMusic in Finland // The Second International Symposiumfor Kan
klės Rcseachers „ Kanklės o f the Baltic Sea Nations: from a Village house to
a Concert Hall4*, Vilnius, November 16—17,1994. Leetine.

PASTABOS:
1. Svarbiausias epoveikėjas burtininkas senasis Veinemeinas (Vainamoinen) nesiskiria su penkiastyge kantclc. Epe apdainuota šioinstrumento
gamyba, skambinimobūdas ir stebuklingas kankliavimopoveikisgam
tai, gyvūnams bei žmonėms. (Vertėjo pasataba.)
2. Kanklės tautiniais instrumentais ir netgi tautinės tapatybės įvaizdžiais
XIX a. pabaigoje -XX a. pradžioje tapo ir kitose Baltijos Šalyse. Tą
skatino tautinis atgimimas bei išsivadavimojudėjimas. Lietuvoje tau
tiniu įvaizdžiu tapo suvalkietiškosios kanklės, plilusios po visą krašį,)
kaip ir suvalkiečių tarme pagrįsta bendrinė lietuvių kalba. (Vertėjo
pastaba).
3. Sankt-Peterburgo gubernijoje, Suomių įlankos pietinėje pakrantėje.
Ingrai (ižorai) - bemaž išnykusi nedidelė karelams ir suomiams arti
ma Baltijos finų tauta. (Vertėjo pastaba).
4. Kaipminėta, Šiotipokantelės ilgosiosstygos yraarčiau atlikėjo, trumpo
sios - toliau. Suomijoje vartojamos ir kitokios, trumposiomis stygo
mis į atlikėjų atgręžtos (kaip šiuolaikinės lietuvių) kanklės, tačiau po
puliaresni RSalminenokonstrukcijos instrumentai. (Vertėjopastaba).
5. Suomijos konservatorijos tokios kaip ir dabartinės mūsiškės, anksčiau
vadintos aukštesniosiomis muzikos mokyklomis. (Vertėjo pastaba.)
6. Suomijoje yra vienuolika konservatorijų. (Autoriaus pastaba.)
7. Kaipmūsiškių aukštesniųjų pedagoginių mokyklų arba kolegijų. (Ver
tėjo pastaba.)
8. Pirmoji estų profesionali kanklininkė Eis Roodc dar prieš bemaž ke
turias dešimtis metų baigė Latvijos konservatorijų (dabartinę Muzi
kos akademijų), jos mokinė Thule Kanti - prieš kelerius metus mūsiš
kę Muzikos akademijų. Mat Estijoje aukščiausioje grandyje kankliuo
ti nemokoma. (Vertėjo pastaba.)
Ismo Sopanenas - Suomijos Kantelės draugijos generalinis sekietorius,
nuo 1971 m. dėsto šiuolaikinį kankliavimą Tampetės konseivatorijoje, žur
nalo „Kantele“ vyriausiasis redaktorius, yra parašęs kankliavimo vadovėlį ir
pradžiamokslį vaikams, daugelio straipsnių autorius.

Kantclc is the instrument of Finnish
professional music
Ismo SOPANEN
The essay deals with the main ideas on the report that was
translated from the English language and made at a conference
called „Kanklės of the Baltic sea nat ions: from a village house to
aConcert hall”concerningwith the revival of the Finnish traditio
nal stringed instrument kantele in the morden culture of Finland.
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BALSAS IŠ ESTIJOS

Tautiškumas:
NEPILNAVERTIŠKUMO LIGA
IR BUVIMO PAGRINDAS

- Igoris Tynuristas Lietuvos folkloristams puikiai pažįsta
mas, bet - gal trumpai apie save platesniam skaitytojų
būriui?
- Esu Estijos Mokslų Akademijos Istorijos instituto et
nologijos sektoriaus mokslinis bendradarbis. Išsilavinimu et
nografas. Tyrinėju estų liaudies instrumentus, liaudies mu
zikavimą. Folkloro srity esu ir teoretikas, ir praktikas. Nuo
1970 metų dvidešimt trejus metus vadovavau liaudies muzi
kos ansambliui „Leegaus“, kuris man buvo lyg laboratorija:
ką suvokęs teorinėje plotmėje, taikiau praktinėje. Vėliau bu
vo rašoma, kad mūsų ansamblis turėjęs netgi revoliucinio
poveikio visam Estijos folkloriniam sąjūdžiui... Dabar groju
liaudies instrumentų trio. Dažnai važinėju po Estiją, skaity
damas paskaitas liaudies muzikantams. Esu daugybės meno
tarybų ir organizacijų narys. Gerą dešimtmetį Estijos dainų
švenčių biure buvau liaudiškojo kostiumo sekcijos pirminin
kas. Antrus metus per Estijos radiją vedu laidų ciklą „Mūsų
ir kaimynų liaudies muzika“. Tai plataus pobūdžio laidos apie
įvairių tautų liaudies instrumentus, muziką, kultūros politi
ką. Esu pasirengęs dviems trims laidoms ir apie lietuvių liau
dies muziką.
- Ar dažnai tenka būti Lietuvoje, kokie ryšiai su ja?
- Su Lietuva mano ryšiai ne tik glaudūs, bet ir išskirti
niai. Net postūmį susidomėti autentišku folkloru aš patyriau
būtent iš lietuvių. Tada studijavau Maskvos universitete, ku
riame buvo nemažai ir lietuvių. Šeštojo ir septintojo dešimt
mečių sandūroje Lietuvoje prasidėjo folklorinis sąjūdis: Ramuva ir kt. Tai va būtent lietuviai Maskvos universitete ėmė
dainuoti savąsias liaudies dainas. Prisijungiau ir aš prie jų,
dainavau su jais lietuviškas dainas. Ir tada pirmą kartą susi
mąsčiau: o kodėl gi mes, estai, savo liaudies dainų nedainuojam? Mes tada tik retkarčiais apie tai pakalbėdavom.
Grįžęs į Estiją, jau žinojau, ką reikia daryti: ėmiau burti fol
kloro ansamblį. Su lietuviais esu dalyvavęs kompleksinėje
ekspedicijoje Gervėčiuose. Lietuviškai suprantu. Aš net vos
nevedžiau lietuvaitės. Be to, turiu šiek tiek ir lietuviško krau
jo: mano mama buvo minskietė, jos motina lenkė, o tėvas sugudėjęs lietuvis. Tai va toks ir esu: Tonurist, estiškai - šven
tas Antanas.
- Įdomu. Užsiminėte apie Jūsų vadovauto ansamblio
„Leegaus“ revoliucinį poveikį visam Estijos folkloriniamju
dėjimui...
- Na, šitai ne aš pats sugalvojau ar pripažinau... Reika
las tas, kad Estijoje (ir Lietuvoje) tuo metu viešpatavo vadi
namieji liaudies muzikos ir šokių ansambliai, kurie atliko
vien aranžuotą, stilizuotą liaudies muziką. Mes gi pradėjom

—Sakėt esąs folkloristas praktikas, tuo pačiu ir moksli
gaivinti autentišką instrumentinės muzikos, dainos skambė
jimą. Šitai pasirodė besą labai nelengva, neįprasta ir atlikė ninkas. Turėdami omeny dabartinę mūsų šalių būklę, paša
jams, ir klausytojams. Netrukus suvokėm mokslinio pagrin linių įtakų akivaizdų perviršį, „amerikonėjimo“, „vakarėjidimo svarbą ansamblio veiklai, pamatėm neaprėpiamus ne mo“ poslinkius, - gal kurią folkloristikos sritį, praktinę, aka
tyrinėto folkloro klodus. Rūpėjo ne pamėgdžioti, tarkim, se deminę, šiandien pavadintumėt svarbesne?
no žmogaus grojimą ar dainavimą, o pasiliekant tuo, kas esi,
- Laikmetis, aišku, vieną ar kitą sritį kartais sureikšmi
šiuolaikiniu, savo amžiaus žmogumi, liaudies muziką groti na, bet šiandien, manau, apie tai negalima šnekėti. Prieš ke
letą metų folklorinis judėjimas buvo itin
tradiciniu stiliumi. Mums atrodė,
reikšminga politinė manifestacija. Dabar
kad nebūtina ręsti senų trobų de
to nebėra, susidomėjimas mumis atslūgo.
koracijas, rengtis senoviniais rū
Taip Estijoj, taip Lietuvoj. Tokia meto žy
bais —galima ir džinsuotam, su
odine striuke dainuoti liaudies
mė. Bet liaudies kultūra vis tiek buvo ir
dainą, skambinti kanklėmis. Svar
lieka nepraeinančių vertybių lobynas, tu
rintis tautai nesenkančią vertę jos išlikimo,
biausia - skambinti tradiciškai.
išsisaugojimo byloj. Dabartinio polinkio
Pačiam persikūnyti neprivalu. Pir
„amerikonizuotis“, polinkio į bendraeuromiausia būtina įsisavinti visus liau
pietiškos kultūros apraiškas fone atsiran
diškojo grojimo, dainavimo bū
dus, visus, kokie tik žinomi iš ra
da nesveikų nepilnavertiškumo komplek
šytinių šaltinių ar šiandieninės pa
sų: esą kokie mes neturtingi, nemokame
vakarietiškų kalbų, kultūriniu, ekonomi
tirties, ir kūrybiškai pritaikyti sce
niu požiūriu atsilikę —nieko doro savo ne
noje. Be to - niekad nepamiršti
turį ir 1.1. Folkloristai, praktikai ir teore
etnografinio fono (konkrečių
tikai, šiandien turėtų būti ir yra kultūrinė
liaudies muzikos žanrų gyvavimo
srovė, nužyminti mūsų tautinę vertę, pa
laike, erdvėj): turėti omeny, kada,
kaip, kokiu tembru ir pan. dai
dedanti išsaugoti tapatumą, savitumą, ug
dyti savimonę, surasti mums buvimo pa
nuotas, grotas konkretus kūrinys.
Šitai, pasirodo, taip pat labai sun
grindą, atsparą. Nuolat apie tai šneku.
Esam niekuo neblogesni už kitus. Mes tik
ku, nes iki tol buvę ansambliai bet
paprasčiausiai —kitokie. Mūsų tik kito
ką pateikinėjo „gražiai“, „lyriš
kai“, sakytum, —„tautine roman
kia kultūra. Štai ir viskas. Ir nėr ko mums
tiška dvasia.“ O Estijoje labai ryš
gėdytis. Kuo esam panašūs —visada pa
matom, bet kuo mes kitokie, kuo saviti,
kūs skirtingi liaudies dainų klodai.
Igoris TYNU RISTAS
Turim net runiškąją liaudies dai
kuo būtent —mes, ką turim būtent savo
ną (regilaul) —archainio tipo, ku
—štai kur folkloristų darbas. O praktinę
ri visiškai skiriasi nuo šiuolaikinių rimuotų dainų. Ir jų kalba veiklą būtina pagrįsti mokslu, mokslinėmis išvadomis (jei gy
archainė. Tenka versti į literatūrinę estų kalbą, kad žmonės voji tradicija išsekus). Deja, Estijos saviveiklinėje folkloris
suprastų. Kurioziška, bet kartą dainavom vienoj mokykloj tų veikloje šiandien labai daug paviršutiniškumo, nenoro įsi
šias dainas, —po kurio laiko pažįstama moteriškė papasa gilinti į mokslinę medžiagą. Dažnai siekiama greitai gauti
kojo, kaip jos duktė grįžo iš mokyklos sužavėta... latvių liau vaisių, o tie vaisiai tada būna skurdūs.
dies dainomis.
- Ar Jums vis dėlto nebaisu tų minėtųjų beatodairiškų
įtakų, nepasidarysim mes indiferentiški?
- Arši daina iki šiol išlikusi ir liaudyje?
—Pasyviai, bet - taip. Dainoms pora trejetas tūkstant
—Naujas įtakas asmeniškai kiekvienas priimam savaip.
mečių, o dar yra atsimenančiųjų. Poroj vietų jos išsilaikė ir Mes dar nežinom, kas pasiliks mumyse. Įvertinimui reikia
gyvojoje tradicijoje: vestuvių apeigose Kichnu saloje ir Esti atstumo. Šiandien visame pasaulyje etninės kultūros spar
jos pietryčiuose, setų žemėje. Be to, Sibire gyvenantys setai čiai kinta, standartizavimo veikiamos, nyksta. T\io pačiu vi
yra išsaugoję labai archainį šių dainų dainavimą. Bet praras same pasaulyje stiprėja ir etninių kultūrų vertės supratimas.
Net valstybių mastu. Mes, estai, taip pat lietuviai, šito supra
ta, žinoma, labai daug.
—O kokie Estijoje surinktos, išleistos tautosakos lobiai? timo šiandien, deja, dar neturim. Mes dar bijom parodyti
- Pagrindiniai mūsų tautosakos archyvai yra Tartu litera savo valstietiškąją kilmę, norim būti „kaip kiti“, „kaip visi“,
tūros muziejuje. Milijonai puslapių. Kai kurie tyrinėtojai sako, o, tarkim, Švedijoje net valstybinio priėmimo metu gali gro
kad užrašytos tautosakos skaičiumi kiekvienam gyventojui Es ti ne simfoninis, estradinis ar dūdų orkestras, o liaudies mu
tija bene pirmauja pasaulyje. Leidinių... Pirmiausia —runiš- zikantai liaudies muziką. Laimei, nebojant visais amžiais
kųjų dainų (su melodijomis) penkiatomis. Esama liaudies mums nestokotų pašalinių įtakų, žmonių sąmonė kinta itin
dainų (Vana kanneli) daugiatomio, išleisto regioniniu, vadi lėtai, tradiciškumas mumyse gyvas, iš kartos į kartą perduo
namuoju parapiniu principu. Yra raudų tritomis: tekstai, me dama kažkas sava, savita, ir mes tebeliekam estais, lietuviais,
lodijos. Yra Ingrid Riuitel išleistas estų liaudies žaidimų dvi latviais. Istoriškai taip susiklostė, kad Estijoje tapatumą la
tomis. Folklorinės medžiagos biblioteka skųstis negalim. Esa bai būdinga suprasti savo kalbos vartojimo prasme: galima
me net išvertę aštuoniasdešimt Pietų Estijos senųjų liaudies gyventi visai vakarietiškai, tarkim, kaip anglas, bet šnekėti
dainų į rusų kalbą ir 1983 metais išleidę, kad mokslininkams ne angliškai, o estiškai. Mūsų tautinio atgimimo pradžioj bu
ta medžiaga būtų prieinamesnė. Lietuvoje to nepadaryta.
vo ir toks metas: Dainų šventėje dainuoja vokiškas dainas,
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bet - estų kalba. Vokietijoje net rašyta, esą keisti, paradok
salūs tie pabaltiečiai: dainuoja apie meilę savo kraštui „Deut
schland Deutschland ūber alles“ melodija. Mums tuo metu
svarbu buvo parodyti save lygius vokiečiams: dainuoti cho
re, kaip jie, bet jau sava kalba. Ir tik vėliau Dainų šventėje
nedrąsiai pasigirdo liaudies daina, kol pastaraisiais metais
suskambo ir pačios seniausios, runiškosios: dvi, trys gaidos
jos melodijoje, o staiga - tūkstančiai dainuoja estradoje,
žinoma, pritaikytą chorui...
- Sakot, „pritaikytą“. Koks Jūsų požiūris į liaudies dai
nų stilizavimą, transformavimą?
- Nematau jokių prieštaravimų. Štai - runiškosios dai
nos. Prieš šimtą metų valstietis užrašė tekstus, tautosakinin
kas muzikantas surašė melodijas (pagrindas yra!), kompozi
torius Vėle Torms, Maskvos konservatorijos auklėtinis, per
dirbo jas visai nauju stiliumi, ir dabar jos, kaip profesiona
liosios nacionalinės kultūros reiškinys, dainuojamos visoje
Europoje, žinomos kaip estų dainos. Bet tą pačią dainą fol
kloro ansamblis gali sau dainuoti ir autentiškai. Visi kultū
ros sluoksniai —archaiškasis, senasis, naujasis —turi teisę
gyvuoti savarankiškai ir tuo pačiu persipina, įtakoja vienas
kitą. Pati liaudis nedėlioja, neskirsto po jokius stalčius. Bet!
Yra „bet“. Jei žmogus nori liaudies dainą „perdirbti“, trans
formuoti, pritaikyti, tarkim, šiuolaikiniam orkestrui, chorui
ar pats atlikti su džiazu, jis pirmiausia privalo puikiai žinoti,
kaip toji daina atliekama tradiciškai, kokie jos vidiniai dės
ningumai, dvasia, - privalo perprasti dainą iš vidaus, ir tik
tuo vadovaudamasis gali pradėti stilizuoti: būtina, kad tra
diciškumas neišnyktų, dainos dvasia apdorotoje medžiagoje
nepasimestų. Manau, tik tokiu būdu tradicinį reiškinį gali
ma inkrustuoti į šiuolaikinį pasaulį. Taip senoji kultūra ir
atsinaujina, tuo pačiu - ir išlieka.
- Vadinasi, tradicija - ne tik tai, kas „sausai išsaugoma“,
bet ir tai, kas persikūnija pagal vidinius tradicijos dėsnius...
- Būtent. Gyvenimas keičiasi. Tik reikia, kad nebūtų ga
dinama, kas jau gera. Noriu pateikti vieną pavyzdį. Estijoje
dabar labai pamėgti megztiniai iš Kichnu salos. Jie savitai
ornamentuoti, griežtų spalvų. Ir štai tas megztinis, pasidaręs
madingu, matau, ėmė pastebimai prastėti: vietoj smulkaus
rašto atsirado stambus (turistams patrauklesnis), mezginys,
buvęs labai storas, kietas, sunkus, pasidarė retas, minkštas
(taip greičiau ir daugiau galima numegzti) - tradicinio megz
tinio stilius prarastas. Dabar moterys kartais net kaip suknią
jį nešioja, ko tradicijoje niekad negalėjo atsitikti. Pastaruo
ju laiku ir ne estės tuos megztinius mez^a, - pasičiupo ru
sės, pajutusios, kad galima pasipelnyti. Štai kaip, nežinant,
nesivadovaujant tradicija su jos niuansais, gralis geras iš
baigtas liaudies meno kūrinys gali būti sudergtas.
- Pas mus folkloro specialistai dūsauja, kad net folkloro
ansamblių žmonės negerbia tautinio kostiumo...
- Jeigu žmonės pasirodo scenoje ar net važiuoja į užsienį
su folkloro ansambliu - tai etnografai gali ir pareikalauti,
kad tautinis kostiumas būtų gerbiamas kaip nacionalinės kul
tūros simbolis. Ansamblio dalyvis turi žinoti, jausti, kad tai
yrajo, kaip tautos žmogaus, simbolis ir kad kiekviena jo deta
lė - tam tikros epochos reiškinys. Negalima, tarkim, XIX a.
vidurio ilgą putlų sijoną imti ir patrumpinti ar susiaurinti.
Deja, ansambliuose tokių vaizdų prisižiūrim. Išmokyti gerb
ti tradicijas - vėlgi pirmiausia folkloro specialisto, tyrinėto
jo priedermė. Štai - ir dar kartą mokslo ir praktikos ryšys.
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- Ar Estijoje žmonėse iki šiol kur nors dėvima tautiniu
kostiumu?
- Pirmiausia Kichnu saloj. Čia ir kasdienybėj gali pama
tyti moteris, ypač mergaites, su tautiniu kostiumu ar bent
sijonu. Antra tokia vieta - Setu kraštas. Į bažnyčią, vestuves
moterys, vaikai ten dar ateina ir su tautiniu kostiumu.
- Norėčiau šoktelti į kitą sritį... Ar daug galėtume pasi
mokyti iš to, kaip etniniai dalykai prigyja Estijos mokyklose?
- Nemanyčiau. Pas mus net muzikos mokytojas retai ku
ris moka liaudies dainų, perpranta tradicijas. Bet tai visos
mokymo sistemos, pradedant Pedagoginiu universitetu ir
Muzikos akademija, kaltė. Nenormalu, kai busimiesiems mo
kytojams folkloro kursas - trumpas ir sausas. Nebent dar
želiuose kiek geresni reikalai. Jų auklėtojos stebisi, kaip ge
rai vaikai priima liaudies dainas, net pačias archaiškiausias.
Manau, darželiai teikia daugiau vilties. Liaudies kultūra žmogaus buvimo būdas. Žmogus turi gyventi joje kaip iš kar
tos į kartą paveldėtame name, perimdamas jį, saugodamas
jo dvasią. Viso to mokykloje neišmokysi. Galima nebent su
pažindinti su kai kuriomis liaudies kultūros apraiškomis.
Daug metų vienoje Talino mokykloje skaitau liaudies kultū
ros kursą. Aš nereikalauju, kad vaikai skrupulingai žinotų
faktus. Jų prireikus, visada galima susirasti. Aš siekiu supa
žindinti su procesais. Noriu, kad vaikai suprastų sistemos
gyvavimą: kas būdinga laikmečiui, veiklos sričiai. Liaudies
kultūra nėra štampas visiems laikams. Buvo tradicijos, bet
greta visada ir naujovės, sąlygojusios tradicijų (gana užda
roj sistemoj, su savo dėsniais) vystymąsi. Noriu, kad šitą vai
kai suvoktų. Taip pat noriu, kaip suprastų, kaip liaudies kul
tūros reiškiniai išlieka. Arėm žagre su jaučiais, arėm plūgu
su arkliais, ariam traktoriais, javus pjovėm pjautuvu, po to
dalgiu, po to pjaunamąja su arkliais, pasirodė kombainai betgi vis tiek reikia ir arti, ir pjauti, vis tiek mes rytą vakarą
valgom mūsų kasdienę, sakytum, tradicinę duoną, nors kios
kai verste užversti visokiais užjūrių pablizgintais skanėstais.
Mes net nepagalvojam apie tai, nesuvoktam to, mes taip
esam. Ir taip visose gyvenimo srityse: nenujausdami gyve
nam pagal taisykles, perimtas iš amžių, pasąmonėje glūdin
čias. Ir niekur nuo to nepabėgsim.
- Bet gal to, kas vyksta savaime, natūraliai, —maža, gal
mūsų tradicijoje, jos giluminiuose kloduose, tarkim, etikos,
moralės srityje būta daug vertingo, bet išmušto iš mūsų dirb
tinai, prievarta, ir dabar yra prasmė daug ką aktualizuoti.
Tuo tarpu folkloristai, atrodo, temato liaudies kultūros ap
raiškų paviršinę, t. y. „gražiąją“, estetinę, nesakant pramo
ginę, pusę. Ar Jums taip neatrodo?
- Atrodo. Nuspalvinant rožinėm spalvom, gerokai pa
gražinant, linkę idealizuoti, o juk visais laikotarpiais daug
būta ir negatyvaus. Bet aktualizuoti, grąžinti į gyvenimą bu
vusias, atrodytų, patrauklias moralines normas taip pat ne
įmanoma. Kitas dalykas, jei kurioje nors tautos gyvenimo
srityje tradiciškai būta tam tikrų skirtybių, jos ir išlieka. Mū
sų tautoje, pavyzdžiui, jaunimas ar moterys visada turėjo pa
lyginti daug laisvių. Taip yra ir šiandien. Arba - šeimyniniai
ryšiai. Estijoje istoriškai jie gana silpni. Tad ir dabar daug
skyrybų, šeimos negausios, ne itingiminiuojasi... Gyvenimas
pilnas amoralumo, žiaurumo. Atrodytų, galėtume pasisemti
iš senovės, kaip iš kokio šaltinio, dorovės vandens, kad pašvarėtume. Bet pamirštame gyveną visai kitokios sistemos
sąlygomis: valstietiškoje bendruomenėje gyvavusios taisyk

lės čia visai nepritaikomos. Galim, žinoma, padūsaut, ak, kaip
gerai buvo, kai vaikai klausė tėvų, kai buvo gerbiami seni
žmonės. Bet taip nebebus. Nei vaikai dabar tiek priklauso
mi nuo tėvų, nei tėvai nuo vaikų, - ir požiūriai pasikeitė. Jei
gyvenimas nepriverčia mūsų gyventi pagal kurią nors taisyk
lę, tai ir niekas neprivers.
- Ar, Jūsų supratimu, tas pat pasakytina ir apie papro
čius, apeigas?
- Jei žmogus asmeniškai nebetiki apeiginiais veiksmais
- iš jų telieka teatras, pramoga. Tada juos tegalim teatrali
zuoti, jų pagrindu pateikti vaidinimą, bet padaryti taip, kad
tai būtų rimta, - nerealu. Vieną kitą paprotį, apeigą, tar
kim, vestuvinę, priminti ar įdiegti galima, bet ne daugiau.
Mes su savo „Leegaus“ šitai, atrodo, kiek įmanoma išban
dėm. Tarkim, Estijoje nuo senų laikų per Kotryną, Martyną
buvo labai paplitęs persirengėlių vaikščiojimas. Persirengėlių neaplankyta šeima jautėsi nelaiminga, sugėdinta: nepa
sveikino, negavo iš šeimos dovanų aukos. Vaikšto ir dabar
tie persirengėliai, bet —tik vaikai. Duodama ir jiems šio to
- bet jau be vidinio būtinumo. Padėtis pasikeitė iš esmės.
Buvusio magiško veiksmo nebesuvokia niekas: nei šeimos
tiki, kad persirengėlių atėjimas sąlygos sėkmę, gerą derlių,
nei patys persirengėliai žino, kam čia jie iš buto į butą, iš
trobos į trobą vaikšto. Magišką paskirtį turėjęs apeiginis
veiksmas virto pramogavimu, teatru. Taip atsitikę ir su dau
geliu apeigų.
- O kokie senieji papročiai Estijoje dar gyvi?
- Pirmiausia —Joninių. Joninių šventimas Estijoje visa
da buvo dvejopas - šeimyninis ir bendras, kolektyvinis. Šei
myninių Joninių metu daug reikšmės teikta burtams, apei
giniams veiksmams apsaugant gyvulius nuo ligų ir pan.: per
laužo dūmus buvo genami išpuošti gyvuliai, sakomi užkal
bėjimai. Degintas ir bendras, bendruomenės, laužas. Prie jo
pramogauta, pokštauta, šokta, dainuota. Šiandien telikęs
pastarasis Joninių šventimas: renkasi žmonės, būtinai rei
kia, kad degtų laužas: ant stulpo (statinė) ar ant žemės, ta
čiau ką veikti aplink tą laužą —daugeliui neaišku. Praeita
me amžiuje Joninės propaguotos kaip kultūrinis renginys:
su kalbomis, vaidinimu, dūdų orkestro muzika, mažyte mugele, trupučiu vaišių. Žiūriu, dabar lyg ir vėl grįžtama prie
to. Pietų Estijoje dar išlikus ir šeimyninių Joninių tradicija.
Apeigos, burtai dingę, bet kur nors sode šeima susikuria lau
žą, susirenka prie jo, šnekučiuojasi, pasivaišina, naminės duo
nos ta proga išsikepę, sūrį suslėgę, neretai ir alaus pasidarę...
- Vis dėlto - negi negalima sąmoninga folkloristų įta
ka - gal naujų papročių įprasminimu, priminimu...
- Apie tai mes nuolat šnekam, bandom kažką daryt, bet
žmonės dažniausiai priima tik pramoginę papročio pusę. Taip
yra visur. Septyniasdešimtaisiais dalyvavau Joninėse Kerna
vėje. Dainavom su kitais senas lietuviškas dainas, rengėjai
atlikinėjo toje šventėje prideramus veiksmus, bet dauguma
žmonių —žiūrėjo, klausė, vienas kitas galėjo pritarti dai
nuojantiesiems. Ir tiek. Tradicines apeigas, dainas žmonės
geriausiu atveju gali priimti pagarbiai —kaip savo senosios
kultūros apraiškas, simbolį. Papročiai, tautosaka nebūtinai
turi patikti, bet gerbti tai, pripažinti savu, pripažinti kaip ver
tybę - būtina. Vienas mano pažįstamas muzikos mokytojas
apie liaudies dainą būtent taip ir sako: ji gali nepatikti, bet
negerbti jos negalima. Šios pagarbos ugdymas, manau, taip
pat savotiškas ir papročio, ir dainos išsaugojimas.

- ... o gal folkloristai nesupranta, kaip šventė, paprotys
galėtų būti šiandien reikalingi, todėl ir pastangų vaisiai
kuklūs?
- Folkloro ansambliai kartais suteikia ir impulsą. Esti
joje setų krašte šiandien labai populiarūs kirmašai (ėst. kirmas). Setai - gyvenantys pasieny su Pskovo sritimi, Viru,
Pilvu rajonuose. Tai kultūra, tradicijomis gerokai išskirtinė,
savita estų grupė, kalbanti viru dialektu. Tikėjimu - pravos
lavai. Seniau kirmašai vykdavo kurio nors šventojo, paskirto
parapijos globėju, garbei. Iš esmės tai pažįstamų, giminių,
to krašto žmonių šventė, suvažiavimas. Visi geriausiai apsi
rengę, dažnai su tautiniais rūbais, atsivežę vaišių. Nustatytų
apeigų nebuvo, tačiau pati šventė —savaime apeiga. Labai
svarbus kirmašo elementas - kapinių lankymas, vaišinimasis prie giminaičių, pažįstamų kapų. Visi antkapiai būna pa
dengti valgiais, gėrimu. Ir visus giminaičius čia vienu metu
gali pamatyti: kas palaidotas, o kas aplinkui sėdi, su visais
pasimatai - taip gera. Kartais kol pasimatai su visais, apeini
- ir supt ima... Tarybiniais metais ta šventė, kaip ir visos tra
dicinės, buvo slopinama, pusiau draudžiama, gerokai nublan
ko, ėmė nykti. Būtent folkloristai (vienas jų iš setų krašto,
Paul Hagu) pastaraisiais metais ėmėsi tas šventes prikelt, pri
mindami vietos žmonėms jų netolimos praeities šventę, dai
nas joje, veiksmus. Matyt tikrai rado būdą kaip aktualizuoti
primirštą paprotį. Šiandien dažnai ir kaimo jau nėr, visi mies
tuose, o tą dieną vis tiek atvažiuos velniai žino iš kur, susi
rinks kapinėse, atsiveš tų vaišių... Estams liuteronams net
bloga darosi nuo jų valgymo kapinėse, alpsta: kaip! kapinė
se, ant kapo - valgyt! Šiandien tos šventės taip išpopuliarė
jo, kad jau ir blogai, mat į jas ėmė rinktis daugybė pašalinių
žmonių —pasižiūrėt reginio. Jau atsitinka taip, kad svečių
būna daugiau negu saviškių, todėl šie ima drovėtis. Drovisi
pirmiausia kalbėti savo tarme. Drovisi tradicine maniera dai
nuoti. Setai raudas dar išlaikė - darosi gėda raudoti prie
artimojo kapo: žiūrovų, svetimųjų perdaug, nejauku... Šitaip
atgijusi tradicija vėl nejučia slopinama.
- Kam klius, kam neklius, beuodegiui vis tiek klius... Gal
galėtumėte suminėti pagrindinius folkloro renginius, per me
tus įvykstančius Estijoje?
- Va, kaip tyčia, turiu tokį sąrašą. Tai mūsiškio, estiško
jo, Liaudies kultūros centro metiniai renginiai. Saaremo sa
los kaimo kapelų žanrinė diena. Liaudies dainos seminaras
vaikų darželių auklėtojoms ir pradinių klasių mokytojams
Viljandi srityje. Liaudiškojo smuikavimo kursai vaikams ir
jaunimui. Naujesnės liaudies muzikos seminaras Taline: fol
kloras ir švietimas. Setumaa: nėrinių diena. Viljandi srities
liaudies muzikos diena. Jarvamaa valsčiaus liaudies muzi
kos ir liaudies šokio diena... Taip ir toliau. Išskirti iš tų rengi
nių kokį svarbiausią net ir negalima.
- O - metiniai, galbūt tradiciniai, šventiniai renginiai?
- Estijoje didelių šventinių renginių vengiama. Išskyrus
Balticą, pasitenkiname lokaliniais. Štai - Setu dainos die
na. Kas dveji metai. Visos Estijos armonikininkų sąskrydis.
Įdomus renginys. Saaremo saloj šiemet pirmą kartą suren
gėm kaimo muzikantų sąskrydį. Leidom groti visiems, kas ir
ką panoro, bet kokiu instrumentu, be gaidų. Net baigiamo
jo vakaro, kurį aš vedžiau, nereglamentavome. Dalyvavo apie
aštuoniasdešimt muzikantų. Muzika, kurią kaimo muzikan
tai groja patys sau namuose ar per vietines šventes. Liaudies
muzikinė kūryba ne tradicinio folkloro prasme, o kaip da
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bartinės saviraiškos būdas. Stebuklas. Čia ir liaudies muzi
ka, ir populiarioji, ir net moderno elementai. Trys dienos —
įdomu ligi apstulbimo. Liaudies vaikštynės Jurginių dieną
Setu krašte. Prasideda pamaldomis. Po to - šventiniai pra
moginiai renginiai: dainos, supimasis sūpuoklėmis, vaišinimasis grupėse. Taip būta ir senovėj. Šventės principas toks:
žmonių suvažiuoja daug, bet masinio bendro renginio nėra.
Pasiskirstoma būriais. Yra išlikę senų tų švenčių aprašų su
nuoroda, kad būriuose būta iki šimto žmonių: merginos šo
ko ratu, o vyrai ėjo aplinkui, rinkosi nuotakas. Panašiai - ir
Muhu saloje...
—Latvijoje, kiek žinau, esama tam tikro susipriešinimo
tarp folkloristų ir bažnyčios. Kaip Estijoje?
—Pas mus to nėra. Kai kur net pastoriai užsiima folklo
ro tyrinėjimu, krikščionybės įtaka folklorui, studijuoja baž
nytinės muzikos folklorizavimosi reiškinius, tokius kaip krikš
čioniškųjų choralų giedojimą liaudiškąja maniera. Liutero
niškose šalyse šitoks ąiedojimas ypač mėgstamas. Prieš ke
letą metų per Balticą Sv. Jono bažnyčioje Taline surengėme
būtent tokios krikščioniškosios etnomuzikos vakarą: per pa
maldas giedojom senuosius choralus, Pietų Estijoje išliku
sias senąsias rečitacijas, liaudies dainas, kuriose minimas
Kristus, Mergelė Marija... Įdomu, kad pastarosios savo po
būdžiu kartais net antibažnytinės, tik tiek, kad minimi bibli
niai veikėjai. „Sufolklorintus“ choralus dažnai gieda ir baž
nytiniai chorai. Ir kanklėmis skambina per pamaldas. Baž
nyčios laikraštis (Eestikirik) porą metų iš eilės publikavo se
riją straipsnių apie liaudies kultūrą ir krikščionybę. Jokio kon
frontavimo su dvasiškiais tikrai nejaučiu.
- Ar žmonėse dar gyvas giedojimas prie mirusiojo ir šiaip
bažnytinių švenčių proga?
- Nelabai. Nebent negausioje labai tikinčių žmonių ap
linkoje. Žmonės gana pasyvūs. Geriausiu atveju - tik klau
sytojai. Bažnyčiose ir visur kitur.
—Estai priklauso finougrų šeimai. Kokie Jūsų tarpusa
vio ryšiai, dvasiniai saitai?
—Finougrų padėtis tokia, kad mes giminaičiai lik kalba,
bet vieningos kultūrinės bendrijos suvokimo nėra. Tėra kultū
riniu požiūriu kiek artimesnės grupės: Baltijos finai (estai,
karelai, suomiai, ingrai, vėpsai, vodai), Volgos finai (udnuir
tai, mariai, mordviai), Permės finai (komiai, permiečiai). 1931
metais viename finougrų kongrese Suomijoje buvo nutarta
kiekvieną trečią spalio šeštadienį, sekmadienį rengti vadi
namąsias Savo genties dienas —etniniam mūsų bendrumui,
giminingumui priminti: pamaldos, šventiniai renginiai, fol
kloro kolektyvų koncertai. Dabar Estijoje tai vadinama Fi
nougrų dienomis. Įkurta Finougrijos asociacija, besirūpinanti
mūsų tautų ryšiais - politiniais, kultūriniais, ekonominiais.
Tačiau bendrą šventę surengti mums būtų itin sunku, nes
labai skiriasi dabartinis mūsų tautų kultūrinis orientavima
sis. Štai net Baltijos finougrų tarpe: estai, suomiai - liutero
nai, t. y. provakarietiški; karelai, ingrai, vodai —pravosla
vai, į Rusijos kultūrą pakreipti, Rusijos sudėty... Kultūrinių
bendrybių galėtume įžvelgti tik įnykdami į gilią senovę, į šak
nis. Tai pirmiausia runiškoji daina: ta pati eilėdara, siužetai.
Baltijos finams - ta pati Kalevala. Yra artimų melodijų...
- O ar galima kalbėti apie kok j nors bendresnį finougrų
bruožą?
- Kai apie mus šnekama, pirmiausia pastebimas finoug
rų neagresyvumas. Jie greičiau atsitrauks, bet nepuls. Visa

58

kontaktų su slavais istorija liudija: finougrai, slavų spaudžia
mi, gūžėsi, traukėsi į miškus, į pelkes, bet nepuolė. Sitai pa
tvirtina ir kultūrinių skolinių gausumas. Antra vertus, įsileis
dami daug pašalinių reiškinių, mes visa tai gana kruopščiai,
stropiai, ilgai „virškiname“. Ir „įsisavinam“ jau gerokai „per
dirbtą“, visiškai pritaikytą sau - nepažeidžiantį mūsų iden
titeto. Imkim estus. Kultūriniu požiūriu (tikėjimu irdaugkuo
kitu) faktiškai esam visai vokiečiai. Bet vis tiek mes labai
griežtai save suvokiam estais. Tą patį, atrodo, ir apie baltus
galima būtų ištart...
—Sakykit, ar folkloristas gali būti šovinistas? Ar suderi
nami tokie supratimai?
—Tarp kitko, tai gana skaudus klausimas. Mano požiū
riu - ne. Tarp estų folkloristų aš tokių nepažįstu. Folkloris
tas gali būti truputį protautinių, nacionalistinių pažiūrų, bet
ne šovinistinių, nes jis geriau jaučia savo tautos vietą kitų
tautų bendrijoje, mato, kaip visos kultūros persipina, viena
kitą papildo - vien todėl jis negali būti šovinistas. Man taip
atrodo.
—Visas savo dienas aukoj at folkloristikai. Kokią vis dėl
to išskirtinę jos vertę matot?
—Man tai galimybė, būdas būti. Folkloro reikalai —ma
no pomėgis, mano darbas ir - visas aš. Kodėl? Kas galėtų
sąmoningomis kategorijomis paaiškinti! Nebent, kad man,
kaip žmogui, kaip mokslininkui, svarbu parodyti liaudies kul
tūros vertę, kurią aiškiai matau. Stengiuosi ir kitiems akis
atverti - moksliniu žodžiu, praktiniu pavyzdžiu. Liaudies
kultūros lobyne labai svarbu įžvelgti išliekamąją, nepraeinančiąją vertę turintį klodą, kuris gali ir turi išlikti dabarties
kultūroj, nes suteikia žmogui būtiną tikrumo, svarumo jaus
mą: štai esam savo žemėj, ir visa, ką aplink matom, turim,
puoselėjam —tai mūsų, mes, mano. Šitą suvokimą, šitą j auš
iną aš stengiuosi perteikti savo tėvynėje visur ir visada - ar
kalbėdamas, ar dainuodamas, ar grodamas. Man tai didelė
vertybė: būti savimi.
Kalbėjosi Liudvikas GIEDRAITIS
1994 metų gruodis, Vilnius
Ismo SOPANENO nuotrauka

Nationality:
THE COMPLEX OF INFERIORITY AND THE
BACKGROUND OF EXISTANCE

The essay deals with the interview of the well-known Esto
nian folklorist Igor Tonurist, practician and scholar, who was
one of the first in Estonia having legalized the authentic soun
ding of a song and folk instrumental music on the stage.
The stylization of musical folklore must not interfere with
the authentic sense of a composition. Festivals, customs are ir
retrievable without their vital background and without trust in
them; they can be theatricalized only.
Only what we are able actualize in the present time we can
take back from the former tradition. Now we live under the in
fluence of the West and other influences too, when, it seems to
the majority of people that we are “inferior, “insignificant”, “not
valuable” and “backward” people. But we are only the different
in our ethnic culture. The apprehension of ethnic identity grants
everybody the necessary feeling of authenticity, authority, digni
ty and real value. The preservation of the treasures of ethnic
culture (especially of the language) is the necessaiy condition of
national cxistance.

KŪRYBA

“Paletės” laiptai
Kaip toje pasakoje: užlipęs į
aukščiausią Vilniaus vietą - Tau
ro kalną, rasi Profsąjungų kultū
ros rūmus, perėjęs vestibiulį pa
suksi j kairę - rasi laiptus, tie nu
ves į kitą vestibiulį, jj perėjęs de
šinėje pamatysi duris, už jų - vėl
laiptai... Ir tik pačioje aukščiausio
je rūmų vietoje rasi ilgu puslan
kiu nusitęsusią palėpę su erdviais
langais, pro kuriuos, kiek tik akys
užmato - Vilnius su savo bažny
čių bokštais, Neries skardžiais,
padūmavusiais toliais... Čia ir yra
“Paletės” dailės studija, j kurią jos
vadovas tapytojas Rimas Bičiū
nas triskart per savaitę kopia jau
trečią dešimtmetį. Mes, studijiečiai, kas dar pirmi, kas penkti, kas
dešimti, o kai kas jau keliolikti
Iš kairės sėdi: Alicija Siudikienė, Janina Bartusevičiūtė-Kuliešienė,
Aurelija Andrejauskaitė, Danguolė Raudonikienė, Rimas Bičiūnas,
Gintautas Vasionis; stovi: Aldona Skėraitytė, Vladimiras Nesterenka,
Alma Skruibytė, Rūta Fabijonavičienė, Veronika Juodagalvytė,
Irena Valiulienė, Albertas Vitkus, Valerija Adomonytė.

Aurelija ANDREJAUSKAITĖ. Pavasario švytėjimas: kart., ai.

metai čia ateiname vakarais po darbo bei sekmadieniais
ir dirbame. Vakarais piešiame vienas kitą ar čia pat iš
senų daiktų sukomponuotą natiurmortą, iš atminties ne
išdylančią gimtąją sodybą, kažkada matytas žirgų lenk
tynes... Piešinius guldome ant grindų, o jie “nutįsta" ilga
eile per visą palėpę. Einame, žiūrime, ką ir kaip nupiešė
kolegos, kaip tu pats tarp jų atrodai. Laukiame, ką Mo
kytojas pasakys. O jis pašmaikštaudamas pradeda: “Čia
lengva ir grakšti linija, bet sukomponuota tai nevykusiai,
o šitas piešinys kažkoks keistas, įdomus, saugok, nenumesk jo..." Jei lieka laiko, žiūrime vadovo atneštą repro
dukcijų albumą, kalbamės apie profesionaliąją ir naivią
ją dailę, diskutuojame, kas tas kičas, kuo jis skiriasi nuo
tikrojo meno, dalinamės aplankytos parodos įspūdžiais...
Sekmadienį beveik visą dieną - prie molbertų. Vadovas
stebi, kaip mes dirbame, prieina prie kiekvieno, komen
tuoja, pataria, aiškina...Taip pamažu esame vedžiojami
po nepabostantį spalvų ir linijų pasaulį, verčiami mąstyti
ir svarbiausia - dirbti. Patys turime įveikti laiptelį po laip
telio, kad rastume duris, už kurių... vėl laiptai, ir taip be
galo,, visą gyvenimą...
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Tad kas gi ta “Paletė”? Mokykla, kurios niekada ne
baigsi ? Kas mes - amžini studentai, kurie niekada ne
gaus diplomų? Kodėl profesionalui dailininkui negaila
tiek metų eikvoti savo brangaus laiko ir energijos mums,
tokiai margai ir amžiumi, ir išsilavinimu, ir siekiais publi
kai? Pabandykime su kai kuriais iš jų susipažinti.
Aurelija Andreiauskaitė, muzikė. Jaučiu, kad tik pra
mokau stebuklingo amato abėcėlės. Jau greičiau randu,
kokią spalvą šalia kokios dėti. Dažnai žinau, ko noriu - tik
nemoku to padaryti. Dar dažniau - nežinau... Noriu ir to,
ir to. O reikia rinktis. Kas žino, koks turi būti galutinis re
zultatas ? Ne visuomet buvau tokia ryški. Anksčiau ta
piau labai atsargiai, pastelinėm, pilkom spalvom, kol su
pratau, kad tai akligatvis. Dabar žiūriu kitaip. Pertuos 16
metų “Paletėje” nemažai išmokau, geriau pažinau savo
sugebėjimus ir trūkumus, troškimus. Visa tai - mano darbuose.Tapyba - tai išpažintis. Koks esi - taip ir tapai.
Veronika Juodagalvvtė . siuvėja, sukirpėja. 1982 m.
atėjau j “Paletę”. Čia mane mielai priėmė, ir lankau stu
diją iki šiol. Nuo 1984 m. pri
klausau Tautodailininkų sąjun
gai. Bet “Paletėje” tarytum tę
siasi vaikystės stebuklai. Čia
susirinko stebuklais vadintini
žmonės - vadovai, paletės
draugai: Aurelija, Albertas,
Danguolė, Nijolė, Aldona, Alma
ir visi kiti. Jų apsupta supratau,
jog didžiausias turtas - tai žmo
gus. Kiekvienas kitoks, nepa
kartojamas.
Zita Lenkaitė-Maslev, an
gliste, dabar gyvenanti JAV.
Buvo 1981 metų ruduo, kai at
ėjau j “Paletės” dailės studiją.
Pradėjau, kaip ir visi, nuo pieš
tuko. Svajojau pagilinti akade
minio stiliaus įgūdžius, bet stu
dijos vadovo Rimo Bičiūno bu
vau nukreipta į “naivųjį”. Pata
rė piešti ir tapyti, ką matau ap
link save. Aš pirmiausia mačiau
Vilniaus senamiestį, kuris, ma
nau, visą gyvenimą nenustos
man buvęs įkvėpimo šaltiniu.
1983 m. pirmą kartą dalyvavau
rimtoje tapybos parodoje “Vil
nius ir vilniečiai”. Surengiau ak
varelės ir piešinių parodas
Knygų rūmuose, kur tuo metu
dirbau. Po to - parodos kartu
su “Palete” Pilies skersgatvy
je, Klaipėdoje, Karaliaučiuje,
Maskvoje, Kaune, Utenoje...
Nuo 1993m. su šeima gyvenu
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nedideliame Teksaso mieste Gatesvilyje. Teko patirti, kad
šiuose kaubojų kraštuose menas vertinamas pagal tai,
“kiek jis panašus į nuotrauką”. Bandžiau įsijungti į vieną
mėgėjų dailininkų ir suvenyrų dirbėjų asociaciją artimiau
siame didžiausiame mieste, bet, deja, likau jų nesupras
ta. Tik pora žmonių, kurie baigę dailės koledžus, gyrė
mano darbus ir sakė, kad jie patys originaliausi iš visų
ten eksponuotų... Kas mėnesį vyksta asociacijos narių
susirinkimai, kur pakviestas vadinamasis dailininkas de
monstruoja savo techniką. Buvau keliose tokiose de
monstracijose ir labai nusivyliau, nes jie moko kaip....
piešti paveikslą kopijuojant viską iš nuotraukų arba kom
ponuoti jį iš skirtingų nuotraukų atskirų dalių... Laikai, kai
lankiau “Paletę” ir dirbau Rimo Bičiūno konsultuojama,
man visą gyvenimą išliks kaip vieni gražiausių.
Vida Pečiulytė, sekretorė-mašininkė. Gimiau Rudeikiškių kaime prie Kernavės. Dar būdama maža mėgda
vau eiti į laukus, į mišką. Dažnai traukdavom Kernavėn į
Jonines, į atlaidus. Vaikystėje regėtus vaizdus, mamos ir
tėvo pasakotus nutikimus ir legendas ir dabar atsimenu.
Viską piešiu iš atminties - ir praei
tį, ir dabartį. Pačioje gamtoje ne
tapau - ji blaško. Man reikia susi
kaupimo. Piešiu ir tapau Vilniuje
arba Kernavėje, kur gyvena ma
no tėveliai. Piešimas sekėsi nuo
mažumės, o rimtai piešti ir tapyti
pradėjau, kai atėjau į “Paletės" dai
lės studiją. Vadovas pasakė:
“Piešk, ką matai” . Tai ir ėmiau
piešti vaizdus - jie lyg stovi man
prieš akis, neduoda ramybės, kol
neperkeliu jų ant drobės. Nepripa
žįstu mokymosi tapyti. Juk to ne
išmokstama. Šioje studijoje radau
tai, ko man reikia,- čia galiu paro
dyti, ką man Dievas davė.

Veronika JUODAGALVYTĖ. Birutės kalne; medžio raiž.

Danguolė Raudonikienė. an
gliste. 1986 m. rudenį mudu su vy
ru Vidmantu, inžinieriumi ekono
mistu, nedrąsiai pasibeldėme į
“Paletės” duris. Mielieji vadovai
mokė pieštuku marginti baltą po
pieriaus lapą, atskleidė tapybos
paslaptis, nes nieko neišmanėme
apie dažus, teptukus, gruntuotą
drobę bei skiediklius. Jie kantriai
vedė į meno pasaulį, išmokė ma
tyti ir suprasti paveikslus, kartu su
studijos kolegomis aplankėme
daug parodų. Taip prasidėjo nau
jas gyvenimas, toks įdomus, ne
paprastas ir gražus. Vakarais po
darbo susitikdavome su vyru ir
kopdavome į Tauro kalną, piešda
mi sėdėdavome greta, žvilgsniu

Zita LENKAITĖ-MASLEY. Senamiesčio kiemas; dr., ai.

padrąsindami vienas kitą.
Dukros - Vida, gydytoja of
talmologe, ir Dalia, Muzi
kos akademijos studentė,
irgi “užsikrėtė” mūsų aist
ra. Laisvalaikiu ir per atos
togas piešdami, tapydami
visi keturi buvome labai
laimingi.
A ldona S k ė r a ity tė .

Alma Skruibvtė. žurnalis
tė. Jau dešimt metų kas sek
madienį einu į “Paletę”. Mūsų
mokytojų neįkyrūs, taktiški pa
tarimai labai reikalingi - pati
stebiuosi, kiek nauja iš jų iš
mokau, atrodytų, nė nemoko
ma. Aišku, gal profesionalui
mano darbai atrodo naivūs,
bet man tas ne itin svarbu. Ta
pau sau ir dėl savęs. Galima
sakyti, jaunystės žaidimas pa
sidarė gyvenimo būdu. Žino
ma, kartais rankos nusvyra
pamačius kokioje nors paro
doje kažką įstabaus, tokio, ša
lia ko tavo darbai atrodo tik te
plionė. Bet mūsų mokytojas
Rimas Bičiūnas tokiais atve
jais geba nuraminti: visiems
užteks vietos po saule, kiek
vienas iš esmės tapo sau. Ir
nežinia, kada kuris iš mūsų ką
nors atrasim.
Rimantas Šeduikis . geo
dezininkas. Bekopiant į Tauro
kalną prabėgo ketvirtis am
žiaus.... “Paletė” man - visas
gyvenimas.
Laimutė Širvvdienė. litu
anistė. Svarbu turėti tokį užsi
ėmimą, kuris tau teiktų
džiaugsmą, atsipalaidavimą
nuo buities, nuo kasdienybės.
Kai vyras išleidžia (auginame
keturis vaikučius), lekiu į “Pa
letės" dailės studiją. Tai mano
užuovėja, padedanti atlaikyti
užgriuvusius sunkumus. Aš
laiminga, kad turiu kur pabėg
ti, kai būna nesvietiškai sun
ku, ir esu be galo dėkinga Li
kimui, atvedusiam mane į “Pa
letę”, dėkinga studijos drau
gams ir abiem mokytojams,
su kuriais bendrauju jau dau
giau kaip dešimt metų.

gamtos mokslų daktarė,
alpinistė. Dar nemoku nu
tapyti saulėlydžio ar sau
lėtekio, kitokio negu Reri
cho - juk saulė ta pati... Vėl
mokausi, vėl noriu kopti į
baltą svajonių kalną,- “Pa
letės” dailės studiją. Ši
studija man buvo didžiu
lis atradimas. Į tą viršukal
nę man padeda kopti ma
no mokytojai dailininkai
Rimas Bičiūnas ir Vladimi
ras Nesterenka. Nors stu
dijos vadovas Rimas Bi
Gintautas VASIONIS. Kaunas, Laisvės alėja II; kart., ai.
čiūnas ir juokauja, kad nė
Irena Valiulienė, inžinierė.
ra įkopęs aukščiau Tauro
kalno, bet į mano užsispyrimą tapyti tik kalnus žiūri at Daugiau kaip dvidešimt metų rengiu technikos straips
laidžiai. Jam svarbiausia - išmokyti suprasti spalvų skam nius įvairioms enciklopedijoms. Piešti pradėjau 1989 m.,
besį, potėpio lengvumą, judesio išraiškingumą. Bet kop atėjusi į “Paletės” dailės studiją. Tai, ko negaliu išreikšti
ti į kalnus man kol kas lengviau negu tapyti taip, kad bū žodžiais, bandau pasakyti piešiniais, tapybos darbais.
tų matyti tavo širdies energija, kurią atidavei kalnui, kad Piešiu ir tapau daugiausia tai, kas man rūpi, skauda, ati
tai būtų kalnai, kurių nepasiekia melas, kalnai, kuriuose tinka mano, o gal ir ne tik mano, dvasinę būseną. Dažnai
žydi edelveisai. Aš mokausi.
susimąstau, kodėl taip sunku susikalbėti žodžiais? Gal
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meno kalba galingesnė? Gal ji gali įveikti nemeilę, nesu
sikalbėjimą...?
Gintautas Vasionis. inžinierius, docentas. Potraukį
piešti jaučiau jau mokykloje - iliustruodavau sienlaikraš
čius, piešdavau dekoracijas gimnazijoje ruošiamiems vai
dinimams. Baigęs gimnaziją, teptuką padėjau iki 1991
metų, kol pradėjau lankyti studiją.
Albertas Vitkus, gamtos mokslų habilituotas dakta
ras, studijos seniūnas. Piešimas tapo mano antrąja spe
cialybe. Potraukį turėjau jau vaikystėje, tačiau piešti iš
mokau lankydamas “Paletę”. Savo kukliais paveikslė
liais išsakau, kas mano gyvenime paliko didžiausią įspū
dį, kas brangiausia. Ruošdamas savo parodėles jaučiu
malonumą, o kartais pradžiuginu ir kolegas. Liaudies
meistrai, mano manymu, yra kažkokie ypatingi žmonės.
Bendraudamas su jais labai praturtėji dvasiškai. Kiek daug
gražių žodžių esame
girdėję apie juos. Ma
nau, kad ir mūsų stu
dijos dailininkai tikrai
yra nusipelnę dėme
sio. Mes labai brangi
name savo bendriją ir
vienas kitą.

va užima solidžią vietą. Ten rasime Eleną Kniūkštaitę, ku
rios kūrybos pradžia - šioje studijoje. Akademinis jos mo
kymas baigėsi po mėnesio. Atnešiau prancūzų primityvisto Ruso (Russo) kūrybos albumą. Po savaitės E.
Kniūkštaitės atnešto darbo aptarimas prasidėjo šiais žo
džiais: “ Ar pati tapei ? Taip ir toliau tapyk. “ O dabar žvaigždė. Taigi rašyti galima apie tai daug. Šioje studijo
je susirinkę žmonės ne visi turi sąlygas tapyti namuose,
be to, būdami vienas šalia kito pasiekia tai, kas jiems
skirta. Su kiekvienu atskira kalba. Kai kurių darbai arti
mesni profesinei dailei. Su jais pavyksta susišnekėti tik
po kelerių metų bendro darbo, o su “naiviaisiais” kartais
užtenka vieno postūmio.
Dabar daug studijų uždaroma. Kvailystė! Gal nusto
sim ir dainų šventes ruošti? Pereitų metų dainų šventės
proga surengtos liaudies meno parodos daugelis valsty
bių galėtų pavydėti. Tačiau mūsų pačių požiūris į šią me
no rūšį, matyt, yra toks, koks šios parodos katalogas,

Vladimiras Nesterenka, studijos grafi

kos skyriaus vedėjas.
Pas Bičiūną mane at
vedė mama. Paskui
įstojau į Dailės akade
miją. Ją baigęs vėl grį
žau į “Paletę”, pas sa
vo pirmąjį dailės mo
kytoją, su kuriuo kar
tu dirbame daugiau
kaip dešimt metų.
Rimas Bičiūnas.

studijos vadovas. Jūs
tik paklauskit, kodėl
žmogus, turėdamas
Irena VALIULIENĖ. Mosėdžio akmenų muziejuje; pop., tušas.
specialybę, ateina čia
ir tapo? Matyt jam
kažko reikia, jis kažko ieško. Čia daug žmonių. Visi skir išleistas ant paties prasčiausio popieriaus, nė vieno spal
tingi. O aš? Nieko aš jų nemokau. Kas tie šiuolaikiniai voto tapybos atspaudo... Sarmata. Taip propaguojam
liaudies tapytojai! Beje, šiuos menininkus vadina įvai savo kultūrą. Neturime nė vieno albumo, kuriame būtų
riai: sekmadieniniais dailininkais, naiviaisiais liaudies me Jadvygos Nalivaikienės, Petronėlės Gerlikienės, Monikos
nininkais... Visi studijos nariai - turintys profesiją žmo Bičiūnienės ir kitų tapytojų reprodukcijų.
nės. Galbūt daugelis iš jų galėjo būti dailininkais profe
“Paletės” dailės studiją šiuo metu lanko apie 30 žmo
sionalais. Jie neabejotinai gamtos apdovanoti fantazija, nių. Daugiau negu pusė jų Lietuvos tautodailininkų sąjun
jaučia spalvų ir linijų ritmą. Mano pareiga padėti jiems gos nariai. Studija per metus įvairiose Lietuvos vietose
susipažinti su šios, naiviosios, krypties geriausiais mūsų surengia 10-15 parodų. Daugiausia jų vyksta Vilniuje: pačių
ir pasaulio meno pavyzdžiais. Yra tokia meno rūšis. Pa Kultūros rūmų, kur įsikūrusi “Paletė", vestibiulyje, Tech
tinka ji ar ne, bet su ja reikia skaitytis. Neatsitiktinai išleis nikos, A. Mickevičiaus, M. Mažvydo bibliotekose, Moks
ta pasaulinė naiviojo meno enciklopedija, kurioje Lietu lininkų rūmuose, “ Kuparo” galerijoje ir kitur. “Paletės"
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ŽMONES PASAKOJA

VELNIŲ ČERA
GĖNTALĖŠKIE

Janina BARTUSEVIČIŪTĖ-KULIEŠIENĖ. Pelėda;
kart., ai.

dailininkų darbus matė ir užsienyje: Danijoje,
Vokietijoje, Maskvoje, Karaliaučiuje ir kitur. Per
eitais metais nemažai darbų buvo eksponuota
Šiuolaikinio meno centre, Pasaulio lietuvių dai
nų šventės vaizduojamosios liaudies dailės pa
rodoje. Keletą metų iš eilės dalyvauta Joniškyje
rengiamoje respublikinėje tapybos darbų paro
doje Adomo Varno premijai laimėti. Šio konkur
so laureate 1993 m. tapo Nijolė Dirvianskytė,
prizininkėmis - Aurelija And rejauskaitė, Veroni
ka Juodagalvytė. Danguolės Raudonikienės,
Nijolės Dirvianskytės, Veronikos Juodagalvytės darbų įsigijo ne tik Lietuvos nacionalinė ga
lerija, bet ir Suomijos liaudies meno muziejus.
Ta pačia proga norisi išreikšti dėkingumą
ne tik “Paletės” vadovams, bet ir Kultūros rū
mų vadovybei, kuri globoja mūsų studiją, sten
giasi išsaugoti ir kitų čia susibūrusių kūrybinių
kolektyvų tradicijas ir iki šiol, nors ir sunkiai,
atsilaikė visuotinio saviveiklos ir apskritai kul
tūros griovimo aistrai.
A lm a Skruibytė

Važiava iš Kretinguos su puora arklių dvėjau snausdamo ė
pasiruodė do baltė arkle pryšakie. No ėr toukart anodo nieką
dar tep gera nežėnuojė. Senėje žmuonis pradiejė sakytė, kad
ejė pininga su velnio. No tėj sakė, reikiejė daužte ne par pryšakį
su vuotego, bet par pėtj atgal tems arklems, - ta tėj baltė arkle
būt subėrė... Pininga tėn yr auksėne, velnė užčerietė. Va. Jeigu
ne durnis, muoki apseitė, gali didilį laimėkį j sava ronkas susiimtė. Tėn vėskas yr užčeriets, užčerietė pininga. Ėr anėj sunkė i
pajemamė, je nemuokiesi, nežėna - nepajimsi. Gali daužte ke
ik nuori. Ė pasidara šniuokštesys, vies, vėskas pakeist, tuokės
audras, kad to išsigoustumi. No, užein, tuoks ūžesys su dėdėles tronksmas. Jė tuo nežėna, išsigousi, pamesi vėskou. O jė
esi drousos... Nikuoki šventenybė nepaded, tik vuotegs. Vuotegs par petį atgal. Va ta toukart jė. Tuoks kap čers če yr... Skaituos ni su kuokio tikiejėmo, ni su kou tou nepadarysi, kap su
vuotego. Parošpakalį prisitaikytė... Rekturiete vuotegąėlgą, ketą
kartą liob turies tuokį. Rėk pasisoktė, į ošpakalį, kad galietumi
par petį uždauštė tems arklems. Vot pryšakie tau ė subers tėj
pininga auksėne. Keik tėn anų užkeiktų yr, sunko pasakytė. Būn
pu dešim, pu penkis tus rublius. Jeigu būn daug, teik ė gausi
anų. Keik anų užkeiktų yr, teik ė gausi anų, teik anėj ė vakščiuo.
Ė pri tų piningų pristuo vels. Jė.
Ė dar kėtep bova. Gyvenuom Gėntalėškie. Ė bova dvara daržėnės. Ne iš lentų, bet iš roustų padėrbtas daržėnės. No tuokės
dvarėškas jau... Ėtėn velne liob atsėdarys tas duris. Tėj pininga,
skaituos. Atsidara durys ė su karietuom skumbiedamis ė suvažious į tas daržėnės. Ka aš augau, liob bijuotė pri tų daržėnių
prieitė - teik buvuom įbaugintė. Aš pats sava akimis eso matės.
Tou, kas įvažiou, tou nematysi, bet skomb. Durys atsidarinie, ė
nematysi. Vo su skombalas, su vėsuokes skomb, ka įlėk į tas
daržėnės.
Tėn dvejės daržėnės. Mūsa bova, ė vėinas, kor nieks nestoviejė, tuos dvara bova. Ė duris uždarinietas bova, su spynuoms.
Ė atsidarinies tas duris... Matysi, ka duris atsidara, o kas įvažiou,
nieką nematysi. Ė tėn pat mona bruolis bova už vaikį, Bladis. Ėr
anėms liob pripėls pelną truobą ondėns tėj velne. Atvažious iš
tėn, iš tuos daržinies skombiedamis ė pripėls pelną truobą. Must
tas bruolis liob tėn keiks, laidys, dauš į tas duris, į tas sėinas tėn
nuėjės. Must dėrba tuokį čėderstvą, nuoriejė išbaidytė tėn anus.
Ė keik vedė konėgus, vėskou, švėntėna - nieką nepadarė. Tėn
anėj dėdėle eiga žmuonis mūčėjė. Susikaupė užkeiktė pininga,
va. Ė rokoujes lyge tuo truobuo. Ė kuriuo pušie ka rokoujės, ka
būt turiejė rožončio. Ė reikeijė viel daužte par petį. Viel par petį,
par ošpakalį. Čia reikiejė su rožončio, kor meldas. Jė, su tou
rožončio daužte, kor jau jauti korėm šmuotė ons rokoujes. Prisi
taikytė ė su rožončio daužte, ė neregėms subėrst, tėj pininga.
Vo tep. Tokiuo vėituo, kor jau artėj yr, tėn jau rėk turietė tuokį...
su rožončio daužte. Jė, mačėj ė su rožončio, kad iš artėj jau,
skaituos, to anam prigausi. O je kap arklius, ta neprigausi. Ar
klems rėk jau gerą vuotegą turietė, rėk prisitaikytė pri pryšakė,
kad par ošpakalį, vo če, truobuo der ė su rožončio.
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Ta valdėškuoji daržinie į mūsą žemė ėr įjejė.
Kor mes valdiem. Ta daržinie, kor velne važiava,
mūsa žemie bova, aš ten liob ė gyvulius bijuotė
ganytė. Tėn mūsa pėiva bova, dėdėle želunti.
Tėn liobam šėiną pjautė, paskiau liobam gyvu
lius ganytė. Aš liob bijuotė pri tuos daržinies ė
ganytė. Eso daug kartų matės - durys atsidara, o žmogaus nematysi. Skumbies, važious...
Aš liob sakytė tievou, ka bijau ganytė. Tievs sa
ka, ka nieką nedarys. A darys, a nedarys, o kų
tėn gali žėnuotė? Skomb, važiou tėn, kor tas
bruolis, Bladis, tarnava, kortou undinį pylė. Parvažious skumbiedamis, o nieką nemata. Pravažiava, rata brazd, o nieką nemata. Daržėnies du
rys atsidara, suvažiou j vedų, zankt zankt zankt,
durys paskiau užsidara, ė nebie.
Daug žmuonių ejė piningų kastė. Jė neturiesi su kou, tavi išbaidys. Ruoduos ka vėsos tas
pastats verst ontrep. Šniuokšt vieje, bėld, bač
kas rėtėn untvėršaus, ruoduos pareit, ruoduos
ka unttavės untpols, vakali. Ė rėk nenusigoustė, turietė drousuos i pagailėsi. Jė neturiesi drousuos, bū
si bokštas, nieką negausi.
Ė žėnuotum tau žuodj untštėktė kou ė padiedams pi
ningus užčeriejė. Ta toukart pasakysi, ė vėsė tėj pininga
subers, bet kame to žėnuosi, kuokį žuodj y pridiejė tėj
čerauninka.
Užkeik, kas paded. Kokėj senė žmuonis, kor keta kar
tą liob gyventė. Anus jkas į žemė arba kuoke slieptovė
kor bus pasitaisęs. Kėtė liob, kor ketą kartą lėnus mynė,
rugius kor kūlė, džiuovėna, tuos doubuos bova įsitaisė. Į
sėinas kėtor, j pečio bova įmūravuots, pri šuona, kor, skaituos, karštis neprieit. Bova tuokėj čėgunėne poudele. Į
tus poudelius sudies tus piningus, aprėš, užtaisys, ka ne
prieito kuokėj gyve. Betauksos nerūdie, žėna, auksos nerūdie, ons laika... Tep piningus liob laikytė. Tep bova sukauptė, sutaupytė pininga, kap ketą kartą senė, skūpė
žmuonės liob tus auksinius, ka anėj jjejė, nebišleida lauk.
Ė ons senatvie, priš smertį yr pasikavuojės, ka kėtėms
netekto.
Vėina muotrėška nešė kavuotė tus piningus. O vaikis
varies. Nusekė iš ošpakalė, saka, no, pasakuo, ka dvylėka galvų padies, kas nuories tus piningus paimtė. Dvylėka galvų. O tas vaikis saka: „A gaidė galvų? A gaidė gal
vų?“ Senė nebatsikrata, jau mėslėj, kad če vels pri anuos
pristuojė. O tas vaikis pasisliepės. „No, lai jau būtų ė tau
gaidė dvylėka galvų.“ Ė tas vaikis paskiau nukerta dvylėka gaidė galvų ė tus piningus pasijiemė. O tep būt nepasijiemės, - kų nuorstau dėrb, a rėtėn untvėršaus, a bėld,
a ku nuors, no, tavi išbaida, skaituos, ka to negali nieką.
To iš tuos baimės išsigousti, tuokėj vieje užeit, audras,
ruoduos, kad če bėld į sėinas, doud, no, tau akorat, nie
ką, bet tavi baida lauk. O kou žėna, - ons jau žėnuojė, kad dvylėka gaidė galvų, ons nukerta dvylėka galvų i leng
va pasijiemė tus piningus - mata, ons sekė tau senė...
Kame ons gava tų gaidių, tėn ons ė nukerta. Ons ejė pėrkdams tus gaidius. Ons nukerta dvylika gaidių, padiejė gal
vas, ė pininga y ronkuo.
Ugnys pasidara... įlinkę seniau vadaksne vadėnuos.
Daba nebie tokių vadaksnių, pu meliuoracėjės, bet ketą
kartą bova, kor ejė driegnė šmuota. Ė anuos vakščiojė,
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liob sukauptė iš rūdėjų. Iš rūdėjų
atsėras tuos žvakelės. Ėr anuos
pasidara kap ognės, ognelė tuoki
rosva. Tuoki irinki tau ognelė kap
pūslė, tuoki kap su pūslė. No ė
anuos eit... Jė pasitaika pri anų artėj
prieitė, anuos vagol dongą varuos
paskou. Jė eiti į aukštomą, ta
anuos nebnueit. Anuos laikuos pri
pakalnių, kor yr driegmie. Kor opale
biega ketą kartą ėš laukų, tėn tuos
žvakelės vakčiuojė iš vadaksnių.
Keik to biegi greita, teik ė anuos
bieg. Anuos genas, bet neprigen.
E matė, ka važiou tokėj puona,
vakali, su skrybėlės apsimuovė, je,
su eigas šėkšnėnes palitas, jebitvašmat, saka. Ė mata, bet valonduoms prapol, nebmata nieką. Ap
sidarė geras drabožes, skrybelioutė. Ketą kartą skrybelis, jau Smetuonas laikė, bova dėdelis dakts. Bova aukšte joudė skry
bėlė. Brazd rata, taršk, tekėne rokoujės - ta ta ta, o maty
tė nieką nemata. O kartas pasiruoda. Su spynuom užda
rytas duris, vies negal atidarytė. Viel ek irinki, apie tas stuogėnies duris, - viel anuos su spynuoms uždarinietas. Sa
ka, rėk žegnuotė, su šveisto ondenio šlakstytė, jė kų pamata, jė baidys kas. Liob, smilkys su pašventintas kadages, su uoguom tuom kadagė. Ougas kadagių surenk ė
pašvėntėn. Tas verbas su ougom kartas pašvėntėn, ė tas
ougas... Unta bažnyčiuo kap šventėn, no, ka smėlka, tėn
vėskas yr kadagė ouguoms smėlkuoms. Ne tep kokius
kadagius ded, bet kadagė ougas. Turies žmuonis tų pa
šventintų kadagė ougų ė smilkys. Užsidegs žvakelė dar,
no, skaituos, su vėsa šventenybė eis. Bet su tau maža, negaliejė pragintė. Tėn, kor tas bruolis tarnava, pas Braz
deikį, ė konėgus vedė iė kū jau tik begaliejė.
Saka, tėj viskuo daug žėnuojė, kor bova su velnio susidiejė, tėj, kor bova pasirašė j joudą kningą su sava krau
jo. Tėj, skaituos, pri velnė prisidiejė, skaitos, esi velniou
sava kūną atidavęs, ka į tau joudą kningą pasiraša su
kraujo.
Tievs liob pasakuotė, pamuotė... Mona pamuotė, anou
vėskuo muokė, bet kumet reikiejė rašytėis, ana atsimetė,
nebsirašė su kraujo. Anou muokėna visuokių špuosų, stals
liob šuokinies, juk ana eis terba unsimuovusi un tuo... Pa
sakys: „Stalieli, šuok“, - stals doud j žemė, šuok j vėršo.
Bet ka jau reikiejė į tau joudą kningą pasirašytė, ka jau
būsi parsidavusi velniou, ana atsimetė. Anėj bova tokėj
žmuonis, tėj jau kėtus žmuonis liob muonys. Tėj jau velnė
ronkuo bova. Visuokius špuosus dėrba, ė to anuo nema
tysi, ir tėj žmuonis jau bova nebmatuomis, kor bova pasi
rašė į tau joudą kningą.
Pasakojo Anicetas ŠORYS, gimęs 1923 m. Gintališkės kaime,
Platelių valsčiuje, Kretingos apskrityje. Nuo 1947 metų gyvena Narvydžių kaime, Skuodo rajone.
Užrašė Juozas ŠORYS 1994 m.
The chapter named “People narrate” deals with the sto
ry about bewitched money told by Anicetas ŠORYS (in the
Žemaičiai dialect).

Ieva VANAGIENĖ. Žiema. 1992 m., drobė, aliejus
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